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ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ
ВОРОТНОЙ ВЕНЫ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ БИЛИАРНЫХ
ОПУХОЛЯХ ПЕЧЕНИ
О. Г. Котенко, В. А. Кондратюк, Д. А. Федоров, А. В. Гриненко, А. А. Коршак,
А. В. Гусев, А. О. Попов, М. С. Григорян
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев

RESULTS OF PREOPERATIVE EMBOLIZATION OF PORTAL
VEIN IN PATIENTS, SUFFERING BILIARY HEPATIC TUMORS
О. G. Коtenko, V. А. Коndratyuk, D. А. Fedorov, А. V. Grinenko, А. А. Korshak,
А. V. Gusev, А. О. Popov, М. S. Grigoryan

М

етод эмболизации ветвей
воротной вены (ЭВВ),
предложенный японски
ми авторами [1, 2], в на
стоящее время широко применяют
для подготовки пациентов к ОРП по
поводу очаговых заболеваний орга
на. Целью такого вмешательства яв
ляется минимизация вероятности
возникновения печеночной недо
статочности (ПН) после операции у
пациентов при малом (менее 25%)
РООП [3].
Отмечена эффективность ЭВВ у
пациентов при метастатических
опухолях [4, 5] либо гепатоцеллю
лярной карциноме [6], однако при
менение метода у пациентов при
билиарных опухолях печени недо
статочно изучено [7]. Хирургичес
кое вмешательство у таких пациен
тов, как правило, выполняют на фо
не обтурационной желтухи, часто
оно сопровождается резекцией
желчного протока с формировани
ем билиоэнтероанастомоза, рекон
струкцией воротной вены и панкре
атодуоденэктомией [8]. Поэтому у
пациентов при билиарных опухо
лях печени уменьшение риска вы
полнения вмешательста является
первоочередной задачей.
Целью исследования был анализ
эффективности ЭВВ у 90 больных,
оперированных по поводу билиар
ных опухолей печени.

hirurgiya.com.ua

Реферат
Проанализированы результаты предоперационной эмболизации воротной вены
(ЭВВ) у 90 пациентов, оперированных по поводу билиарных опухолей печени. У 47
больных обнаружена опухоль Клацкина, у 29 — периферическая холангиокарци&
нома, у 14 — опухоль желчного пузыря. Всем больным запланирована радикаль&
ная обширная резекция печени (ОРП), расчетный остаточный объем печени (РО&
ОП) не превышал 40% объема неповрежденной паренхимы. Объем ЭВВ в целом
соответствовал объему планируемой резекции. После ЭВВ давление в воротной
вене повышалось на 75%, в дальнейшем — постепенно снижалось в течение 24 ч.
РООП увеличился с (354 ± 72) до (462 ± 118) см3, или с (33 ± 7) до (45 ± 11)%, что
позволило выполнить радикальную резекцию печени у 79 (87,8%) пациентов. Та&
ким образом, применение ЭВВ у пациентов при билиарных опухолях печени поз&
волило увеличить РООП после радикальной резекции, повысить резектабель&
ность таких опухