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ПРОГНОЗУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ
ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ЕКСПЛОРАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ЖОВЧНОЇ
ПРОТОКИ У ХВОРИХ ПРИ ГОСТРОМУ КАЛЬКУЛЬОЗНОМУ
ХОЛЕЦИСТИТІ
П. В. Огородник, В. І. Коломійцев, О. М. Сироїд, А. Г. Дейниченко
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ,
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

PROGNOSTICATION OF THE PERFORMANCE POSSIBILITY
FOR LAPAROSCOPIC EXPLORATION OF COMMON BILIARY
DUCT IN AN ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS
P. V. Ogorodnik, V. І. Коlomiytsev, О. М. Syroyid, А. G. Deynychenko
айже у 10 — 25% пацієнтів
при жовчнокам'яній хво
робі (ЖКХ) відзначають ус
кладнення, зокрема, холе
дохолітіаз, що може бути причиною
виникнення таких загрозливих ус
кладнень, як обтураційна жовтяни
ця, гнійний холангіт, гострий біліар
ний панкреатит, стеноз великого со
сочка
дванадцятипалої
кишки
(ВСДК) [1, 2]. У мініінвазивному ліку
ванні пацієнтів з приводу калькуль
озного холециститу з ураженням
позапечінкових жовчних проток, як
правило, застосовують двохетапну
тактику: лапароскопічну холецис
тектомію (ЛХЕ) доповнюють до—
або
післяопераційними
ендо
скопічними ретроградними втру
чаннями на ВСДК і жовчних прото
ках (лікувальна ендоскопічна ретро
градна холангіографія — ЕРХГ) [3, 4].
Проте, зважаючи на більшу три
валість поетапного лікування, мож
ливість виникнення ускладнень на
кожному етапі, необхідність руйну
вання сфінктерного апарату ВСДК
під час лікувальної ЕРХГ, відсутність
гарантії успіху транспапілярного
втручання, збільшення вартості
лікування [5], в останні роки все
частіше застосовують одномомент
не втручання, що передбачає вико
нання ЛХЕ, лапароскопічну ревізію
жовчних проток та ЛХЛЕ через міху

М
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Реферат
У ретроспективному дослідженні проаналізовані результати мініінвазивного ліку
вання 319 хворих з приводу ускладненого гострого калькульозного холециститу
(УГКХ) з використанням лапароскопічних технологій. Визначені фактори ризику
невдалого виконання лапароскопічного втручання на жовчних протоках, з викори
станням бінарного регресійного аналізу встановлено вірогідність можливості ви
конання лапароскопічної холедохолітоекстракції (ЛХЛЕ). У проспективному
дослідженні застосування математично опрацьованих критеріїв сприяло змен
шенню частоти невдалих лапароскопічних втручань на спільній жовчній протоці
(СЖП) з 18,6 до 5,9%.
Ключові слова: гострий холецистит; холедохолітіаз; лапароскопічна холедо
холітоекстракція; прогнозування.

Abstract
The results of miniinvasive treatment of 319 patients, suffering complicated acute cal
culous cholecystitis, using laparoscopic technologies, were analyzed in retrospective
investigation. The risk factors for unfaithful conduction of laparoscopic intervention on
biliary ducts were determined. The chances for possibility of laparoscopic choledo
cholithoextraction performance on biliary ducts were established, using binary regres
sive analysis. Reduction of rate of unfaithful laparoscopic interventions, made on com
mon biliary duct, from 18.6 to 5.9% was promoted by application of mathematically
elaborated criteria in accordance to the prospective investigation data.
Кey words: acute cholecystitis; choledocholithiasis; laparoscopic choledocholithoex
traction; prognostication.

рову протоку або шляхом холедохо
томії [1, 6 — 9]. З приводу УГКХ
здійснити лапароскопічну експло
рацію СЖП вдається лише у 52,5 —
68% пацієнтів [10 — 12], при цьому
прогностичні критерії успіху лапа
роскопічного втручання не визна
чені. За таких обставин вибір опти
мальної лікувальної тактики при
УГКХ значно утруднений, більша ча
стота ускладнень при конверсії у
порівнянні з такою при первинній
операції з використанням лапаро
томного доступу спонукає відразу

відмовитися від мініінвазивних тех
нологій і розпочинати операцію
шляхом лапаротомії.
Мета дослідження: вивчення
можливості
передопераційного
прогнозування успішного виконан
ня ЛХЛЕ та умов її здійснення з при
воду гострого холециститу, усклад
неного холедохолітіазом.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Ретроспективне
дослідження
проведене у 378 пацієнтів, яких з
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приводу УГКХ лікували з викорис
танням мініінвазивних методів у
2001 — 2010 рр. Двохетапний метод
застосований у 345 з них: успішне
поєднання лікувальної ЕРХГ з по
дальшою ЛХЕ проведене у 319 (гру
па І), за невдалої транспапілярної
літоекстракції у 26 хворих здійсне
но ЛХЛЕ. Одноетапне лікування
(ЛХЛЕ та ЛХЕ) розпочате у 33 хво
рих, проте, через анатомічні особ
ливості втручання на жовчних про
токах
виявилося
неможливим,
вкрай ризикованим або незаверше
ним в 11 хворих (див. таблицю). Ці
59 хворих, у яких здійснено ЛХЛЕ,
включені у групу ІІА. У дослідження
не включали пацієнтів, у яких пер
винно виконані операції з викорис
танням лапаротомного доступу.
Проспективне дослідження про
ведене у 34 хворих (група ІІБ), яким
у 2011 — 2013 рр. виконали ЛХЛЕ під
час одно— (у 14) або двохетапного
(у 20) втручання, метод мініінвазив
ного лікування обирали на підставі
аналізу факторів прогнозу і умов
здійснення ЛХЛЕ, опрацьованих під
час ретроспективного аналізу ре
зультатів у групі І.
Жінок було 283 (68,7%), чоловіків
— 129 (31,3%). Вік пацієнтів від 19 до
87 років, у середньому (58,5 ± 10,6)
року. У строки до 24 год від початку
останнього приступу холециститу
госпіталізовані 19 (4,6%) хворих,
пізніше ніж через 1 тиж (максимум
— 21 доба) — 135 (32,8%). За даними
гістологічного дослідження видале
них препаратів, у 170 (41,3%) хво
рих верифікований катаральний хо
лецистит, у 141 (34,2%) — флегмо
нозний, у 101 (24,5%) — гангреноз
ний.
Крім загально—клінічних дослід
жень, усім хворим проводили ульт

2
2

–
–
–

–
–
–

развукове дослідження (УЗД) ор
ганів панкреатобіліарної зони, під
час якого звертали увагу на стан
стінки жовчного міхура (ЖМ) і
СЖП, наявність скупчень рідини, аб
сцесів, інфільтратів тощо. За пока
заннями проводили магніторезо
нансну холангіографію та ендо
скопічну ультрасонографію. Ендо
скопічні транспапілярні втручання
здійснювали за допомогою ендо
скопів JF—1T20, JF—1T40 ("Olym
pus", Японія) та FD—34V (Pentax,
Японія) під контролем рентгенів
ської установки Sirescop CX ("Siе
mens", Німеччина).
ЛХЕ виконували за стандартною
методикою з використанням чоти
рьох портів. Інтраопераційну хо
лангіографію проводили за пока
заннями, використовуючи рент
генівську установку Evo—R C—Arm
("Apelem", Франція); ревізію СЖП та
літоекстракцію — за допомогою ко
шиків Dormia або балонних літоекс
тракторів через розширену міхуро
ву протоку або шляхом холедохо
томії. Для холедохоскопії застосову
вали гнучкі холедохоскопи CHF—
T20 та CHF—P20Q ("Olympus",
Японія).
Під час хірургічного втручання
здійснювали хронометраж окремих
етапів, визначали їх складність за
суб'єктивною оцінкою хірурга, а та
кож складність ЛХЕ за A. H. M. Nassar
[12].
Отримані результати обробляли
за допомогою статистичної програ
ми SPSS 11.5 for Windows. Для пе
ревірки гіпотези щодо нормального
розподілу величин застосовували
тест Колмогорова — Смірнова. За
нормального розподілу варіаційно
го ряду визначали середнє арифме
тичне і стандартне відхилення се
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реднього арифметичного; якщо дані
не підпорядковувалися нормально
му розподілу, встановлювали пер
ший (Q1) і третій (Q3) квартилі та
обчислювали медіану (Ме). Для
порівняння параметричних показ
ників використовували t—тест
Ст'юдента, непараметричних — U—
тест Манна та Уїтні, відносних —
2—тест. Взаємозв'язок між величи
нами вивчали за допомогою ранго
вої кореляції за Спірменом з визна
ченням коефіцієнту кореляції (r).
Для встановлення факторів ризику
обчислювали відношення шансів
(OR) з 95% довірчим інтервалом (ДІ).
Вірогідність певної події прогнозу
вали за допомогою бінарного рег
ресійного аналізу. Критичне значен
ня (р) при перевірці статистичних
гіпотез приймали менше 0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
При оцінці однорідності груп
встановлено, що групи достовірно
не різнилися за віком, статтю
пацієнтів, тривалістю захворюван
ня, даними лабораторних дослід
жень, видом ураження біліарної сис
теми тощо. Під час перед— та інтра
операційного обстеження в усіх
хворих при гострому холециститі
виявлений
холедохолітіаз
або
мікрохоледохолітіаз, що спричини
ло різні біліарні ускладнення. Пере
важали камені діаметром до 10 мм —
у 282 (68,4%) хворих. У 114 (27,7%)
хворих діагностований гнійний хо
лангіт, у 98 (23,8%) — гострий біліар
ний панкреатит, у 232 (56,3%) — об
тураційна жовтяниця (рівень біліру
біну до 249 мкмоль/л). У 59 (14,3%)
хворих виявлений місцевий пери
тоніт, у 19 (4,6%) — розлитий пери
тоніт, у 39 (9,5%) — паравезикаль
ний абсцес печінки. Через усклад
нення та супутні захворювання у 59
(14,3%) пацієнтів при госпіталізації
встановлений ІІІ — ІV клас тяжкості
(за шкалою Американської асоціації
анестезіологів — ASA).
У ретроспективному дослідженні
на підставі оцінки тривалості мані
пуляцій на трикутнику Calot, що
майже завжди співпадало з суб'єк
тивною оцінкою хірургом тяжкості
виконання операції (r=0,911, p<
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0,001), і класифікацією Nassar (r=
0,774, p<0,001) визначені три ступе
ня складності виділення елементів
гепатодуоденальної зв'язки (ГДЗ):
легкий (у 133 хворих), середній (у
74) і тяжкий (у 112). За легкого сту
пеня дисекції ГДЗ вважали за можли
ве здійснити лапароскопічне втру
чання на СЖП (літоекстракція через
міхурову протоку, холедохотомія,
холедохоскопія тощо); за тяжкого
виділення елементів ГДЗ втручання
на СЖП вважали дуже (невиправда
но) складним або неможливим.
Спроба проведення ЛХЛЕ здій
снена у 93 хворих групи ІІ, у 59 з них
не брали до уваги фактори ризику
невдалого лапароскопічного втру
чання (група ІІА). З 33 хворих, у яких
мали намір одноетапно здійснити
ЛХЕ і ЛХЛЕ, в 11 в основному через
значні технічні труднощі, які зумо
вили неможливість цього або дуже
високий ризик травмування жовч
них проток та виникнення крово
течі, повноцінне завершення втру
чання з використанням лапаро
скопічного доступу виявилося бе
зуспішним: у 8 з них у подальшому
виконані додаткові етапи лікуваль
ної ЕРХГ, у 3 — здійснено конверсію.
ЛХЛЕ та ЛХЕ як другий етап мініінва
зивного лікування хворих з приводу
УГКХ за невдалої лікувальної ЕРХГ
виконані у 26 пацієнтів.
Хороший результат ЛХЛЕ зумов
лений тим, що після проведення
ЕРХГ оперуючий хірург значно кра
ще орієнтується в анатомічних
особливостях біліарної системи
пацієнта: ширина міхурової, печін
кових проток і СЖП, наявність
згинів СЖП або вип'ячувань її
стінки, хід міхурової протоки, а та
кож кут і місце її впадіння у СЖП.
Проте, встановлене за допомогою
рентгеноендоскопічного дослід
ження ураження жовчних проток не
справляло значного впливу на мож
ливість ефективного виконання
ЛХЛЕ.
Для вивчення факторів ризику
невдалого виконання ЛХЛЕ під час
ЛХЕ з приводу УГКХ проаналізовані
103 параметри: дані анамнезу, клі
нічні ознаки захворювання, резуль
тати фізичних методів дослідження,
лабораторні показники, дані УЗД
печінки, ЖМ, підшлункової залози,
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Рис. 1. УЗД.
Гострий деструктивний холецистит.
Стінка ЖМ потовщена до 13,5 мм,
розшарована.

ГДЗ, характер ураження біліарної
системи тощо.
Під час передопераційного УЗД
органів гепатопанкреатобіліарної
зони у хворих за складного препа
рування ГДЗ відзначали потовщення
стінки ЖМ (рис. 1) з ознаками її дес
трукції, менший діаметр СЖП, часті
ше виявляли навколоміхуровий
інфільтрат, запальну інфільтрацію
ГДЗ (рис. 2).
З використанням регресійного
аналізу визначені предиктори ус
пішного втручання на СЖП під час
ЛХЕ з приводу УГКХ. Вірогідність ви
конання лапароскопічних втручань
на СЖП була значно більшою у жі
нок (OR=1,83, 95% ДІ=1,28 — 2,63), за
відсутності лихоманки (OR=2,02,
95% ДІ=1,15 — 3,54); стані хворого I
— II класу за шкалою ASA (OR=6,97,
95% ДІ=1,04 — 1,7), за відсутності
збільшення (за винятком "зморще
ного") ЖМ (OR=2,13, 95% ДІ=1,05 —
4,30); товщині стінки ЖМ менше 7
мм (OR=15,14, 95% ДІ=7,67 — 9,9); за
відсутності паравезикального аб
сцесу (OR=13,7, 95% ДІ=7,99 — 9,51);
розшарування стінки ЖМ (OR=3,60,
95% ДІ=2,67 — 4,85); за наявності
щільного біляміхурового інфільтра
ту (OR=94,4, 95% ДІ=13,37 — 5,57).
Вірогідність здійснення лапаро
скопічного втручання (Р) на СЖП з
приводу УГКХ з точністю прогнозу
96,2% обчислювали за формулою:
Р=1/(1+e—z),
де e — експонента;
z = 32,590 — 23,057  ДЖП — 2,442 
Т —11,922  W — 3,748  Inf,
де z — коефіцієнт, отриманий за
допомогою методу бінарної логі
стичної регресії;

Рис. 2. УЗД.
Гострий холецистит. Виражений
інфільтрат (INF) ГДЗ,
стискання СЖП (СН).

ДЖП — наявність дифузного
жовчного перитоніту, представлена
у вигляді номінальної шкали, яка має
дві категорії (0 — немає, 1 — є);
Т — товщина стінки ЖМ, мм;
W — товщина стінки СЖП, мм;
Inf — наявність інфільтрату ГДЗ,
представлена у вигляді номінальної
шкали, яка має дві категорії (0 — не
має, 1 — є).
Наприклад, у пацієнта за резуль
татами УЗД товщина стінки ЖМ 8
мм, стінки СЖП 1,0 мм, без пери
тоніту та інфільтрату ГДЗ,
z = 32,590 — 23,057  0 — 2,442  8
—11,922  1 — 3,748  0 = 1,132;
e—1,132 = 0,322,
Р = 1/(1+0,322) = 0,756
Отже, вірогідність успішного
здійснення ЛХЛЕ 75,6% (Р = 0,756).
Показник Р, опрацьований в гру
пі І, використаний у 34 хворих, яким
показання до ЛХЛЕ визначали на
підставі цього критерію (група ІІБ).
Це дозволило об'єктивізувати клі
нічні показники складності вико
нання ЛХЛЕ у конкретного хворого.
На підставі аналізу результатів ліку
вання пацієнтів групи ІІ, за Р 0,6 і
більше встановлено високу вірогід
ність успішного здійснення ЛХЛЕ; Р
0,3 і менше — низьку вірогідність ла
пароскопічної експлорації СЖП.
Встановлений сильний прямий ко
реляційний зв'язок Р з тривалістю
дисекції СЖП під час лапароскопіч
ної операції (r=0,892; p< 0,001).
При прогнозуванні складної ди
секції ГДЗ і, відповідно, наявності
протипоказань до виконання ЛХЛЕ
відразу проводили лікувальну ЕРХГ, а
втручання на СЖП під час відкритої
холецистектомії або ЛХЕ здійснюва
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ли лише за неефективності ендо
скопічного транспапілярного втру
чання. Одноетапну ЛХЛЕ у хворих з
приводу УГКХ виконували лише за
умови прогнозування легкого та не
складного препарування ГДЗ у 14
хворих з використанням доступу че
рез міхурову протоку або шляхом
холедохотомії. Рішення про спосіб
ЛХЛЕ остаточно приймали під час
лапароскопічної ревізії ГДЗ, її препа
рування, проведення інтраоперацій
ної холангіографії (у 3 хворих кон
кремент, який за даними ЕРХГ
містився у проксимальній частині
загальної печінкової протоки, що
унеможливлювало його екстракцію,
під час операції мігрував у дистальну

частину і став доступним для вида
лення через міхурову протоку). Від
давали перевагу літоекстракції через
міхурову протоку відповідно до
стандартних критеріїв.
Використання математично оп
рацьованих критеріїв складності за
стосування лапароскопічного до
ступу до СЖП і виконання ЛХЛЕ доз
волило зменшити частоту невдалих
лапароскопічних втручань з 18,6 до
5,9%, уникнути пов'язаної з цим кон
версії, мінімізувати тривалість опе
ративного втручання, що, відпо
відно, зменшило травматичність
операції, частоту інтра— і післяопе
раційних ускладнень, загальну три
валість і вартість лікування.

ВИСНОВКИ
1. ЛХЛЕ з приводу УГКХ вдалося
здійснити у 72,3% хворих під час од
ноетапного лапароскопічного ліку
вання та в усіх — за двохетапного
підходу.
2. Предикторами успішного ви
конання лапароскопічного втручан
ня на СЖП були визначені за дани
ми УЗД товщина стінки ЖМ і СЖП,
відсутність дифузного жовчного пе
ритоніту та інфільтрату ГДЗ.
3. Застосування математично оп
рацьованих критеріїв сприяло
зменшенню частоти невдалих лапа
роскопічних втручань на СЖП з 18,6
до 5,9%.
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ЛАПАРОСКОПІЧНІ ОПЕРАЦІЇ З ПРИВОДУ ВОГНИЩЕВОГО
УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ
М. Ю. Ничитайло, О. М. Литвиненко, М. С. Загрійчук, І. І. Лукеча, І. І. Булик,
А. В. Гоман, А. В. Стоколос, В. В. Присяжнюк
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

LAPAROSCOPIC OPERATIONS, PERFORMED FOR FOCAL
HEPATIC AFFECTION OF VARIOUS GENESIS
М. Yu. Nichitaylo, О. М. Litvinenko, М. S. Zagriychuk, І. І. Lukecha, І. І. Bulyk,
А. V. Goman, А. V. Stokolos, V. V. Prysyazhnyuk
ірургічне лікування хворих
з приводу вогнищевого ура
ження печінки різного ґене
зу є предметом наукових
дискусій [1]. Впровадження в прак
тику лапароскопічних технологій
значною мірою змінило тактику
хірургічного лікування таких захво
рювань, як паразитарні і непарази
тарні кісти печінки, доброякісні і
злоякісні пухлини печінки, абсцеси
тощо [2]. Починаючи з 2000 р., як у
вітчизняній, так і зарубіжній літера
турі з'являються повідомлення про
успішне лікування таких хворих з
застосуванням лапароскопічних хі
рургічних технологій [3, 4]. Незважа
ючи на очевидні переваги такого
лікування, деякі автори і сьогодні
ставляться до застосування лапаро
скопічних операцій на печінці стри
мано або й негативно [5]. З нашої
точки зору, лапароскопічні операції
на печінці слід виконувати за суво
рими показаннями, з використан
ням чітко розроблених технічних
прийомів, адже, невиправдане за
стосування мініінвазивних техно
логій у хворих з приводу вогнище
вого ураження печінки зумовлює
збільшення частоти ускладнень під
час та після виконання операції,
підвищення летальності, що може
дискредитувати метод в цілому [6].
За умови, що лапароскопічні втру
чання на печінці виконані за суво
рими показаннями у ретельно відіб
раних пацієнтів, результати хірур
гічного лікування значно кращі, ніж
після відкритих операцій, що пере
конливо свідчить про переваги ла
пароскопічних хірургічних техно
логій [7]. Переваги лапароскопічно
го лікування — мінімальна травма
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Реферат
Висвітлений власний досвід хірургічного лікування більш ніж 400 хворих з приводу
паразитарних і непаразитарних кіст печінки, доброякісних і злоякісних пухлин
печінки з використанням лапароскопічних технологій. Проаналізовані показання
до виконання лапароскопічних операцій, основні технічні аспекти, найближчі й
віддалені результати. Відзначені переваги лапароскопічних операцій у порівнянні
з відкритими оперативними втручаннями у ретельно відібраних пацієнтів.
Ключові слова: вогнищеве ураження печінки; лапароскопічна резекція; фенест
рація кісти.

Abstract
The own experience on surgical treatment of more than 400 patients, suffering parasyt
ic and nonparasitic hepatic cysts, benign and malignant hepatic tumors, using laparo
scopic technologies, was summarized. Indications for laparoscopic operations, the
main technical aspects, immediate and late follow—up results were analyzed.
Advantages of laparoscopic operations in comparison to open operative interventions
in thoroughly selected patients were noted.
Кey words: focal hepatic affections; laparoscopic resection; cystic fenestration.

тичність, мінімальна частота усклад
нень — спонукають до подальшого
вдосконалення й розширення спек
тру лапароскопічних операцій з
приводу вогнищевих захворювань
печінки.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За період з 2008 по 2013 р. у
відділі лапароскопічної хірургії та
холелітіазу лапароскопічні операції
на печінці виконані у 412 хворих,
включених до основної групи
(табл. 1).
Вік хворих від 14 до 73 років, у се
редньому (58 ± 3,2) року. Жінок було
347 (83,8%), чоловіків — 67 (16,2%).
Тривалість операції з використан
ням лапароскопічного доступу у се
редньому (87 ± 23) хв; найменша —
(47 ± 12) хв — з приводу непарази
тарних кіст печінки з фенестрацією
та дренуванням порожнини кісти;
найбільша — ( 148 ± 47) хв — з при

воду пухлин печінки з атиповою ре
зекцією та лівобічною гемігепатек
томією. Об'єм інтраопераційної
крововтрати не перевищував (337 ±
32) мл, лише у 16 (3,9%) хворих була
необхідна гемотрансфузія, об'єм
якої у середньому (452 ± 183) мл.
Конверсія у відкриту лапаротомію
здійснена у 16 (3,9%) хворих, з них у
9 (56,2%) — внаслідок інтенсивної
кровотечі та неможливості досяг
нення надійного гемостазу при ви
користанні лапароскопічного до
ступу, у 7 (43,8%) — через технічні
труднощі та неможливість заверши
ти операцію при застосуванні лапа
роскопічного доступу.
Для оцінки результатів ретро
спективно шляхом аналізу історій
хвороби відібрана група порівняння
з 57 пацієнтів, оперованих з викори
станням лапаротомного доступу в
період з 2001 по 2008 р. (табл. 2).
Вік хворих групи порівняння
становив від 16 до 71 року, у серед
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Òàáëèöÿ 1.

Ëàïàðîñêîï³÷í³ îïåðàö³¿, âèêîíàí³ íà ïå÷³íö³ ó 2008 – 2013 ðð.
Çàõâîðþâàííÿ

Íåïàðàçèòàðí³ ê³ñòè ïå÷³íêè
Ïàðàçèòàðí³ (åõ³íîêîêîâ³) ê³ñòè ïå÷³íêè
Àáñöåñ ïå÷³íêè
Äîáðîÿê³ñí³ (ãåìàíã³îìà) òà çëîÿê³ñí³
(ìåòàñòàçè êîëîðåêòàëüíîãî ðàêó)
ïóõëèíè ïå÷³íêè
Öèðîç ïå÷³íêè, íåîïåðàáåëüí³ çëîÿê³ñí³
íîâîóòâîðåííÿ

Òàáëèöÿ 2.

Îïåðàö³¿ ç âèêîðèñòàííÿì ëàïàðîñêîï³÷íîãî äîñòóïó

Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ

àáñ.

%

198

48,1

132

32,0

12

2,9

Àòèïîâà ðåçåêö³ÿ, ë³âîá³÷íà ãåì³ãåïàòåêòîì³ÿ

27

6,5

Á³îïñ³ÿ ïå÷³íêè

43

10,4

Ôåíåñòðàö³ÿ ê³ñòè ç âèñ³÷åííÿì â ìåæàõ
íåóðàæåíèõ òêàíèí òà äð åíóâàííÿ
Ôåíåñòðàö³ÿ ê³ñòè ç âèñ³÷åííÿì â ìåæàõ
íåóðàæåíèõ òêàíèí òà äðåíóâàííÿ, â³äêðèòà
åõ³íîêîêåêòîì³ÿ â ëàïàðîñêîï³÷íîìó âàð³àíò³,
ïåðèöèñòåêòîì³ÿ
Ôåíåñòðàö³ÿ, ñàíàö³ÿ òà äðåíóâ àííÿ
ïîðîæíèíè, àòèïîâà ðåçåêö³ÿ ïå÷³íêè

Â³äêðèò³ îïåðàö³¿, âèêîíàí³ íà ïå÷³íö³ ó 2001 – 2008 ðð.
Çàõâîðþâàííÿ

Íåïàðàçèòàðí³ ê³ñòè ïå÷³íêè
Ïàðàçèòàðí³ (åõ³íîêîêîâ³) ê³ñòè ïå÷³íêè
Àáñöåñ ïå÷³íêè
Äîáðîÿê³ñí³ (ãåìàíã³îìà) òà çëîÿê³ñí³
(ìåòàñòàçè êîëîðåêòàëüíîãî ðàêó)
ïóõëèíè ïå÷³íêè
Öèðîç ïå÷³íêè, íåîïåðàáåëüí³ çëîÿê³ñí³
íîâîóòâîðåííÿ

ньому (59 ± 4,1) року. Жінок було 45
(78,9%), чоловіків — 12 (21,1%). Три
валість операції з використанням
лапаротомного доступу становила у
середньому (163 ± 28) хв, найменша
— (97 ± 18) хв — з приводу непара
зитарних кіст печінки з фенест
рацією та дренуванням порожнини
кісти; найбільша — (189 ± 34) хв з
приводу пухлин печінки з атиповою
резекцією та лівобічною гемігепа
тектомією. Об'єм інтраопераційної
крововтрати у середньому (539 ± 23)
мл, у 7 (12,2%) хворих здійснено ге
мотрансфузію об'ємом (538 ± 112)
мл.
В обох групах всі пацієнти живі.
Статистична обробка отрима
них даних проведена за критеріями
Манна — Уїтні та Краскела — Уоліса.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Основні показники, за якими
аналізували результати хірургічного

Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ

Îïåðàö³¿ ç âèêîðèñòàííÿì ëàïàðîòîìíîãî äîñòóïó

àáñ.

%

Ôåíåñòðàö³ÿ ê³ñòè ç âèñ³÷åííÿì â ìåæàõ
íåóðàæåíèõ òêàíèí òà äðåíóâàííÿ
Ôåíåñòðàö³ÿ ê³ñòè ç âèñ³÷åííÿì â ìåæàõ
íåóðàæåíèõ òêàíèí òà äðåíóâàííÿ, â³äêðèòà
åõ³íîêîêåêòîì³ÿ, ïåðèöèñòåêòîì³ÿ
Ôåíåñòðàö³ÿ, ñàíàö³ÿ òà äðåíóâàííÿ
ïîðîæíèíè; àòèïîâà ðåçåêö³ÿ ïå÷³íêè

26

45,6

19

33,3

2

3,5

Àòèïîâà ðåçåêö³ÿ, ë³âîá³÷íà ãåì³ãåïàòåêòîì³ÿ

7

12,2

Á³îïñ³ÿ ïå÷³íêè

3

5,4

лікування пацієнтів з приводу во
гнищевого ураження печінки різно
го генезу, це тривалість операції,
об'єм інтраопераційної крововтра
ти, частота інтраопераційних ус
кладнень, а також ускладнень у най
ближчому та віддаленому післяопе
раційному періоді, вираженість бо
льового синдрому, строки віднов
лення рухової активності, початок
харчування відповідно до прин
ципів "fast track surgery", технічна
складність операції, якість життя у
віддаленому періоді після лікування.
Адекватно оцінити результати
хірургічних операцій на печінці з
використанням відкритого та лапа
роскопічного доступу досить склад
но, адже, варіабельність чинників,
що визначають тактику хірургічно
го лікування кожного конкретного
хворого, досить значна. Саме тому в
групу порівняння відібрані хворі, у
яких розміри і локалізація вогнищ
ураження були такими самими, як і в
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основній групі. Це переважно СІII,
СІV, СV, СVI сегменти печінки. Розмі
ри кістозного утворення в обох гру
пах у середньому (12 ± 3,2) см,
діаметр пухлини — (7 ± 1,2) см. Пе
редопераційне обстеження пацієн
тів обох груп включало клінічні ме
тоди, ультразвукове дослідження
(УЗД), комп'ютерну (КТ) і магніторе
зонансну (МРТ) томографію органів
черевної порожнини, а також дані
лабораторних методів дослідження.
Лапароскопічні операції на печінці
виконували за такими основними
показаннями: діаметр пухлини не
більше 8 см, кістозного утворення —
15 см; локалізація ураження, адже,
ураження "задніх" сегментів печін
ки, зокрема, СVII, СVIII є відносним
протипоказанням до здійснення ла
пароскопічних маніпуляцій. Рішен
ня про виконання лапароскопічно
го втручання приймали в кожній си
туації індивідуально, з огляду на за
значені показання, технічні можли
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вості та досвід хірургічної бригади.
Фактично всі відкриті операції вико
нані до 2010 р., тобто, до періоду ак
тивного впровадження лапаро
скопічних технологій. У міру набут
тя досвіду показання до виконання
операцій з використанням лапаро
скопічного доступу постійно роз
ширювали, чим і пояснюється знач
не переважання саме лапароско
пічних втручань у профільних хво
рих. Для аналізу технічної склад
ності операції, який може бути оці
нений лише суб'єктивно, нами роз
роблена п'ятибальна шкала — анке
та. Основні результати хірургічного
лікування хворих наведені у табл. 3.
Отже, тривалість операції з вико
ристанням лапароскопічного досту
пу майже вдвічі менша, ніж за лапа
ротомного, завдяки відсутності ве
ликих розрізів та етапу їх зашиван
ня. Крім того, в більшості ситуацій
етапи фенестрації та дренування та
кож зручніше й безпечніше викону
вати під контролем лапароскопічної
візуалізації. Щодо атипової резекції
печінки, лапароскопічні варіанти не
поступаються за тривалістю відкри
тим. І лише складна право— чи
лівобічна гемігепатектомія значно
триваліша в лапароскопічному варі
анті через значні технічні склад
нощі. Потрібні подальші пошуки та
вдосконалення "великої" резекції з
використанням лапароскопічного
доступу.
Об'єм крововтрати менший в ос
новній групі через мінімальну трав
матичність лапароскопічного втру
чання та мінімальне травмування
тканин операційного поля. За умови
ретельної дисекції застосування ла
пароскопічних технологій у біль
шості ситуацій дозволяє уникнути
пошкодження великих судин. Ана
логічні результати відзначені при
аналізі інтенсивності післяопера
ційного болю, яка в основній групі
втричі менша через відсутність ма
сивної травми м'яких тканин, як під
час лапаротомії.
Дещо більша частота інтраопе
раційних ускладнень в основній
групі зумовлена як більшою техніч
ною складністю лапароскопічних
втручань, так і періодом освоєння
методу (так звана "крива навчання").
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Òàáëèöÿ 3.

Ðåçóëüòàòè ëàïàðîñêîï³÷íèõ òà â³äêðèòèõ îïåðàö³é ó
õâîðèõ ç ïðèâîäó âîãíèùåâîãî óðàæåííÿ ïå÷³íêè
ð³çíîãî ´åíåçó
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ
îñíîâí³é
ïîð³âíÿííÿ

Ïîêàçíèê

Òðèâàë³ñòü îïåðàö³¿, õâ (x  m)
Îá’ºì êðîâîâòðàòè, ìë (x  m)
Áîëüîâèé ñèíäðîì (íàðêîòè÷í³
àíàëãåòèêè â ïåðø³ 2 äîáè), àáñ. (%)
²íòðàîïåðàö³éí³ óñêëàäíåííÿ, àáñ. (%)
Óñêëàäíåííÿ â íàéáëèæ÷îìó
ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³, àáñ. (%)
Òåõí³÷íà ñêëàäí³ñòü îïåðàö³¿
(ñóá’ºêòèâíà îö³íêà õ³ðóðãà çà 5 -áàëüíîþ
øêàëîþ)
Ñòðîêè â³äíîâëåííÿ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³,
äîáà (x  m)
Ïî÷àòîê õïð÷óâàííÿ â³äïîâ³äíî äî
ïðèíöèï³â « fast tràñk surgery», äîáà

87 ± 23
337 ± 32

163 ± 28
539 ± 23

139 (33,7)

53 (92,9)

40 (9,7)

4 (7,0)

17 (4,1)

8 (14)

4–5

3–4

1,2 ± 0,2

3,1 ± 0,8

1,1 ± 0,7

3,0 ± 0,9

92,3
94,7
96,8

57,4
74,3
89,8

(x  m)

×àñòîòà äîñÿãíåííÿ õîðîøî¿ ÿê îñò³
æèòòÿ (çà îïèòóëüíèêîì SF 36) ó ñòðîêè
ñïîñòåðåæåííÿ, ì³ñ
3
6
12

Слід зазначити і невелику кількість
хворих у групі порівняння, у яких
виникли інтраопераційні усклад
нення, зокрема, кровотеча, диспо
зиція кліпси, перфорація порожнис
того органа, перфорація діафрагми.
Післяопераційні ускладнення, в
тому числі нагноєння операційної
рани та абсцес залишкової порож
нини, втричі частіше виникали в
групі порівняння, що пов'язане, на
самперед, з наявністю великої лапа
ротомної рани, більшою травмати
зацією тканин під час відкритих
маніпуляцій та пригніченням імуні
тету, що обов'язково виникає після
великих та тривалих операцій з ви
користанням лапаротомії.
Технічна складність, відповідно
до запропонованої нами шкали, де
що більша при лапароскопічних
операціях на печінці, хоча цей по
казник у міру набуття бригадою
досвіду вирівнювався з таким в групі
порівняння.
Строки відновлення рухової ак
тивності та початок харчування та
кож значно менші в основній групі,
що свідчить про значно менше
хірургічне й анестезіологічне меди
каментозне навантаження на паці

єнта саме після лапароскопічних
втручань на печінці.
Якість життя пацієнтів після опе
ративного втручання оцінювали за
опитувальником SF 36 через 3, 6, 12
міс.
Після відкритих операцій на
печінці лише через 1 рік якість жит
тя наближалася до такої після лапа
роскопічної резекції та фенестрації.
Це зумовлене перевагами лапаро
скопічних технологій, зокрема,
мінімальним операційним травма
тизмом, мінімальною вираженістю
больового синдрому, швидшою
післяопераційною реабілітацією, а
також специфічними критеріями, в
тому числі різним ступенем ослаб
лення загального опору організму
та напруженістю функціональних
резервів, які напряму корелюють з
тривалістю післяопераційної ре
абілітації хворих.

ВИСНОВКИ
1. Лапароскопічні операції з при
воду вогнищевого та кістозного ура
ження печінки є методом вибору у
ретельно відібраних хворих.
2. Основні критерії оцінки опе
ративного лікування, зокрема, об'єм
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крововтрати, тривалість операції,
частота ускладнень, якість життя та
інші, значно кращі в основній групі,
ніж у групі порівняння.

3. Подальше вдосконалення ла
пароскопічного обладнання, тех
нічних прийомів, а також встанов
лення чітких показань та протипо
казань надасть можливість для роз

ширення показань до виконання ла
пароскопічних операцій на печінці,
збільшення їх спектру та ступеня
складності.
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РОЛЬ МУЛЬТИДЕТЕКТОРНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ
У ДІАГНОСТИЦІ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ
К. Ю. Логаніхіна, К. П. Гордієнко, Т. М. Козаренко
Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України, м. Київ

THE ROLE OF MULTIDETECTOR COMPUTERIC TOMOGRAPHY
IN DIAGNOSIS OF AN ACUTE PANCREATITIS
К. Yu. Loganikhina, К. P. Gordiyenko, Т. М. Коzarenko
острий панкреатит (ГП) є
актуальною проблемою не
відкладної хірургії органів
черевної
порожнини,
оскільки останнім часом відзнача
ють неухильну тенденцію до збіль
шення захворюваності на ГП та час
тоти виявлення його тяжких форм
[1—4]. ГП належить до найбільш по
ширених хірургічних захворювань,
щорічна захворюваність становить
5 — 80 на 100 тис. населення [5].
Найбільш чутливим променевим
методом діагностики ГП та його ус
кладнень є МДКТ [2], вона дозволяє
уточнити локалізацію й поширення
патологічного процесу у підшлун
ковій залозі (ПЗ), перипанкреа
тичній клітковині, виявити можливі
ускладнення, обрати оптимальну
тактику лікування пацієнтів.
Мета дослідження: підвищення
ефективності діагностики ГП шля
хом розробки МДКТ семіотики за
хворювання.

Г

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 35 пацієнтів, у яких
клінічний діагноз ГП, підтвердже
ний результатами подальшого хі
рургічного втручання, встановле
ний з використанням 64—зрізового
комп'ютерного томографа Light
Speed VCT (GE, США), товщина зрізу
2,5 мм, реконструкція 1,25 мм, кон
трастування петель кишечнику шля
хом введення тріомбрасту (Томогек
сол—350, 100 мл). Параметри бо
люсної фази дослідження: швидкість
введення препарату 3 — 5 мл/с з роз
рахунку 2 мл/кг маси тіла пацієнта,
затримка 5 с в артеріальну фазу
після початку введення контрастної
речовини. Венозну фазу сканування
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Реферат
З метою вдосконалення діагностичної семіотики гострого панкреатиту (ГП) обсте
жені 35 хворих з використанням 64—зрізового комп'ютерного томографа
Lightspeed VCT (GE, США) з внутрішньовенним болюсним підсиленням в ар
теріальну та портальну фази. На підставі аналізу проведених досліджень з засто
суванням мультидетекторної комп'ютерної томографії (МДКТ) систематизована
семіотика ГП, характерна для набрякової та деструктивної форм, діагностованих
відповідно у 19 (44,2%) та 16 (45,8%) паціентів, розроблена методика оцінки збе
реженння функціональної спроможності органа за наявності панкреонекрозу, що
сприяло підвищенню діагностичної ефективності методу на 5,3 — 9,4%.
Ключові слова: гострий панкреатит; набрякова форма; деструктивна форма;
мультидетекторна комп'ютерна томографія; семіотика; діагностика.

Abstract
With the objective to improve the diagnostic semiotics of an acute pancreatitis (AP) 35
patients were examined, using 64—cut computeric tomograph Lightspeed VCT (GE,
USA) with intravenous augmentation in arterial and portal phases. Basing on analysis of
the investigations conducted, using multidetector computeric tomography (MDCT), the
AP semiotics was systematized, which is characteristic for oedematous and destructive
forms, diagnosed in 19 (44.2%) and 16 (45.8%) patients, accordingly. The procedure
for estimation of preservation of the organ functional capacity in pancreonecrosis pres
ence was elaborated, promoting rising of the method diagnostic efficacy by 5.3 —
9.4%.
Кey words: acute pancreatitis; oedematous form; destructive form; multidetector
computeric tomography; semiotics; diagnosis.

розпочинали з затримкою 50 с, що
забезпечувало максимальне контра
стування паренхіми ПЗ та судин си
стеми ворітної вени. Більшість — 22
(62,9%) пацієнтів були віком від 35
до 50 років, чоловіків — 11 (31,4%),
жінок — 24 (68,6%), у 13 (37,2%) — в
анамнезі були відомості про цукро
вий діабет, у 6 (17,2%) — раніше
здійснено холецистектомію з при
воду жовчнокам'яної хвороби; 5 чо
ловіків систематично зловживали
алкоголем.
За даними Acute Pancreatitis
Classification Working Group, Міжна
родної асоціації панкреатологів і
відповідно до Європейскої панкреа
тологічної классифікації [1], сучасна
клінічна класифікація ГП передба
чає виділення двох форм інтер
стиціальної (набрякової) та некро

тичного (деструктивного) ГП, який
поділяють на панкреонекроз з пери
панкреатичним некрозом, ізольова
ний панкреонекроз, ізольований пе
рипанкреатичний некроз (стериль
ний/інфікований). Під час опрацю
вання семіотики ГП встановлювали
ступінь тяжкості панкреонекрозу,
перипанкреатичного запального
процесу за шкалою E.J. Baltazar [2, 6],
що передбачало оцінку поширення
некротичних змін, наявність і вира
женість перипанкреатичного ін
фільтрату за даними МДКТ (див.
таблицю).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За наведеною класифікацією
пацієнти розподілені на дві групи: з
набряковою формою ГП — 19
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ÌÄÊÒ–êðèòåð³¿ ÃÏ (çà øêàëîþ Baltazar)
êëàñ

Îö³íêà ñòðóêòóðè ÏÇ
³íòåðïðåòàö³ÿ

Îá’ºì íåêðîçó, %

À–0
Â–1
Ñ–2
D–3

Îäíîð³äíà, áåç çì³í
–
Öåíòðàëüíà àáî äèôóçíà ã³ïåðòðîô³ÿ
–
Íåçíà÷íå ïîòîâùåííÿ òà ïåð èïàíêðåàòè÷íèé ³íô³ëüòðàò
Äî 33 – 2
Îäíå âîãíèùå ñêóï÷åííÿ ð³äèíè á³ëÿ ÏÇ
33 – 50 – 4
Äâà
³
á³ëüøå
âèðàæåíèõ
ïàðàïàíêðåàòè÷íèõ
âîãíèùà
Å–4
Ïîíàä 50 – 6
ñêóï÷åííÿ ð³äèíè ÷è ãàçó ó ÏÇ
Çàãàëüíà îö³íêà ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ = îö³íêà ÌÄÊÒ (êëàñ 0 – 4) + íåêðîç (êëàñ 0 – 6)

Ôîðìà ÃÏ, ê³ëüê³ñòü
õâîðèõ, àáñ. (%)

Íàáðÿêîâà
19 (54,2)
Äåñòðóêòèâíà
16 (45,8)

Хвора Г., 43 роки.
Клінічний діагноз: ГП, деструктивна форма. Потовщення паренхіми ПЗ.
1  дрібновогнищеві ділянки деструкції; 2  інфільтрація перипанкреатичної клітковини; 3  вогнищеві скупчення вільної
рідини у черевній порожнині, уздовж великої кривини шлунка (3 а), у нижнього краю селезінки (3 б), у ділянці її воріт (3 в).
МДКТ, аксіальні скани (А, Б), мультипланарна реконструкція (В).

(54,2%) та деструктивними форма
ми ГП — 16 (45,8%). Уточнені й сис
тематизовані ознаки ГП. У пацієнтів
за набрякової форми ГП виявлені
збільшення ПЗ (вогнищеве/дифуз
не), інфільтрація її паренхіми у ви
гляді: дифузного збільшення щіль
ності, "згладження" міжчасткових
прошарків, гетерогенності структу
ри, нечіткості контурів. Додатковою
ознакою набрякової форми ГП були:
інфільтрація перипанкреатичної
клітковини у вигляді зменшення її
прозорості, наявності груботяжис
тої деформації — у 5 (14,3%) пацієн
тів.
Для деструктивних форм ГП ха
рактерна наявність ділянок пато
логічного зменшення щільності тка
нини ПЗ діаметром до 10 мм — у 10
(28,6%) хворих (див. рисунок); вели
ковогнищевого панкреатиту — до
10 — 30 мм — у 6 (17,2%), у двох або
трьох анатомічних частках ПЗ (го
ловка, тіло, хвіст). При внутрішньо
венному підсиленні можливе визна
чення фрагментарного накопичен

ня контрастної речовини у частках
збереженої паренхіми, що дозволи
ло доповнити дані існуючих методів
оцінки функціональної здатності
ПЗ, чітко визначити межі некроти
зованих ділянок, обрати подальшу
тактику хірургічного лікування.
Екстрапанкреатичною ознакою
деструктивних форм ГП є наявність
вогнищ скупчення рідини у черев
ній порожнині — у 6 (17,2%) хворих,
сальниковій сумці, парапанкреа
тичній клітковині і клітковині заоче
ревинного простору (найчастіше —
у передній параренальній та пара
колічній); виражене скупчення ріди
ни у парапанкреатичній клітковині
чи газу у ПЗ — у 10 (28,6%).
Ускладненнями ГП вважають:
формування псевдокіст ПЗ, пара
панкреатичних та заочеревинних
абсцесів [7], підпечінкову обтурацій
ну жовтяницю, портальну гіпер
тензію [1, 2, 5, 8]. Ускладнення виник
ли у 3 (8,6%) хворих, у 2 з них —
псевдокіста ПЗ, в 1—перипанкреа
тичний абсцес.
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Впровадження розробленої ме
тодики діагностики ГП та його ус
кладнень сприяло підвищенню діаг
ностичної ефективності методу на
5,3 — 9,4%.

ВИСНОВКИ
1. Розроблена МДКТ—семіотика
основних форм ГП.
2. Розроблена методика визна
чення ділянок панкреонекрозу за
деструктивної форми ГП.
3. Визначені найбільш часті ус
кладнення ГП, які спостерігали у 8,6
% хворих: формування псевдокісти
ПЗ та перипанкреатичного абсцесу.
4. Уточнений розподіл ГП за
віком і статтю, 62,9% хворих були
віком від 35 до 50 років, 68,6% —
жінки.
5. Найбільш частими етіологіч
ними чинниками ГП є: цукровий
діабет (у 37,2% спостережень) та хо
лецистектомія з приводу жовчно
кам'яної хвороби (у 17,2 %) — у
жінок; зловживання алкоголем (у
34,3%) — у чоловіків.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СФИНКТЕРОСБЕРЕГАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ В ЛЕЧЕНИИ
СЛОЖНЫХ СВИЩЕЙ ПРЯМОЙ КИШКИ
С. П. Дегтяренко
Одесский национальный медицинский университет

EFFICACY OF APPLICATION OF A SPHINCTERPRESERVING
OPERATIONS IN THE TREATMENT OF COMPLEX
RECTAL FISTULAS
S. P. Degtyarenko
вищи прямой кишки (СПК),
по данным статистических
исследований,
выявляют
преимущественно у пациен
тов трудоспособного возраста. Не
удачно выполненная операция чре
вата инвалидизацией пациентов,
что определяет важное социально—
экономическое значение проблемы
лечения сложных СПК [1 — 3].
Разветвленность свища и нали
чие гнойных затеков, полостей не
существенно влияют на выздоров
ление пациента. Важнейшим крите
рием сложности СПК является отно
шение свищевого хода к волокнам
сфинктера заднего прохода (СЗП).
Выделяют СПК простые и сложные.
Простой СПК излечивают путем
одномоментной фистулоэктомии с
допустимой
сфинктеротомией
(операция Габриэля) без нарушения
замыкательной функции СЗП в
дальнейшем. Сложный СПК требует
индивидуального подхода в зависи
мости от пола больного. У мужчин
различают высокие задние и перед
ние СПК; возможна сфинктерото
мия на глубину более 1,5 см; боко
вые, возможна сфинктеротомия на
глубину более 0,8 см; у женщин —
передние транс— и экстрасфинк
терные СПК, возможна сфинктеро
томия на глубину не более 0,5 см; бо
ковые, возможна сфинктеротомия
более 0,8 см; задние высокие СПК,
возможна сфинктеротомия более 1
см [4]. Степень сложности СПК оп
ределяли с помощью трансректаль
ного ультразвукового исследования
(ТРУЗИ) и магниторезонансной то
мографии (МРТ), выделяли 2 степе
ни сложности. СПК I степени слож

С

Реферат
Для повышения эффективности лечения больных по поводу сложных свищей пря
мой кишки (СПК) усовершенствованы методы сфинктеросохраняющих оператив
ных вмешательств, разработан принципиально новый алгоритм лечения. Обсле
дован 291 пациент в возрасте от 20 до 62 лет, всех оперировали в Одесской об
ластной клинической больнице в период с 2003 по 2014 г. по поводу сложных
транссфинктерных и экстрасфинктерных СПК. У 120 пациентов (І клиническая
группа) применен лигатурный метод по стандартной методике; у 108 (ІІ группа) —
пластический метод с перемещением слизисто—подслизистого лоскута по ори
гинальной методике; у 63 (ІІІ группа) — метод интрасфинктерного лигирования
сложных СПК. Использование пластического метода интрасфинктерного лигиро
вания сложных СПК позволило избежать анальной инконтиненции, уменьшить
длительность периода нетрудоспособности в 2 — 2,5 раза. Однако частота реци
дивов после сфинктеросохраняющих операций несколько больше: при примене
нии лигатурного метода — 5%, пластического — 11,1%, интрасфинктерного лиги
рования — 9,2%. Применение разработанного алгоритма лечения пациентов по
поводу сложных СПК способствовало сохранению высокого качества жизни у
96,3% больных, уменьшению частоты их инвалидизации.
Ключевые слова: сложные свищи прямой кишки; анальная инконтиненция; хи
рургическое лечение; лигатурный метод; интрасфинктерное лигирование; плас
тический метод.

Abstract
The methods of sphincterpreserving operative interventions, and a principally new
algorithm of treatment was elaborated for enhancing of the treatment efficacy in
patients, suffering complex rectal fistulas. There were examined 291 patients, ageing
20 — 62 yrs old, all of whom operated on in Odessa Rural Clinical Hospital in 2003—
2014 yrs for complex transsphincteric and extrasphincteric rectal fistulas. In 120
patients (І clinical group) a ligature method in accordance to standard procedure was
applied; in 108 (ІІ group) — a plastic method with transposition of mucosa—submu
cosal flap in accordance to original procedure; in 63 (ІІІ group) — a method of intras
phincteric ligature of complex rectal fistulas. Application of plastic method of intras
phincteric ligature of complex rectal fistulas have permitted to omit the anal inconti
nence, to reduce the unemployment period in 2 — 2.5 times. But a recurrence rate after
sphincterpreserving operations is certainly bigger: while a ligature method application
— by 5%, of a plastic one — 11.1%, of intrasphincteric ligature — 9.2%. Application of
elaborated algorithm for the patients treatment for complex rectal fistulas have pro
moted preservation of high quality of life in 96.3% patients, as well as reduction of rate
of their disabling.
Кey words: сomplex rectal fistulas; аnal incontinence; surgical treatment; the ligature
method; intrasphincteric ligature; plastic method.

ности (линейные) по Лурину [5] со
ответствуют 1, 2 степени сложности
по Дульцеву, Саламову [6]; СПК II сте
пени сложности (разветвленные) по
Лурину соответствуют 3, 4 степени
по Дульцеву — Саламову.
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По поводу сложных СПК выпол
няют два вида операций:
— сфинктеросохраняющие (пла
стический метод, пломбирование
свищевого хода, интрасфинктерное
лигирование);
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— с рассечением СЗП (лигатур
ный метод, иссечение свища с вос
становлением СЗП).
В клинике руководствуются
принципом, что лечение сложных
СПК путем применения методов с
пересечением СЗП допустимо при
невозможности выполнения других
методов.
Высокая частота рецидивов и
анальной инконтиненции обуслов
лена тем, что большинство пациен
тов по поводу острого или хрониче
ского парапроктита оперируют в
неспециализированных клиниках.
Частота рецидивов после радикаль
ных операций по поводу сложных
СПК составляет 7 — 42%, недоста
точности СЗП 7 — 35% [3, 7 — 9].
Учитывая высокую частоту не
удовлетворительных результатов
лечения сложных и рецидивных
СПК, необходима разработка новых
алгоритмов хирургического лече
ния таких больных, предусматрива
ющих эффективное устранение
первичного отверстия свищевого
хода с максимальным сохранением
функции СЗП.
Цель исследования: повышение
эффективности лечения больных
по поводу сложных СПК на основе
разработки усовершенствованных
сфинктеросохраняющих методов
оперативного вмешательства и
принципиально нового алгоритма
лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В Одесской областной клиничес
кой больнице в период с 2003 по
2014 г. по поводу сложных транс
сфинктерных и экстрасфинктер
ных СПК оперирован 291 пациент в
возрасте от 20 до 62 лет. Выборку
формировали по когортному прин
ципу,
преобладали
мужчины
(60,6%), соотношение мужчин и
женщин 1,5:1. Всего обследованы
642 больных, у 351 из них на доопе
рационном этапе диагноз сложного
СПК исключен. При формировании
клинических групп не включали па
циентов, у которых обнаружены ос
трый воспалительный процесс, бо
лезнь Крона, ятрогенное происхож
дение СПК.

hirurgiya.com.ua

Больные в зависимости от прове
денного лечения распределены на
три группы. У 120 пациентов (I кли
ническая группа) применяли лига
турный метод по стандартной мето
дике; у 108 (II группа) — пластичес
кий метод с перемещением слизис
то—подслизистого лоскута по ори
гинальной методике (пат. України
19388, опубл. 15.12.06); у 63 (ІІІ груп
па) — метод интрасфинктерного
лигирования.
Все больные обследованы с ис
пользованием единого алгоритма
(приказ МЗ Украины № 544 от
24.11.03). Проктологическое иссле
дование обязательно включало ос
мотр области промежности, пальпа
цию, пальцевое исследование задне
проходного канала, аноскопию,
ректороманоскопию для выявления
ранее существовавших и сопутству
ющих парапроктиту заболеваний
прямой кишки (геморрой, трещина
заднего прохода, фиброзные поли
пы) [6]. По показаниям выполняли
ТРУЗИ и МРТ в режиме Stir c 3D визу
ализацией и последующим контро
лем во время операции. Анализиро
вали жалобы, данные анамнеза, ре
зультаты клинического обследова
ния, бактериологического исследо
вания с определением чувствитель
ности микрофлоры к антибиоти
кам, сфинктерометрических иссле
дований. Качество жизни пациентов
оценивали с помощью опросника
Gastrointestinal Quality of Life Index
(GIQLI) до и после операции [10].
После операции проводили анкети
рование больных посредством элек
тронной почты и мобильной связи.
Опросник включает 36 пунктов,
оцениваемых по пятибалльной шка
ле, более высокий балл соответству
ет более высокому качеству жизни.
Cумма баллов по шкалам выражен
ности клинических симптомов,
эмоционального состояния, общего
физического состояния, уровня со
циальной адаптации может соста
вить от 36 до 180, по данным литера
туры [10], у пациентов с СПК она со
ставляет от 91 до 120. Существуют
официальные версии опросника на
немецком, китайском, голландском,
английском, французском, итальян
ском и испанском языках [10]. Таким

образом, использованный в работе
русскоязычный вариант опросника
является первым в странах СНГ.
Лечение пациентов осуществля
ли по единому алгоритму. До опера
ции определяли сложность свище
вого хода и ее степень. Пациентов
при І степени сложности СПК опе
рировали с применением сфинкте
росохраняющих методов, при ІІ сте
пени сложности — в два этапа.
Первым этапом лечения было
иссечение свищевых ходов, дрени
рование гнойных затеков, выполне
ние симультанных операций (ге
морроидэктомия, удаление фиброз
ных полипов, трещин) в целях
уменьшения частоты послеопера
ционных осложнений, с последую
щим проведением свободной лига
туры (этибоновая нить) через внут
реннее отверстие свища для форми
рования линейного трубчатого сви
щевого хода по кратчайшему пути
(уменьшение до І степени сложнос
ти СПК). В сроки 1,5 — 2 мес после
первой операции выполняли вто
рой этап с применением сфинкте
росохраняющих методов. В период
между операциями у пациентов пол
ностью сохранена трудоспособ
ность, они вели активный образ
жизни.
Линейность свищевого хода и
отсутствие гнойных затеков, полос
тей перед выполнением сфинктеро
сохраняющих операций контроли
ровали по данным ТРУЗИ.
Использование такого подхода
позволило расширить показания к
выполнению сфинктеросохраняю
щих операций, значительно умень
шить частоту применения лигатур
ного метода, соответственно, улуч
шить отдаленные результаты и каче
ство жизни пациентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Важным результатом использо
вания пластического метода и ин
трасфинктерного
лигирования
сложных СПК является отсутствие
анальной инконтиненции, в то вре
мя как при применении классичес
кого лигатурного метода у 84 (70%)
пациентов возникла анальная ин
континенция I — II степени, которая
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Òàáëèöà 1.

Èíòðàîïåðàöèîííûå è ïîñëåîïåðàöèîííûå îñëîæíåíèÿ ó áîëüíûõ ïîñëå ïðèìåíåíèÿ
ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà
Îñëîæíåíèÿ
àáñ.

Êðîâîïîòåðÿ âî âðåìÿ îïåðàöèè , ìë (x  m)
Íàãíîåíèå îïåðàöèîííîé ðàíû
Êðîâîòå÷åíèå èç ðàíû ïîñëå îïåðàöèè
Êàòåòåðèçàöèè ìî÷åâîãî ïóçûðÿ
Ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû òåëà
Àíàëüíàÿ èíêîíòèíåíöèÿ (äî 12 ìåñ)
Àíàëüíàÿ èíêîíòèíåíöèÿ (÷åðåç 12 ìåñ)
Ðåöèäèâ ÑÏÊ
сохранялась в течение 12 мес после
операции, у 22,5% — более 1 года
(табл. 1). Частота рецидивов после
сфинктеросохраняющих операций
несколько больше: при применении
лигатурного метода она составляла
5%, пластического — 11,1%, интрас
финктерного лигирования — 9,2%. В
основном рецидивы отмечены на
ранних этапах отработки методики
двухэтапного лечения.
Длительность периода нетрудо
способности после применения ли
гатурного метода в 2 — 2,5 раза
больше (табл. 2).
Рецидивы после сфинктеросо
храняющих методов не следует со
поставлять с неудачами при других
вмешательствах с пересечением
СЗП, поскольку сфинктерный ком
плекс сохранен, качество жизни па

Òàáëèöà 2.

40 ± 2,5
10
11
15
96
84
27
6

8,3
9,6
12,9
80
70
22,5
5

4
4
–
8
–
–
12

циентов высокое [7, 11—13]. Такие
пациенты оперированы повторно,
отдаленные результаты хорошие.
Значительный интерес представ
ляет анализ сравнительных данных
качества жизни пациентов до и по
сле проведенного лечения (табл. 3).
Представленные данные свидетель
ствуют о существенных различиях
до и после операции.
Вскрытие и иссечение в просвет
прямой кишки свищевого хода явля
ется единственным надежным мето
дом лечения сложных CПК. Однако
при этом повреждение СЗП сопро
вождается возникновением аналь
ной инконтиненции в послеопера
ционном периоде, что обусловлива
ет значительное ухудшение качест
ва жизни пациентов. Многочислен
ные методы, используемые в настоя

40 ± 8

70 ± 16

41 ± 11

21 ± 0,5

8,2 ± 0,1

7,6 ± 0,9

38 ± 0,8

16,3 ± 0,4

15,8 ± 0,3

Îöåíêà êà÷åñòâà æèçíè ïàöèåíòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì
îïðîñíèêà Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI)
äî è ïîñëå îïåðàöèè

Êëèíè÷åñêèå ãðóïïû

Ðåçóëüòàòû àíêåòèðîâàíèÿ, ÷èñëî áàëëîâ (x  m)
äî îïåðàöèè
ïîñëå îïåðàöèè
÷åðåç 12 ìåñ

118,5 ± 2,2
102,4 ± 1,9*
115,05 ± 1,6
119,3 ± 2,8
120,6 ± 1,6*
131,8 ± 1,8*
118,1 ± 3,6
122,2 ± 2,4*
130,7 ± 2,4*
* – ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé äîñòîâåðíû ïî ñðàâíåíèþ
ñ òàêîâûìè äî îïåðàöèè (ð<0,05).
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²²²
àáñ.

25 ± 2,4

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ â ãðóïïàõ (x  m)
²
²²
²²²

Äëèòåëüíîñòü îïåðàöèè , ìèí
Äëèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ
ïàöèåíòîâ â ñòàöèîíàðå , äíåé
Äëèòåëüíîñòü ïåðèîäà
íåòðóäîñïîñîáíîñòè , äíåé

²
²²
²²²
Ïðèìå÷àíèå.

%

Ðåçóëüòàòû ó áîëüíûõ ïîñëå ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ
îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà

Ïîêàçàòåëü

Òàáëèöà 3.

×àñòîòà âûÿâëåíèÿ â ãðóïïàõ
²²
àáñ.
%

²

%

27 ± 5,6
3,7
3,7
–
7,4
–
–
11,1

3
–
2
10
–
–
6

3,7
–
3,17
15,8
–
–
9,52

щее время, направлены на оптими
зацию лечения с иссечением СПК и
максимальным сохранением функ
ции СЗП. Сегодня проблема хирур
гического лечения сложных СПК не
решена, его результаты не удовле
творяют хирургов. Сложности диа
гностики и лечения сложных СПК
обусловлены, в первую очередь, ин
дивидуальными анатомо—топогра
фическими особенностями зоны
заднепроходного канала и вариа
бельностью строения свищевого
хода. Разнообразие существующих
классификаций и отсутствие еди
ной общепринятой классификации
доказывают актуальность пробле
мы. Хирурги, занимающиеся лече
нием сложных СПК, отдают предпо
чтение различным методам. Орга
низация рандомизированных ис
следований на основе принципов
доказательной медицины достаточ
но затруднительна.
Точная анатомо—топографичес
кая диагностика (ТРУЗИ, МРТ в ре
жиме Stir) обеспечивает успех в 80
— 90% наблюдений благодаря адек
ватному выбору метода лечения в
зависимости от сложности свище
вого хода.
На основе разработанной нами
классификации мы применяем диф
ференцированный подход к лече
нию в один или два этапа, что позво
ляет более широко использовать
сфинктеросохраняющие методы.
Несмотря на сравнительно боль
шую частоту рецидивов после при
менения пластического метода и
интрасфинктерного лигирования,
качество жизни пациентов значи
тельно выше, чем после применения
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лигатурного метода. Наличие функ
ционирующего СПК приносит
меньше вреда пациенту, чем отсут
ствие замыкательной функции СЗП.
Задачей хирурга—проктолога явля
ется выбор оптимального метода
оперативного лечения сложных
СПК, обеспечивающего наиболь
шую возможность выздоровления с
сохранением высокого качества
жизни пациента. В некоторых слож
ных ситуациях пациенту следует
предоставлять право самостоятель
ного выбора метода оперативного
лечения с позиции вероятного воз
никновения послеоперационных
осложнений: более надежные мето
ды иссечения свища в просвет пря
мой кишки, гарантирующие выздо
ровление при определенной степе
ни нарушения функции СЗП, или
сфинктеросохраняющие методы с
большей частотой рецидивов и со
хранением функции СЗП и, соответ
ственно, качества жизни [14].
На основании интегрального
анализа методов диагностики и опе
ративного лечения сложных СПК

нами разработан диагностический
и лечебный алгоритм, который поз
воляет достоверно улучшить резуль
таты оперативного лечения, функ
циональные результаты, качество
жизни пациентов, уменьшить про
должительность периода нетрудо
способности пациентов, частоту
инвалидизации. Алгоритм может
быть рекомендован к внедрению в
практическую деятельность хирур
гов—проктологов.

ВЫВОДЫ
1. В структуре сложных СПК наи
более часто выявляют транссфинк
терные СПК — у 30,37% больных,
экстрасфинктерные — у 14,95%, из
них преобладают СПК II степени
сложности.
2. Диагностическая программа
при наличии у пациентов сложных
СПК, включающая ТРУЗИ и МРТ в
режиме Stir для определения хода
свища в трехмерной проекции, тол
щину и глубину рубцового пораже
ния параректальной клетчатки, дает
возможность до операции с вероят

ностью до 90% установить точную
локализацию внутреннего отвер
стия свищевого хода и определить
хирургическую тактику.
3. Применение двухэтапного ле
чения сложных СПК позволило
уменьшить частоту послеопераци
онных осложнений, у значительно
го числа пациентов при наличии
СПК II степени сложности исполь
зовать сфинктеросохраняющие ме
тоды.
4. Применение разработанного
алгоритма лечения пациентов по
поводу сложных СПК, несмотря на
несколько большую частоту реци
дивов, способствовало уменьшению
частоты инконтиненции, сохране
нию высокого качества жизни у 96,3
% больных, уменьшению частоты
инвалидизации и продолжительно
сти периода нетрудоспособности в
2 — 2,5 раза.
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ
КОМБІНОВАНОЇ СПІНАЛЬНО—ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
ПІД ЧАС ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ З ПРИВОДУ ПУХЛИН
ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ У ДІТЕЙ
Д. В. Дмитрієв
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

EXPERIENCE OF APPLICATION OF MULTIMODAL COMBINED
SPINAL—EPIDURAL ANESTHESIA DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS FOR ABDOMINAL CAVITY TUMORS
IN CHILDREN
D. V. Dmytriyev
еадекватна аналгезія погір
шує перебіг і прогноз ран
нього післяопераційного
періоду у дітей, збільшує
смертність внаслідок високого ри
зику виникнення сепсису, післяопе
раційних ускладнень, порушення
центральної і периферійної гемоди
наміки та мезентеріального крово
току. Біль, яку відчуває дитина,
змінює функціонування системи
ноцицепції, спричиняє необоротні
функціональні і структурні зміни в
ЦНС, змінює "програму" відповіді на
біль у подальшому [1—8].
Основними причинами неадекват
ної аналгезії після операції у дітей
були: відсутність загальновизнаних і
простих методів оцінки вираже
ності
больового
синдрому
в
педіатрії; використання наркотич
них аналгетиків рідко і в дозі,
меншій від необхідної, для уникнен
ня побічних реакцій; неможливість
або обмежене використання ефек
тивних сучасних методів аналгезії
після операції та переконання дея
ких лікарів, що такі діти менш чут
ливі до болю [9].
В структурі післяопераційного
знеболення у дітей, як і в інших віко
вих групах, основне місце посідають
наркотичні аналгетики, шлях вве
дення, як правило, внутрішньом'язо
вий [3].
Метою дослідження було підви
щення ефективності анестезіологіч
ного забезпечення оперативних
втручань з приводу пухлин черевної
порожнини у дітей.

Н

Реферат
Дослідження проведені у 44 дітей, оперованих з приводу пухлин черевної порож
нини, пухлин яєчника. У пацієнтів першої групи використовували комбіновану
спінально—епідуральну аналгезію (КСЕА) та безперервну внутрішньовенну
інфузію фентанілу; другої групи — лише внутрішньовенну безперервну інфузію
фентанілу. Проведення мультимодальної аналгезії значно зменшувало негативні
наслідки недостатнього знеболення у дітей та забезпечувало ефективну ана
лгезію після травматичних операцій.
Ключові слова: пухлини черевної порожнини; хірургічне лікування; комбінована
спінально—епідуральна анестезія; ненаркотичні аналгетики.

Abstract
The investigations were conducted in 44 children, оperated on for abdominal cavity
tumors and tumors of ovaries. In patients of the first group a combined spinal—epidur
al analgesia and a continuous intravenous phentanyl infusion were applied; while in the
second group — the intravenous continuous infusion of phentanyl. Conduction of a
multimodal analgesia have had reduced significantly a negative outcomes of insuffi
cient analgesia in children and secured an effective analgesia after traumatic opera
tions.
Кey words: tumors of abdominal cavity; surgical treatment; combined spinal—epidur
al anesthesia; nonnarcotic analgetics.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 44 дитини віком у се
редньому (10,7  2,4) року, з них опе
ровані з приводу пухлин черевної
порожнини — 34 (77,3%), пухлин
яєчника — 10 (22, 7%). Залежно від
методу знеболення пацієнти роз
поділені на дві групи: у 29 пацієнтів
(перша група) використовували
мультимодальну КСЕА та безперерв
ну внутрішньовенну інфузію фен
танілу; у 15 (друга группа) — лише
внутрішньовенну безперервну інфу
зію фентанілу [2, 3, 9].
Всім хворим проведене ком
плексне інтенсивне лікування: інфу
зійна та трансфузійна терапія, респі
раторна підтримка з використанням
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апарата "Hamillton C2" (режим ASV
за параметрами: FiO2 — 30%, PEEP 2
см вод. ст., PIP 15 — 20 см вод. ст.), ан
тибактеріальна та посиндромна те
рапія. Ефективність знеболення у
ранньому післяопераційному періо
ді оцінювали за візуально—аналого
вою шкалою (Observation Scale for
Infants and Small Children), визнача
ли показники: частоту дихання (ЧД),
частоту скорочень серця (ЧСС), ар
теріальний тиск (АТ), систолічний
(АТсист.), діастолічний (АТдіаст), се
редній (АТсер), сатурацію кисню
(SaO2), концентрацію CO2 у повітрі,
що видихається (CO2 ET), рівень
кортизолу в крові, показники пе
ребігу анестезії. Додатково вивчали
показники центральної гемоди
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наміки: ударний об'єм (УО), об'єм
кровообігу за 1 хв (ХОК). З викорис
танням допплерометрії мезентері
ального кровообігу оцінювали Vmax,
Vmin, індекс резистентності (RI) у
верхній брижовій артерії, макси
мальну швидкість і характер крово
обігу у верхній брижовій вені.
Дослідження проводили за допомо
гою аппарата Philips HD—7 з вико
ристанням конвексного датчика з
частотою 3,5 — 5,0 МГц, мікрокон
вексного датчика з частотою 4 — 8
МГц в режимі реального часу з дозо
ваним тиском датчиком на передню
черевну стінку. Параметри реєстру
вали в автоматичному режимі за до
помогою моніторів "Datascope" та
"Novometrix". Дослідження проводи
ли на таких етапах знеболення: 1—й
етап — початок оперативного втру
чання, 2—й етап — травматичний
момент оперативного втручання,
3—й етап — завершення оператив
ного втручання, 4—й етап — 6—та
година після оперативного втручан
ня, 5—й етап — 12—та година піcля
оперативного втручання.
Статистична обробка отрима
них даних проведена з застосуван
ням загальноприйнятих методів
варіаційної статистики за допомо
гою програми "Stаtistica 5.5". Віро
гідність різниці кількісних величин
за умови відповідності розподілів
нормальному визначали за кри
теріями Ст'юдента та Фішера, віро
гідними вважали відмінності при р<
0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У першій групі для знеболювання
застосовували 0,5% розчин бупіва
каїну (Маркаїн, Астра Зенека) в дозі
0,3 — 0,4 мг/кг, у середньому (0,34 ±
0,1) мг/кг, який вводили спінально—
епідурально, та безперервну внут
рішньовенну інфузію фентанілу в
дозі 10 мкг/(кг  год), у середньому
(10,2 ± 0,3) мг/кг; у другій групі —
проводили безперервну внутріш
ньовенну інфузію фентанілу в дозі
10 мкг/(кг  год), у середньому (10,4
± 0,2) мг/кг [2, 3, 9]. КСЕА проводили
за стандартною методикою: на рівні
LI — LII сегмента пунктували епіду
ральний простір спеціальною дво
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просвітною голкою, загостреною за
типом олівця (B. Braun, 18/27 G), в її
просвіт вводили більш тонку та дов
гу спінальну голку і пунктували суб
арахноїдальний простір. Після от
римання спинномозкової рідини
вводили 0,5% розчин бупівакаїну в
дозі 0,15 — 0,2 мг/кг, у середньому
(0,18 ± 0,04) мг/кг. Епідуральний
простір після видалення спінальної
голки катетеризували в краніально
му напрямку і вводили бупівакаїн у
розрахованій дозі [1, 6, 7]. Показан
нями до введення додаткових бо
люсів наркотичних аналгетиків бу
ли наявність больового синдрому,
десинхронізація дихання з апара
том штучної вентиляції легень та
тахікардія. В першій групі необхід
ності додаткового введення морфі
ну не було, у другій групі додаткові
болюси морфіну (0,5 мг/кг) введені
6 (33%) дітям. Кількість балів, що ха
рактеризувала інтенсивність больо
вого синдрому в ранньому післяопе
раційному періоді на всіх етапах
дослідження (за візуально—анало
говою шкалою) у хворих першої
групи була вірогідно меншою (р<
0,05), ніж у другій групі (рис. 1).
У більшості — 24 (82,7%) пацієн
тів першої групи ЧСС за весь період
інфузії фентанілу та проведення
КСЕА не перевищувала у середньому
115 за 1 хв.
Мінімальна ЧСС за весь період
дослідження становила у середньо
му (104,4 ± 8,2) за 1 хв, максимальна
— (120,4 ± 4,2) за 1 хв. В першій групі
АТсист. за весь період введення пре
паратів становив у середньому (78,2
± 6,2) мм рт. ст., АТдіаст. — (52,4 ± 2,4)
мм рт. ст. В другій групі у більшості
— 11 (73%) дітей ЧСС за весь період
введення фентанілу не перевищува

Рис. 1.
Кількість балів
(за візуальноаналоговою шкалою).

ла 140 за 1 хв. Мінімальна ЧСС про
тягом усього періоду дослідження
становила у середньому (128,6 ± 3,3)
за 1 хв, максимальна — (149,2 ± 3,4)
за 1 хв. В другій групі у 8 (55%) дітей
АТсист. за весь період інфузії фен
танілу перевищував 80 мм рт. ст., у 9
(60%) — був у межах 68 — 79 мм рт.
ст. SaO2 під час усього періоду в обох
групах була стабільною у 98 — 99%
дітей.
Тривала тахікардія відзначена у 3
(10,3%) дітей першої групи, при цьо
му лише в однієї дитини вона була
пов'язана з больовим синдромом. У
більшості дітей тахікардію спос
терігали відразу після операції, що
зумовлене гіповолемією, інтокси
кацією, можливо, недостатньою
інтраопераційною аналгезією, вона
зникала після проведення інфузій
ної терапії.
Вірогідне зменшення на ос
танніх етапах дослідження середніх
значень ЧСС і АТ у пацієнтів першої
групи може свідчити про усунення
гемодинамічних змін, пов'язаних з
основним захворюванням і опе
рацією, а також досягнення достат
нього рівня аналгезії і седації. По
одинокі гемодинамічні зміни, що
свідчили про наявність больового
синдрому, спостерігали досить
рідко. У більшості хворих вони були
нетривалими, у відповідь на збіль
шення фізичного навантаження під
час реакції на біль. При дослідженні
артеріального кровообігу у верхній
брижовій артерії відзначений висо
кий RI: у хворих другої групи — 0,98
± 0,02, першої групи — 0,82 ± 0,04 (у
нормі 0,6 — 0,8) (р<0,05), що патоге
нетично відображає блокаду мікро
циркуляторного русла і, як наслідок,
неефективне знеболення [10, 11].

Рис. 2.
Динаміка рівня кортизолу у крові.
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Найбільш інформативними вияви
лись показники венозного відтоку
по верхній брижовій вені: у дітей
другої групи максимальна швидкість
кровотоку в ній становила у серед
ньому (22,31 ± 8) см/с, у першій гру
пі — (48,34 ± 6) см/с, що розцінене
як недостатня перфузія кишечнику
внаслідок недостатнього знеболен
ня (р<0,05). Рівень кортизолу є од
ним з показників стресової реакції, в
тому числі больової, динаміка його в
крові після операції наведена на рис.
2.
Динаміка рівня кортизолу в крові
у першій групі свідчила про усунен
ня у більшості дітей протягом 12 —
24 год після операції тяжкого стресу,
спричиненого основним захворю
ванням або операцією, і достатньою
аналгезією після операції.
Таким чином, ефективність вико
ристання КСЕА та безперервної ін

фузії фентанілу обґрунтована мож
ливістю впливу на різні механізми
виникнення болю, як на централь
ний (наркотичні аналгетики), так і
периферійний (КСЕА) [12]. Застосу
вання КСЕА дозволяє значно змен
шити потребу в опіоїдних аналгети
ках, а їх поєднане використання по
тенціює її вплив. Різні механізми
впливу цих препаратів дозволяють
призначати їх у поєднанні і в мен
ших дозах з метою досягнення знач
ного аналгетичного ефекту.

ВИСНОВКИ
1. Комплексне вивчення больо
вих реакцій, фізіологічних показ
ників і лабораторних стресових
тестів показало, що використання
схеми КСЕА та постійної внутріш
ньовенної інфузії препаратів для
післяопераційного знеболення за
безпечує ефективну аналгезію після

травматичних онкологічних опера
тивних втручань.
2. Проведення мультимодальної
аналгезії (КСЕА та безперервна
внутрішньовенна інфузія опіоїдних
аналгетиків) сприяє значному змен
шенню негативних наслідків недо
статнього знеболення у дітей, опе
рованих з приводу пухлин черевної
порожнини, їх застосування можли
ве у післяопераційному періоді.
3. Застосування мультимодальної
аналгезії (КСЕА та безперервної
внутрішньовенної інфузії опіоїдних
аналгетиків) забезпечує поліпшення
показників центральної та мезен
теріальної гемодинаміки у дітей,
оперованих з приводу пухлин че
ревної порожнини, ймовірно, зни
жує ризик виникнення ускладнень
після операції.
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БИОДЕГРАДИРУЮЩИЕ КОРОНАРНЫЕ СТЕНТЫ:
ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ
С. Н. Фуркало, И. В. Хасянова, Е. А. Власенко
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев

BIODEGRADABLE CORONARY STENTS:
HISTORY OF APPLICATION AND OWN EXPERIENCE
S. N. Furkalo, I. V. Khasyanova, Е. А. Vlasenko
1977 г. А. Грюнциг предста
вил концепцию баллонной
чрескожной транслюми
нальной коронарной анги
опластики (ЧТКА) для восстановле
ния кровотока по суженным венеч
ным артериям. Однако специалис
тов беспокоила опасность возник
новения острой окклюзии венечной
артерии вследствие обратной элас
тической тяги и посттравматичес
кого повреждения внутренней и
средней оболочек сосуда с образо
ванием внутристеночной гематомы.
В связи с этим необходимым усло
вием безопасного выполнения
ЧТКА была кардиохирургическая
поддержка. В то же время преиму
щества ЧТКА могли нивелироваться
в связи с формированием неоинти
мальных и стенозирующих измене
ний в зоне ангиопластики. Тем не
менее, при благоприятном исходе в
отдаленном послеоперационном
периоде отмечали расширение про
света, регресс бляшек, ремоделиро
вание. Немаловажную роль для ус
пешного исхода интервенционного
вмешательства играли изменения
образа жизни пациента, профилак
тическое лечение, применение ги
полипидемических препаратов.
Появление металлических стен
тов в 1986 г. было воспринято как
паллиативное решение проблемы
острой окклюзии венечных арте
рий. Однако имплантация постоян
ного инородного тела обусловила
новое ятрогенное заболевание —
рестеноз внутри стента. Разраста
ние неоинтимы, спровоцированное
имплантацией
металлического
стента, оказалось более интенсив
ным, чем после баротравмы вслед
ствие ЧТКА: утрата просвета соста
вила 0,32 мм — после баллонной ан

В
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Реферат
Обобщен опыт применения коронарных стентов нового поколения — биодегра
дирующих стент—платформ у 46 пациентов при ишемической болезни сердца
(ИБС), которым имплантировали 60 стентов "Absorb". Нестабильное течение за
болевания отмечено у 6 (13,0%) пациентов, стенокардия II — III функционального
класса — у 40 (87%). Ранее стентирование осуществлено у 10, аортокоронарное
шунтирование (АКШ) — у 4 пациентов, у 1 — эндопротезирование брюшной час
ти аорты. Один стент "Absorb" имплантирован 33 больным, 2 стента — 11, 4 био
деградирующих стента — 1. В одном наблюдении выполнено стентирование ве
нечных артерий и внутренней сонной артерии. У всех больных течение раннего
послеоперационного периода без осложнений, неудачную имплантацию или ост
рый тромбоз стента не наблюдали. Результаты исследования свидетельствуют о
возможности применения технологии в различных клинических и ангиографичес
ких ситуациях. Необходимо дальнейшее изучение как непосредственных, так и
отдаленных результатов для широкого внедрения биодеградирующих стентов в
практику отделений интервенционной кардиологии.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца; коронарное стентирование; би
одеградирующие стенты.

Abstract
Experience of application of a new generation coronary stents — biodegradable stent—
platforms — was summarized, in 46 patients, suffering an ischemic heart disease, 60
stents "Absorb" were implanted. Unstable course of the disease was noted in 6 (13.0%)
patients, coronary angina of functional class II — III — in 40 (87%). Early stenting was
accomplished in 10, аоrtocoronary shunting — in 4 patients, and abdominal aorta
endoprosthesis — in 1. One stent "Absorb" was implanted to 33 patients, two stents —
to 11, four biodegradable stents — 1. In one observation the stenting of coronary arter
ies and a. carotis interna was conducted. In all the patients the immediate postopera
tive period course was uneventful, unfaithful implantation or an acute thrombosis of
stent were not observed. The investigation results witnesses the possibility of applica
tion of this technology in various clinical and angiographic situations. For wide intro
duction of biodegradable stents into practice of interventional cardiology departments
it is necessary to proceed with the immediate and late follow—up results studying.
Кey words: ischemic heart disease; coronary stenting; biodegradable stents.

гиопластики, 0,65 мм — после им
плантации стента.
С появлением внутрисосудистых
имплантов возникли и такие потен
циально смертельные осложнения,
как подострый и поздний тромбоз
стентов. Тем не менее, в целом стен
тирование оказалось более прогрес
сивной технологией, чем ЧТКА.
Появление в 1999 г. стентов, по
крытых цитотоксическими и цито
статическими веществами, стало
еще одним революционным шагом
в лечении поражения венечных ар
терий. Использование "покрытых"

стентов позволило практически ре
шить проблему избыточного разра
стания неоинтимы внутри стента,
что наблюдали при имплантации
инородного тела [1].
Однако возникла новая опас
ность: агрессивное воздействие по
лимерного и лекарственного веще
ства на внутреннюю оболочку ве
нечной артерии обусловливало ее
неполную эндотелизацию. Этот
фактор в сочетании с нарушением
аппозиции стента в просвете арте
рии стал причиной возникновения
ее позднего тромбоза, а также ал
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лергических реакций на фармако
логические вещества.
С момента появления внутрисо
судистых стентов интервенцион
ные кардиологи мечтали о создании
временного стента, который бы ис
чезал после выполнения своей
функции [2, 3].
Cтентирование с применением
биодеградирующих (саморастворя
ющихся) стентов (BRS) имеет зна
чительные концептуальные преиму
щества по сравнению с установкой
непокрытых (BMS) или покрытых
лекарственным средством (DES) ме
таллических стентов [4].
Потенциально использование
BRS может значительно уменьшить
частоту такого тяжелого осложне
ния, как поздний тромбоз стента.
После резорбции стента в сосуде от
сутствуют такие провоцирующие
тромбоз агенты, как непокрытые
элементы каркаса стента, стойкие
полимеры или фармакологические
средства. Отсутствие инородных
материалов уменьшает необходи
мость проведения длительной двой
ной антитромбоцитарной терапии,
что значительно снижает риск воз
никновения осложнений, связан
ных с кровотечением.
С физиологической точки зре
ния, отсутствие жесткой металличе
ской сетки уменьшает адаптивное
касательное напряжение и облегча
ет восстановление тонуса сосуда,
позднее расширение просвета и по
зднее ремоделирование сосуда [5, 6].
Кроме того, при необходимости
проведения в последующем лечения
BRS не препятствует выполнению
стентирования или АКШ. Более
предпочтителен BRS также в ситуа
циях, когда существует угроза изло
ма и разрушения стентов, что на
блюдают как в венечных, так и бед
ренных, большеберцовых артериях.
Преимущество BRS очевидно и при
опасности перекрытия боковых от
ветвлений венечной артерии метал
лическим стентом. Биодеградируе
мую конструкцию можно успешно
контролировать с применением
компьютерной или магниторезо
нансной томографии.
Практически единственным би
одеградирующим стентом, широко

применяемым в клинической прак
тике, стал стент из полимолочной
кислоты
"Absorb"
(компании
"Abbott", США.
В течение 2 лет после импланта
ции стента происходит полное рас
творение его полимерного каркаса,
который не определяют по данным
оптической когерентной томогра
фии (ОСТ), внутрисосудистого ульт
развукового исследования (IVUS).
Эффектом биодеградации, по дан
ным IVUS, в сроки от 6 мес до 2 лет
после интервенции было позднее
расширение просвета артерии в зо
не биодеградации (на 10,9%) наряду
со значительным уменьшением ате
росклеротической бляшки (на
12,7%) без значительного уменьше
ния площади стенок сосуда. Не уста
новлено, является ли этот "регресс
бляшки", по данным IVUS, истинным
и сопровождающимся изменением
состава стенки сосуда и структуры
бляшки (от атеросклеротической
бляшки с тонкой "покрышкой" до
бляшки с толстой "покрышкой") или
ложным из—за биодеградации по
лимерного каркаса стента [7].
По мере исчезновения стента
клеточные структуры стенки сосуда
в течение длительного времени вос
станавливаются под влиянием по
степенно нормализующихся физи
ологических условий. После биоде
градации полилактида полости, ра
нее заполненные распорками стен
та, постепенно заполняются проте
огликаном и коллагеном.
После полного исчезновения
стента (подтвержденное данными
OCT, IVUS, фармакологически сти
мулированной динамической сосу
додвигательной реакцией) стенка
сосуда постепенно начинает реаги
ровать на механическое растяжение
под влиянием пульсирующего кро
вотока [8, 9]. Это является важным
стимулятором восстановления био
логических свойств клеток стенки
сосуда. Таким образом, клетки пре
образовывают механические сигна
лы в химические, что называют "ме
ханопреобразованием".
При имплантации постоянного
металлического стента механопре
образование может не происходить
из—за отсутствия растяжимости со
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суда в участках с металлической сет
кой.
Итак, при постепенном исчезно
вении полимерного стента физио
логические стимулы снова оказыва
ют активное воздействие на стенку
сосудов, возобновление пульсации
имеет важное значение для наибо
лее эффективного восстановления
стенки сосудов.
У пациентов после введения в
просвет сосуда ацетилхолина сосу
додвигательная реакция сегмента, в
котором стоял стент, подтверждает,
что: 1) последствия стентирования с
применением полимерного каркаса
полностью исчезают; 2) эндотели
альный слой восстанавливается; 3)
функция реснитчатого эпителия
восстанавливается: 4) нормализуют
ся биохимические процессы с вы
свобождением оксида азота. Поло
жительные результаты теста с аце
тилхолином являются непрямым
доказательством
нормализации
строения и функции эндотелия. В
свою очередь, интактный эндоте
лий "посылает" химические сигна
лы, которые способствуют вазоди
латации и препятствуют тромбооб
разованию (простациклин, ткане
вой активатор плазминогена, тром
бомодулин), пролиферации гладко
мышечных клеток и возникнове
нию раздражения [10].
Обследованы 46 пациентов с
ИБС, у которых имплантировали 60
биодеградирующих
стентов
"Absorb". Возраст больных в среднем
(54,1 ± 4,2) года, мужчин — 43
(97,2%), женщин — 3 (2,8%). Неста
бильное течение заболевания отме
чено у 6 (13,5%) пациентов, стено
кардия II — III функционального
класса — у 40 (87%). Ранее стентиро
вание произведено 10 пациентам,
АКШ — 4, эндопротезирование
брюшной части аорты — 1.
Один стент "Absorb" импланти
рован 33 больным, 2 стента — 11, 4
— одному больному. В одном на
блюдении выполнено стентирова
ние венечных артерий и внутрен
ней сонной артерии.
У 5 больных "Absorb" импланти
ровали по поводу хронической ок
клюзии венечной артерии, у 2 —
при поражении бифуркации, у 1 —
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стент установлен в венозный шунт, у
3 — при диффузном поражении ве
нечной артерии. У одного пациента
биодеградирующий стент установ
лен в рестенозированный сегмент
артерии после ранее выполненного
стентирования; еще у одного — био
деградирующий стент применен
при стентировании малоберцового
ствола при облитерирующем атеро
склерозе нижних конечностей.
Больным назначали стандарт
ную антиагрегантную терапию с
применением клопидогрела и аспи
рина, при резистентности к тиено
пиридинам и нестабильной стено
кардии — тикагрелор.
У всех пациентов течение ранне
го послеоперационого периода без
осложнений, неудачную импланта
цию или острый тромбоз стента не
наблюдали.
В отдаленном (8 мес) периоде
наблюдения у одного больного воз
никли тромбоз стента в огибающей
ветви левой венечной артерии, ост
рый инфаркт миокарда, верифици
рованные по данным ангиографи
ческого исследования. Осуществле
на реканализация окклюзирован
ной артерии с восстановлением
кровотока.
Особенности имплантации био
деградирующего стента "Аbsorb". В
соответствии с рекомендациями
компании—производителя,
для
адекватного расправления и им
плантации стента рекомендует по
степенное раздувание баллона, а
именно расправление баллона че
рез каждые 5 с на 2 атмосферы до
номинального размера стент—сис
темы. При достижении нужного раз
мера стента в соответствии с ком
плаенсом баллона, его раздувают на
20 с, что обеспечивает оптимиза
цию имплантации эндопротеза. Пе
ред имплантацией стента необхо
димо достичь полного расширения
сосуда с помощью баллон—катетера
адекватного диаметра. В большин
стве наблюдений мы использовали
низкокомплаенсные баллон—кате
теры высокого давления до полного
расправления баллона. После им
плантации стента у всех больных
применяли постдилатацию с помо
щью некомплаенсного баллон—ка
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Коронарография.
Хроническая окклюзия правой венечной артерии.
а  до лечения; б  после реканализации артерии и имплантации
биодеградирующего стента.

тетера, размер которого был на 0,25
мм меньше номинального размера
стента. Учитывая полимерную
структуру стента и толщину прутьев
(соответствующую размеру прутьев
стентов первой генерации), необхо
дима максимальная аппозиция пру
тьев к стенке артерии.
В отличие от металлических
стентов, при перерастяжении стент
"Абсорб" утрачивает свою структуру
вследствие разрыва прутьев из по
лимолочной кислоты, что, как пра
вило, обусловливает потерю ради
альной устойчивости.
Особого внимания заслуживает
применение стентов при пораже
нии бифуркации сосуда. Классичес
кая постдилатация бифуркации с
применением техники "целующих
ся" баллонов не может быть исполь
зована из—за возможной утраты го
могенности стента. Поэтому при не
обходимости выполнения постди
латации бифуркации в стенте при
меняют методику с созданием отно
сительно низкого давления (3 — 4
атм) в баллон—катетерах адекват
ного размера. Возможен вариант
применения баллонов заведомо
меньшего диаметра.
Другим ограничением техноло
гии является ограничение размеров
стента. Так, существующие стенты
"Аbsorb" диаметром 2,5, 3,0, 3,5 мм,
длиной 12, 18, 28 мм, что не полно
стью удовлетворяет потребности,
поскольку в настоящее время не вы
полняют стентирование основного
ствола левой венечной артерии, а

также сосудов диаметром менее 2,5
мм.
Отдельного обсуждения заслу
живает применение биодеградиру
ющих стентов при диффузном по
ражении артерий и реканализации
венечных артерий при их хрониче
ской окклюзии (см. рисунок).
В таких случаях применяют бо
лее одного стента. Методика им
плантации стента в стент радикаль
но не отличается от таковой при
применении стандартных металли
ческих стентов. Однако следует
обеспечить минимальное перекры
тие прутьев стентов на протяжении
не более 1 мм. Необходимо, чтобы
метка на баллоне проксимального
стента совпала с платиновой меткой
ранее установленного дистального
стента. Прежде всего, это зависит от
толщины прутьев — 150 мкм и зна
чительного уменьшения просвета в
месте перекрытия прутьев стента.
Кроме рестеноза в этой зоне, воз
можно возникновение тромбоза
стента.
При применении биодеградиру
ющих стентов по поводу окклюзии
артерии следует учитывать возмож
ность гипоперфузии артерии и, как
следствие, уменьшение ее диаметра.
В такой ситуации может быть оши
бочно применен стент меньшего,
чем необходимо, диаметра, что в по
следующем чревато дислокацией
стента и возникновением осложне
ний. Помочь может информация,
полученная при визуализации арте
рии с применением IVUS или ОСТ.
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Таким образом, наш опыт ис
пользования биодеградирующих
стентов у пациентов по поводу ИБС
свидетельствует о возможности
применения этой технологии в раз
личных клинических и ангиографи
ческих ситуациях.

В настоящее время биодегради
рующие технологии называют чет
вертой революцией в интервенци
онной кардиологии, они представ
ляют концепцию сосудистой вос
станавливающей терапии. При при
менении BRS, покрытых препара

том эверолимус — элютинг, в иссле
дованиях отмечены обещающие
клинические результаты в лечении
простого поражения венечных ар
терий, при более сложном их стено
зе технология недостаточно тести
рована.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕФОРМАЦИИ СТЕНОК
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ
ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕКТОР—ЭХОКАРДИОГРАФИИ
Е. М. Трембовецкая
Национальный институт сердечно—сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова НАМН Украины, г. Киев

STUDYING OF PECULIARITIES OF DEFORMITY OF THE LEFT
VENTRICLE WALLS IN PATIENTS, SUFFERING
HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY,
USING VECTOR—ECHOCARDIOGRAPHY
Е. М. Тrembovetskaya
истоло—диастолическую
деятельность сердца обес
печивает движение миокар
да со сложной траекторией,
которую описывают различными
количественными показателями, в
частности, степенью деформации.
Это стало возможным с внедрением
в клиническую практику вектор—
эхокардиографии, что позволяет
изучать функцию миокарда не толь
ко в норме, но и при различных па
тологических состояниях сердца,
особенно при ГКМП. ГКМП — гене
тически детерминированное пер
вичное заболевание миокарда, ха
рактеризующееся его гипертрофи
ей с преимущественным поражени
ем МЖП, увеличением створок мит
рального клапана, нарушением про
ведения возбуждения, стадийнос
тью течения с последующим нару
шением внутрисердечной гемоди
намики и высоким риском внезап
ной смерти. Заболевание возникает
у пациентов разного возраста, чаще
всего сопровождается диастоличес
ким вариантом СН и высоким рис
ком внезапной смерти. Патогенез
ГКМП сложный и недостаточно изу
ченный [1—3]. Значительная рас
пространенность ГКМП, высокий
риск внезапной смерти обусловли
вают актуальность ранней диагнос
тики, оценки объема поражения ми
окарда и его функции.
Объем поражения миокарда у
больных при ГКМП различный, вы
являют гипертрофию всех стенок

С
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Реферат
Изучены особенности деформации стенок левого желудочка (ЛЖ) у 93 больных
при различных вариантах гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП).
По данным комплексной эхокардиографии, включающей вектор—эхокардиогра
фию, при ГКМП степень деформации и число пораженных сегментов миокарда
ЛЖ прямо зависели от степени сужения выносящего тракта (ВТ) ЛЖ. В первую
очередь, снижалась способность к деформации базальных сегментов межжелу
дочковой перегородки (МЖП) и передней стенки ЛЖ. По мере прогрессирования
обструкции ВТ ЛЖ, в процесс вовлекаются другие сегменты миокарда, что сопро
вождается усугублением тяжести сердечной недостаточности (СН). При макси
мальном поражении миокарда и наиболее выраженных признаках СН градиент
систолического давления (ГСД) в ВТ ЛЖ исчезал, несмотря на наличие выражен
ной гипертрофии ЛЖ.
Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопатия; эхокардиография; де
формация; сердечная недостаточность.

Abstract
Peculiarities of deformity of the left ventricle (LV) walls were studied in 93 patients in
various variants of hypertrophic cardiomyopathy (HCMP).
In accordance to complex echocardiography data, including vector—echocardiogra
phy, in HCMP the deformity grade and quantity of the affected segments of the LV
myocardium have had depended directly on the stenosis degree of the LV tractus def
erens (TD). Initially, a capacity for deformity lowers in basal segments of interventricu
lar septum and in the LV anterior wall. While progressing of the LV TD obstruction, other
myocardium segments become involved in the process, what is accompanied by deep
ening of the cardiac insufficiency (CI) severity. In maximal affection of myocardium and
mostly expressed signs of CI gradient of systolic pressure in LV TD have had eliminat
ed, in spite of presence of the LV expressed hypertrophy.
Кey words: hypertrophic cardiomyopathy; echocardiography; deformity; cardiac
insufficiency.

ЛЖ (симметричная гипертрофия)
или отдельных сегментов миокарда
(асимметричная гипертрофия).
В соответствии с рекомендация
ми ВОЗ, в зависимости от наличия
СГД в ВТ ЛЖ ГКМП разделяют на об
структивную и необструктивную,
что имеет важное практическое зна
чение [1, 4].
Локализация гипертрофии так
же разнообразна. Описаны более 70

вариантов асимметричной гипер
трофии миокарда при ГКМП [5]. В
настоящее время чаще всего выявля
ют такие варианты гипертрофии
ЛЖ при ГКМП.
1. Асимметричная гипертрофия
а) гипертрофия всей МЖП, при
чем толщина ее превышает толщину
задней стенки ЛЖ в 1,3 — 1,5 раза.
При этом возможна обструкция ВТ
ЛЖ;
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²V

Ìåíüøå 30
Áîëüøå 30
Áîëüøå 30
Ìåíüøå 30

б) гипертрофия нижней трети
МЖП (субаортальная). При этом
также возможна как обструктивная,
так и необструктивная ГКМП;
в) мезовентрикулярная гипер
трофия;
г) апикальная гипертрофия.
2. Симметричная (концентри
ческая) гипертрофия
обычно проявляется значитель
ным сужением полости ЛЖ, ее тече
ние также может быть с обструкци
ей и без таковой.
Цель исследования: изучить осо
бенности деформации стенок ЛЖ у
больных при различных вариантах
ГКМП.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для диагностики ГКМП, диффе
ренциальной диагностики функци

Òàáëèöà 2.
Ñðåç

ональной и органической обструк
ции ВТ ЛЖ, а также оценки выра
женности и локализации гипертро
фии и функционального состояния
миокарда использовали метод ком
плексной эхокардиографии, кото
рый включал одно— и двухмерную
эхокардиографию, непрерывную и
импульсную допплер—эхокардио
графию, цветное допплеровское
картирование и вектор—эхокарди
ографию. Всем обследованным па
циентам проведена эхокардиогра
фия с помощью ультразвукового ап
парата экспертного класса VIVID E9
фирмы General Electric (США) c ис
пользованием секторных датчиков
с переменной частотой от 1,5 до 5,0
МГц. Все датчики, независимо от ча
стоты сканирования, имели совмес
тимые режимы одномерной и двух
мерной эхокардиографии, а также

режимы импульсной и непрерыв
ной допплер—эхокардиографии и
цветного допплеровского картиро
вания. Особое внимание уделено
новой ультразвуковой технологии
вектор—эхокардиографии (speckle
tracking), основанной на уникаль
ной информационной технологии
обработки динамических изобра
жений [6]. Ее принцип в том, что
двухмерное изображение миокарда
автоматически разделяется на ма
ленькие сегменты (по типу мозаи
ки), перемещение которых просле
живается на протяжении сердечно
го цикла.
Степень деформации рассчиты
вали по формуле:

STRAIN=

(L  L 0 )
100 ,
L0

где L0 — первоначальная длина
сегмента, L — длина сегмента в мо
мент максимальной деформации.
Для изучения кардиодинамики и
удобства оценки функции каждого
сегмента ЛЖ использовали схему
сегментарного деления ЛЖ, предло
женную Американской ассоциаци
ей эхокардиографии [6].
Статистическая обработка ре
зультатов проведена в программе
Microsoft Excel с использованием

Ïîêàçàòåëè äåôîðìàöèè ìèîêàðäà ËÆ ïðè ÃÊÌÏ(n=93) è â íîðìå (n=35)
Ñòåíêà ËÆ

Ñåãìåíòû

â íîðìå (n=35)

² (n=35)

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ (x  m)
â ïîäãðóïïàõ
²² À (n=28)
²² Á (n=13)

²²² (n=17)

Á
–18,7 ± 3,2
–11,6 ± 5,8*
–8,5 ± 4,3 *
–10,6 ± 4,5*
– 9,6 ± 5,1*
Ïåðåäíÿÿ
ÑÐ
–19,9 ± 3,2
–13,5 ± 4,4*
–10,8 ± 3,8*
–10,1 ± 4,6*
– 10,3 ± 4,5*
Â
–24,2 ± 4,3
–18,6 ± 5,2
–20,0 ± 6,5
– 18,7 ± 3,9
– 13,7 ± 5,7*
2Ñ
Â
–21,9 ± 4,2
–19,2 ± 4,5
–20,9 ± 6,5
– 17,7 ± 2,9
– 13,9 ± 3,8*
Íèæíÿÿ
ÑÐ
–19,9 ± 4,6
–14,2 ± 4,9
–11,7 ± 4,2*
– 8,7 ± 2,9*
– 11,9 ± 5,2*
Á
–18,2 ± 6,0
–15,2 ± 6,3
–10,4 ± 4,2*
–10,5 ± 3,3*
– 13,3 ± 7,0*
Á
–20,5±5,1
–14,8 ± 5,9
–9,6 ± 5,3*
–10,4 ± 6,4*
– 10,9 ± 6,4*
Áîêîâàÿ
ÑÐ
–21,3 ± 4,8
–14,5 ± 5,5
–11,2 ± 3,9*
– 11,9 ± 5,1*
– 9,3 ± 4,7*
Â
–23,4 ± 5,1
–20,1 ± 4,9
–20,5 ± 5,2
–19,4 ± 4,8
– 11,9 ± 5,7*
4Ñ
Â
–21,3±3,1
–21,1
±
5,9
–22,3
±
5,8
–
10,9
±
5,4*
– 12,5 ± 4,8*
Íèæíå–
ïåðåãîðî–
ÑÐ
–19,7 ± 2,9
–11,8 ± 5,2*
–10,5 ± 3,9*
– 9,0 ± 3,2*
– 7,2 ± 3,3*
äî÷íàÿ
Á
–18,8 ± 2,3
–8,9 ± 5,1*
–5,1 ± 3,3*
– 4,9 ± 2,5*
– 6,2 ± 3,9*
Á
–18,1 ± 3,5
–6,2 ± 4,5*
–5,4 ± 4,0*
–2,9 ± 3,9*
– 2,6 ± 2,3*
Ïåðåäíå–
ïåðåãîðî–
ÑÐ
–19,1 ± 4,9
–12,2 ± 4,8*
–13,3 ± 4,9*
–10,5 ± 4,6*
–6,5 ± 4,5*
äî÷íàÿ
Â
–24,9 ± 1,3
–22,6 ± 5,3
–24,5 ± 6,3
–10,5 ± 4,3*
–14,9 ± 5,4*
3Ñ
Â
–21,9 ± 3,8
–20,7 ± 4,6
–20,0 ± 5,1
–17,7 ± 5,3
–13,3 ± 4,8*
Çàäíÿÿ
ÑÐ
–19,2 ± 3,8
–15,9 ± 4,1
–11,1 ± 3,7*
–11,3 ± 3,7*
–10,4 ± 4,6*
Á
–19,4 ± 4,7
–16,0 ± 4,8
–10,3 ± 4,7*
–10,1 ± 6,0*
–11,7 ± 4,2*
Ïðèìå÷àíèå. Á – áàçàëüíûå; ÑÐ – ñðåäíèå; Â – âåðõóøå÷íûå; * – ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé äîñòîâåðíû ïî ñðàâíåíèþ
ñ òàêîâûìè â íîðìå ( ð < 0,05).
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Рис. 1.
Пример сегментарной схемы значений
продольной деформации миокарда
ЛЖ в норме.

Рис. 2.
Пример сегментарной схемы значений
продольной деформации миокарда
ЛЖ у пациента I подгруппы.

Рис. 4.
Пример сегментарной схемы
значений продольной деформации
миокарда ЛЖ у пациента
II Б подгруппы.

стандартных методов вариацион
ной статистики. Различия показате
лей считали достоверными при р <
0,05.
Обследованы 93 пациента, у ко
торых выявлены разные формы
ГКМП, в возрасте в среднем (37,8 ±
12,1) года, мужчин — 58, женщин —
35, и 35 пациентов без нарушений
структуры сердца в возрасте в сред
нем (38,7 ± 9,4) года, мужчин — 20,
женщин — 15.
Пациенты с ГКМП распределены
на группы: с обструктивной (ГСД в
ВТ ЛЖ более 30 мм рт. ст.) и необст
руктивной (ГСД менее 30 мм рт. ст.)
формами. Однако у пациентов этих
групп клиническое течение заболе
вания настолько различалось, что в
каждой группе дополнительно вы
делены подгруппы в зависимости от
стадии СН и функционального клас
са (ФК) на основе общепринятой
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Рис. 3.
Пример сегментарной схемы значений
продольной деформации миокарда ЛЖ
у пациента II А подгруппы.

Рис. 5.
Пример сегментарной схемы
значений продольной деформации
миокарда ЛЖ у пациента
III подгруппы.

классификации хронической СН
(Н. Д. Стражеско, В. Х. Василенко) с
современными дополнениями, Нью
—Йоркской классификации функ
ционального состояния больных с
хронической СН (в модификации) и
NYHA (1964) [1].
В целом, распределение больных
по группах представлено в табл. 1.
В I подгруппу включены 35 паци
ентов в возрасте в среднем (43,6 ±
14,4) года, мужчин — 17, женщин —
18 с ГКМП без выраженной обструк
ции в ВТ ЛЖ, без признаков выра
женной СН (Iа стадия), клиника ко
торых соответствовала I ФК (по
NYHA). Во II подгруппу включен 41
пациент с обструктивной ГКМП, в
зависимости от наличия СН и тяже
сти клинического течения выделе
ны II А подгруппа — 28 пациентов в
возрасте в среднем (43,0 ± 15,4) года,
мужчин — 21, женщин — 7, без вы

раженных клинических проявле
ний (СН Iб стадии, II ФК по NYHA); II
Б подгруппа — 13 пациентов в воз
расте в среднем (32,8 ± 12,4) года,
мужчин — 8, женщин — 5, с более
выраженными клиническими про
явлениями (СН IIа стадии, III ФК по
NYHA). В III подгруппу включены 17
пациентов в возрасте в среднем
(31,8 ± 11,0) года, мужчин — 12, жен
щин — 5, с необструктивной фор
мой ГКМП, однако выраженными
признаками СН в стадии декомпен
сации (СН IIб — III стадии, IV ФК по
NYHA).

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Величина максимальной дефор
мации каждого сегмента и стенок
миокарда в целом в норме и при
ГКМП в 3 стандартных продольных
апикальных срезах (четырех—,
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трех—, двухкамерных — соответст
венно 4С, 3С, 2С) представлены в
табл. 2.
В норме величина продольной
сегментарной деформации миокар
да ЛЖ составляет от (—18,1 ± 3,5)%
— в базальных сегментах до (—24,9
± 1,3)% — в апикальных сегментах.
То есть, отмечена тенденция к уве
личению значений продольной де
формации в направлении от фиб
розного кольца митрального клапа
на к верхушке ЛЖ (рис. 1).
При анализе продольной дефор
мации в I подгруппе выявлено до
стоверное снижение деформации в
базальном и среднем отделах перед
ней, нижне—перегородочной и пе
редне—перегородочной стенок ЛЖ
(рис. 2).
Во II А подгруппе снижение про
дольной деформации наблюдали в
базальных и средних отделах не
только в передней, нижне—перего
родочной и передне—перегородоч
ной стенках, но и в остальных стен
ках — нижней, боковой и задней
(рис. 3).
Во II Б подгруппе снижение про
дольной деформации определяли

не только в базальных и средних
сегментах всех стенок ЛЖ, патоло
гический процесс частично распро
странялся и на апикальный отдел
нижне—перегородочной, а также
передне—перегородочной стенок
(рис. 4). Именно этим обусловлено
значительное снижение апикаль
ной деформации с прогрессирова
нием признаков СН.
В ІII подгруппе показатели про
дольной деформации во всех стен
ках и всех отделах достоверно са
мые низкие (рис. 5). Именно у паци
ентов этой подгруппы стадия СН са
мая высокая (IIб — III) и функцио
нальное состояние организма самое
низкое (IV ФК по NYHA).

ВЫВОДЫ
1. Показатели деформации раз
личных сегментов ЛЖ при ГКМП
свидетельствуют о первичном пора
жении базальных отделов МЖП с
постепенным распространением
патологического процесса на сво
бодные стенки ЛЖ и в сторону вер
хушки.
2. У пациентов при необструк
тивной форме ГКМП без признаков

СН показатели деформации мио
карда во время систолы снижались в
базальных и средних отделах перед
не—перегородочной стенки ЛЖ с
сохранением этой функции в дру
гих отделах.
3. Во II А подгруппе снижение ха
рактеристик деформации миокарда
распространялось на базальные и
средние отделы всех стенок, что со
провождалось повышением ГСД в
ВТ ЛЖ, однако без признаков СН.
4. В II Б подгруппе также при на
личии обструкции ВТ ЛЖ деформа
ция миокарда в период его сокраще
ния снижена во всех сегментах,
включая верхушку ЛЖ, что сопро
вождалось появлением СН.
5. У больных клинически наибо
лее тяжелой ІІІ подгруппы с выра
женными признаками СН сократи
тельная способность миокарда зна
чительно снижена во всех сегмен
тах. Это объясняет то, что, несмотря
на наличие обструкции ВТ, ГСД в
нем был минимальным.
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ТРОМБОТИЧНІ УСКЛАДНЕННЯ ТЯЖКИХ ФОРМ
ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ: СУЧАСНИЙ ПІДХІД
ДО ДІАГНОСТИКИ Й ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ЗА СПАДКОВОЇ
ТРОМБОФІЛІЇ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
СТІНКИ СУДИН
Л. М. Чернуха, С. П. Щукін, Т. М. Арчакова
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ,
Вузлова лікарня № 1, ст. Дарниця, м. Київ,
Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, м. Київ

ТHROMBOTIC COMPLICATIONS OF SEVERE FORMS
OF VARICOSE DISEASE: MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS
AND TREATMENT OF HEREDITARY THROMBOPHILIA
AND IMMUNOHISTOCHEMICAL PECULIARITIES
OF VASCULAR WALL
L. М. Chernukha, S. P. Shchukin, Т. М. Аrchakova
ромботичні ускладнення
ВХНК є одними з найтяж
чих захворювань судин з
несприятливим прогнозом.
Вони спричиняють такі тяжкі ус
кладнення, як тромбоемболія леге
невої артерії (ТЕЛА), післятромбо
тична хвороба з трофічними розла
дами. У 30 — 60% пацієнтів при
ВХНК виявляють тромбофлебіт, що
поширюється на глибокі вени у 9 —
12% з них [1] і є реальною емболо
генною небезпекою у 31,5% [2]. У по
дальшому виникає післятромботич
на хвороба, що супроводжується
тяжкими гемодинамічними розла
дами в НК, спричиняє трофічні
зміни, в тому числі виразки, що дов
го не загоюються. Більшість таких
хворих втрачають працездатність.
Причина незадовільних результатів
— пізнє звертання по медичну допо
могу і не завжди коректна тактика
лікування. Рання діагностика тром
бофлебіту і ТГВ сприяє вирішенню
питань щодо тактики лікування па
цієнтів з приводу ускладнених форм
хронічної венозної недостатності
(ХВН) [3, 4].
У значної кількості пацієнтів пе
ребіг тромботичного ураження вен
з нечітко вираженими симптомами
[5].
Частота виникнення тромбоф
лебіту поверхневих вен (ТПВ) або

Т
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Реферат
Проаналізований досвід лікування 176 пацієнтів з приводу тромботичних усклад
нень тяжких форм варикозної хвороби (ВХ) нижніх кінцівок (НК). Вивчені морфо
логічні та імуногістохімічні зміни в стінці вен та навколишніх тканинах при варико
тромбофлебіті (ВТФ) у 20 пацієнтів за тяжких форм ВХНК. Обстежені 28 хворих, у
яких виникли тромботичні ускладнення тяжких форм ВХНК, з використанням діаг
ностичного комплекса "ПЛР генетика тромбофілія". Основним критерієм відбору
таких пацієнтів був рецидивуючий перебіг тромботичних ускладнень та поєднання
ВТФ і тромбозу глибоких вен (ТГВ). Виділені групи пацієнтів з тяжкими формами
ВХНК залежно від локалізації тромботичного процесу, запропоновано дифе
ренційовану тактику їх хірургічного лікування.
Ключові слова: варикозна хвороба нижніх кінцівок; дуплексне сканування; тром
бофлебіт; варикотромбофлебіт; гострий тромбоз вен; тромбофілія.

Abstract
Experience of treatment of 176 patients, suffering thrombotic complications of severe
forms of the lower extremities varicose disease (VDLE), was analyzed. In 20 patients,
suffering varicothrombophlebitis (VTHPH) in severe forms of VDLE, morphological and
immunohistochemical changes in the venous wall and surrounding tissues were stud
ied. There were examined 28 patients, in whom thrombotic complications of the VDLE
have had occurred, using diagnostic complex "PLR genetics thrombophilia". Recurrent
course of thrombotic complications and coexistence of VTHPH and thrombosis of deep
veins have had constitute the main criterion of such patients selection. The groups of
patients, suffering severe forms of VDLE, were delineated, depending on thrombotic
process localization, differentiated tactics of their surgical treatment was proposed.
Кey words: varicose disease of the lower extremities; duplex scanning; throm
bophlebitis; varicothrombophlebitis; acute venous thrombosis; thrombophilia.

ВТФ становить: у США — 1 на 1950
мешканців, щороку — 125 000, у
Франції — 1 на 220 мешканців, що
року — 25 000.
Особливості перебігу ТПВ НК:
— у 95% хворих виникає як ВТФ;
— у 80% хворих виявляють ура
ження великої підшкірної вени
(ВПВ), у 20% — малої підшкірної ве
ни (МПВ);

— у 5 — 20% хворих тромботич
ний процес з поверхневої венозної
системи поширюється на глибоку;
— у 5 — 44% хворих ТПВ поєдну
ється з ТГВ;
— у 33 — 49% хворих висхідний
тромбоз ВПВ поєднується з ТЕЛА [3].
В останні роки увага дослідників
спрямована на вивчення окремих
компонентів "тріади Вірхова" (по
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ВТФ, трофічні розлади
(виразка)

Огляд, анамнез, оцінка стану
трофічної виразки,
бактеріологічне дослідження,
визначення чутливості збудників
до антибіотиків

Диференційна діагностика:
бешиха, лімфангіт, лімфаденіт,
алергічний, екзематозний
дерматит

Дуплексне сканування
вен обох НК і таза

ЕКГ, ехокардіоскопія,
лабораторні дослідження
(коагулограма, Ддимер,
спадкова тромбофілія)

Алгоритм обстеження пацієнтів за наявності тромботичних ускладнень
при тяжких формах ВХНК.

шкодження ендотелію, зміни гемо
динаміки — стаз крові, порушення
зсідання крові — гіперкоагуляція), їх
ролі у патогенезі венозного тромбо
зу [6]. Рідкий стан крові, фізіологіч
ний гемостаз напряму залежать від
лабільної динамічної рівноваги
зсідальної та протизсідальної сис
тем крові, стану стінки судин. Важ
ливим для сучасної гемостазіології
стало введення поняття "гематоген
ної тромбофілії" — порушення гемо
стазу з підвищеною схильністю до
тромбозу кровоносних судин, при
чиною якого є набуті та генетично

Òàáëèöÿ 1.

зумовлені порушення в різних лан
ках гемостазу та гемореології [7].
У 1958 р. Т. Astrup вперше висло
вив припущеня, що основною при
чиною виникнення тромбозу є по
рушення гемостазу, і це пізніше
підтверджене О. Egeberg (у 1965 р.).
Автор описав спадково зумовлений
дефіцит найважливішого фізіоло
гічного антикоагулянта — анти
тромбіну=III (AT=III) [8, 9]. В те
перішній час кількість видів спадко
во зумовленої тромбофілії постійно
збільшується. Дані численних до
сліджень щодо впливу різноманіт

Ðîçïîä³ë õâîðèõ çàëåæíî â³ä ëîêàë³çàö³¿ òðîìáîòè÷íîãî
ïðîöåñó

Ëîêàë³çàö³ÿ òðîìáîòè÷íîãî ïðîöåñó

ÂÒÔ ÂÏÂ
ÂÒÔ ÂÏÂ ç ïåðåõîäîì íà ñàôåíîôåìîðàëüíå
ñï³âóñòÿ (ÑÔÑ)
ÂÒÔ ÂÏÂ, ÑÔÑ ç ôëîòàö³ºþ â çàãàëüíó ñòåã íîâó
âåíó (ÇÑÂ)
ÂÒÔ ç ïîøèðåííÿì íà ïðîíèçí³ âåíè
ÂÒÔ ÌÏÂ
ÂÒÔ ÌÏÂ òà ÂÏÂ
Òðîìáîç ëèòêîâî¿ âåíè ç ôëîòàö³ºþ â ï³äêîë³ííó
âåíó (ÏÂ)
ÂÒÔ ïðèòîê ÂÏÂ òà ÌÏÂ
Ôëîòóþ÷èé òðîìá (ÔÒ) ÇÑÂ
ÔÒ çîâí³øíüî¿ êëóáîâî¿ âåíè
ÔÒ ÏÂ
ÔÒ ïîâåðõíåâî¿ ñòåãíîâî¿ âåíè (ÏÑÂ)
Ðàçîì …
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Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ
àáñ.
%

68

38,6

27

15,3

11

6,3

8
3
2

4,5
1,7
1,1

4

2,3

35
7
5
2
4
176

19,9
4
2,8
1,1
2,3
100

них генетичних чинників на виник
нення венозного тромбозу, його пе
ребіг та появу ускладнень, супереч
ливі. Діагностика тромбофілії над
звичайно важлива в клінічній прак
тиці, оскільки загальноприйняті
способи лікування та профілактики
тромбозу можуть бути неефектив
ними. Сьогодні в Україні діагности
ка тромбофілічних станів можлива,
проте, висока вартість досліджень є
певною проблемою [10].
Мета роботи: покращення ре
зультатів хірургічного лікування
пацієнтів з приводу тромботичних
ускладнень за тяжких форм ВХНК
шляхом розробки диференційова
ної тактики і методів на підставі
аналізу коагуляційних властивостей
крові та виявлення тромбофілічних
станів.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Узагальнений досвід лікування
пацієнтів з приводу тромботичних
ускладнень тяжких форм ВХНК у
відділенні хірургії Вузлової лікарні
№ 1 ст. Дарниця.
За період з 2004 по 2013 р. прове
дене обстеження й лікування 176
пацієнтів, у яких виявлені тромбо
тичні ускладнення тяжких форм
ВХНК. Чоловіків було 80 (45%),
жінок — 96 (55%).
Вік пацієнтів від 30 до 77 років,
найбільш часто захворювання ви
никало у віці від 46 до 55 років — у 87
(49,4%) пацієнтів, тобто, у працез
датної частини населення. Пацієнтів
молодого віку було 27 (15,3%). ВТФ
частіше спостерігали на лівій
нижній кінцівці — у 92 (52,3%)
пацієнтів.
Тривалість існування ВХНК від 3
до 38 років. В усіх хворих діагносту
вали тяжкі форми ХВН (С 4 — С 6 за
класифікацією СЕАР): стадія 4 —
зміни шкіри, спричинені захворю
ванням вен (пігментація, венозна ек
зема, ліподерматосклероз) — у 98
(55,7%) пацієнтів; стадія 5 — зміни
шкіри та виразка, що загоїлася — у
62 (35,2%); стадія 6 — зміни шкіри та
активна трофічна виразка — у 16
(9,1%).
Застосований такий діагностич
ний алгоритм (схема).
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Ультразвукове дуплексне скану
вання проведене в усіх хворих.
Хворі розподілені залежно від ло
калізації тромботичного процесу
(табл. 1).
З метою визначення обсягу опе
ративного втручання з приводу
тромботичних ускладнень тяжких
форм ВХНК досліджували коагу
ляційну систему гемостазу (аналізи
на тромбофілію).
В лабораторії "Синево Україна"
обстежені 28 хворих з використан
ням діагностичного комплекса "ПЛР
генетика тромбофілія".
Основним крітерієм при направ
ленні цих пацієнтів була наявність
рецидивуючих тромботичних ус
кладнень, а також поєднання ВТФ і
ТГВ. Перелік генетичних досліджень
наведений у табл. 2. Чоловіків було

Òàáëèöÿ 3.

Ãåíåòè÷í³ çì³íè ñèñòåìè ãåìîñòàçó ó õâîðèõ
ïðè òðîìáîòè÷íèõ óñêëàäíåííÿõ òÿæêèõ ôîðì ÂÕÍÊ
×àñòîòà âèÿâëåííÿ çì³í
àáñ.
%

Ãåí

F ïðîòðîìá³í (ôàêòîð ²² çñ³äàííÿ êðîâ³)
F 5 (ôàêòîð V çñ³äàííÿ êðîâ³)
F 7 (ôàêòîð V²² çñ³äàííÿ êðîâ³)
F 13À1 (ôàêòîð Õ²²² çñ³äàííÿ êðîâ³)
FGB–ô³áðèíîãåí (ôàêòîð ² çñ³äàííÿ êðîâ³)
Ñåðï³í 1 (ÐÀ² –1) àíòàãîí³ñò òêàíèííîãî
àêòèâàòîðà ïëàçì³íîãåíó
²ÒGA2–àëüôà 2 ³íòåãðèí
(òðîìáîöèòàðíèé ðåöåïòîð äî êîëàãåíó)
²ÒGÂ3–áåòà ³íòåãðèí ( òðîìáîöèòàðíèé
ðåöåïòîð ô³áðèíîãåíó)
Ðàçîì …
13 (46,4%), жінок — 15 (53,6%) віком
у середньому 55,5 року. У 14 пацієн
тів цієї групи досліджували вміст АТ=

0
4
2
11
9

0
7
3,5
19,3
15,8

15

26,3

11

19,3

5

8,8

57

100

ІІІ, відхилення не виявлені; у 12 — бе
рихрому протеїну С, відхилення не
виявлені; у 14 — D—димеру, у 8

Òàêòèêà ë³êóâàííÿ õâîðèõ ç ïðèâîäó òðîìáîòè÷íèõ óñêëàäíåíü òÿæêèõ ôîðì ÂÕÍÊ çàëåæíî
â³ä ïîøèðåííÿ òðîìáîòè÷íîãî ïðîöåñó

Ëîêàë³çàö³ÿ òðîìáîòè÷íîãî ïðîöåñó

ÂÒÔ ÂÏÂ (ÌÏÂ) – ñòåãíî (ãîì³ëêà)
ÂÒÔ ÂÏÂ (ÌÏÂ)
ç ïîøèðåííÿì íà óñòÿ ÂÏÂ (ÌÏÂ)
ÂÒÔ ÂÏÂ (ÌÏÂ)
ç «ôëîòàö³ºþ» òðîìáà â ÇÑÂ (ÏÂ)
ÂÒÔ ñèñòåìè ÂÏÂ (ÌÏÂ) ç ïîøèðåííÿì íà
ñèñòåìó ãëèáîêèõ âåí ãîì³ëêè
Òðîìáîç ÏÂ òà /àáî ÏÑÂ, òà/àáî ÇÑÂ
ç åìáîëîíåáåçïå÷íèì òðîìáîì
Ðàçîì ...

Òàáëèöÿ 4.

Òàáëèöÿ 2.

Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ

Âèä ë³êóâàííÿ

Ïåðâèííî – õ³ðóðã³÷íå âòðó÷àííÿ,
âòîðèííî – êîíñåðâàòèâíà òåðàï³ÿ
Ïåðâèííî – õ³ðóðã³÷íå âòðó÷àííÿ,
âòîðèííî – êîíñåðâàòèâíà òåðàï³ÿ
Ïåðâèííî – õ³ðóðã³÷íå âòðó÷àííÿ,
âòîðèííî – êîíñåðâàòèâíà òåðàï³ÿ
Ïåðâèííî – êîíñåðâàòèâíà òåðàï³ÿ ,
âòîðèííî – õ³ðóðã³÷íå âòðó÷àííÿ
Ïåðâèííî – õ³ðóðã³÷íå âòðó÷àííÿ,
âòîðèííî – êîíñåðâàòèâíà òåðàï³ÿ

àáñ.

%

72

40,9

28

15,9

11

6,3

47

27,7

18

10,2

176

100

Îñíîâí³ ìîðôîëîã³÷í³ òà ³ìóíîã³ñòîõ³ì³÷í³ çì³íè âåí ó ïàö³ºíò³â, îïåðîâàíèõ ç ïðèâîäó ÂÒÔ
Ìîðôîëîã³÷íà îçíàêà
àáñ.

×åðãóâàííÿ ä³ëÿíîê ïîòîâùåííÿ ñò³íêè âåí âíàñë³äîê
ã³ïåðïëàç³¿ ãëàäåíüêîì’ ÿçîâèõ êë³òèí â ñåðåäí³é îáîëîíö³
òà ä³ëÿíîê ñòîíøåííÿ ¿¿ ç âèðàæåíèì çìåíøåííÿì ê³ëüêîñò³
ãëàäåíüêîì’ÿçîâèõ âîëîêîí
Óøêîäæåííÿ âíóòð³øíüî¿ îáîëî íêè, ä³ëÿíêè ðîçðîñòàííÿ
êîëàãåíîâèõ âîëîêîí ó ñåðåäí³é òà çîâí³øí³é îáîëîíêàõ
Çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ãë³êîçàì³íîãë³êàí³â ó ãëàäåíüêîì’ÿçîâèõ
âîëîêíàõ
Ä³ëÿíêè ã³àë³íîçó â ñóáåíäîòåë³àëüí³é çîí³, ñåðåäí³é îáîëîíö³
Åêñïðåñ³ÿ òðàíñìåìáðàííîãî á³ëêà CD–31 â åíäîòåë³þ âåíè
òà ñóäèíàõ ñóäèí
²íô³ëüòðàö³ÿ ñò³íêè ñóäèíè ë³ìôîöèòàìè, åîçèíîô³ëüíèìè,
íåéòðîô³ëüíèìè ãðàíóëîöèòàìè, ïëàçìîöèòàìè
Âèðàæåíå çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ãëàäåíüêîì ’ÿçîâèõ âîëîêîí
ç ðîçðîñòàííÿ ì ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè
Íåâèðàæåíà åêñïðåñ³ÿ â³ìåíòèíó â ãëàäåíüêî ì’ÿçîâèõ
âîëîêíàõ
Íåâèðàæåíà åêñïðåñ³ÿ CD–31 ó ãëàäåíüêîì ’ÿçîâèõ âîëîêíàõ
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Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü â ãðóïàõ
ïåðø³é
äðóã³é
%
àáñ.

%

3

30

10

100

5

50

10

100

7

70

7

70

1

10

8

80

9

90

1

10

10

100

1

10

2

20

9

90

1

10

8

80

2

20

9

90
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Рис. 1.
Мікрофото.
Гіперплазія гладеньком'язових клітин
у середній оболонці з ділянками її
стоншення.
Забарвлення гематоксиліном
та еозином. Зб.  200.

(57,1%) з них відзначене його збіль
шення.
Тактика лікування хворих з при
воду тромботичних ускладнень тяж
ких форм ВХНК передбачала вирі
шення таких основних завдань:
— попередження поширення
тромботичного процесу на глибокі
вени з метою запобігання тромбо
емболічним ускладненням,
— корекція порушень венозної
гемодинаміки та усунення трофіч
ної виразки.
Залежно від локалізації тромбо
тичного процесу застосовували від
повідну тактику лікування (табл. 3).
Хворі з ВТФ розподілені на дві
групи для вивчення переваг запро
понованої тактики лікування, порів
нювали результати лікування паці
єнтів до і після 2010 р.
В групу А (порівняння) включені
128 хворих, оперованих в період з
2004 по 2010 р.; в групу Б (основну)
— 48 хворих, оперованих з 2010 по
2013 р.
Хворим групи А операції викону
вали за класичною методикою: кро
сектомія, стрипінг під загальним
знеболенням. У пацієнтів при тром
бозі СФС або сафенопоплітеального
співустя (СПС) тромби з глибокої
венозної системи видаляли шляхом
тромбектомії. В усіх паціентів опе
ративне втручання виконане у по
вному обсязі.
У пацієнтів групи Б застосовува
ли мініінвазивні втручання під
місцевою анестезією. У хворих з

Рис. 2.
Мікрофото.
Експресія віментину
в гладеньком'язових волокнах стінки
судин. Зб.  200.

приводу ВТФ ВПВ (МПВ) виконува
ли кросектомію, склерохірургію
вільної від тромбів ділянки ВПВ
(МПВ). Використовували методику
foam—form. Тромботичні маси вида
ляли з варикозно—змінених вен
(флебоцентез) та виконували міні
флебектомію через окремі проколи
діаметром 3 — 5 мм, що не потребу
вало накладання швів на шкіру.
Консервативна терапія з викори
станням флеботоніків проведена
всім хворим. При поєднанні ВТФ і
ТГВ призначали низькомолекулярні
гепарини в лікувальних дозах з пе
реходом на непрямі антикоагулянти
або таблетовані форми прямих ан
тикоагулянтів. При ВТФ ВПВ (МПВ)
та їх приток застосовували несте
роїдні протизапальні препарати. Ан
тибактеріальну терапію, згідно з да
ними антибіограми, призначали
пацієнтам за наявності трофічних
виразок.
Всім хворим рекомендували ком
пресійний трикотаж 2 — 3 класу. У
хворих за наявності відкритих вели
ких трофічних виразок застосовува
ли систему "ulcer kit" або бандажу
вання.
Нами у співпраці з науковцями
лабораторії патоморфології ІПАГ
НАМН України (завідувачка проф.
Т. Д. Задорожна) проведені морфо
логічні, гістохімічні та імуногісто
хімічні дослідження варикозно—
змінених вен, видалених під час
операцій з приводу тромботичних
ускладень тяжких форм ВХНК.
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Рис. 3.
Мікрофото.
Виражена експресія білка СD31
в ендотелію судини судин.
Непрямий стрептавідин
пероксидазний метод визначення
експресії білка СD31
(імуногістохімічне дослідження).
Зб.  200.

В дослідження включені 20 хво
рих з ВТФ в системі ВПВ, в тому
числі 8 (40%) чоловіків і 12 (60%)
жінок віком у середньому (48,2 ± 5,3)
року.
У 10 хворих (перша група) три
валість ВТФ до 1 міс, у 10 (друга гру
па) — від 1 до 3 міс.
В стінці вен при ВХНК спос
терігали такі морфологічні зміни
(табл. 4).
За даними морфологічних, гісто
хімічних та імуногістохімічних до
сліджень виявлене чергування діля
нок потовщення стінки вен внаслі
док гіперплазії гладеньком'язових
клітин в середній оболонці, стон
шення її з вираженим зменшенням
кількості гладеньком'язових воло
кон; пошкодження внутрішньої обо
лонки, розростання колагенових
волокон у середній та зовнішній
оболонках (рис. 1).
За результатами імуногістохіміч
них досліджень виявлене зменшен
ня експресії білка СD—31 в ендо
теліальних клітинах внутрішньої
оболонки стінки вен, експресія
віментину в окремих гладеньком'я
зових клітинах (рис. 2).
Під час проведення імуногісто
хімічної реакції для визначення
трансмембранного білка СD—31 ви
явлена його помірна експрессія
тількі в ендотелію судини судин
(рис. 3).
У пацієнтів другої групи виявлені
більш виражені необоротні зміни
стінки вен, зокрема, пошкодження
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Òàáëèöÿ 5.

Îö³íêà åôåêòèâíîñò³ õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ õâîðèõ ç ïðèâîäó ÂÒÔ

Àíàòîì³÷íèé
êðèòåð³é îêëþç³¿
àáî ðåôëþêñó (À)
Çàãàëüíèé
êë³í³÷íèé
êðèòåð³é (Ñ)
Êðèòåð³é ô³çè÷íî¿
àêòèâíîñò³ ( D)
Òÿæê³ñòü
çàõâîðþâàííÿ
CAD score
(C + A + D)

Ïðèì³òêà.

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà, áàë³â â ãðóïàõ (x  m)
ó ñòðîêè ï³ñëÿ îïåðàö³¿

äî îïåðàö³¿

ÑÅÀÐ

*
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Ðåçóëüòàò

Õîðîøèé
Çàäîâ³ëüíèé
Íåçàäîâ³ëüíèé

À

Á

3,5 ± 0,04

6 ì³ñ

1 ð³ê

2 ðîêè

À

Á

À

Á

À

Á

3,2 ± 0,05

0,13 ± 0,03 *

0,12 ± 0,04 *

0,13 ± 0,01 *

0,12 ± 0,03 *

0,13 ± 0,02 *

0,12 ± 0,02 *

11,2 ± 0,13

12,1 ± 0,2

1,7 ± 0,8 *

1,6 ± 0,07 *

1,65 ± 0,08 *

1,5 ± 0,11 *

1,6 ± 0,12 *

1,5 ± 0,11 *

2,2 ± 0,05

2,3 ± 0,1

0,57 ± 0,06 *

0,48 ± 0,6*

0,57 ± 0,04 *

0,48 ± 0,4*

0,56 ± 0,05 *

0,48 ± 0,04 *

16,9 ± 0,1 9

17,6 ± 0,18

2,3 ± 0,16 *

1,2 ± 0,5 *

2,25 ± 0,14 *

2,1 ± 0,14 *

2,19 ± 0,17*

2,1 ± 0,14 *

– ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè äî îïåðàö³¿ ( p<0,001).

Îö³íêà â³ääàëåíèõ ðåçóëüòàò³â ë³êóâàííÿ õâîðèõ ç ïðèâîäó òðîìáîòè÷íèõ óñêëàäíåíü òÿæêèõ
ôîðì ÂÕÍÊ
6 ì³ñ
ÕÂÍ

–
±
+

ÒÏ

–
±
+

À
àáñ.

%

82
10

89,1
10,9

ендотелію, склероз та гіаліноз серед
ньої та зовнішньої оболонок.
Віментин — білок проміжних
філаментів сполучної тканини та
інших тканин мезодермального по
ходження. Проміжні філаменти по
ряд з мікротрубочками та актином
беруть участь у будівництві цитоске
лету. Цей білок використовують як
маркер мезодермальних тканин.
Віментин відіграє значну роль у
закріпленні органел, підтримці їх
положення в цитоплазмі, забезпечує
міцність тканин та їх стійкість до ме
ханічного впливу. Вважають, що
віментин — компонент цитоскелету,
що відповідає за підтримку цілі
сності клітини [11]. Білок CD—31
вважають маркером ендотелію. Йо
го виражена експресія свідчить про
активний неоангіогенез. У пацієнтів
другої групи відзначали суттєве
зменшення експресії білка CD—31 у
гладеньком'язових волокнах, ендо
телію вени та судинах судин.
При облітерації вен внаслідок
ВТФ, можливо, зникає необхідність
у виконанні венектомії. В обстеже
них хворих не виявлено повну
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Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü â ãðóïàõ ó ñòðîêè
1 ð³ê
Á
À
Á
àáñ.
%
àáñ.
%
àáñ.
%

àáñ.

%

àáñ.

%

37
4

82
10

89,1
10,9

38
3

92,7
7,3

90,2
9,8

80
12

87
35
85,4
13
6
14,6
Íå ñïîñòåð³ãàëè

облітерацію ВПВ, що свідчить про
необхідність застосування активної
хірургічної тактики.
При виникненні тромботичних
ускладнень ВХНК з реактивною за
пальною реакцією поглиблюються
структурні порушення в усіх обо
лонках, формуються необоротні
зміни, характерні для ВХНК у стадії
декомпенсації. Так, типові для цієї
стадії зміни, зокрема, чергування
ділянок потовщення стінки вен вна
слідок гіперплазії гладеньком'язо
вих клітин в середній оболонці, уш
кодження внутрішньої оболонки,
ділянки розростання колагенових
волокон у середній та зовнішній
оболонках, зменшення кількості
гладеньком'язових волокон з розро
станням сполучної тканини, вияв
лені у більшості спостережень через
3 міс захворювання.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Результати лікування хворих
оцінювали за критеріями, запропо
нованими Американським Веноз
ним Форумом (AVF) у 1993 р. Оціню

2 ðîêè
À

Á

вали такі параметри: перебіг захво
рювання за шкалою СЕАР, наявність
тромбоемболічних
ускладнень,
якість життя пацієнтів.
Для оцінки інтенсивності больо
вого синдрому використовували
візуально—аналогову шкалу (ВАШ)
болю, де 0 — відсутність болю, 10 см
— його максимальна інтенсивність.
Класифікація СЕАР є необхідним
інструментом наукових досліджень,
дозволяє порівнювати ефективність
різних методів лікування. За суча
сними рекомендаціями з оцінки
стану хворих вона доповнена клі
нічною шкалою VCSS та шкалою
працездатності VDS. В клінічній
шкалі VCSS оцінюють 10 симптомів
хронічних захворювань вен НК.
Відсутність симптому позначають
як 0 балів, максимальну вираженість
— як 3 бали.
За шкалою зниження працездат
ності VDS виділяють 4 ступеня втра
ти працездатності: безсимптомний
перебіг — 0 ступінь, неможливість
виконувати повсякденну працю
навіть при застосуванні компресій
ного трикотажу або еластичних
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Òàáëèöÿ 7.

Ïîð³âíÿëüíà õïðàêòåðèñòèêà ðåçóëüòàò³â ë³êóâàííÿ
Âåëè÷èíà ïðè çàñòîñóâàíí³ (x  m)
ñòàíäàðòíî¿
ñêëåðîõ³ðóðã³¿
ôëåáåêòîì³¿

Êðèòåð³é

*

Òðèâàë³ñòü îïåðàö³¿, õâ
110,8 ± 15
50,2 ± 15
*
Áîëüîâèé ñèíäðîì, ñì (çà ÂÀØ)
6,8 ± 2,2
2,8 ± 1,5
*
Êîñìåòè÷íèé ðåçóëüòàò, ñì (çà ÂÀØ)
3,1 ± 1,5
8,2 ± 1,2
*
Òðèâàë³ñòü ë³êóâàííÿ õâîðîãî ó ñòàö³îíàð³
8,3
2,4
ó ñåðåäíüîìó, äí³â
*
Ïðèì³òêà.
– ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè
ïðè âèêîíàíí³ ñòàíäàðòíî¿ ôëåáåêòîì³¿ (ð<0,05).

бинтів — як 3 ступінь. За шкалою
сегментарності VSDS визначають
наявність рефлюксу в крупних ве
нозних сегментах.
Віддалені результати проаналізо
вані у 133 (75,6%) пацієнтів, огляну
тих в клініці з виконанням УЗДС че
рез 6 міс, 1 і 2 роки після операції.
В усіх пацієнтів ретельно вивча
ли тромбоемболічні ускладнення
(аналіз даних анамнезу, медичної
документації, результатів УЗДС НК).
ТЕЛА не спостерігали. В 1 (3%) хво
рого гупи Б через 6 міс після опе
рації з приводу висхідного ВТФ і
флотуючого тромбу у ЗСВ виник
ТГВ на тлі іммобілізації після пере
лому оперованої НК. У хворого ви
явлена спадкова тромбофілія. У реш
ти хворих тромбоемболічних ус
кладнень не було.
Результати лікування оцінювали
окремо в групах хворих, оперова

них з приводу ВТФ (табл. 5), в тому
числі в групі А (порівняння) — у 92
(72%) хворих, в групі Б (основній) —
у 41 (85,4%).
Віддалені результати лікування
оцінювали за двома критеріями: на
явність (+) або відсутність (—) про
гресування ХВН та тромботичного
процесу (ТП) (табл. 6).
Операції з використанням міні
інвазивної техніки пацієнти перено
сили добре. Больовий синдром був
не виражений, у деяких хворих за
стосовували ненаркотичні аналге
тики. В усіх пацієнтів основної гру
пи відзначені хороший косметич
ний ефект операції, незначна вира
женість больового синдрому, раннє
відновлення працездатності.
Порівняльна характеристика пе
ребігу післяопераційного періоду в
групах хворих представлена у табл.
7.

1. При вивченні особливостей
різних варіантів тромботичних ус
кладнень тяжких форм ВХНК та ана
томо—топографічних відмінностей
за даними УЗДС встановлена висока
частота поєднання ВТФ з ТГВ —
18,8%.
2. Можливість оперативного
лікування хворих з спадковою тром
бофілією потребує подальшого вив
чення. Наш перший досвід показує,
що оперативне лікування таких хво
рих можливе за умови проведення
тривалої адекватної антикоагулянт
ної терапії.
3. Дані імуногістохімічних до
сліджень підтверджують, що ВТФ —
це динамічний процес, що прогре
сує, потребує спостереження в ди
наміці й комбінованого лікування
(хірургічного та антикоагулянтної
терапії).
4. Впровадження лікувально—
діагностичного алогоритму ведення
пацієнтів, у яких виникли тромбо
тичні ускладнення тяжких форм
ВХНК, дозволило виявити клініко—
анатомічні форми перебігу процесу
і, відповідно, визначили показання
до оперативного втручання у таких
хворих, а також розробити патоге
нетично обгрунтовані й диференці
йовані методи хірургічного втру
чання за різних форм ВТФ та веноз
ного тромбозу.
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ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ РАДИКАЛЬНОГО
ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ З ПРИВОДУ РАКУ ГРУДНОЇ
ЗАЛОЗИ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ
С. М. Грибач, Н. В. Бородай
Київський обласний онкологічний диспансер,
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України, м. Київ

PROPHYLAXIS OF COMPLICATIONS AFTER RADICAL
SURGICAL INTERVENTION FOR MAMMARY GLAND CANCER
IN ELDERLY PATIENTS
S. М. Grybach, N. V. Boroday
ак грудної залози (РГЗ)
посідає одне з перших місць
у структурі злоякісниих
пухлин у жінок. Частота ви
явлення РГЗ має тенденцію до збіль
шення в усьому світі. За даними
Національного канцер—реєстру Ук
раїни, в структурі злоякісних новоу
творень у 2012 р. частота РГЗ стано
вила 23,1%, показник захворюва
ності — 67,1 на 100 тис населення
[1]. Захворюваність на РГЗ має два
піки: перший — у віці хворих від 40
до 45 років (предменопаузальний
РГЗ), другий — після 50 — 55 років
(постменопаузальний РГЗ) [2]. У віці
60 років і старше РГЗ виявляють у 30
— 45% пацієнток.
Одним з основних методів ліку
вання хворих з приводу РГЗ є
хірургічний, при використанні яко
го відзначають різні ускладнення з
частою від 32 до 78%. Найбільш час
тими ускладненнями є лімфорея та
утворення сероми [3], що пов'язане з
виконанням регіонарної лімфоди
секції та видаленням значного
об'єму тканини грудної залози. Ак
тивне дренування рани після ради
кальних операцій на грудній залозі,
на жаль, не запобігає виникненню
післяопераційних ускладнень [4, 5].
Накопичення ранової рідини в
ділянці пахвової ямки та під клаптя
ми шкіри може бути причиною
інфікування рани, розходження її
країв, некрозу клаптів [2, 6]. Ці ус
кладнення погіршують прогноз он
кологічного захворювання, зумов
люють збільшення тривалості ліку
вання хворих у стаціонарі та відкла
дення початку ад'ювантної терапії.
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Реферат
Проведене хірургічне лікування 80 хворих з приводу раку грудної залози (РГЗ).
Проаналізована частота ускладнень після радикального хірургічного втручання у
хворих похилого й молодого віку. Встановлено, що при використанні препарату
Traumastem P у хворих на РГЗ похилого віку зменшуються об’єм та тривалисть
лімфореї, що запобігає ускладненням в післяопераційному періоді.
Ключові слова: рак грудної залози; хірургічне лікування; лімфорея; хворі похило
го віку.

Abstract
Surgical treatment of 80 patients, suffering mammary gland cancer (MGC), was con
ducted. The complications rate in elderly and young patients after radical surgical treat
ment was analyzed. There was established, that while preparation Traumastem P appli
cation in elderly patients, suffering MGC, the lymphorrhea volume and duration are
reducing, what prevents complications in postoperative period.
Кey words: mammary gland cancer; surgical treatment; lymphorrhea; elderly patients.

Рекомендації щодо лікування РГЗ
у хворих похилого віку суперечливі:
від максимально радикального під
ходу до дуже поміркованого. На ви
бір методу лікування впливає і став
лення до нього самої пацієнтки.
Паціентки похилого віку, як прави
ло, дуже стримано сприймають
можливість виконання радикально
го втручання, часто відмовляються
від нього, віддаючи перевагу орга
нозберігальним операціям у поєд
нанні з променевим та хіміогормо
нальними методами лікування [7].
В доступній літературі ми не
знайшли повідомлень про хірур
гічні ускладнення у хворих на РГЗ
похилого віку. Розробка та клінічне
застосування методів попередження
післяопераційних ускладнень у хво
рих на РГЗ є актуальною проблемою
клінічної онкології.
Мета дослідження: удосконален
ня методів попередження усклад
нень після радикального хірургічно

го втручання з приводу РГЗ у хворих
похилого віку.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 80 хворих на РГЗ
віком від 33 до 76 років, у середньо
му 54 роки, яких лікували у Київсько
му обласному онкологічному дис
пансері з 2011 по 2013 р. Хворі роз
поділені на дві групи: основну (36
хворих на РГЗ старше 65 років) та
контрольну (44 хворих на РГЗ мо
лодше 65 років).
Всі хворі оперовані. У більшості
пацієнток обох груп діагностований
РГЗ ІІ стадії — відповідно у 79,8 та
88%.
Після операції з приводу РГЗ у
хворих аналізували частоту усклад
нень, загальний об'єм лімфореї, її
тяжкість та тривалість. Лімфорею
об'ємом від 125 до 600 мл вважали
незначною, від 601 до 800 мл —
помірною, понад 801 мл — значною.
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РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
З приводу РГЗ в основній групі
виконані такі операції: квадрантек
томія з лімфодисекцією — у 6 (16,75)
хворих; мастектомія за Мадденом —
у 24 (66,6%), мастектомія за Пейті —
у 6 (16,7%); у контрольній групі —
відповідно у 16 (36,3%), 23 (52,3%) та
5 (11,4%).
Отже, в основній групі органоз
берігальні операції виконані у 16,7%
хворих, більш розширені, до яких
належать мастектомія за Мадденом
та Пейті — у 83,3% хворих; у кон
трольній групі — відповідно у 36,3 та
63,7%.
Хірургічне втручання з приводу
РГЗ супроводжується пахвово—
підключично—підлопатковою
лімфаденектомією з пересіченням
значної кількості кровоносних і
лімфатичних судин та утворенням
порожнини, розміри якої вплива
ють на частоту післяопераційних ус
кладнень [8]. Чим більше порожни
на, тим більше вірогідність виник
нення ранніх і пізніх післяопе
раційних ускладнень. Внаслідок не
достатнього прилягання клаптів
шкіри до грудної стінки і пересічен
ня значної кількості лімфатичних

Òàáëèöÿ 1.

судин в рані накопичується серозна
й геморагічна рідина, що зумовлює
формування лімфоцеле в зоні опе
раційної рани. Частіше лімфоцеле
локалізується у пахвовій ділянці, де
що рідше — в зоні відсепарованих
клаптів шкіри [9]. Основними чин
никами, що зумовлюють значну й
тривалу лімфорею, вважають похи
лий вік (старше 65 років), ожиріння
II— III ступеня, супутні захворюван
ня, зокрема, цукровий діабет, гіпер
тонічну хворобу [10].
Перебіг післяопераційного пе
ріоду вважали ускладненим при ви
никненні у хворих лімфореї, некро
зу шкіри, нагноєння рани (табл. 1).
У хворих на РГЗ похилого віку
частіше виявляли виражену лімфо
рею, молодого — незначну. У хворих
на РГЗ похилого віку тривалість і
об'єм лімфореї значно більші, ніж у
хворих молодого віку.
Наявність тривалої та вираженої
лімфореї у хворих на РГЗ похилого
віку спонукала нас до застосування
нових підходів до ведення післяопе
раційного періоду, спрямованих на
попередження лімфореї.
Для запобігання цього ускладне
ня у 22 хворих на РГЗ похилого віку,
яким здійснено радикальну мастек

томію за Мадденом, місцево засто
совували гемостатик Traumastem P
безпосередньо в ділянці рани. Пре
парат в дозі 2 г використовували
безпосередньо під час оперативно
го втручання. До складу порошку
Traumastem P входить окиснена це
люлоза. Механізм дії препарату по
лягає в тому, що під час взаємодії
окисненої целюлози з кров'ю вона
перетворюється на глейку масу —
адгезивний гель, що механічно пе
решкоджає кровотечі. Це мінімізує
втрату крові та частоту ускладнень,
що виникають під час виконання
операції, а також після неї. Застосу
вання порошку сприяє прискорен
ню біологічних процесів загоєння і
не впливає на частоту тромбоем
болічних ускладнень, які часто ви
никають у хворих на РГЗ похилого
віку.
Крім того, при контакті окисне
ної целюлози з кров'ю утворюється
кисле середовище (рН 2,5 — 3,0), що
також посилює її гемостатичні влас
тивості. При цьому тромбоцити та
еритроцити, з одного боку, є карка
сом для утворення тромбоцитарно
го згустку, з іншого боку, гематин,
що виділяється, створює кисле сере
довище у зоні операційної рани, це

×àñòîòà âèíèêíåííÿ óñêëàäíåíü ó õâîðèõ ï³ñëÿ õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ ç ïðèâîäó ÐÃÇ
×àñòîòà âèÿâëåííÿ â ãðóïàõ
Ïîêàçíèê

êîíòðîëüí³é

îñíîâí³é

àáñ.

%

àáñ.

%

Ë³ìôîðåÿ
íåçíà÷íà
14
32
7
ïîì³ðíà
11
25
9
âèðàæåíà
10
22,7
14
Íåêðîç øê³ðè
4
9
4
Íàãíîºííÿ ðàíè
8
18,2
6
*
Îá’ºì ë³ìôîðå¿, ìë (x  m)
980 ± 160
1430 ± 220
*
Òðèâàë³ñòü ë³ìôîðå¿, ä³á
21
26
*
Ïðèì³òêà.
- ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè ó êîíòðîëüí³é ãðóï³ (ð <0,05).
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×àñòîòà òà òðèâàë³ñòü ë³ìôîðå¿ ó õâîðèõ íà ÐÃÇ ïîõèëîãî â³êó ï³ñëÿ õ³ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ
òà çàñòîñóâàííÿ Traumastem P.

Ãðóïà õâîðèõ,
ó ÿêèõ Traumastem P

Çàñòîñîâóâàëè
Íå çàñòîñîâóâàëè
Ïðèì³òêà.

*
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*
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àáñ.
%
àáñ.
%

íåçíà÷íî¿
àáñ.
%
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40
28,5

5
4

21,6
28,5

6
6

24
42,8

Îá'ºì ë³ìôîðå¿, ìë
(x  m)

Òðèâàë³ñòü
ë³ìôîðå¿, ä³á

1110 ± 190
1510 ± 230

20
27

*

- ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè ó õâ îðèõ áåç çàñòîñóâàííÿ ïðåïàðàòó ( ð<0,05).
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забезпечує виражену протимікроб
ну активність окисненої целюлози, в
тому числі щодо антибіотикорезис
тентних мікроорганізмів.
Перевагою препаратів на основі
окисненої целюлози, що використо
вують як гемостатичний засіб місце
вої дії, є також її біологічна суміс
ність та швидке розсмоктування. Ос
новними перевагами окисненої це
люлози також є наявність в її складі
іоногенних функціональних груп,
здатних розсмоктуватися в ор
ганізмі, відсутність в макромолекулі
структур, здатних справляти ток
сичний вплив на організм (ІV клас
небезпеки — практично нетоксична
сполука), наявність антимікробних
та бактерицидних властивостей,
відсутність власної біологічної ак
тивності. Отже, порошок Trauma
stem P, до складу якого входить окис
нена целюлоза, є біосумісним атрав

матичним засобом. Він повністю
розпадається й виводиться з ор
ганізму, не спричиняючи побічних
імунних або алергічних реакцій, до
бре переноситься організмом. Об'єм
препарату Traumastem P під час кон
такту з кров'ю не збільшується, тому
немає потреби його евакуації з місця
його застосування.
Об'єм лімфореї та тривалість ева
куації лімфи у хворих на РГЗ похи
лого віку після хірургічного втру
чання з використанням гемостатика
наведені у табл. 2.
Отже, застосування препарату
Traumastem P у хворих на РГЗ похи
лого віку сприяло зменшенню об'є
му лімфореї на 23%, її тривалості —
на 7 діб у порівнянні з такими у хво
рих, яких лікували без застосування
препарату.
Частота виникнення інфекцій
них ускладнень в групах суттєво не

різнилася, оскільки ці ускладнення
більшою мірою пов'язані з дотри
манням принципів асептики й анти
септики під час виконання операції
та призначенням антибактеріаль
них препаратів, що попереджають
нагноєння, незалежно від віку хво
рих.
Таким чином, застосування за
пропонованої нами методики попе
редження післяопераційних усклад
нень на основі використання гемо
статика Traumastem P забезпечує
зменшення об'єму лімфореї та три
валості евакуації лімфи, що дає мож
ливість в оптимальні строки провес
ти курси ад'ювантної поліхіміоте
рапії, зменшує тривалість лікування
хворих у стаціонарі, що сприяє ско
роченню фінансових витрат ліку
вальної установи, справляє позитив
ний моральний вплив на хворого.
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ЧАСТОТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОМИЛКОВОГО ДІАГНОЗУ
ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОНСЕРВАТИВНОЇ ТЕРАПІЇ
БЕЗ ГІСТОЛОГІЧНОЇ ВЕРИФІКАЦІЇ ПРИ СИНДРОМІ
ВНУТРІШНЬОГРУДНОЇ ЛІМФАДЕНОПАТІЇ
М. С. Опанасенко, О. В. Терешкович, Р. С. Демус, В. І. Клименко, М. І. Калениченко,
Л. М. Загаба, О. Е. Кшановський, Б. М. Конік, В. Б. Бичковський, Л. І. Леванда,
О. К. Обремська, Є. В. Климець
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України, м. Київ

RATE OF ESTABLISHMENT OF A MISTAKEN DIAGNOSIS
IN CONDUCTION OF CONSERVATIVE THERAPY WITHOUT
HISTOLOGICAL VERIFICATION IN A SYNDROME
OF INTRATHORACIC LYMPHADENOPATHY
М. S. Оpanasenko, О. V. Теreshkovych, R. S. Demus, V. І. Кlymenko, М. І. Каlenychenko,
L. М. Zagaba, О. Е. Kshanovskiy, B. М. Коnіk, V. B. Bychkovskiy, L. І. Levanda,
О. К. Оbremska, E. V. Klymets
явлення деяких пульмоно
логів про можливість діаг
ностики етіології СВГЛ ли
ше на основі даних рентге
нологічних і лабораторних дослід
жень є хибними [1—5]. Безсумнівно,
існують "класичні" ознаки різних за
хворювань, коли для верифікації
діагнозу достатньо обстеження з ви
користанням клініко—рентгено
логічних методів. Проте, в більшості
ситуацій при СВГЛ встановити
етіологію захворювання складно [1,
3, 6].
У теперішній час біопсію внут
рішньогрудних лімфатичних вузлів
(ВГЛВ) з морфологічним досліджен
ням вважають "золотим стандартом"
у діагностиці СВГЛ [7—10]. На основі
аналізу власних спостережень мож
на стверджувати, що в Україні збері
гається тенденція до призначення
хворому при СВГЛ пробного ліку
вання без морфологічного підтверд
ження діагнозу. Часто лише після
тривалої неефективної терапії і
погіршення клініко—рентгеноло
гічних і лабораторних показників
розглядають питання про проведен
ня хворому біопсії ВГЛВ. Проведен
ня консервативної терапії хворим
без морфологічної верифікації діаг
нозу СВГЛ зумовлює прогресування
захворювання як внаслідок впливу
часу, так і побічної дії фармако
логічних засобів. Так, призначення

У

Реферат
Проаналізовані результати обстеження 98 хворих з приводу синдрому
внутрішньогрудної лімфаденопатії (СВГЛ) різної етіології за період з 2003 по 2012
р. Вивчено частоту встановлення помилкового діагнозу при проведенні консерва
тивної терапії без гістологічної верифікації. Частота неспівпадіння клінічного і
гістологічного діагнозу при СВГЛ становила у середньому (64,3 ± 4,8)%. Про
аналізований розподіл хворих за статтю, віком, попередньо проведеною лікуваль
но—діагностичною роботою.
Ключові слова: синдромом внутрішньогрудної лімфаденопатії; діагностика; біоп
сія; саркоїдоз.

Abstract
Results of examination of 98 patients, suffering syndrome of intrathoracic lym
phadenopathy of various etiology in 2003—2012 yrs period, were analyzed. The rate of
a mistaken diagnosis establishment while conducting conservative therapy without his
tological verification, was studied up. The disagreement rate between clinical and his
tological diagnosis in syndrome of intrathoracic lymphadenopathy have had constitut
ed (64.3 ± 4.8)% at average. The patients distribution in accordance to their gender,
age and previously conducted treatment—diagnostic work, were analyzed.
Кey words: syndrome of intrathoracic lymphadenopathy; diagnosis; biopsy; sarcoido
sis.

хворому на туберкульоз ВГЛВ гідро
кортикостероїдних препаратів (як
при саркоїдозі) може спричинити
швидке прогресування специфічно
го процесу з появою легеневого
компоненту; призначення глюко
кортикоїдів — прогресування бага
тьох лімфопроліферативних захво
рювань. Тому в умовах заплановано
го впровадження страхової медици
ни та європейських стандартів ліку
вання все більш актуальними є
принципи доказової медицини, що
декларують обов`язкове точне вста
новлення діагнозу як умови ефек
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тивного та якісного лікування.
Лише в деяких наукових роботах
проведений аналіз помилкового
діагнозу при СВГЛ з висвітленням
віддалених результатів лікування
хворих. Визначення доцільності
призначення консервативної те
рапії без гістологічної верифікації
діагнозу хворим при СВГЛ є актуаль
ним питанням, вирішення якого за
лежить від професійних якостей
пульмонологів, ендоскопістів і тора
кальних хірургів та містить значну
деонтологічну складову. Ускладнює
ситуацію ще й те, що не всі лікарі во
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лодіють достатньою мірою інфор
мацією щодо діагностичних можли
востей різних методів при СВГЛ.
Метою дослідження було вивчен
ня частоти встановлення помилко
вого діагнозу при проведенні кон
сервативної терапії без гістологіч
ної верифікації при СВГЛ, а також
визначення доцільності такого ліку
вання.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У 105 хворих здійснено біопсію
ВГЛВ. У 98 (93,3%) з них проведене
цитологічне і гістологічне дослід
ження біоптатів ВГЛВ з метою ве
рифікації етіології СВГЛ, у 7 (6,7%) —
лише цитологічне дослідження.
Оскільки критерієм включення па
цієнтів у дослідження було виконан
ня гістологічного дослідження біоп
татів ВГЛВ, 7 пацієнтів не включені у
дослідження.
Таким чином, проаналізовані
дані обстеження 98 хворих з приво
ду СВГЛ різної етіології. Вивчали і
аналізували історії хвороби, а також
виписки з історій хвороби (з інших
стаціонарів). Пацієнтів обстежували
й лікували у відділенні торакальної
хірургії і інвазивних методів діагно
стики в період з 2003 по 2012 р. Біо
псію ВГЛВ здійснювали на базі
хірургічних відділень, а також ендо
скопічного відділення Інституту.
Пацієнти розподілені на 2 клініч
ні групи залежно від того, чи співпав
діагноз при госпіталізації з остаточ
ним діагнозом, встановленим за да
ними морфологічного дослідження
біоптатів ВГЛВ.
У 35 (35,7%) хворих (І група) діаг
ноз при госпіталізації, встановле
ний на основі аналізу даних лабора
торних і клініко—рентгенологічних
методів дослідження, співпадав з за
ключним клінічним діагнозом, вста
новленим за результатами морфо
логічного дослідження; у 63 (64,3%)
хворих (ІІ група) діагноз при госпі
талізації не співпадав з заключним
клінічним діагнозом.
Всім пацієнтам проведені загаль
ноклінічні, інструментальні і рент
генологічні дослідження, а також
цитологічне і гістологічне дослід
ження біоптатів ВГЛВ.
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РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Отже, в обох групах переважала
внутрішньогрудна лімфаденопатія з
білатеральним ураженням. Ці показ
ники відображають загальну тен
денцію при СВГЛ, а їх високе зна
чення опосередковано свідчить про
запізнілу діагностику, що підтверд
жує також достовірне переважання
пацієнтів при СВГЛ легеневого ком
поненту. Периферійну лімфадено
патію як прояв основного захворю
вання виявляли нечасто, що дає
можливість стверджувати про до
статній рівень діагностичного про
цесу СВГЛ в Україні.
Розподіл пацієнтів залежно від
діагнозу до і після гістологічного
дослідження біоптатів ВГЛВ пред
ставлений у табл. 4.
Аналіз даних свідчить, що най
частіше розбіжності доопераційно
го і післяопераційного діагнозу ви
никали при саркоїдозі (зменшення
частоти встановлення діагнозу після
гістологічного дослідження біоп
татів ВГЛВ у пацієнтів ІІ групи) і
лімфопроліферативних захворю
ваннях (збільшення частоти вста
новлення діагнозу після гісто
логічного дослідження біоптатів

Розподіл пацієнтів в групах за
статтю наведений у табл. 1. Аналіз
даних свідчить, що групи досліджен
ня зіставні за статтю пацієнтів. СВГЛ
приблизно однаково часто діагнос
тували як у жінок, так і чоловіків, де
що частіше хворіли чоловіки.
Дані про розподіл пацієнтів за
віком наведені у табл. 2.
Аналізуючи представлені дані,
можна зробити висновок, що в обох
групах переважали пацієнти пра
цездатного віку (до 50 років), проте,
у І групі — більш молодого віку (до
30 років), у ІІ групі — віком від 31 до
50 років. Цей феномен можна пояс
нити тим, що у більш старших хво
рих частіше, ніж у молодих, причи
ною СВГЛ є злоякісні захворювання,
перебіг яких протягом тривалого
часу був безсимптомним, що ство
рює певні труднощі встановлення
діагнозу при застосуванні лише ла
бораторних і клініко—рентгеноло
гічних методів.
Дані про розподіл пацієнтів за
поширенням патологічного проце
су представлі у табл. 3.

Таблиця 1.
Грпи
хворих

Розподіл хворих при СВГЛ за статтю
Стать

Кільість
хворих  рпі

І
ІІ

ч

35
63

Таблиця 2.

І
ІІ

35
63

Таблиця 3.

%

абс.

%

19
32

54,3
50,8

16
31

45,7
49,2

Розподіл хворих при СВГЛ за віом
Кільість
хворих
 рпі

Грпи
хворих

ж

абс.

Ві хворих, роів
до 30

31 – 50

старше 50

абс.

%

абс.

%

абс.

%

15
14

42,9
22,2

9
34

25,7
54,0

11
15

31,4
23,8

Розподіл хворих за поширенням патолоічноо процес

Поазни

Поширення раження
однобічне, абс. (%)
двобічне, абс. (%)
Лееневий омпонент
є, абс. (%)
немає, абс. (%)
Периферійна лімфаденопатія
є, абс. (%)
немає, абс. (%)

Величина поазниа в рпах
І
ІІ

2 (5,7)
33 (94,3)

6 (9,5)
57 (90,5)

29 (82,9)
6 (17,1)

43 (68,3)
11 (17,5)

6 (17,1)
29 (82,9)

11 (17,5)
52 (82,5)
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Таблиця 4.

Розподіл хворих за діанозом до і після істолоічної
верифіації
Частота виявлення  рпах хворих

Нозолоічна форма

Сароїдоз
Тберльоз
Лімфопроліферативне
захворювання
Метастатичне раження
Інші
Приміта.

І

ПГ
ПВ
ПГ
ПВ
ПГ
ПВ
ПГ
ПВ
ПГ
ПВ

ІІ

абс.

%

абс.

%

32
32
–
–
–
–
3
3
–
–

91,4
91,4
–
–
–
–
8,6
8,6
–
–

41
21
5
8
5
19
4
9
8
6

65,1
33,3
7,9
12,7
7,9
30,2
6,3
14,3
12,7
9,5

ПГ – при оспіталізації; ПВ – перед виписванням.

ВГЛВ у пацієнтів ІІ групи). Ці показ
ники свідчать про малу обізнаність
лікарів загальнолікувальної мережі з
етіологією СВГЛ та тривалий без
симптомний перебіг саркоїдозу. Ви
сока частота встановлення діагнозу
"саркоїдоз" є ознакою випадковості
діагностики етіології СВГЛ. "Інши
ми" вважали СВГЛ найчастіше не
специфічного (реактивного) генезу
(бактеріальна, вірусна, лімфадено
патія при системних захворюван
нях сполучної тканини тощо).
Дані про розподіл хворих за спо
собом взяття біопсійного матеріалу
дають можливість підтвердити сві
тову тенденцію в Україні, адже,
"стандартом" під час діагностики
етіології СВГЛ є трансбронхіальна
біопсія ВГЛВ, застосована в І і ІІ гру
пах відповідно у 18 (51,4%) і 25
(39,7%) хворих. Важливе місце в
діагностиці етіології СВГЛ посідає
відеоторакоскопія, як "чиста", так і
відеоасистована. За "чистої" відеото
ракоскопії біопсію ВГЛВ здійснюва
ли через кілька торакопортів у 5
(14,3%) пацієнтів І групи і у 17
(27,0%) — ІІ групи. Відеоасистовану
біопсію ВГЛВ проводили з викорис
танням мініторакотомного доступу
(довжина розрізу 5 — 7 см) з віде
опідтримкою — відповідно у 3 (8,6%)
і 7 (11,1%) хворих. Відеоасистовану
біопсію використовували, як прави
ло, у пацієнтів при ожирінні або на
явності помірного спайкового про
цесу в плевральній порожнині. Від
криту біопсію ВГЛВ застосовували
лише за наявності значного або то

тального спайкового процесу в пле
вральній порожнині. "Інші" види
біопсії передбачали біопсію пери
ферійного лімфатичного вузла —
відповідно у 6 (17,1%) і 11 (17,5%) па
цієнтів І і ІІ груп при виявленні пе
риферійної лімфаденопатії, патоге
нетично пов'язаної з основним за
хворюванням. В усіх пацієнтів біоп
сію периферійних лімфатичних
вузлів здійснювали шляхом лімфо
нодулектомії.
Аналіз даних про розподіл хво
рих залежно від проведеної терапії
до гістологічної верифікації діагно
зу свідчив, що у 6 (17,1%) пацієнтів І
групи проводили відповідну те
рапію основного захворювання до
операції. Проте, хоча діагноз у
пацієнтів І групи клінічно встанов
лений правильно, адекватним таке
лікування назвати важко, адже, без
морфологічного дослідження не
можна було оцінити такі показники
захворювання, як активність проце
су (наприклад, при саркоїдозі), варі
ант (наприклад, при лімфомі Ходж
кіна) тощо. У ІІ групі лікування до
операції проведене 14 (22,2%) хво
рим, воно також було безпідставним
і неадекватним. Тривалість пробно
го лікування до операції становила у
середньому 82 дні — у І групі, 112
днів — у ІІ групі.
Аналізуючи дані про розподіл
хворих за адекватністю пробної те
рапії, ми дійшли висновку, що лише
у 5 (25,5%) пацієнтів призначена
адекватна терапія лише на основі
клінічного діагнозу без його гісто

Клінічна хірургія. — 2014. — № 10

логічної верифікації, 15 (75,5%) хво
рим протягом тривалого часу про
водили лікування, що не відповідало
діагнозу. Цей показник відображає
проблему діагностики і лікування
СВГЛ в Україні.
В групі неадекватно лікованих
пацієнтів в однієї хворої І групи за
результатами клініко—рентгено
логічних досліджень встановлений
діагноз саркоїдозу, призначені неве
ликі дози гідрокортикостероїдів.
Проте, на тлі лікування захворюван
ня прогресувало, з'явився легеневий
компонент. Після проведення відео
торакоскопічної біопсії ВГЛВ діаг
ноз саркоїдозу підтверджений, вста
новлено високу активність процесу,
що спричинило прогресування за
хворювання.
Після гістологічної верифікації
діагнозу хворій призначена патоге
нетично обгрунтована терапія з ви
користанням великих доз гідрокор
тикостероїдів і цитостатиків. Через
3 міс після операції відзначено пози
тивну клініко—рентгенологічну ди
наміку.
Аналізуючи дані про зміну діаг
нозу у хворих ІІ групи, яким прово
дили специфічне лікування до гісто
логічної верифікації діагнозу, можна
зробити висновок, що найчастіше —
у 10 (71,4%) пацієнтів, яким прово
дили лікування СВГЛ без гістологіч
ного підтвердження захворювання,
встановлювали діагноз саркоїдозу, у
8 (57,1%) з них дійсно був саркоїдоз,
метастатичне ураження і лімфо
проліферативне захворювання —
по 1 (7,1%) спостереженню. Ці хворі
госпіталізовані в клініку з діагнозом
СВГЛ неясного генезу. В поліклініці
встановлений попередній етіологіч
ний діагноз. СВГЛ у цих пацієнтів су
проводжувався значним легеневим
компонентом, тому на догоспіталь
ному етапі проводили антибактері
альну терапію з використанням пре
паратів широкого спектру дії, вплив
яких на основне захворювання був
незначний, тоді як шкоду від втрати
часу недооцінити важко. Можна ли
ше стверджувати, що патологічні
процеси у цих пацієнтів мали тен
денцію до прогресування. Інші роз
біжності діагнозу були в поодино
ких спостереженнях.
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ВИСНОВКИ
1. Частота неспівпадіння клініч
ного і гістологічного діагнозу при
СВГЛ становить 64,3%.
2. При встановлені діагнозу на
основі даних лабораторних і кліні
ко—рентгенологічних досліджень
без гістологічної верифікації етіоло
гії патологічного процесу адекватна
терапія проведена лише 25% хворих,
у 75% — лікування не відповідало ос
новному діагнозу.

3. У 71,4% пацієнтів, яким прово
дили лікування з приводу СВГЛ без
гістологічного підтвердження етіо
логії захворювання, встановлений
діагноз "саркоїдоз".
4. Найчастіше розбіжності діаг
нозу до і після операції виявляли
при саркоїдозі і лімфопроліфера
тивних захворюваннях.
5. Аналіз результатів дослідження
свідчить про недостатню обізна
ність лікарів загальнолікувальної ме

режі з етіологією СВГЛ і недоціль
ність проведення консервативної
терапії без гістологічної верифікації
діагнозу.
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ПРОФІЛАКТИКА ТРОМБОГЕМОРАГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ
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Сумський державний університет, кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

PROPHYLAXIS OF THROMBOHEMORRHAGIC
COMPLICATIONS WHILE SURGICAL TREATMENT
OF CHEMORESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS
І. D. Duzhiy, О. V. Kravets, І. Ya. Grehsko, А. V. Yurchenko
а даними літератури, поши
рення ХРТ легень в усьому
світі досить значне, у деяких
країнах його вважають за
грозою національній безпеці [1]. В
Україні частота виявлення первин
ної хіміорезистентності при тубер
кульозі легень становить 7 — 20%,
вторинної — досягає 75%. У зв'язку з
цим боротьба з ХРТ легень має гло
бальне значення [2, 3]. За таких умов
хірургічне лікування туберкульозу
легень у багатьох хворих є єдино
можливим та ефективним методом.
Радикальні методи хірургічного
втручання, зокрема, резекція легень,
у теперішній час мають певні обме
ження, оскільки туберкульоз легень
у більшості хворих є поширеним,
при цьому у багатьох хворих існу
ють більші чи менші патологічні во
гнища в інших частках ураженої чи
протилежної легені [4—6]. Спайко
вий процес виявляють у 85 — 90%
оперованих хворих, що зумовлює
значну травматичність оперативно
го втручання [5—7].
З часу оголошення епідемії ту
беркульозу у нашій країні (1995)
кількість хворих, у яких діагностова
ний поширений процес у легенях,
не зменшується, а зростаюча резис
тентність мікобактерій туберкульо
зу (МБТ) до антимікобактеріальних
препаратів стає некерованою [1—3].
З огляду на викладене, зростає
значення симультанних оператив
них втручань, збільшується частота
виконання розширеної резекції ле
гень та коригувальної інтраплев
ральної торакопластики у хворих з
приводу ХРТ легень, що дозволяє

З

Реферат
Проведений аналіз тромбогеморагічних ускладнень у 98 хворих, оперованих з
приводу різних форм хіміорезистентного туберкульозу (ХРТ) легень. З метою
профілактики таких ускладнень доцільне призначення перед операцією та під час
її виконання гепарину у мінімальних дозах або фраксипарину. Це дозволяє значно
знизити предтромботичний фон, уникнути тромбогеморагічних ускладнень, а при
їх появі — з мінімальними втратами усунути тромботичні та геморагічні клінічні
прояви.
Ключові слова: хіміорезистентний туберкульоз легень; профілактика; кровотеча;
тромбоз.

Abstract
Analysis of thrombohemorrhagic complications was conducted in 98 patients, оperat
ed on for various forms of chemoresistant pulmonary tuberculosis. To prevent such
complications it is necessary to prescribe heparin in minimal doses or fraxiparine pre
operatively and intraoperatively. It permits to lower the prethrombotic background sig
nificantly, to prevent thrombohemorrhagic complications, аnd in their incidence — to
eliminate thrombotic and hemorrhagic clinical features with minimal losses.
Кey words: chemoresistant pulmonary tuberculosis; prophylaxis; hemorrhage; throm
bosis.

значно зменшити резервуар джере
ла інфекції, підвищити ефективність
комплексного лікування хворих на
20 — 30% [4 — 6]. Все це має важливе
медико—біологічне значення для
кожного окремого хворого, а поряд
з цим і соціальне, оскільки дозволяє
пацієнтам повернутися до якісного
суспільного життя. Епідеміологічне
значення безперечне, оскільки кож
ний хворий на туберкульоз за рік
інфікує до 25 — 28 осіб [2].
Операційна травма супровод
жується пошкодженням тканин і
значною крововтратою, що зумов
лює істотні зміни у системі зсідання
крові, як прокоагулянтної ланки, так
і протизсідальної фізіологічної сис
теми [4, 8, 9]. Оскільки збереження
крові у судинному руслі — це загаль
нобіологічна реакція, спрямована
на збереження індивіда, потужність
системи зсідання крові значно
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більша, ніж системи протизсіданння
[4, 8, 10]. Тромбопластичні субстан
ції різних органів, особливо легень і
плеври, витримують розведення до
500 000 разів, у той час як фібри
нолітичні субстанції — лише у десят
ки—сотні разів [10]. Внаслідок цього
практично під час всіх оперативних
втручань на легенях і плеврі пер
шою реакцією організму на травму,
яка завжди супроводжується біль
шою чи меншою крововтратою, є
активація зсідальної системи крові,
що виникає внаслідок потрапляння
у кровоносне русло тромбопластич
них субстанцій, яких найбільше са
ме в цих органах, що провокує появу
у судинній системі активованого
тромбіну. Він "запускає" типову лан
цюгову реакцію зсідання крові, під
час якої фібриноген трансфор
мується у фібрин, відбувається
мікротромбоутворення [4, 8, 10, 11],
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що може супроводжуватися підви
щенням фібринолітичної актив
ності крові, яка на першому етапі є
саногенною, у подальшому, за відпо
відних обставин, переходить у свою
протилежність, що у деяких хворих
спричиняє кровотечу [4, 7, 8].
Обидва стани (тромбоз і крово
теча) — це складові єдиного загаль
нобіологічного процесу — тромбо
геморагічного синдрому, що є одні
єю з фаз системи регуляції агрегат
ного стану крові. Тромбогемо
рагічний синдром характеризується
гіперкоагуляцією, що переходить у
гіпокоагуляцію внаслідок споживан
ня факторів зсідання крові [8, 12].
Чим триваліше оперативне втручан
ня, тим більша хірургічна крововт
рата. При цьому збільшується надхо
дження у кров тромбопластичних
субстанцій, які справляють вплив на
зсідальну систему крові. Найбільші
зміни у системі зсідання крові спос
терігали після оперативного втру
чання тривалістю 2,5 — 3 год [4, 7].
Розширені втручання на легенях з
приводу ХРТ меншої тривалості не
виконують [4 — 6].
Мета
дослідження:
вивчити
вплив оперативних втручань з при
воду ХРТ на частоту тромбогемо
рагічних ускладнень та можливості
їх попередження.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 98 хворих з приводу
різних форм ХРТ легень, в тому чис
лі 87 (88,8%) чоловіків та 11 (11,2%)
жінок. Вік хворих у середньому (41,7
± 13,6) року. Тривалість захворюван
ня до 2 років відзначена у 63 обсте
жених, 57 (58,2%) чоловіків і 6 (6,1%)
жінок; понад 2 роки — у 35, 30
(30,6%) чоловіків і 5 (5,1%) жінок.
Фіброзно—кавернозний тубер
кульоз діагностований у 73 (74,5%)
хворих, дисемінований — у 18
(18,4%), циротичний — у 2 (2,0%),
множинні туберкульоми з розпадом
— у 5 (5,1%).
Бактеріовиділення з різним ти
пом хіміорезистентності збудника
відзначене в усіх хворих, зокрема,
монорезистентність — у 5 (5,1%) чо
ловіків і 3 (3,1%) жінок; мультирезис
тентність — у 86 (88,7%) чоловіків і 4
(4,1%) жінок.
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Ознаки дихальної недостатності
І — ІІ стадії виявлені у 65 (66,3%) хво
рих. За даними бронхоскопічного
дослідження катаральний ендоб
ронхіт встановлений у 34 (34,7%)
хворих.
Передопераційна підготовка бу
ла індивідуальною, залежно від за
гального стану хворого, характеру
та поширення процесу, вираженості
клінічних, функціональних та мета
болічних розладів, її проводили у
двох основних напрямках. З метою
стабілізації перебігу туберкульозно
го процесу хворим призначали чи
продовжували застосовувати анти
бактеріальні препарати, до яких бу
ли чутливими МБТ. В основному це
були препарати ІІ ряду. З тією ж ме
тою всім хворим за 2 — 3 міс до опе
рації накладали пневмоперитонеум
(ПП) в об'ємі 800 см3 при обмеженій
рухливості діафрагми на боці запла
нованої операції, а при достатній
(понад 3 — 4 см) — 1000 см3. Для
компенсації фізіологічних функцій і
систем проводили дезінтокси
каційну терапію та корекцію пору
шень білкового і водно—елект
ролітного балансу. Обов'язково са
нували трахеобронхіальне дерево
шляхом інгаляцій, проводили трену
вання серцево—судинної системи
шляхом застосування теренкуру.
Тривалість підготовки 2 — 3 міс.
Найбільш частими ускладненнями
під час втручання та у найближчому
післяопераційному періоді, що
справляли безпосередній вплив на
їх перебіг, були внутрішньоплев
ральна кровотеча, тромбоз та тром
боемболія, післяопераційна пнев
монія, тромбоз периферійних вен.
Більшість з них виникали після три
валих і травматичних втручань, до
яких належать операції з приводу
туберкульозу легень. Проблема вив
чення тромбогеморагічних усклад
нень після операцій з приводу ХРТ
легень актуальна, оскільки ці опе
рації значно травматичніші і три
валіші, що спричиняє зміни у сис
темі зсідання—протизсідання крові.
Зміни у цій системі вивчали за
біохімічними показниками. При
зменшенні вмісту фібриногену, по
яві фібриногену Б, зменшенні часу
рекальцифікації, збільшенні толе
рантності плазми до гепарину, змен

шенні тромбінового часу та деякому
зменшенні кількості тромбоцитів
констатували зміни за тромбогемо
рагічним типом. В одних хворих
клінічних проявів не було, тобто,
відзначали лабораторний варіант
синдрому, в інших — вони проявля
лися відповідними клінічними озна
ками.
Хворі розподілені на три групи. У
хворих І групи з метою попереджен
ня ускладнень застосовували лише
неспецифічну профілактику; хво
рим ІІ групи проводили специфічну
профілактику, призначали гепарин
у низьких дозах; у хворих ІІІ групи —
низькомолекулярний гепарин —
фраксипарин.
Неспецифічна
профілактика
включала проведення дезінтокси
каційних заходів: інфузійну терапію
та корекцію порушення функцій
різних органів і систем. Важливе
значення мало тренування серце
во—судинної системи шляхом фі
зичного навантаження та дихальної
гімнастики.
Специфічні заходи корекції роз
ладів системи зсідання—протизсі
дання крові передбачали призна
чення за 1 добу до операції гепарину
по 2500 ОД 4 рази на добу, в день
операції — такої самої дози за 2 год
до втручання. У подальшому препа
рат вводили через 6 год, залежно від
травматичності та тривалості опе
рації, величини інтраопераційної
крововтрати.
Якщо об'єм крововтрати не пере
вищував 1000 мл, гепарин вводили
по 150 ОД на 1 кг маси тіла оперова
ного на добу; понад 1000 мл — 180
ОД на 1 кг маси тіла. Добову дозу
препарату розподіляли на 4 введен
ня. Ін'єкції здійснювали підшкірно у
пупкову зону. Контроль коагулогра
ми проводили на 2, 5—ту і 10—ту до
бу. З 5 — 6—ї доби після операції ге
парин поступово відміняли і при
значали антикоагулянти непрямої
дії (варфарин, фенілін). Поряд з ан
тикоагулянтами непрямої дії засто
совували препарати, що справляють
неспецифічний вплив на стінку су
дин, підвищують її тонус, зменшу
ють агрегацію форменних еле
ментів крові, особливо еритроцитів
і тромбоцитів (троксевазин, венору
тон, індометацин, німід).
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Для попередження тромбогемо
рагічних ускладнень фраксипарин
вводили підшкірно у дозі 0,3 мл за 2
год до операції, у подальшому — по
0,3 мл 1 раз на добу протягом 7 — 10
діб.
Виконували типові резекційні
оперативні втручання. Атипову ре
зекцію, на нашу думку, у таких ситу
аціях здійснювати недоцільно,
оскільки під час накладання меха
нічного шва, як правило, виникає де
формуючий бронхіт, що може бути
передумовою загострення чи реци
дивів специфічного процесу. З огля
ду на хіміорезистентність, яка є
найбільшою загрозою до будь—якої
реактивації туберкульозу, таке став
лення до резекції найбільш обгрун
товане.
Крім того, ПП, зменшуючи пере
розтягнення оперованої легені, по
переджає деформацію бронхів і
надмірне функціональне наванта
ження на оперовану легеню з відпо
відними наслідками. Створюючи
відносний гіпопневматоз в обох ле
генях, ПП деякою мірою є альтерна
тивою антибактеріальній терапії,
оскільки МБТ є факультативними ае
робами, отже, гіпоксичне середови
ще, що утворюється в зоні гіпопнев
матозу, діє на них згубно як до опе
рації, так і після неї, що є одним з за
ходів попередження реактивації ту
беркульозу.
Величину крововтрати під час
операції визначали гравіметричним
методом, а після неї — за рівнем ге
моглобіну в екстравазаті, що виді
лявся по дренажах. Цей показник
співвідносили з вмістом гемоглобіну
в крові хворого до операції. Об'єм
крововтрати під час операції і в
перші 2 год після неї розцінювали як
"фізіологічно допустимий" при
втраті крові не більше 15% об'єму
циркулюючої крові у даного хворо
го. Такою втратою вважали у серед
ньому 500 — 700 мл.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У хворих І групи крововтрата під
час операції становила у середньому
5,79 мл/кг маси тіла, тобто, 405,6 мл;
у хворих ІІ групи — 4,81 мл/кг, тобто
336,7 мл; у хворих ІІІ групи — 4,75
мл/кг, тобто, 332,5 мл.

Таким чином, у хворих ІІ групи
інтраопераційна крововтрата була
на 0,98 мл/кг маси тіла, або в 1,2 разу
меншою, ніж у І групі; у ІІІ групі — на
1,04 мл/кг, або в 1,2 разу меншою.
Отже, проведення профілактичних
заходів дозволило зменшити інтра
операційну крововтрату у ІІ групі —
на 68,9 мл, у ІІІ групі — на 73,1 мл у
порівнянні з такою у І групі. Після
операції у хворих ІІ і ІІІ груп кровов
трата по дренажах була меншою,
ніж у І групі, відповідно на 1,03 мл/кг,
або в 1,54 разу, та на 1,08 мл/кг, або в
1,8 разу.
За даними лабораторного до
слідження зміни коагулограми у дея
ких хворих можна віднести до тром
богеморагічних. Відзначали змен
шення вмісту фібриногену, появу
фібриногену Б, зменшення часу ре
кальцифікації, збільшення толе
рантності плазми до гепарину, змен
шення тромбінового часу та
кількості тромбоцитів. Такі зміни ко
агулограми у І групі виявлені у 15
(48,4%) хворих, у ІІ групі — у 4
(12,1%), у ІІІ групі — у 5 (13,9%).
Оскільки клінічних проявів крово
течі не було, ці зміни коагулограми
названі лабораторними. Внутріш
ньоплевральна кровотеча виникла у
3 хворих, по одному у кожній групі,
припинена шляхом збільшення до
зи гепарину, введення натрію етам
зилату, переливання свіжозаморо
женої плазми, амінокапронової кис
лоти, промивання плевральної по
рожнини гарячим розчином фура
циліну та амінокапронової кислоти.
Таким чином, "лабораторні" тром
богеморагічні зміни виявляли у 4 ра
зи частіше у хворих І групи, ніж у
хворих ІІ групи (р<0,05), у 3,5 разу —
ніж у хворих ІІІ групи (р<0,05).
Різниця показників у хворих ІІ і ІІІ
груп недостовірна (р>0,05).
Клінічні ознаки бронхопнев
монії у І групі виявлені у 7 (22,6%)
хворих, ІІ групи — у 2 (6,1%), ІІІ гру
пи — у 3 (8,3%). Діагноз встановлю
вали на підставі виявлення ознак
компенсованої гіпоксії, що характе
ризувалися незначною задишкою,
тахіпное (частота дихання 24 — 28
за 1 хв), тахікардією (частота скоро
чень серця 84 — 92 за 1 хв), субфеб
рильною температурою тіла. Ка
шель у цих хворих відповідав такому
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після резекції легень, його вира
женість зменшувалася досить швид
ко. Характерних для пневмонії ката
ральних явищ не було. Хворим І гру
пи додатково призначали низько
молекулярні гепарини, дезагреган
ти, реологічні препарати, вазопро
тектори, лікувальну фізкультуру
(помірна фізична активність); хво
рим ІІ і ІІІ груп — лише засоби пато
генетичного впливу. В усіх оперова
них хворих до 20 — 24—ї доби за
значені прояви зникли. Отже, брон
хопневмонію слід вважати не як за
палення, а як обмежений мікрот
ромбоз одного—двох сегментів ле
гень, що підтверджене результатами
терапії. При цьому антибіотики ши
рокого спектру дії не застосовували.
Це ускладнення у 3,7 разу частіше
спостерігали у хворих І групи, ніж ІІ
групи, і у 2,7 разу — у хворих ІІІ гру
пи (р<0,05). Різниця показника у
хворих ІІ і ІІІ груп недостовірна
(р>0,05).
Виписували пацієнтів через 2 — 3
міс після оперативного втручання,
протягом цього періоду проводили
протитуберкульозну антибактері
альну терапію. У віддаленому (1 — 4
роки) післяопераційному періоді
ознак тромботичних ускладнень не
було, реактивацію туберкульозу не
спостерігали.
Отже, оперативні втручання з
приводу туберкульозу легень супро
воджуються значною крововтратою
внаслідок механічного пошкоджен
ня тканин та порушень у системі
зсідання—протизсідання крові, ви
рішальне значення має функціо
нальний стан цієї системи [13].
Порушення активності про
тизсідальної системи спричиняє
тромбогеморагічні ускладнення, зо
крема, плевральну кровотечу та
мікротромбоз малого кола крово
обігу, які клінічно проявляються
пневмонією.
З метою попередження таких ус
кладнень доцільне призначення пе
ред та під час операції гепарину у
мінімальних дозах або фраксипари
ну. Це дозволяє значно зменшити
предтромботичний фон, попереди
ти тромбогеморагічні ускладнення,
а при їх виникненні — з мінімальни
ми втратами усунути тромботичні
чи геморагічні клінічні прояви.
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ІНВАЛІДИЗУЮЧІ ПАТОГЕНЕТИЧНІ ЧИННИКИ
ПРИ ПІСЛЯТРОМБОТИЧНІЙ ХВОРОБІ НИЖНІХ КІНЦІВОК
Д. Л. Бузмаков
Український державний НДІ медико—соціальних проблем інвалідності МОЗ України, м. Дніпропетровськ

DISABLING PATHOGENETIC CAUSES IN POSTTHROMBOTIC
DISEASE OF THE LOWER EXTREMITIES
D. L. Buzmakov
іслятромботична хвороба
(ПТХ) НК є актуальною про
блемою сучасної флебології
[1]. Дані епідеміологічних
досліджень свідчать про значне по
ширення ПТХ НК і тенденцію до
збільшення захворюваності у світі
[2]. Так, в Україні інвалідність у 2013
р. встановлена у 3324 хворих, в тому
числі первинно — у 677. Тяжка
інвалідність (І і ІІ групи) відзначена у
15,7% хворих, повна реабілітація за
останні 5 років досягнута лише в
1,4% [3]. ПТХ НК представляє не
тільки медичну, а й важливу соціаль
ну проблему, оскільки інвалідизуючі
ускладнення обмежують життєді
яльність пацієнтів і потребують про
ведення медико—соціальної реабі
літації. Життєдіяльність цих хворих
обмежена внаслідок суттєвого пору
шення здатності до пересування і
трудової діяльності [4, 5].
Аналіз патогенетичних чинників
інвалідизації дозволить скоригувати
заходи з поліпшення медичної до
помоги, а отже, зменшити соціальні
наслідки при ПТХ НК [6].

П

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В клініці проведене обстеження
106 пацієнтів, у яких діагностована
ПТХ НК. Чоловіків було 73 (68,9%),
жінок — 33 (31,1%), вік хворих у се
редньому (44,88 ± 1,61) року. Відпо
відно до класифікації СЕАР, клас С5
— С6 встановлений у 50 (47,2%) хво
рих, С4a — С4b — у 35 (33,0%), С2 —
С3 — у 21 (19,8%). Для вивчення па
тогенетичних чинників, що зумови
ли інвалідизацію, хворі розподілені
на дві групи: у 62 (58,5%) хворих (І
група) інвалідності не було або вони
не звертались до МСЕК, у 44 (41,5%)

Реферат
З метою визначення причин виникнення інвалідизуючих ускладнень при післят
ромботичної хвороби (ПТХ) нижніх кінцівок (НК) проведене проспективне
дослідження етіологічних і патогенетичних чинників, що впливають на обмеження
життєдіяльності пацієнтів при ПТХ НК. Обстежені розподілені дві групи, у 62
(58,5%) хворих інвалідності не було, у 44 (41,5%) — встановлено інвалідність. Про
ведене поглиблене клінічне обстеження, що включало визначення субфасціально
го тиску на гомілці, ультразвукове дуплексне сканування (УЗДС) венозної систе
ми, електронейроміографію (ЕНМГ) НК, оцінку рівня D—димеру (ДД) та активності
антитромбіну—ІІІ (АТ—ІІІ) в загальному та реґіонарному кровотоку. На підставі
аналізу результатів визначені провідні чинники, що зумовлюють обмеження
життєдіяльності пацієнтів при ПТХ НК.
Ключові слова: післятромботична хвороба; інвалідизуючі чинники.

Abstract
Prospective investigation of etiological and pathogenetic causes of the disabling com
plications incidence in the lower extremities postthrombotic disease (LEPTHD), influ
encing activity of these patients, was conducted. The examined patients were divided
into two groups, in 62 (58.5%) patients a disability was absent, and in 44 (41.5%) dis
ability was established. Profound clinical examination was conducted, including deter
mination of subfascial pressure on the shin, ultrasound duplex scanning of venous sys
tem, еlectroneuromyography of the lower extremities, estimation of the D—dimer, lev
els antithrombine—ІІІ activity in general and regional blood flow. The leading factors,
which causes the LEPTHD patients activity restriction, were determined, basing on the
results analysis.
Кey words: postthrombotic disease; disabling causes.

хворих (ІІ група) встановлено інва
лідність внаслідок ПТХ НК, в тому
числі другої групи — у 2 (4,5%), тре
тьої — у 42 (95,5%). За основними
показниками групи репрезентатив
ні.
Пацієнтам проведене поглибле
не клінічне обстеження, що включа
ло вимірювання субфасціального
тиску, УЗДС венозної системи, сти
муляційну ЕНМГ НК, виявлення мар
керів тромбофілії, оцінку коагулог
рами, визначення рівня ДД, актив
ності АТ—ІІІ. Тиск м'яких тканин
субфасціального простору заднього
поверхневого футляра гомілки виз
начали за методикою T. E. Whitesides
(1975) в модифікації В. І. Гайовича та
співавторів (1992) в положенні
пацієнта лежачи та стоячи, макси
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мальні значення в нормі відповідно
10 і 20 мм рт. ст. За рівнем ДД оціню
вали вираженість процесів фібри
нолізу [7] у системі верхньої порож
нистої вени (загальний кровоток) —
шляхом пункції підшкірної вени пе
редпліччя та нижньої порожнистої
вени (реґіонарний кровоток) —
стегнової вени ураженої НК. За ак
тивністю АТ—ІІІ визначали антикоа
гуляційний потенціал відповідного
кровотоку. Референтне значення ДД
менше 0,5 мкг/мл, АТ—ІІІ — 80 —
120% активності.
За даними УЗДС оцінювали стан
стінки вен, просвіт, клапанний апа
рат [8]. Так, післятромботичне ура
ження глибокої венозної системи
однієї НК виявлене у 46 (74,2%) хво
рих І групи та 29 (65,9%) — ІІ групи;
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двобічне ураження — відповідно у
16 (25,8%) та 15 (34,1%); одночасно
синдром нижньої порожнистої вени
діагностували у 13 хворих. У 29
пацієнтів ПТХ НК поєднувалась з ва
рикозною хворобою контралате
ральної НК.
Для діагностики порушення нер
вово—м'язового апарату НК прово
дили стимуляційну ЕНМГ, досліджу
вали сумарний потенціал м'язових
волокон (М—відповідь), що реєстру
вали з короткого м'яза—розгинача
пальців (m. extensor digitorum bre
vis), переднього великогомілкового
м'яза (m. tibialis аnterior) під час сти
муляції глибокого малогомілкового
нерва (n. peroneus profundus), відпо
відного м'яза великого пальця (m.
abductor hallucis), литкового м'яза
(m. gastrocnemius) — великогомілко
вого нерва (n. tibialis), швидкість по
ширення збудження (ШПЗ) по рухо
вих аксонах великогомілкового і ма
логомілкового нервів на ділянці
підколінна ямка — велико—мало
гомілковий суглоб та резидуальну
латентність (РЛ) викликаної актив
ності [9].
Аналіз отриманих даних прово
дили з використанням методів варі
аційної статистики та кореляційно
го аналізу за допомогою стандарт

Òàáëèöÿ 1.

них пакетів Excel (2007) та Statistica
7 [10].

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За даними аналізу пусковий чин
ник у І групі у більшості (37%) хво
рих не виявлений, в ІІ групі тромбоз
глибоких вен (ТГВ) частіше — у
34,1% хворих, ніж у І групі (у 17,7%),
виникав внаслідок травми або орто
педичного втручання на НК, ідіопа
тичний ТГВ виявлений у 22,7% хво
рих.
Несприятливий перебіг пологів і
післяпологового періоду та інші
зміни гормонального стану спричи
нили ТГВ з подальшою ПТХ НК у
14,5% хворих І групи та 16,0% — ІІ
групи. Раніше оперативні втручання
на венозній системі виконані у 26
хворих І групи та у 47 — ІІ групи
(p<0,05).
Трофічні зміни м'яких тканин
спостерігали у 12,9% хворих І групи,
у ІІ групі у 56,9% хворих відзначали
трофічну виразку, у 15,9% — вона бу
ла в минулому, у 37,2% — перебіг не
тяжких трофічних розладів при
ПТХ НК ускладнювався супутніми
захворюваннями, рецидивами тро
мбозу, тромбоемболією легеневої
артерії (ТЕЛА).

Ð³âåíü ÄÄ òà àêòèâí³ñòü ÀÒ –²²² ó ïàö³ºíò³â ïðè ÏÒÕ ÍÊ

Ïîêàçíèê
çàãàëüíîìó

ÄÄ, ìêã/ìë
ÀÒ–²²², %
Ïðèì³òêà.

Òàáëèöÿ 2.

У ІІ групі частіше, ніж у І групі, ви
являли супутні ортопедичні захво
рювання іпсилатеральної НК — від
повідно у 29,5% і 21,0% пацієнтів
(p<0,05); тромбофілічний стан — у
20,5 і 11,3% (p<0,05); ожиріння — у
50 і 29% (p<0,05); наслідки ТЕЛА з
ураженням дихальної системи — у
13,6 і 6,5%.
За даними аналізу коагулограми
в групах хворих достовірна різниця
протромбінового індексу, толерант
ності плазми до гепарину, рекальци
фікації плазми, лізису еуглобуліно
вих згустків та концентрації фібри
ногену не виявлена (p<0,05).
Встановлена вірогідна різниця
рівня ДД в обох типах кровотоку у
пацієнтів обох груп (табл. 1).
Дані таблиці свідчили про по
стійне тромбоутворення у венозно
му басейні, а менший вміст ДД у
реґіонарному кровотоку — про при
гнічення активності фібринолітич
ної системи, що підтверджує і зни
ження активності АТ—ІІІ в обох ти
пах кровотоку у хворих ІІ групи у
порівнянні з такою у хворих І групи.
Такі зміни можуть підтримувати без
перервний процес тромбування вен
невеликого діаметра, що погіршує
відток венозної крові від НК і спри
чиняє венозну гіпертензію, прогре

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ (x  m) ó êðîâîòîêó
² (n=27)
²² (n=27)
ðå´³îíàðí îìó
çàãàëüíîìó

0,48 ± 0,06
0,48 ± 0,06
0,77 ± 0,1*
113,5 ± 7,19
106,3 ± 7,52
101,1 ± 7,82
* – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè ó ïàö³ºíò³â ² ãðóïè ( ð<0,05).

ðå´³îíàðí îìó

0,73 ± 0,09 *
100,5 ± 8,3

Ïîêàçíèêè ÅÍÌÃ ïðè ÏÒÕ ÍÊ
Ïîêàçíèê
óðàæåí³é

Êîðîòêèé ì ’ÿç–ðîçãèíà÷ ïàëüö³â
Ì–â³äïîâ³äü, ìÂ
ÐË, ìñ
ØÏÇ, ì/ñ
Â³äâ³äíèé ì ’ÿç âåëèêîãî ïàëüöÿ

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ (x  m) ó ÍÊ
² (n=21)
²² (n=11)
íåóðàæåí³é
óðàæåí³é
íåóðàæåí³é

3,9 ± 0,5
2,2 ± 0,2
46,5 ± 2,7

4,5 ± 0,4
2,2 ± 0,1
49,4 ± 1,5

2,7 ± 0,6
3,2 ± 0,8
40,7 ± 5,2

9,0 ± 1,0
2,8 ± 0,3
45,1 ± 0,9

4,5 ± 1,5
4,6 ± 1,8
39,4 ± 6,3

(n=9)
Ì–â³äïîâ³äü, ìÂ
ÐË, ìñ
ØÏÇ, ì/ñ

hirurgiya.com.ua

7,2 ± 1,0
3,0 ± 0,2
45,6 ± 1,1

3,6 ± 0,3
3,4 ± 0,8
45,2 ± 2,1
(n=10)
7,5 ± 1,8
3,9 ± 1,2
43,0 ± 2,4
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сування трофічних розладів у м'яких
тканинах, ретромбоз проксималь
ного венозного русла.
За даними стимуляційної ЕНМГ у
пацієнтів обох груп спостерігали
зниження в 1,3 — 1,6 разу амплітуди
М—відповіді з усіх чотирьох дослід
жуваних м'язів, ШПЗ, збільшення
тривалості РЛ (табл. 2).
Зменшення проведення імпуль
сів по аксонах проявлялося змен
шенням амплітуди проведення та
ШПЗ по великогомілковому та гли
бокому малогомілковому нервах. Це
свідчить про поширення електрич
ної активності м'язів і пошкодження
аксонів рухових нервів внаслідок
набряку міофасціальних футлярів і
жирової дегенерації м'язів гомілки.
За даними УЗДС у хворих відзна
чали реканалізацію глибоких веноз
них сегментів, ураження нижньої
порожнистої вени, абсолютну недо
статність клапанів поверхневих ма
гістральних вен, пронизних вен го
мілки та стегна на обох НК. Так, син
дром нижньої порожнистої вени ви
явлений у 4 (6,5%) хворих І групи та
у 9 (20,5%) — ІІ групи (p<0,05), вари
козна хвороба НК за відсутності
післятромботичних змін — відпо
відно у 12 (19,4%) та 17 (38,6%) хво
рих (p<0,05).
При УЗДС глибоких вен у ІІ групі
більш ніж у 50% хворих виявлене
ураження як стегнового, так і під
колінного сегмента, у І групі — у
50,8% ураження стегнового сегмен
та. Тромботичні маси у стегновому,
підколінному та гомілковому сег
ментах виявляли частіше у ІІ групі —
відповідно на 8,3, 10,8 та 6,5%. У ІІ
групі ураження порожнистої вени та

клубового сегмента частіше спос
терігали у вигляді оклюзії, стегново
го та підколінного сегментів — част
кової, гомілкового сегмента — то
тальної реканалізації. В І групі в усіх
сегментах відзначали переважно ча
сткову реканалізацію. Неспромож
ність клапанів глибоких вен у ІІ
групі виявляли частіше, ніж у І групі,
особливо підколінної вени — у 21,6%
хворих (р<0,01).
У ІІ групі частіше (р<0,01) спос
терігали аксіальний венозний реф
люкс по великій підшкірній вені
(ВПВ) — у 27 (30,7%) хворих та сег
ментарний перфорантний — у 54
(61,4%), ніж у І групі — відповідно у
20 (16,1%) і 52 (41,9%). Неспромож
ність клапанів малої підшкірної вени
встановлена у 13,6% хворих ІІ групи
та у 12,9% — І групи. Ознаки гостро
го тромбофлебіту поверхневих вен
з тромботичними масами виявлені у
8,0% хворих ІІ групи та у 4,8% — І
групи.
Отже, основними патогенетич
ними чинниками, що зумовлюють
інвалідизацію пацієнтів при ПТХ НК
є: порушення статико—динамічної
функції, що спричиняють глибокі
трофічні зміни м'яких тканин НК
(трофічні виразки, рубцево—скле
ротична індурація тканин гомілки),
поєднане ураження кістково—суг
лобового апарату (вторинний арт
роз, консолідовані переломи труб
частих кісток), варикозна хвороба
контралатеральної НК, надмірна ма
са тіла (ожиріння), що створює до
даткове осьове навантаження. Крім
того, інвалідність частіше встанов
лювали у хворих при виникненні
тромбофілічних станів, що потен

ціюють ретромбоз, зокрема, ура
женні нижньої порожнистої вени,
ТЕЛА. Це підтверджене вищим
рівнем ДД і меншою активністю
АТ—ІІІ у хворих ІІ групи.
Порушенню рівноваги процесів
коагуляції, антикоагуляційних ме
ханізмів та системи фібринолізу
сприяють аксіальний венозний ре
флюкс по ВПВ, горизонтальний по
пронизних венах, ураження кла
панів у венах підколінно—гомілко
вого сегмента, одночасне оклюзійне
ураження кількох сегментів глибо
ких вен. У хворих ІІ групи частіше
виявляли підвищення субфасціаль
ного тиску і порушення функціону
вання м'язової помпи гомілки
внаслідок змін нервово—м'язового
апарату.

ВИСНОВКИ
1. При ПТХ НК основними
інвалідизуючими чинниками є
трофічні зміни м'яких тканин, ура
ження кістково—суглобового апара
ту НК, додаткове осьове наванта
ження, що зумовлює порушення ста
тико—динамічної функції.
2. Порушення рівноваги про
цесів коагуляції, антикоагуляційних
механізмів та системи фібринолізу
особливо на тлі тромбофілічних
станів та в поєднанні з інвертним ве
нозним реґіонарним кровотоком
спричиняє появу інвалідизуючих ус
кладнень ПТХ НК.
3. Для підвищення ефективності
відновного лікування пацієнтів слід
брати до уваги зазначені чинники
виникнення інвалідизуючих усклад
нень ПТХ НК.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
У ХВОРИХ ПРИ ГІДРОНЕФРОЗІ
В. І. Савенков, С. Б. Павлов
Харківський національний медичний університет,
Харківська медична академія післядипломної освіти

PECULIARITIES OF THE CONNECTIVE TISSUE METABOLISM
IN PATIENTS, SUFFERING HYDRONEPHROSIS
V. І. Savenkov, S. B. Pavlov
ірургічне лікування хворих
з приводу гідронефрозу,
спричиненого стриктурою
МСС та сечоводу різної етіо
логії, є однією з складних проблем
сучасної урології [1, 2]. Встановлені
закономірності, що відіграють про
відну роль у виникненні післяопе
раційних ускладнень, що дозволило
покращити результати лікування та
ких хворих. Відзначено провідну
роль патологічного фіброутворення
у виникненні рецидивів стриктури
[3]. Проте, прогностичні маркери ут
ворення рецидиву стриктури МСС у
хворих при гідронефрозі не визна
чені. Для оцінки перебігу і прогнозу
захворювань, що супроводжуються
порушенням метаболізму сполучної
тканини, використовують показни
ки обміну колагену, одним з них є
вміст оксипроліну у сироватці крові
[4]. Під час руйнування колагену ок
сипролін вивільняється у кровоток
як у вигляді ВОП [5], який у подаль
шому використовується для синтезу
колагену, так і у складі олігопептидів
(ПЗОП), частина якого не може бути
безпосередньо використана для
синтезу білка і виводиться з ор
ганізму. Проте, вміст ПЗОП характе
ризує й порушення, що виникають
внаслідок патологічного синтезу,
процесингу і самозбирання проко
лагену у фібрин. Синтезовані ати
пові й дефектні молекули відбрако
вуються і не можуть метаболізувати
ся через розпад до амінокислот і за
лишаються у вигляді пептидних
олігомерів. Тому для адекватної
оцінки обміну колагену та його по
рушень використовують відношен
ня ПЗОП / ВОП [6, 7]. Процеси
біосинтезу в організмі характеризує
БЗОП [8].

Х
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Реферат
Досліджений метаболізм сполучної тканини у хворих при гідронефрозі, спричине
ному обструкцією мисково—сечоводного сегмента (МСС) і сечоводу різної
етіології, що має рецидивний перебіг. На 21—шу добу після операції в крові вияв
лене збільшення показників, що характеризують порушення синтезу і розпаду ко
лагену, зокрема, вільного (ВОП), білокзв'язаного (БЗОП) і пептидзв'язаного
(ПЗОП) оксипроліну. Зазначені зміни більш виражені у пацієнтів за вродженої об
струкції ММС і рецидивного перебігу захворювання. Для прогнозування рецидиву
стриктури запропонований маркер — співвідношення рівня ПЗОП і ВОП.
Ключові слова: метаболізм сполучної тканини; гідронефроз; рецидиви; маркери;
оксипролін.

Abstract
The connective tissue metabolism was investigated in patients, suffering hydronephro
sis, сaused by obstruction of various etiology of pelvio—ureteric segment (PUS) and
ureter, which has a recurrent course. On the 21th day postoperatively the blood indices
enhancement was revealed, what characterizes the disorder of collagen synthesis and
degradation, including, free (FOP), proteinbinded (PRBOP) and peptidebinded
(PEBOP) оxyproline. The changes noted are more pronounced in patients with the
inborn obstruction of PUS and recurrent course of the disease. A new marker — the
PRBOP to FOP levels ratio — was proposed for prognostication of stricture recurrence.
Кey words: metabolism of connective tissue; hydronephrosis; recurrences; markers;
оxyproline.

У доступній літературі ми не
знайшли даних про зміни мета
болізму сполучної тканини у хворих
при гідронефрозі ІІ — ІІІ стадії для
оцінки ризику виникнення рубце
во—склеротичних ускладнень після
операції.
Метою роботи було підвищення
ефективності діагностики реци
дивів стриктури МСС шляхом визна
чення сполучнотканинних маркерів
у хворих при гідронефрозі за не
обхідності виконання оперативного
втручання.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За період з 2010 по 2014 р. обсте
жені 174 пацієнта з приводу гідроне
фрозу ІІ—ІІІ стадії, спричиненого
обструкцією МСС різної етіології, за
різного перебігу захворювання. Па
цієнти обстежені й оперовані в Об
ласному клінічному центрі урології

та нефрології ім. В. І. Шаповала і
Центрі малоінвазивних технологій
та серцево—судинної хірургії. Жі
нок було 103 (59,2%), чоловіків — 71
(40,8%). Діагноз встановлювали за
результатами клініко—анамнестич
них та лабораторно—інструмен
тальних методів дослідження [2].
Для визначення порушень мета
болізму сполучної тканини у хворих
на 21—шу добу після операції визна
чали вміст ВОП, ПЗОП і БЗОП у
крові за методом П. Н. Шараєва [9].
Під час проспективного дослід
ження і ретроспективного аналізу
протягом 4,5 року обстежували хво
рих з різними за етіологією форма
ми гідронефрозу, у яких на момент
оперативного втручання не було ре
цидиву. У подальшому хворі роз
поділені на 4 групи залежно від етіо
логії, наявності рецидиву після опе
рації, репрезентативні за віком, стат
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Ïîêàçíèêè îáì³íó êîëàãåíó ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ ïàö³ºíò³â ïðè ã³äðîíåôðîç³ ²² – ²²² ñòàä³¿ çàëåæíî â³ä åò³îëîã³¿
òà ïåðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ
Ãðóïè õâîðèõ

Ä,#,**

²
²²
²²²
IV
V
Ïðèì³òêà.

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà (x  m)
ÏÇÎÏ,
ÁÇÎÏ,
ìêìîëü/ë
ìêìîëü/ë

ÂÎÏ,
ìêìîëü/ë

13,9 ± 0,39
*, ,**
16,4 ± 0,54 
Ä,#,**
13,8 ± 0,56
*,,**
16,7 ± 1,3
11,8 ± 0,31

Ä,#,**

12,8 ± 0,61
*, , #,**
31,1 ± 1,6 
Ä,#
11,3 ± 0,51
*, Ä,  ,**
24,4 ± 1,24
9,0 ± 0,22

Ð³çíèöÿ
ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè ó õâîðèõ:
**
– V ãðóïè (ð<0,05).

тю, підходом до оперативного втру
чання, характеристикою перебігу
післяопераційного періоду.
У 52 (29,9%) хворих (І група) діаг
ностований гідронефроз ІІ—ІІІ
стадії, спричинений вродженою об
струкцією МСС, у яких не було реци
дивів у строки до 4,5 року після опе
ративного втручання.
У 51 (29,3%) хворого (ІІ група)
відзначений гідронефроз ІІ — ІІІ
стадії, спричинений вродженою об
струкцією МСС, у яких після опера
тивного втручання протягом дослід
жуваного періоду виник рецидив.
У 50 (28,7%) хворих (ІІІ група)
гідронефроз ІІ—ІІІ стадії спричине
ний набутою обструкцією МСС, без
рецидиву у строки 4,5 року після
оперативного втручання.
У 21 (12,1%) хворого (IV група)
гідронефроз ІІ — ІІІ стадії, зумовле
ний набутою обструкцією МСС, у
подальшому виник рецидив протя
гом досліджуваного періоду.
V група — 30 здорових осіб, ре
презентативних за віком і статтю.
За даними статистичного аналізу
відмінності між групами вважали до
стовірними при р < 0,05 [10].

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Встановлені особливості обміну
колагену у пацієнтів залежно від
етіології захворювання, наявності
рецидивів у строки 4,5 року після
операції (див. таблицю).
У пацієнтів І групи рівень ВОП
був вищим, ніж у контролі, проте,
меншим, ніж у пацієнтів ІІ і IV груп і
достовірно не відрізнявся від такого
у ІІІ групі. У пацієнтів ІІ і IV груп
вміст ВОП достовірно не різнився.

104,6 ± 4,8
*, , **
161,4 ± 9,9 
Ä,#
111,0 ± 5,9
*,,**
152,2 ± 9,5
98,9 ± 3,02
*

Ä

Ä,#

0,92 ± 0,045
*, ,#,**
1,96 ± 0,12 
Ä,#
0,89 ± 0,057
*,Ä, ,**
1,62 ± 0,13
0,78 ± 0,025
#

– ² ãðóïè; – ²² ãðóïè;  – ²²² ãðóïè; – ²V ãðóïè;

Таким чином, цей показник, що ха
рактеризує більшою мірою актив
ність процесу розпаду сполучної
тканини, був більшим у пацієнтів за
наявності рецидивів захворювання,
що свідчило про порушення регене
рації сполучної тканини і синтез па
тологічного, нестійкість створеного
колагену.
Вміст ПЗОП у пацієнтів І групи
був достовірно більшим за норму,
проте, меншим, ніж у пацієнтів ІІ і IV
груп. Достовірної різниці показника
у хворих І і ІІІ груп не було, проте, у
пацієнтів ІІІ групи, на відміну від
пацієнтів І групи, достовірної різни
ці показника у порівнянні з таким у
групі контролю не було. Рівень
ПЗОП у пацієнтів ІІ групи був найви
щим. Отже, за рецидивного перебігу
захворювання, особливо на тлі вро
джених аномалій сечової системи,
показник, що характеризує розпад
сполучної тканини і синтез пато
логічного колагену, найбільший. Не
завершеність на 21—шу добу після
оперативного втручання репара
тивних процесів стимулює надмір
ний синтез атипових сполучнотка
нинних структур у зоні операції та,
імовірно, може спричинити реци
див стриктури МСС і гідронефрозу.
Найвищий рівень БЗОП у крові
виявлений у хворих ІІ і IV груп. Він
був достовірно вищим, ніж у хворих
І і ІІІ груп та у нормі. Достовірну
різницю показника у пацієнтів І і ІІІ
груп не спостерігали. Зазначені ре
зультати свідчать про надмірний
синтез колагену у пацієнтів ІІ і IV
груп.
Оскільки рівень ВОП і ПЗОП
відображає розпад колагену та ак
тивізацію синтетичних процесів, у
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тому числі патологічних, для оцінки
атипових змін обміну колагену, які є
складовою механізму дезадаптації
сполучної тканини, визначали спів
відношення ПЗОП / ВОП. Найбіль
шим воно було у пацієнтів ІІ і IV
груп, особливо у хворих ІІ групи, у
пацієнтів І і ІІІ груп — не різнилося
від такого у нормі.
Отже, на 21—шу добу після опе
рації у хворих ІІ і IV груп відзначено
високу інтенсивність метаболізму
колагену, що характеризувалося під
вищенням рівня усіх досліджуваних
показників. Це свідчило про залу
чення у патологічний процес
фізіологічної системи сполучної
тканини, що проявлялося патологіч
ною репарацією, зумовлювало акти
вацію фіброзно—склеротичного
процесу і виникнення рецидиву за
хворювання.
Оскільки виявлені порушення
більш виражені у пацієнтів ІІ групи,
ніж IV групи, можна припустити
різні механізми запуску патологіч
ного колагеноутворення у хворих
цих груп, можливо, внаслідок гене
тично зумовлених порушень кола
геноутворення, імунних і/або набу
тих розладів, що потребує прове
дення подальших досліджень.
У пацієнтів І і ІІІ груп, хоча і спос
терігали деяке збільшення актив
ності процесів метаболізму сполуч
ної тканини, що відображало її фізі
ологічну реакцію на запалення й
оперативне втручання, проте, ці
процеси більш збалансовані, про що
свідчить відношення ПЗОП / ВОП у
межах норми і відсутність у подаль
шому рецидивів захворювання.
У пацієнтів при виникненні ре
цидиву захворювання (ІІ і IV груп)
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спостерігали високе відношення
ПЗОП / ВОП у крові на 21—шу добу
після операції. Оскільки це відно
шення найбільш адекватно відобра
жає участь атипових процесів в
обміні колагену і характеризує дез
адаптацію сполучної тканини, про
понуємо його як прогностичний
маркер виникнення рецидивів за
хворювання.

ВИСНОВКИ
1. У хворих, оперованих з приво
ду гідронефрозу, спричиненого об
струкцією МСС різної етіології, за
рецидивного перебігу спостерігали
дисбаланс основних фракцій окси
проліну внаслідок порушення мета
болізму сполучної тканини.
2. У хворих при гідронефрозі ІІ —
ІІІ стадії, зумовленому вродженою
обструкцією МСС, за рецидивного
перебігу спостерігали найбільшу ак
тивацію метаболізму колагену, про

що свідчив високий рівень ПЗОП і
БЗОП у порівнянні з таким у нормі
та при гідронефрозі, спричиненому
набутою обструкцією МСС з реци
дивним перебігом і за різного за
етіологією гідронефрозу без реци
дивів захворювання.
3. Збільшення відношення ПЗОП
/ ВОП у крові хворих при гідронеф
розі ІІ — ІІІ стадії, у порівнянні з та
ким у нормі, на 21—шу добу після
виконання операції можна викорис
товувати як прогностичний маркер
виникнення рецидивів хвороби.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОДОНТОГЕННОЙ ФЛЕГМОНЫ,
АССОЦИИРОВАННОЙ С ПОЛИМОРФНЫМ ВАРИАНТОМ
896А/G ГЕНА TLR4, НО НЕ 2258G/A ГЕНА TLR2
Ву Вьет Куонг, Д. С. Аветиков, О. А. Шлыкова, О. В. Измайлова, И. П. Кайдашев
Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава

INCIDENCE OF ODONTOGENIC PHLEGMON, АSSOCIATED
WITH POLYMORPH VARIANT 896А/G OF GENE TLR4,
BUT NOT 2258G/A OF GENE TLR2
Vu Vyet Kuong, D. S. Avetikov, О. А. Shlyikova, О. V. Izmaylova, I. P. Kaydashev
озбудителями одонтоген
ных воспалительных забо
леваний являются микроор
ганизмы, которые обычно
составляют постоянную микрофло
ру полости рта: стафилококки,
стрептококки, энтерококки, дипло
кокки, грамположительные и грамо
трицательные палочки E. coli,
Proteus и др. Течение инфекцион
но—воспалительного процесса за
висит не только от видовой принад
лежности возбудителя, его культу
ральных свойств, но и от состояния
иммунной реактивности организма
[1, 2].
На поверхности клеток, осуще
ствляющих природную защиту (ма
крофаги, дендритные клетки, эпите
лиоциты слизистой оболочки, нейт
рофильные гранулоциты, эпителио
циты дермы), микроорганизмы рас
познаются с помощью Toll—подоб
ных рецепторов (TLR) [3, 4], которые
инициируют каскад провоспали
тельных реакций врожденного им
мунитета, вследствие чего синтези
руются соответствующие цитокины
[5]. Генетический полиморфизм TLR
изменяет иммунную реактивность в
ответ на действие липопротеинов
грамположительных (TLR2 поли
морфизм 2258G/A) [6] липополиса
харида (ЛПС) и грамотрицательных
(полиморфизм TLR4 896A/G, замена
аспарагина—299 на глицин) микро
организмов [7].
Зубодесневое прикрепление при
периодонтите нарушается под влия
нием грамотрицательных анаэроб
ных микроорганизмов, что может
быть обусловлено полиморфизмом
TLR4 896A/G, поскольку выявлены

В

Реферат
Актуальность проблемы обусловлена значительным увеличением частоты воз
никновения воспалительных заболеваний тканей головы и шеи, в первую оче
редь, абсцессов и флегмон дна полости рта, которые при неадекватном лечении
обусловливают тяжелые формы медиастинита. Авторы установили, что Toll—по
добные рецепторы (TLR) инициируют каскад провоспалительных реакций врож
денного иммунитета, вследствие чего синтезируются соответствующие цитоки
ны, а их генетический полиморфизм изменяет иммунную реактивность организ
ма. Доказана достоверная корреляция полиморфизма 896A/G гена TLR4
(rs4986790) с высоким риском возникновения одонтогенной флегмоны дна поло
сти рта (ОФДПР), что позволит прогнозировать течение заболевания в ранние
сроки, оптимизировать схемы его профилактики и лечения.
Ключевые слова: флегмона дна полости рта; Toll—подобные рецепторы; поли
морфизм; цитокины.

Abstract
The problem actuality is caused by significant enhancement of the incidence rate for
inflammatory diseases of the head and neck tissues, first of all of the oral cavity floor
abscesses and phlegmons, which causes severe forms of mediastinitis while inade
quate treatment. The authors have had established, that Toll—like receptors (TLR) ini
tiate a cascade of anti—inflammatory reactions of the inborn immunity, followed by syn
thesis of a certain cytokines, and their genetic polymorphism changes the immune
reactivity of the organism. Trustworthy correlation of the gene TLR4 (rs4986790) poly
morphism 896A/G was proved with high risk of the odontogenic phlegmon of the oral
cavity floor occurrence, what would permit to prognosticate the disease course in early
terms, to optimize the schemes of its prophylaxis and treatment.
Кey words: phlegmon of the oral cavity; Toll—like receptors; polymorphism; cytokines.

значительные различия частоты его
аллельных вариантов у здоровых и
больных при всех формах перио
донтита [8]. Установлена роль TLR в
патогенезе воспалительных заболе
ваний пародонта [9, 10].
Учитывая важную роль системы
врожденного иммунитета в возник
новении воспаления, нарушение пе
редачи импульса через TLR—сиг
нальный путь может быть одним из
звеньев патогенеза многих острых и
хронических воспалительных про
цессов [10], в том числе одонтоген
ной флегмоны.
Целью исследования было уста
новление корреляции полиморф
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ных вариантов генов TLR 2, TLR 4 с
образованием ОФДПР.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы 50 пациентов в
возрасте от 20 до 55 лет по поводу
ОФДПР, без сопутствующих заболе
ваний, госпитализированных в от
деление челюстно—лицевой хирур
гии Полтавской областной клини
ческой больницы. На базе НИИ ге
нетических и иммунологических
основ развития патологии и фарма
когенетики сформирована группа
популяционного контроля, в кото
рую включены 100 практически здо
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ровых жителей Полтавской области.
У всех обследованных получено до
бровольное письменное согласие
на участие в научном исследовании,
которое проведено с разрешения
комиссии по биоэтике.
Геномную ДНК пациентов экс
трагировали из периферической
крови с помощью набора реагентов
"ДНК—экспресс—кровь"
(ООО
"НПО ДНК—Технология", Россия).
Аллели полиморфных участков
2258G/A гена TLR 2 (rs5743708) и
896A/G гена TLR 4 (rs4986790) опре
деляли по данным цепной реакции с
полимеразой (ЦРП) с использова
нием специфических олигонуклео
тидных праймеров, последующим
рестрикционным анализом и элект
рофоретической детекцией продук
тов рестрикции в 3% агарозном геле.
ЦРП проводили с помощью детек
тирующего амплификатора "Тер
цик" (ООО "НПО ДНК—Техноло
гия", Россия).
Статистическая обработка про
ведена с использованием програм
мы "Statistica for Windows 7.0"
(StatSoft Inc, США) и электронных
таблиц MS Excel. С помощью крите
рия 2 проверяли распределение ге
нотипов в исследованных группах
на соответствие равновесию Харди
— Вайнберга (РХВ). Для сравнения
частот аллелей в группах использо
вали критерий 2 Пирсона с поправ
кой Иейтса на беспрерывность при
числе степеней свободы равной 1.
Путем анализа таблиц сопряженно
сти 3  2 сравнивали частоту геноти
пов в исследованных группах с по
мощью точного теста Фишера. Рас
считывали отношение шансов
(ОШ) с определением 95% довери
тельного интервала (ДИ) для срав
нения частоты вариантов в несвя
занных группах. Для всех видов ана
лиза достоверными считали разли
чия при р<0,05, при 0,05<р<0,1 от
мечали тенденцию к достоверности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе исследования
изучено распределение генотипов
полиморфного участка 2258G/A ге
на TLR2 (rs5743708) в контрольной
группе и у больных при наличии
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ОФДПР, рассчитана теоретически
ожидаемая частота генотипов и ал
лелей этого гена в исследованных
группах в соответствии с РХВ.
В контрольной группе обнару
жены два генотипа — гомозиготный
GG и гетерозиготный GA с частотой
соответственно 97,0 и 3,0%.
При ОФДПР также наблюдали
только два генотипа — GG и GA с ча
стотой соответственно 92 и 8%. Го
мозиготный генотип АА в исследо
ванных группах не обнаружен.
Достоверные различия частоты
генотипов в контрольной группе и у
больных с ОФДПР не выявлены
(р=0,22).
При анализе внутригруппового
распределения частоты генотипов и
аллелей полиморфного варианта
2258G/A гена TLR2 (rs5743708) она
соответствовала теоретически ожи
даемой при РХВ как в контрольной
группе (2 = 0,00, df = 2; р = 1,0), так и
у больных (2 = 0,09, df = 2; р = 0,96)
(табл. 1).
В обеих группах отмечено не
равномерное распределение алле
лей, поскольку показатель адекват
ного учета редких аллелей меньше 2
(<2), что подтверждается значени
ем доли редких аллелей больше 0
(h>0). Отрицательное значение ко
эффициента инбридинга свиде
тельствует об избытке гетерозигот.
При изучении частоты аллелей
полиморфного варианта 2258G/A
гена TLR2 (rs5743708) установлено,
что в контрольной группе частота
аллеля G составила 98,5%, аллеля А —
1,5%; у больных при ОФДПР частота
аллелей G и А составила соответст
венно 96 и 4% и достоверно не раз
личалась в группах (2 = 0,90, df = 1, р
= 0,344). При определении склонно
сти к возникновению ОФДПР у лиц,
которые являются носителями алле
ля А, значимая зависимость не выяв
лена (табл. 2).
Следующим этапом исследова
ния было изучение распределения
генотипов полиморфного варианта
896A/G гена TLR4 (rs4986790) в
группах обследованных. Гомозигот
ный генотип АА выявлен в кон
трольной группе у 91% обследован
ных, гетерозиготный генотип АG —
у 9%, гомозиготный генотип GG не

обнаружен. У больных при ОФДПР
частота выявления генотипа АА со
ставила 76%, генотипа AG — 20%, ге
нотипа GG — 4%. При сравнении ча
стоты генотипов в исследованных
группах выявлены достоверные раз
личия. Уровень значимости по дан
ным точного теста Фишера соста
вил 0,0001.
При внутригрупповом анализе
распределения частоты генотипов и
полиморфных аллелей гена TLR4
(rs4986790) установлено, что рас
пределение генотипов в обеих груп
пах соответствовало теоретически
ожидаемому согласно РХВ. Однако
наблюдали неравномерное распре
деление аллелей, о чем свидетельст
вовали показатели адекватного уче
та редких аллелей (<2) и доли ред
ких аллелей (h> 0) (табл. 3).
У больных при ОФДПР положи
тельный коэффициент инбридинга
свидетельствовал о недостатке гете
розигот при условии случайного
скрещивания и отклонениях от пан
миксии, в отличие от контрольной
группы, где этот показатель был от
рицательным, что свидетельствова
ло об избытке гетерозигот.
Частота аллелей А и G поли
морфного варианта 896A/G гена
TLR4 (rs4986790) в контрольной
группе составляла соответственно
95,5 и 4,5%, у больных при ОФДПР —
88 и 12%. При сравнении частоты
аллелей в группах отмечено, что ал
лель G достоверно чаще выявляли у
больных при ОФДПР, чем в кон
трольной группе (2 = 4,67, p =
0,031).
Установлена достоверная зави
симость между наличием аллели G и
повышенным риском возникнове
ния ОФДПР (ОШ = 2,89, 95% ДИ =
1,18 — 7,12).
При анализе полученных дан
ных отмечена достоверная корреля
ция между наличием полиморфиз
ма 896A/G гена TLR4 (rs4986790) и
повышенным риском возникнове
ния ОФДПР, что подтверждают дан
ные литературы, свидетельствую
щие о влиянии полиморфизма гена
TLR4 на связывание молекулярных
паттернов патогенов и изменение
ответа на ЛПС, что нарушает защит
ные реакции организма в отноше
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Òàáëèöà 1.

Ðàñïðåäåëåíèå ÷àñòîòû ãåíîòèïîâ è àëëåëåé ãåíà TLR2 2258G/A â ãðóïïàõ

Ãåíîòèïû
â ãðóïïàõ
îáñëåäîâàííûõ

ÎÔÄÏÐ (n = 50)
GG
GA
AA
Êîíòðîëüíàÿ
(n = 100)
GG
GA
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íàáëþäàåìîå
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4
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46,08
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3
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(h)

0,09

0,96

–0,04

1,39

0,30

0,00

1,0

–0,02
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0,38

97,00
3,00
–

Ðàñïðåäåëåíèå ÷àñòîòû àëëåëåé ïîëèìîðôíîãî âàðèàíòà ãåíà TLR2 â ãðóïïàõ
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4

Òàáëèöà 3.
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(df = 2)
2
÷
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96
4
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3
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(df=1)

ÎØ
(95% ÄÈ)

ð

0,90

2,74
(0,60 – 12,47)

0,344

98,5
1,5

Ðàñïðåäåëåíèå ÷àñòîòû ãåíîòèïîâ è ïîëèìîðôíûõ àëëåëåé ãåíà TLR4 896A/G â ãðóïïàõ

Ãåíîòèïû â
ãðóïïàõ
îáñëåäîâàííûõ

ÎÔÄÏÐ (n = 50)
ÀÀ
ÀG
GG
Êîíòðîëüíàÿ
ãðóïïà (n = 100)
AA
AG
GG

Ðàñïðåäåëåíèå ãåíîòèïîâ
íàáëþäàåìîå

îæèäàåìîå

40
8
2

38,72
10,56
0,72

91
9
–

91,20
8,60
2,00

нии грамотрицательных микроор
ганизмов и способствует возникно
вению различных бактериальных
инфекций.
Установление корреляции поли
морфизма 896A/G гена TLR4 с повы
шением
риска
возникновения

Ñðàâíåíèå ÷àñòîòû ãåíîòèïîâ
íàáëþäàåìîé è îæèäàåìîé
(df = 2)
÷2
ð

Êîýôôèöèåíò
èíáðèäèíãà
ïîïóëÿöèè (F)

Àäåêâàòíûé
ó÷åò ðåäêèõ
àëëåëåé ()

Äîëÿ ðåäêèõ
àëëåëåé (h)

2,94

0,23

0,24

1,65

0,18

2,02

0,36

–0,05

1,42

0,29

ОФДПР позволит прогнозировать
течение заболевания и оптимизиро
вать схемы профилактики и лече
ния.
В последующих исследованиях
планируется разработка алгоритма
предупреждения возникновения
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ
ГЛИОМ ЛОБНО—ВИСОЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
С. В. Тяглый
Запорожский государственный медицинский университет,
Запорожская областная клиническая больница

PECULIARITIES OF PREOPERATIVE DIAGNOSIS OF GLIOMS
OF FRONTO—TEMPORAL LOCALIZATION
S. V. Tyagliy
ервичные опухоли головно
го мозга (ГМ) выявляют с
частотой 10,9 — 12,8 на 100
тыс. населения, 45 — 50% из
них — глиомы. Около 50% супратен
ториальных глиом ГМ — глиоблас
томы, по гистобиологическим при
знакам это наиболее злокачествен
ные глиомы [1—4].
Глиомы ГМ характеризуются ин
фильтративным ростом, прораста
нием опухоли по периваскулярным
пространствам, проводящим путям,
мягким оболочкам ГМ [2, 5]. До 65%
глиальных опухолей поражают
функционально значимые структу
ры ГМ и распространяются в сре
динные образования. Это исключа
ет возможность проведения ради
кальных операций по поводу ГМ, и
даже при применении после опера
ции комплексного лечения, включа
ющего лучевую терапию и химиоте
рапию, возможен рецидив процесса
[6, 7].
В плане хирургического лечения
одними из наиболее сложных явля
ются глиомы лобно—височной ло
кализации, частота которых состав
ляет 9,0 — 12,6% в структуре всех су
пратенториальных глиальных опу
холей. Хирургическое удаление та
ких глиальных опухолей имеет осо
бенности, что обусловлено особен
ностями топографии и роста опухо
ли, взаимоотношением с окружаю
щими функционально—важными
структурами ГМ, подкорковыми об
разованиями, магистральными со
судами [8, 9].
При удалении глиальных опухо
лей необходимо соблюдение следу
ющих основных принципов. Опера
ция должна предусматривать макси
мальное удаление опухоли, что поз

П
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Реферат
Проанализированы результаты обследования и хирургического лечения по пово
ду глиальных опухолей лобно—височной локализации 40 пациентов различного
пола и возраста, продолжительности лечения, соматического статуса.
Комплексное клинико—неврологическое обследование пациентов включало ней
ровизуализирующие методы исследования: ангиографию (АГ) сонных артерий,
компьютерную (КТ) и магниторезонансную (МРТ) томографию.
Разработан алгоритм предоперационной диагностики для определения хирурги
ческой тактики.
Ключевые слова: глиомы головного мозга; диагностические мероприятия; хи
рургическое лечение.

Abstract
Results of examination and surgical treatment for glial tumors of fronto—temporal
localization in 40 patients of both gender and different age, duration of treatment,
somatic state were analyzed. Complex clinico—neurological examination of patients
have included neurovisualized methods of investigation: аngiography of carotid arter
ies, computeric and a magnet resonance tomography. Algorithm of preoperative diag
nosis was elaborated for the surgical tactics establishment.
Кey words: glioms of the brain; diagnostic measures; surgical treatment.

воляет обеспечить условия для про
ведения лучевой терапии и химио
терапии. С другой стороны, необхо
дима минимизация хирургической
травмы в отношении функциональ
но важных структур ГМ, магистраль
ных сосудов, что обеспечивает
уменьшение частоты возникнове
ния послеоперационных осложне
ний, усугубление неврологического
дефицита, улучшение качества жиз
ни оперированных пациентов [10,
11].
При изучении вопросов диагно
стики и хирургии глиом лобно—ви
сочной локализации необходимо
учитывать как общие факторы, при
сущие глиомам ГМ, так и особеннос
ти, обусловленные локализацией
процесса. Вследствие инфильтра
тивно—экспансивного роста, гли
альные опухоли лобно—височной
локализации могут поражать двига
тельную область коры лобной доли,
распространяться в островок, пе

реднюю часть скорлупы и чечевице
образное ядро, миндалевидное тело,
гиппокамп, область подбугорья, се
рого бугра, внутреннюю капсулу,
прозрачную перегородку, мозолис
тое тело [2]. При прорастании кор
ковых отделов лобно—височной
области доминантного полушария
большого мозга глиальные опухоли
поражают корковые центры (зоны
Брока и Вернике).
Цель исследования: повышение
эффективности хирургического ле
чения больных по поводу глиаль
ных опухолей лобно—височной ло
кализации различной степени зло
качественности путем создания оп
тимального диагностического алго
ритма с применением современных
технологий — КТ, МРТ, АГ.
Проанализированы результаты
обследования и хирургического ле
чения по поводу глиальных опухо
лей лобно—височной локализации
40 пациентов различного возраста,
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продолжительности лечения, сома
тического статуса. Комплексное
клинико—неврологическое обсле
дование пациентов включало ней
ровизуализирующие методы иссле
дования: АГ сонных артерий, КТ и
МРТ.
Изучены диагностические фак
торы, определяющие выбор опти
мальной хирургической тактики
при глиомах лобно—височной ло
кализации, решены вопросы ис
пользования современных техноло
гий yf различных этапf[ удаления
глиом.
По нашим данным, пол и возраст
пациентов, продолжительность за
болевания, темпы прогрессирова
ния клинических проявлений, выра
женность общемозговых и гипер
тензивных симптомов, сопутствую
щие соматические заболевания, тя
жесть состояния имеют прогности
ческое значение, их следует учиты
вать при решении вопросов медика
ментозной подготовки к операции,
анестезиологического обеспечения,
послеоперационной интенсивной
терапии.
Диагностический поиск, опреде
ляющий хирургическую тактику, в

первую очередь, основан на анализе
данных неврологического осмотра,
позволяющего выявить очаговые
симптомы и степень их выраженно
сти, поскольку обеспечение удовле
творительного качества жизни опе
рированных пациентов, прогнози
руемая результативность оператив
ного вмешательства предполагают
регресс клинических проявлений
заболевания.
Результаты АГ, КТ и МРТ с усиле
нием при глиальных опухолях ГМ
позволяют получить необходимую
информацию относительно лока
лизации опухоли, ее размеров, осо
бенностей роста, степени вовлече
ния в патологический процесс сре
динных структур ГМ. Введение кон
трастного вещества позволяет уста
новить злокачественность глиомы,
степень ее кровоснабжения. С ис
пользованием МРТ более четко вы
являют глиомы IІ — ІII степени зло
качественности. Введение контра
стных препаратов (магневист) поз
воляет различить ткань опухоли, пе
рифокальную зону, характеризовать
выраженность перитуморозного
отека мозга, определить зону его
распространения.

Клиниконеврологические исследования, КТ, МРТ, АГ

Клинико
анатомические
варианты

Поражение
функционально
важных зон ГМ

Хирургические доступы

Микрохирургия

Важным моментом при плани
ровании хирургического вмеша
тельства является обнаружение по
данным КТ или МРТ сопутствующе
го опухолевому процессу кисто—
или некрозообразования. Если в
прогностическом плане наличие
кисты является благоприятным
симптомом, то некрозообразование
с большой степенью вероятности
свидетельствует о ее злокачествен
ности.
При глиальных опухолях лоб
но—височной локализации на эта
пе выбора хирургического доступа
и непосредственного удаления важ
ное значение имеет информация о
топографии магистральных арте
риальных стволов, полученная с
применением метода МРТ—АГ, что
позволяет выявить не только харак
терную для тех или иных топогра
фических вариантов роста опухоли
дислокацию магистральных отде
лов средней мозговой артерии, но и
определить кровоснабжающие опу
холь артериальные ветви, получить
представление о степени васкуляри
зации опухоли.
Полученную при проведении АГ
информацию учитывают при пла

Качество жизни больного до операции

Степень
васкуляризации
опухоли

Размеры опухоли

Наличие кистозного
компонента,
зоны некроза

Метод удаления опухоли

Лазерная хирургия

Ультразвуковая аспирация

Сравнительный анализ

Объем удаления опухоли

Тотально

Субтотально

Частично

Качество жизни больного после операции

Результат операции
Диагностический алгоритм.
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нировании хирургических опти
мальных трансцеребральных досту
пов и определении рациональных
методов удаления опухоли (инстру
ментальная микрохирургия, ультра
звуковые, лазерные технологии),
что позволяет минимизировать
травматизацию магистральных ар
териальных сосудов.

Предложен алгоритм диагности
ческого поиска и выбора метода хи
рургического лечения по поводу
глиальных опухолей лобно—височ
ной локализации, позволяющий оп
ределить как локализацию опухоли,
так и хирургическую тактику (схе
ма).

Применение предложенного ал
горитма позволяет по завершении
диагностического поиска использо
вать современные технологии уда
ления глиом.

ЛИТЕРАТУРА
1. Арутюнов А. И. Принципы хирургического лечения глиом боль
ших полушарий головного мозга / А. И. Арутюнов // Опухоли
головного мозга. — М., 1975. — С. 7 — 11.
2. Дикштейн Е. А. Паренхиматозно—стромальные взаимоотно
шения в опухолях и методы их изучения / Е. А. Дикштейн, И. В.
Василенко // Арх. патологии. — 1986. — № 3. — С. 87 — 93.
3. Rankin J. Cerebral vascular accidents in patients over the age of
60. II. Prognosis / J. Rankin // Scott. Med. J. — 1957.— Vol. 2.—
P. 200 — 205.
4. Бурденко Н. Н. К вопросу о радикальном и частичном удалении
некоторых форм опухолей центральной нервной системы / Н.
Н. Бурденко // Невропатология и психиатрия. — 1937. — Т. 6,
вып. 2. — С. 3 — 12.
5. Гисто—биологические принципы классификации опухолей
нервной системы и ее клиническое значение / Ю. А. Зозуля,
Т. П. Верхоглядова, М. И. Шамаев, Т. А. Малышева // Укр. ней
рохірург. журн. — 2001. — № 1. — С. 32 — 41.
6. Зозуля Ю. А. Особенности гемодинамики глиальных опухолей
полушарий головного мозга различной степени злокачест
венности и их соотношение с мозговым кровообращением /
Ю. А. Зозуля // Проб. нейрохирургии. — 1969. — Вып. 2. — С.
11 — 18.

hirurgiya.com.ua

7. Ромоданов А. П. Клиническая характеристика степени злока
чественности глиальных опухолей мозга / А. П. Ромоданов //
Там же. — С. 5 — 11.
8. Малишева Т. А. Гемодинамічні порушення при гліомах лобо
во—скроневої локалізації / Т. А. Малишева // Бюл. УАН. —
1998. — № 7. — С. 58 — 61.
9. Integration of sulcal and functional information for multimodal neu
ronavigation / P. Jannin, X. Morandi, O. J. Fleig [et al.] //
J. Neurosurg. — 2002. — Vоl. 96, N 4. — P. 713 — 723.
10. Potential of adenoviral p53 gene therapy and irradiation for the
treatment of malignant gliomas / I. A. Kirn, Y. J. Yang, S. C. Yoon
[et al.] // Int. J. Oncol. — 2001. — Vоl. 19, N 5. — P. 1041 — 1047.
11. Time—resolved two—dimensional thick—slice magnetic reso
nance subtraction angiography in assessing brain tumors /
T. Yoshikawa, S. Aoki, M. Hori [et al.] // Eur. Radiol. — 2000. —
Vоl. 10, N 5. — P. 736 — 744.

Клінічна хірургія. — 2014. — № 10

60
УДК 617—089.5

ОПТИМІЗАЦІЯ БЛОКАДИ СІДНИЧОГО НЕРВА
ЯК МЕТОДУ АНЕСТЕЗІЇ/АНАЛГЕЗІЇ
М. Л. Гомон
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

OPTIMIZATION OF THE SCIATIC NERVE BLOCKADE
AS A METHODS OF ANESTHESIA/ANALGESIA
M. L. Gomon
озвиток сучасної хірургії
характеризується широким
впровадженням
лапаро
скопічних, торакоскопіч
них, ендоскопічних, ендоваскуляр
них оперативних втручань, основ
ною перевагою яких є значно мен
ша травматичність у порівнянні з та
кою при виконанні операцій відкри
тими способами. В анестезіології
більш повільно впроваджують менш
травматичні і більш безпечні в
порівнянні з загальною анестезією
реґіонарні методики. Так, досить ча
сто використовують спинномозкову
анестезію, значно рідше — епіду
ральну анестезію, ще рідше — блока
ду нервових сплетень, досить рідко
— блокаду нервових стовбурів, хоча
це найбільш безпечний з методів
регіонарної анестезії [1—3].
Причиною обмеженого застосу
вання блокади сідничого нерва є не
досконалість існуючих методик, про
що свідчить їх кількість, більшість з
них потребують складного доступу,
не гарантують достатньої глибини й
тривалості анестезії. Застосовують
такі доступи до сідничого нерва: че
рез великий сідничий м'яз (за Labat),
дорзо—дорзальна блокада (за Raj),
передня проксимальна блокада (за
Meier), латерально—дистальна бло
када, блокада в підколінній ямці (за
Фесенко) тощо [4, 5]. Основним не
доліком всіх проксимальних мето
дик є глибокий (10 см і глибше) че
резм'язовий доступ до нерва. Не
доліком дистальних доступів є не
обхідність використовувати знач
ний об'єм місцевого анестетика,
оскільки блокада відбувається в
підколінній ямці, яка вміщує вели
кий об'єм розчинів, крім того, сідни
чий нерв в цій ділянці вже поділе

Р

Реферат
Розроблений та впроваджений у клінічну практику метод керованої анестезії/ана
лгезії — блокади сідничого нерва при больових синдромах та оперативних втру
чаннях на дистальній частині нижньої кінцівки. Проаналізовано ефективність анес
тезіологічного забезпечення у 35 хворих, у 15 з них — при гострому та хронічному
больовому синдромі здійснено блокаду біфуркації сідничого нерва з використан
ням запропонованої методики з підколінної ямки, у 20 — спинномозкову анес
тезію. Блокада сідничого нерва в місці його біфуркації забезпечує високоефектив
ний та довготривалий блок зон іннервації, достатній для виконання оперативного
втручання. Точне встановлення катетера в місце біфуркації сідничого нерва дає
можливість тривало здійснювати селективну блокаду нервового стовбура для
знеболювання за критичної ішемії тканин нижньої кінцівки без ризику інтоксикації
місцевими анестетиками. Запропонована методика блокади сідничого нерва кра
ще забезпечує післяопераційне знеболення, зменшує фармакологічне наванта
ження, нормалізує сон хворого, ніж спинномозкова анестезія. Метод рекомендо
ваний для широкого клінічного застосування як спосіб анестезіологічного забез
печення оперативних втручань в зоні іннервації сідничого нерва та високоефек
тивний спосіб усунення гострого і хронічного больового синдрому.
Ключові слова: короткотривала та довготривала блокада сідничого нерва.

Abstract
Developmented and introduction into clinical practice of the sciatic nerve blockade as
method of guided anesthesia / analgesia for pain syndromes and surgical interventions
on the lower legs. Anaesthesia was analyzed in 35 patients. In 15 patients used the
blockade of the sciatic nerve bifurcation proposed method with the popliteal fossa in
acute and chronic pain syndromes and comparison with spinal anesthesia in 20.
Blockade of the sciatic nerve at the site of its bifurcation provides a highly efficient and
long—lasting nerve block zones of innervation is sufficient to perform the surgery. The
exact setting of the catheter in place bifurcation of the sciatic nerve enables continued
use of selective blockade of the nerve trunk for analgesia in critical ischemia of the
lower limbs tissues without the risk of toxicity of local anesthetics. This technique sciat
ic nerve blockade provides better postoperative analgesia, reduction pharmacological
stress , normalization of sleep the patient compared with spinal anesthesia. The pro
posed bifurcation of the sciatic nerve block is recommended for wider clinical use as a
means of anesthesia in surgery the nerve innervation area as a highly effective means
of combating acute and chronic pain syndrome.
Key words: short—term and long—term blockade of the sciatic nerve.

ний на великогомілковий та загаль
ний малогомілковий нерви. Загаль
ними недоліками існуючих методик
є часте пошкодження нервового
стовбура внаслідок перпендикуляр
ного підведення голки, нерівномір
не омивання анестетиком з усіх бо
ків, відсутність можливості перинев
рально підводити катетер, оскільки
за перпендикулярного положення
до осі нерва під час скорочення
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м'язів кінець катетера швидко змі
щується в клінічно неефективну для
повторного введення анестетика зо
ну [6, 7].
Мета дослідження: розробка та
впровадження блокади сідничого
нерва в місці його біфуркації як ме
тоду керованої анестезії/аналгезії
при больових синдромах та опера
тивних втручаннях на дистальній
частині нижньої кінцівки.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати анес
тезіологічного забезпечення 35 хво
рих, у 15 з них здійснена блокада
біфуркації сідничого нерва за запро
понованою методикою [8, 9]. У 7
хворих (перша група) її використо
вували як пролонговану блокаду для
усунення больового синдрому на тлі
хронічної атеросклеротичної ішемії
тканин пальців та ділянок стопи при
резистентності до фармакологічних
знеболювальних засобів та відсут
ності динаміки загоєння рани. У 8
пацієнтів (друга група) проведена
одномоментна блокада сідничого
нерва під час виконання ортопедо—
травматологічних
оперативних
втручаннь на кістках нижньої трети
ни кінцівки за абсолютних або від
носних протипоказань до застосу
вання спинномозкової чи епіду
ральної анестезії. У контрольну гру
пу включені 20 хворих, у яких орто
педо—травматологічні оперативні
втручання на ділянці стопи викону
вали під спинномозковою анес
тезією.
Оцінювали тривалість моторно
го і сенсорного блоку після застосу
вання анестезії. Для контролю вира
женості больового синдрому вико
ристовували візуальну аналогову
шкалу болю (ВАШ), також визнача
ли кількість використаних аналге
тиків. Добовий больовий загально
соматичний стан оцінювали за
якістю нічного сну. Якщо хворий
прокидався більш ніж двічі за ніч,
або не спав вночі протягом години,
сон вважали неповноцінним.
Статистична обробка результатів
проведена з використанням методів
параметричного аналізу. Достовір
ність відмінностей аналізованого

показника в групах визначали за t—
критерієм Ст'юдента. Достовірність
вважали прийнятною при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Блокаду сідничого нерва здій
снювали з верхнього кута підколін
ної ямки голками Стимуплекс або
Контиплекс Туохі під контролем
нейростимулятора залежно від за
вдань тривалості блокади. В усіх
спостереженнях досягали іден
тифікації біфуркації сідничого нер
ва та активного по відношенню до
його положення кінця голки при то
ку силою 0,2 — 0,5 мА в міжфасці
альній зоні. Критерієм адекватного
положення голки для блокади вва
жали досягнення повного моторно
го блоку при введенні 10 мл 2% роз
чину лідокаїну або 0,5% розчину
бупівакаїну. В першій групі катетер
встановлювали епіневрально пара
лельно осі нерва для довготривалої
аналгезії з збереженням моторної
(опорної) функції кінцівки шляхом
постійного або болюсного введення
місцевих анестетиків у низькій кон
центрації (частіше 0,25% розчину
бупівакаїну) в поєднанні з ад'юван
тами дії. Введення місцевих анесте
тиків у низькій концентрації є
обов'язковим компонентом успішн
ого лікування, оскільки ми прагнули
усунення лише больового синдрому
при збереженні опорної та рухової
функцій кінцівки, що має важливе
значення для збереження в ар
теріальному руслі достатнього гра
дієнту центрального перфузійного
тиску і функції м'язової помпи кін
цівки. У хворих другої групи одно
разово вводили 10 — 15 мл місцевих
анестетиків у повній концентрації. У
хворих контрольної групи для

Äèíàì³êà ÂÀØ ï ³ñëÿ îïåðàö³¿
Ñòðîêè ñïîñòåðåæåííÿ,
äîáà

Ïîêàçíèêè ÂÀØ, ìì â ãðóïàõ (x  m)
êîíòðîëüí³é
ïåðø³é
äðóã³é
(n=20)
(n=7)*
(n=8)*

1–øà
34,9  4,6
20,3  5,3*
12,6  4,3*
2–ãà
24,3  3,1
18,6  5,2
13,2  3,4*
3–òÿ
18,7  2,9
14,1  3,9
10,4  2,1
Ïåðåä âèïèñ óâàííÿì
11,9  2,4
11,4  2,5
10,3  2,2
Ïðèì³òêà.  – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè
ó êîíòðîëüí ³é ãðóï³ (ð<0,05).
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спинномозкової анестезії викорис
товували (3,4 ± 0,1) мл 0,5% розчину
бупівакаїну.
Тривалість моторного блоку в
першій групі становила у середньо
му (4,1 ± 0,4) год, у другій групі — (4,3
± 0,3) год, у контрольній групі — (3,1
± 0,2) год, різниця показників до
стовірна (р<0,05). Сенсорний блок в
першій групі керований, після стар
тового введення становив (7,3 ± 0,5)
год, в другій групі — (8,3 ± 0,7) год, у
контрольній групі — (5,8 ± 0,4) год,
тобто, вірогідно (р<0,05) найкорот
ший.
Таким чином, точне введення
місцевого анестетика в місце біфур
кації сідничого нерва без ад'ювантів
з зменшенням ефективного об'єму
препарата до 10 — 15 мл забезпечує
вірогідно більш якісну і довготрива
лу анестезію та аналгезію у порів
нянні з такою при застосуванні
спинномозкової анестезії.
Аналіз динаміки больового синд
рому за шкалою ВАШ свідчив (див.
таблицю), що у хворих контроль
ної групи після операції виникає бо
льовий синдром середньої інтен
сивності — (34,9 ± 4,6) мм, вірогідно
більшої навіть хронічного больово
го синдрому у пацієнтів першої гру
пи — (20,3 ± 5,3) мм. Найкраща ди
наміка вираженості больового синд
рому протягом 3 діб після операції
відзначена у пацієнтів другої групи,
у яких він був низької інтенсивності,
вірогідно меншої, ніж у контрольній
групі. Перед виписуванням вира
женість больового синдрому віро
гідно не різнилась у групах хворих.
Таким чином, блокада сідничого
нерва за запропонованою методи
кою з застосуванням як разового,
так і постійного введення місцевого
анестетика забезпечує усунення як
гострого періопераційного, так і
хронічного больового синдрому
ефективніше, ніж при використанні
спинномозкової анестезії.
Важливим критерієм ефектив
ності та тривалості знеболювання
після операції є кількість використа
них знеболювальних засобів. Вира
женість больового синдрому оціню
вали також за кількістю використа
них аналгетиків. За даними порів
няльного аналізу, пацієнтам першої
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та другої груп наркотичні аналгети
ки не призначали, у контрольній
групі їх використовували у 1—шу до
бу — у 10 (50%) хворих, на 2—гу до
бу — в 1 (5%). Ненаркотичні аналге
тики у першій групі у 1—шу добу
після операції призначали в дозі у
середньому (16,8 ± 2,1) мг на добу
(по кеторолаку), тобто, у 50% паці
єнтів ненаркотичний аналгетик за
стосовували одноразово. В другій
групі ненаркотичні аналгетики при
значали в дозі (27 ± 2,8) мг на добу,
тобто, удвічі більше, у контрольній
групі — (56,8 ± 4,6) мг на добу, тобто,
близько до добової середньої тера
певтичної дози. На 2—гу і 3—тю до
бу дози ненаркотичних аналгетиків
в першій групі не змінювали, у кон
трольній групі — залишались най
більшими, хоча відмінності в порів
нянні з другою групою менші. Таким
чином, продовжена аналгезія сідни
чого нерва клінічно ефективна на
віть при больовому синдромі, спри
чиненому хронічною ішемією тка
нин нижньої кінцівки. Використан
ня одномоментної блокади сідничо

го нерва забезпечує триваліший
ефект знеболювання після операції
в порівнянні з таким після спинно
мозкової анестезії.
Адекватність знеболювального
ефекту протягом доби оцінювали за
якістю нічного сну. При викорис
танні продовженої селективної бло
кади сідничого нерва у 1—шу і на 2—
гу добу в усіх пацієнтів першої групи
відновився нічний сон. У другій
групі сон в 1—шу добу після операції
був неадекватний у 2 (25%) паці
єнтів, у контрольній групі — у 8
(40%). Таким чином, використання
продовженої селективної блокади
сідничого нерва значно ефективні
ше впливає на вираженість больово
го синдрому і сприяє нормалізації
нічного сну.

ВИСНОВКИ
1. Блокада сідничого нерва в
місці його біфуркації забезпечує ви
сокоефективний та довготривалий
блок зон іннервації, достатній для
виконання оперативного втручан
ня.

2. Точне встановлення катетера в
зону біфуркації сідничого нерва дає
можливість тривало використовува
ти селективну блокаду нервового
стовбура для знеболювання за кри
тичної ішемії тканин нижньої кін
цівки без ризику інтоксикації місце
вими анестетиками.
3. Запропонована методика бло
кади сідничого нерва забезпечує
краще знеболювання після операції,
зменшення фармакологічного тис
ку, нормалізацію сну хворого в по
рівнянні з цими показниками при
використанні спинномозкової анес
тезії.
4. Блокада біфуркації сідничого
нерва з використанням запропоно
ваної методики рекомендована для
широкого клінічного застосування з
метою анестезіологічного забезпе
чення оперативних втручань в зоні
іннервації нерва як ефективний
спосіб усунення гострого та хроніч
ного больового синдрому.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТОЛОГИЧНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ
СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕФЕКТОВ
КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ
В. М. Оксимец
Научно—исследовательский институт травматологии и ортопедии
Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького

APPLICATION OF AUTOLOGOUS MESENCHYMAL STROMAL
CELLS IN TREATMENT OF THE EXTREMITIES BONES
DEFECTS
V. М. Оksimets
роблема полноценного вос
становления кости при на
личии костного дефекта
сложна и актуальна в насто
ящее время. Наиболее часто дефек
ты костной ткани образуются при
открытой высокоэнергетической
травме, их частота составляет 11,4%
в структуре всех открытых перело
мов костей [1]. Обычно при лечении
костных дефектов используют ау
то—, аллотрансплантаты или их со
четание. По данным литературы, до
стичь положительных результатов
лечения дефектов костей не удается
у 7,6 — 12% пострадавших [2 — 5].
При использовании аллотрансплан
татов в 30% наблюдений происхо
дит их резорбция [6]. При использо
вании неваскуляризированных ау
тотрансплантатов у 9% больных от
мечают их полный или частичный
лизис, у 12% — несращение транс
плантата с дистальным фрагментом
кости [7]. При замещении костного
дефекта дистракционным регенера
том по Илизарову неудовлетвори
тельный исход лечения у 10% боль
ных обусловлен замедлением про
цессов формирования костного ре
генерата, у 40% — возникновением
инфекционных процессов, у 5% —
переломом регенератов, у 5% — пе
реломом в месте сопоставления ко
стных фрагментов [3]. Недостатком
дистракционного регенерата, ис
пользуемого для замещения костно
го дефекта, является длительность
лечения, которая, в зависимости от
размеров дефекта, составляет от 18
до 43 мес [8]. Использование в лече
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Реферат
Изучены возможности клинического использования трехмерного остеопрогени
торного трансплантата (ТОТ) на основе аутологичных мезенхимальных стромаль
ных клеток (МСК) для лечения дефектов костной ткани конечностей. В исследова
ние включены 12 больных, у которых обнаружены дефекты плечевой, бедренной,
большеберцовой и пяточной костей. У 8 больных над костными дефектами име
лись рубцово—язвенные дефекты мягких тканей. ТОТ в виде "чипсов" применяли
при тангенциальных, в виде блоков — при полных дефектах костей. Для замеще
ния мягкотканных дефектов использовали несвободные кожно—фасциальные и
мышечные лоскуты. Обоснована возможность использования ТОТ при лечении
дефектов костной ткани и их высокая эффективность.
Ключевые слова: дефекты костной ткани; мультипотентные мезенхимальные
стромальные клетки; трехмерный остеопрогениторный трансплантат.

Abstract
Possibilities of clinical application of a three dimensional osteoprogenitoral transplant
(TDOPT), background of autologous mesenchymal stromal cells (МСК), were studied
for treatment of the extremity bone defects. Twelve patients were included in the inves
tigation, in whom the defects of brachial, femoral, tibial and the heel bones were
revealed. In 8 patients a cicatricial—ulcerative defects of soft tissues were present over
the bone defects. ТDОPТ in a kind of "chips" were applied in tangential bone defects,
while in full defects they were applied in a kind of blocks. For substitution of the soft tis
sue defects the fascio—cutaneous and muscular flaps on pedicles were used.
Possibility of the TDOPT application in the treatment of the bone tissue defects and their
high efficacy were substantiated.
Кey words: defects of the bone tissue; multipotent mesenchymal stromal cells; three
dimensional osteoprogenitoral transplant.

нии костных дефектов синтетичес
ких материалов сопряжено с их дли
тельной (в 2,5 — 3 раза дольше, чем
аллотрансплантатов) перестройкой
и отрицательными результатами ле
чения 8,2 — 14% больных [6].
Значительная частота неудовле
творительных результатов лечения
дефектов костей свидетельствует о
необходимости поиска новых кост
нозамещающих технологий. На ос
новании анализа достижений со
временной биологии в изучении
стволовой клетки и результатов соб
ственных экспериментальных ис

следований in vitro и in vivo нами
разработана технология создания в
условиях in vitro ТОТ на основе ау
тологичных МСК, индуцированных
по остеогенному пути, и носителя
"Остеоматрикс" [9, 10].
Целью работы явилось изучение
возможности клинического исполь
зования ТОТ для лечения дефектов
костной ткани конечностей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Юридическим основанием для
проведения клинических исследо
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ваний было разрешение Координа
ционного центра трансплантации
органов, тканей и клеток МЗ Украи
ны на изготовление клеточных и
тканевых трансплантатов на основе
МСК и их клиническое использова
ние. В исследование включены 12
больных, у которых выявлены тан
генциальные и полные дефекты ко
стей конечностей (см. таблицу).
Возраст больных от 23 до 54 лет, все
мужчины.
У 8 пострадавших над областью
костного дефекта обнаружены руб
цово—язвенные и мягкотканные де
фекты. У 6 больных выявлены де
фекты большеберцовой кости с мяг
котканными дефектами голени, у 1
— дефекты костной и мягких тканей
локализовались в области плеча, у 1
— в пяточной области. Транспланта
цию аутологичных МСК в виде ТОТ
осуществляли в сроки от 2 до 14 мес
после травмы. Пациенты, у которых
при лечении дефектов костей ис
пользовали ТОТ, были информиро
ваны о природе МСК, их роли в ре
паративных процессах, технологии
получения трансплантата, этапах
оперативного лечения, о том, что
предлагаемая технология лечения
является новой и находится в ста
дии разработки. Добровольное со
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äèàôèç
ìåòàýïèôèç
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1
–
1
1
1
1
–
5

гласие на использование при лече
нии аутологичных МСК пациенты
подтвердили в письменной форме.
Процесс формирования костной
ткани в области трансплантации
оценивали с помощью рентгеногра
фии. Результаты трансплантации
оценены как хорошие, удовлетвори
тельные и неудовлетворительные.
Хорошим считали результат лече
ния, при котором восстановление
целостности костной ткани проис
ходило после однократной транс
плантации; удовлетворительным —
если для восстановления целостнос
ти костной ткани требовалось осу
ществление повторной трансплан
тации; неудовлетворительным — ес

–
–
2
–
4
–
1 (ñóáòîòàëüíûé)
7

Âñåãî

1
–
3
1
5
1
1
12

ли достичь устранения костного де
фекта не удавалось после двух опе
раций трансплантации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Трансплантацию ТОТ выполня
ли в условиях операционной с соот
ветствующим анестезиологическим
обеспечением по разработанной
технологии. Операцию начинали с
подготовки реципиентного ложа.
Продольным или дугообразным
разрезом обнажали область дефекта
костной ткани. Распатором аккурат
но, как можно меньше отделяли ко
стные фрагменты от окружающих
мягких тканей. Всю рубцово—изме
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Рис. 1.
Этапы лечения больного М., 42 лет
(описание в тексте).
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ненную ткань между костными
фрагментами тщательно иссекали.
Все внутренние поверхности кост
ных фрагментов и костномозговых
каналов освобождали от рубцов,
при необходимости костномозго
вые каналы вскрывали. Непосредст
венно перед трансплантацией ре
ципиентное ложе промывали рас
творами антисептиков, высушивали,
обкладывали стерильными салфет
ками. Если ТОТ трансплантировали
в виде "чипсов", их плотно укладыва
ли в реципиентное ложе между ко
стными фрагментами так, чтобы
трансплантат плотно контактиро
вал с костной тканью реципиентно
го ложа. Трансплантат укладывали в
реципиентное ложе слоями толщи
ной 3 — 5 мм, между которыми вво
дили неиндуцированные МСК в кол
лагеновом геле. Мягкие ткани над
трансплантатом послойно зашива
ли наглухо. Если ТОТ имел форму

а

блока, его фиксировали с помощью
спиц, которые крепили к опорам ап
парата внешней фиксации, а между
костными фрагментами и транс
плантатом создавали компрессию с
помощью блокируемых штифтов.
Трансплантацию ТОТ в виде "чип
сов" осуществляли при неполных
(тангенциальных) дефектах костей
(у 5 больных), в виде блоков — при
полных дефектах костей (у 7). При
наличии в области костного дефек
та мягкотканного дефекта перед по
мещением трансплантата в реципи
ентное ложе осуществляли подго
товку к пластическому замещению
мягкотканного дефекта с использо
ванием перемещенных кожно—
фасциально—мышечных лоскутов
или островковых лоскутов на пита
ющей ножке. Лоскуты размещали
непосредственно над транспланта
том, что позволяло устранить мяг
котканный дефект и создать усло
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Рис. 2.
Этапы лечения больного Ж., 32 лет.
(описание в тексте).
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вия для васкуляризации и питания
трансплантата. Рубцово—язвенный
дефект области плеча замещен пу
тем несвободной пластики с ис
пользованием лоскута широчайшей
мышцы спины, при дефекте тканей
в нижней трети голени (у 1 больно
го) и подошвенно—пяточной обла
сти (у 1) — применяли суральный
островковый лоскут. При дефекте
мягких тканей на границе средней и
нижней трети голени пластику мяг
котканного дефекта осуществляли с
использованием медиальной голо
вки икроножной мышцы (у 5 боль
ных).
У всех пациентов при использо
вании ТОТ достигнут хороший ре
зультат — после однократной транс
плантации в области дефектов кос
тей сформировалась новая костная
ткань в течение 4 — 7 мес, в зависи
мости от размеров и вида дефекта.
Приводим наблюдения, демонст
рирующие результаты использова
ния ТОТ при лечении дефектов кос
тей.
1. Больной М., 42 лет, госпитали
зирован по поводу посттравматиче
ского открытого субтотального де
фекта правой пяточной кости (рис.
1, а, б). Через 2,5 мес после травмы
больному произведена трансплан
тация МСК в виде 3D ТОТ (рис. 1, в,
стрелка). Для закрытия мягкоткан
ного раневого дефекта и васкуляри
зации трансплантата использован
островковый суральный лоскут (рис.
1, г). Восстановление целостности
ткани пяточной кости отмечено че
рез 5 мес, после чего осуществлена
оперативная коррекция формы
трансплантата (частичная резек
ция) (рис. 1, д) с гистологическим
исследованием тканей удаленных
фрагментов трансплантата. Через 5
мес после пересадки структура
трансплантата полностью соответ
ствует структуре губчатой кости. В
костных балках и межбалочных
пространствах содержится значи
тельное количество клеточных эле
ментов. В межбалочных простран
ствах значительное количество ми
крососудов (рис. 1, е).
2. Больной Ж., 32 лет, госпитали
зирован через 5 мес после травмы с
диагнозом: открытый многоосколь
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чатый перелом правой большебер
цовой кости в средней трети, фик
сированный аппаратом Илизарова
(рис. 2, а), обширная гнойно—не
кротическая рана передне—наруж
ной поверхности правой голени.
Больному произведена резекция не
кротизированных костных фраг
ментов (длина костного дефекта 12
см), перемонтаж аппарата, двойная
остеотомия малоберцовой кости с
ее дозированным перемещением в
дефект большеберцовой кости (рис.
2, б). По завершении перемещения

малоберцовой кости осуществлена
трансплантация аутологичных МСК
(рис 2, в) в виде "чипсов" и ТОТ (об
ласть трансплантации выделена
прямоугольником). Через 7 мес в об
ласти трансплантации сформиро
валась новая костная ткань, которая
вместе с малоберцовой костью об
разовала практически полноцен
ную большеберцовую кость (рис. 2 г,
д).
Таким образом, результаты кли
нической апробации разработан
ной технологии трансплантации ау

тологичных МСК в виде ТОТ при де
фектах костей свидетельствуют о
том, что ее применение позволило
достичь восстановления целостнос
ти кости после однократной транс
плантации МСК у всех пациентов.
Обобщение результатов трансплан
тации аутологичных МСК с опреде
лением генеральной совокупности
по доверительному интервалу (ДИ)
свидетельствует, что положитель
ные результаты могут быть достиг
нуты не менее чем у 97,5% пациен
тов (95% ДИ 97,5 — 100).
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THE BIOCOMPATIBILITY TESTING OF VARIOUS TYPES
OF NONORGANIC IMPLANTS
Т. А. Аlekseyeva, I. V. Gomolyako, О. N. Lazarenko, P. М. Litvin, V. А. Тihnkov,
V. I. Smorzhevskiy
рименение
имплантатов
для восстановления утра
ченных способностей чело
века является ключевым на
правлением современной медици
ны. Вначале в качестве материала
для имплантатов использовали не
ржавеющую сталь, которая обладает
химической стойкостью к различ
ным средам. Диапазон жизнедея
тельности организма лежит в преде
лах рН 6—8. Вне этих параметров
возникает необратимая деструкция
тканей. При вынужденном удалении
протезов из—за утраты их функцио
нальности и/или возникновения
выраженного асептического воспа
ления вокруг него обнаружено, что
поверхность имплантата подверга
лась селективному растворению, из
менялась окраска окружающих им
плантат тканей. Причиной такого
изменения являются артефакты, по
глощенные макрофагами и гигант
скими клетками инородных тел.

П

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальные исследова
ния на животных проведены на базе
вивария Национального института
хирургии и трансплантологии в
2004 — 2007 гг. Лицензия НАН Укра
ины выдана после сертификации
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Реферат
Изучено влияние живого организма на неорганические материалы, которые ис
пользуют для изготовления имплантатов. Установлено, что организм реципиента
активно воздействует на экзогенный материал, разрушая его поверхностный
слой и формируя вокруг имплантата соединительнотканную капсулу. Поверх
ность имплантата может подвергаться селективному растворению вследствие
асептического воспаления вокруг него, в такой ситуации приходится удалять про
тезы, которые утратили функциональность. Исследовано влияние организма на
поверхность различных имплантатов неорганической природы и пути его преду
преждения. Предложен инструментальный метод тестирования совместимости
материала имплантата с организмом реципиента до операции с использованием
атомно—силового микроскопа (АСМ).
Ключевые слова: неорганические имплантаты; реакция организма; биосовмес
тимость; тестирование; атомно—силовая микроскопия.

Abstract
Impact of living organism on nonorganic materials, which are applied for the implants
manufacturing, was studied. There was established, that organism of a recipient patient
actively effects on exogenic material, destroying its superficial layer and forming the
connective tissue capsule around the implant. The implant surface may start to dissolve
selectively as a result of aseptic inflammation, keeping around, in such a situation it
become necessary to remove the prostheses, which have lost their function. Impact of
organism on surface of different implants of nonorganic origin and the ways of it pro
phylaxis were investigated. Instrumental method of the preoperative compatibility test
ing between a recipient organism and the implant material, using the atomic—power
microscope, was proposed.
Кey words: nonorganic implants; reaction of organism; biocompatibility; testing;
аtomic—power microscopy.

экспериментальной базы в соответ
ствии с нормами Европейского об
щества по проведению эксперимен
тов с животными.
Образцы нержавеющей стали
316L в виде саморасширяющихся
стентов, монеток диаметром 8 мм,
толщиной 0,2 мм, спиц диаметром

2,5 мм, длиной 20 мм устанавливали
в соответствии с протоколом экспе
риментальным животным (кролям
и крысам) под наркозом кетамином
и тиопентал—натрием.
Животных отсаживали в стан
дартные клетки по одному. Темпера
тура воздуха в помещении (24 ± 1)oС,
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относительная влажность 30 — 70%,
световой цикл 12 ч. Животных со
держали на рационе в соответствии
с правилами МЗ Украины, доступ к
воде свободный. Животным перед
операцией внутримышечно вводи
ли седативный препарат кетамин (2
мл/кг), через 5 — 10 мин (в зависи
мости от времени начала действия
премедикации) — тиопентал—на
трий в концентрации 15 мг/кг. Во
время операции использовали опе
рационные бинокулярные очки
фирмы Karl Zeiss (Германия).
Через установленные сроки (4
нед — при наличии внутримышеч
ных и иммобилизирующих имплан
татов и 8 нед — внутрисосудистых
стентов) животных выводили из
эксперимента. Образцы импланта
тов иссекали из тканей для исследо
вания их поверхности с использова
нием сканирующего электронного
микроскопа (СЭМ). Ткани с имплан
татами помещали в 10% раствор
нейтрального формалина для гис
тологических исследований.
Цифровую обработку изображе
ния и морфометрию всех гистоло
гических препаратов проводили с
помощью микроскопа Olympus
ВХ—41 с применением программ
ного обеспечения Olympus DP—Soft.
Результаты исследований обра
батывали статистическими метода
ми с помощью программ Microsoft ®
Office Excel 2003 и Statistica 7.0 ®
(StatSoft, Inc. 1984—2006).
Поверхность и свойства имплан
татов до и после установки изучали
с помощью световой микроскопии,
СЭМ и электронной дисперсионной
спектроскопии (ЭДС).
У животных забирали кровь до и
после операции для определения
уровня глюкозы и С—реактивного
протеина, а также перед операцией
для выделения из сыворотки крови
суммарных IgG методом преципи
тации раствором аммония сульфата.
IgG из раствора в концентрации 70
нг/мл наносили на острие зонда
АСМ для определения силы удержи
вания поверхностью IgG [1, 2]. В ис
следовании использовали сканиру
ющий
зондовый
микроскоп
Dimension 3000 NanoScope IIIa
(Veeco corp.). Скорость вертикаль

ного перемещения зонда выбирали
в диапазоне от 20 до 20000 нм/с. Для
измерения использовали контакт
ные зонды Si3N4 марки DNP—20
(Veeco Inc.) и V—подобный канти
ливер. В усреднении радиус острия
зонда составлял 30 нм, жесткость
кантиливера 0,06 Н/м. Контроль
формы острия проводили до и по
сле измерения по методу "слепой
реконструкции" с использованием
типовой решетки TGT—1 (NT—
MDT). Для изучения поверхности
имплантатов до и после пребывания
в организме использовали СЭМ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Стенты
Саморасширяющиеся проволоч
ные стенты устанавливали в брюш
ную часть аорты кролей по приве
денной ранее методике [3 — 5]. По
сле извлечения имплантатов прове
дены макроскопические исследова
ния образцов, установлено, что ор
ганизм различных животных по—
разному реагирует на имплантат.
Реакцию организма у некоторых
животных характеризовали как ин
дифферентную, у большинства —
как гиперреакцию. По данным гис
тологических исследований, прове
денных согласно протоколу [4], под
тверждены результаты макроско
пии. Так, при гиперреакции вокруг
стента образовывалась значитель
ной толщины неоинтима (рис. 1),
содержавшая кисты, в месте раcпо
ложения элементов стента наблюда
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Рис. 1.
Микрофото.
Ткани вокруг стента через 8 нед
после установки
(стент был установлен без
предварительной обработки).
Окраска гематоксилином и эозином.
Ув.  200.

ли небольшие кровоизлияния и ин
фильтрацию лимфоцитами. По дан
ным иммуногистохимического ана
лиза тканей сосуда в месте установ
ки стента отмечена "атака" имплан
тата лимфоидными элементами.
Результаты СЭМ приведены на
рис. 2. Химический состав поверх
ности стента после извлечения из
организма определяли и сравнива
ли с исходными данными материа
ла протеза по оригинальной мето
дике [2—4, 6]. Также проведен хими
ческий анализ на срезе стента
(табл. 1).
Изменение состава сплава в по
верхностном слое можно объяс
нить тем, что имплантат пребывал в
растворе электролитов, которыми
являются жидкости организма. По
этому в реакциях:
Ni0 — 2e  Ni+2
Fe0— 2e  Fe+2
отмечено смещение вправо. В ряду
электрохимической активности ме
таллов LiRbKBaSrCaNa
MgAlMnZnCrFeCdCo
NiSnPbHSbBiCuHgAg
PdPtAu Fe и Ni расположены
правее хрома. Следовательно, для их
перехода в двухвалентное состоя
ние требуется меньше энергии, чем
для хрома. Сдвиг химического урав
нения вправо обусловлен тем, что и
железо, и никель образуют раство
римые соли, которые затем могут
участвовать в образовании комплек
сов с аминокислотами или белками.
При этом возможны аллергические
реакции у пациентов, которым были

Рис. 2. СЭМ.
Поверхность элемента стента
через 8 нед после установки.
Стент был установлен без
предварительной обработки.
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установлены соответствующие им
плантаты. В литературе описаны на
блюдения аллергических реакций
по типу отека Квинке, что обуслов
ливало необходимость удаления
имплантатов [3].
Сохранение исходного состава
на срезе стента свидетельствовало о
наличии поверхностных измене
ний вследствие окислительных
свойств и переходе элементов со
става сплава в окисленную форму.
Образцы нержавеющей стали
Образцы стали устанавливали
кролям в область спины. По данным
гистологических исследований тка
ней, вокруг образцов наблюдали об
разование соединительнотканных
капсул различной плотности с
включением гигантских клеток ино
родных тел, содержащих артефакты
(рис. 3).
Поверхность имплантатов зна
чительно изменялась. По данным
СЭМ (рис. 4), отмечены значитель
ные изменения поверхности им
плантата после пребывания в орга
низме, которые называют "питтин
говой коррозией", избирательно по
отношению к составу сплава.
Спицы
Спицы из нержавеющей стали
316L устанавливали в бедренную
кость кроля. Положение спиц кон
тролировали по данным рентгено
скопии. Через 4 нед проведена кон
трольная рентгенография (рис. 5).
Спицы извлечены для дальнейшего
изучения их поверхности с исполь
зованием СЭМ и ЭДС. По данным ги
стологических исследований мяг
ких тканей, в месте установки спиц
обнаружена локальная воспалитель
ная реакция с скоплением лимфо
цитов в участках, прилегающих к
кости и имплантату.
С помощью СЭМ получено изоб
ражение поверхности спиц (рис. 6),
установлено изменение состава
сплава в поверхностном слое (табл.
2).
Как следует из данных таблицы,
поверхностный слой спицы на уча
стках 1 и 2 по составу материала
различен и значительно отличается
от исходного. Так, воздействие орга
низма на участке 1 было более выра
жено, поверхность имеет большую
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Рис. 3.
Микрофото.
Ткани вокруг образца стали через
8 нед после имплантации
(стрелками указаны артефакты).
Окраска гематоксилином и эозином.
Ув.  200.

Рис. 4.
СЭМ.
Поверхность образца стали 316L
через 8 нед после пребывания в
организме животного.

Рис. 5.
Рентгенограмма места установки спиц через 4 нед после операции.

Рис. 6.
СЭМ.
Поверхность спицы через 4 нед после операции.

"трещину" вследствие коррозион
ных процессов. На участке 2 таких
трещин меньше, состав поверхнос
ти сплава более близок к составу ис
ходного материала.
Приведенные результаты показа
ли, что изменения поверхности
спиц обусловлены асептическим
воспалением и характеризуют реак
цию организма на инородный мате
риал.
Тестирование материалов на био
совместимость с помощью АСМ
По данным биохимического ана
лиза крови экспериментальных жи
вотных, отмечено незначительное
повышение уровня глюкозы — до
6,8 ммоль/л у кролей и 5,4 ммоль/л

— у крыс. Уровень С—реактивного
протеина повышен после операции,
затем постепенно снижался, но не
возвращался к исходному, и хорошо
коррелировал с выраженностью
воспалительных процессов при вве
дении в организм экзогенного мате
риала, а также с толщиной сформи
ровавшейся соединительнотканной
капсулы.
Для определения совместимости
материалов с организмом экспери
ментальных животных до операции
проведены исследования с помо
щью АСМ [5].
В табл. 3 представлены значения
силы притяжения зонда (F1/F0) для
различных животных и материалов.
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Таблица 1.

Изменение состава поверхности сплава
после пребывания имплантата в оранизме
Содержание, масс %

Элемент
в исходном сплаве

Cr
Fe
Ni

Таблица 2.

через 8 нед
на поверхности

20,07
67,01
10,59

на срезе

92,17
6,86
0,98

20,07
67,01
10,59

Изменение состава спиц на поверхности
после пребывания в оранизме в течение 4 нед
Содержание, масс %

Элемент
в исходном сплаве

Cr
Ni
Fe

Таблица 3.

21,13
9,72
67,43

на поверхности
часта 1

часта 2

19,38
8,32
60,60

20,79
9,20
66,40

Резльтаты определения совместимости материалов
с оранизмом эспериментальных животных (ролей )
до операции
Материал

Сила притяжения зонда
F1/F0 (x  m)

Образцы нержавеющей стали
Стенты
Спицы

1,54 ± 0,53
1,62 ± 0,43
1,46 ± 0,45

В таблице представлены средние
результаты тестирования поверхно
сти материалов с помощью АСМ.
Они свидетельствуют, что один и
тот же материал у разных животных
обусловливает различную реакцию.
Во всех наблюдениях среднее зна
чение F1/F0 было больше 1.
При сравнении результатов тес
тирования материалов на совмести

мость с организмом эксперимен
тального животного до операции
отмечено, что, если F1/F0 равно 1,
реакция организма на чужеродное
тело после его имплантации мини
мальна, разрушение поверхности
образца практически не происходи
ло. Если соотношение F1/F0 больше
1, реакция организма агрессивная,
не только с формированием тол

стой фиброзной капсулы, но и раз
рушением образца.
Результаты, приведенные в табл.
3, свидетельствуют, что реакция жи
вотных на один и тот же материал
имплантата индивидуальна. По
скольку условия изучения совмести
мости материалов с организмом ре
ципиента зависят от атмосферных
явлений (влажность, температура в
помещении), предложено использо
вать не абсолютные значения силы
удерживания зонда поверхностью, а
соотношение F1/F0, где F0 — сила, с
какой исходный чистый зонд удер
живается поверхностью; F1 — сила, с
которой поверхность удерживает
зонд, модифицированный IgG ре
ципиента. Таким образом, значение
F1/F0 меньше или равное 1 можно
расценивать как совместимость ма
териала с организмом реципиента.
Если соотношение F1/F0 больше 1,
можно прогнозировать, что при
применении имплантата возникнет
локальное асептическое воспале
ние.
Перед выполнением вмеша
тельств с установкой имплантатов
необходимо исследовать по инди
видуальному сканированию по
верхность имплантата с помощью
АСМ и суммарных IgG по определе
нию его биосовместимости с орга
низмом реципиента.
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КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
УДК 616.12—089+616.126—002+616.831—005

СПОСТЕРЕЖЕННЯ НЕВІДКЛАДНОГО КАРДІОХІРУРГІЧНОГО
ВТРУЧАННЯ У ДИТИНИ З ПРИВОДУ ІНФЕКЦІЙНОГО
ЕНДОКАРДИТУ ТА ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ КРОВООБІГУ
ГОЛОВНОГО МОЗКУ
С. О. Сіромаха, Л. М. Прокопович, К. В. Руденко, А. О. Руснак, Я. П. Труба,
І. С. Дьордяй, О. С. Головенко, В. А. Жовнір, Т. А. Ялинська, В. П. Захарова,
В. В. Лазоришинець, Г. В. Книшов
Національний інститут серцево—судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України, м. Київ,
Науково—практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, м. Київ

OBSERVATION OF URGENT CARDIOSURGICAL
INTERVENTION IN A CHILD, MADE FOR INFECTIOUS
ENDOCARDITIS AND ACUTE DISORDER
OF THE BRAIN BLOOD CIRCULATION
S. О. Siromakha, L. М. Prokopovych, К. V. Rudenko, А. О. Rusnak, Ya. P. Truba,
І. S. Dyordyay, О. S. Golovenko, V. А. Zhovnir, Т. А. Yalynska, V. P. Zaharova,
V. V. Lazoryshynets, G. V. Knyshov
Наводимо спостереження невід
кладного хірургічного лікування
інфекційного ендокардиту (ІЕ) з
ураженням мітрального клапана
(МК) у дитини віком 7 років при гос
трому порушенні кровообігу голо
вного мозку (ГПКГМ). ІЕ — це за
пально—інфекційне захворювання
з переважним ураженням клапанно
го і пристінкового ендокарда, харак
теризується швидким формуванням
клапанної недостатності, системних
емболічних ускладнень, імунопато
логічних симптомів [1]. ІЕ виявляють
з частотою 0,6 на 100 000 дитячого
населення за рік, смертність стано
вить 11 — 20% [2]. У 20 — 40% спосте
режень при ІЕ виникають порушен
ня центральної нервової системи
(ЦНС), зокрема, ГПКГМ, менінгіт, ен
цефаліт, абсцес мозку, психоневро
логічні розлади [3].
Хвора М., 7 років, маса тіла 20 кг,
каретою швидкої допомоги 04.04.14
доставлена в реанімаційне відділен
ня Інституту з діагнозом: інфекцій
ний ендокардит; тромбоз судин го
ловного мозку, порушення крово
обігу головного мозку за ішемічним
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типом, вторинний менінгіт. Скарги
(зі слів матері) на обмеження рухів у
верхніх і нижніх кінцівках право
руч, надмірне збудження, неспокій,
відсутність контакту з дитиною, під
вищення температури тіла до 38 С,
значне обмеження фізичної актив
ності. Діагноз ІЕ встановлений під
час комплексного обстеження та лі
кування в дитячій інфекційній лі
карні, до якої дитина госпіталізова
на 01.04.14.
За даними анамнезу, у дитини
протягом 3 міс періодично підвищу

валась температура тіла до 38 — 39

С, що супроводжувалось кашлем,
утрудненим носовим диханням, за
дишкою, загальною слабістю. Під
час обстеження виявлені лабора
торні маркери бактеріальної інфе
кції. При люмбальній пункції у спин
номозковій рідині відзначений ци
тоз — 864 (98%) нейтрофільних гра
нулоцитів. 03.04.14 стан дитини
погіршився — прогресували ознаки
інтоксикації, виникли неврологічні
симптоми. У невідкладному порядку
проведена МРТ головного мозку,

Рис. 1.
МРТ.
Ішемічний інфаркт в басейні лівої середньої мозкової артерії.
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Рис. 2.
Мікрофото.
Крайова частина стулки.
а  грануляційна тканина;
б  вегетації з грибковим міцелієм.
Забарвлення гематоксиліном та
еозином. Зб. 20.

діагностоване ГПКГМ за ішемічним
типом ліворуч (рис. 1).
На момент госпіталізації стан ди
тини тяжкий, свідомість порушена,
контакту не доступна, збуджена, мо
ва відсутня, рухи у правих верхній та
нижній кінцівках обмежені, тонус
м'язів та рефлекси праворуч зни
жені, асиметрії зіниць та обличчя
немає. Відзначені блідість шкіри,
помірний ціаноз губ. Діяльність сер

ця ритмічна, I тон ослаблений, над
верхівкою виявлений м'який сис
толічний шум. ЧСС 112 за 1 хв, АТ
10,7/5,3 кПа (80/40 мм рт. ст.). За да
ними ехокардіографії діагностова
ний ІЕ з ураженням МК, значно ви
ражена недостатність. Великі, ру
хомі, масивні вегетації на МК з за
грозою відриву, деструкція клапана.
У невідкладному порядку (через 3
год після госпіталізації) здійснене
протезування МК в умовах штучного
кровообігу. Тривалість операції 280
хв, перфузії — 124 хв, ішемії — 77 хв.
Перебіг післяопераційного періоду
без ускладнень. Проведена антибак
теріальна терапія: меропенем по 400
мг тричі на добу. За даними гісто
логічного дослідження встановлено
грибкову етіологію захворювання
(рис. 2), призначений флюконазол
по 100 мг на добу. Для профілактики
тромботичних ускладнень проведе
на комбінована антикоагулянтна те
рапія з застосуванням еноксипари
ну та варфарину, корекцію дози пре
паратів проводили під контролем
МНО (міжнародна нормалізована
одиниця).
До загальносоматичного відді
лення пацієнтка переведена на 5—ту
добу. Перед виписуванням (через 18
діб) стан пацієнтки задовільний,
наслідки ішемічного інсульту у ви

гляді сенсорної (часткової) афазії та
акалькулії. Під час повторного огля
ду через 2 міс відзначена позитивна
динаміка неврологічних симптомів:
дитина активна, доступна контакту,
розмовляє з незначними зупинками,
рухових порушень немає, акалькулія
регресувала. За даними ехокардіог
рафії порушення функцій протеза
немає, скоротливість міокарда за
довільна. Застосовує варфарин під
контролем МНО.
Виконання невідкладного кар
діохірургічного втручання дозволи
ло не лише врятувати життя паці
єнтки, а й досягти швидкого регресу
неврологічних симптомів та віднов
лення функції ЦНС. Отже, вчасне ви
явлення та госпіталізація хворого у
профільну клініку мають вирішаль
не значення для досягнення хоро
ших результатів нейрореабілітації.
Строки надання кардіохірургічної
допомоги залежать від багатьох
чинників, зокрема, своєчасного
встановлення діагнозу та направ
лення пацієнта для кардіохірур
гічного втручання. На підставі
аналізу досвіду лікування пацієнтів з
приводу ІЕ та ГПКГМ у клініці дове
дено, що "агресивна" хірургічна так
тика у них найбільш доцільна.
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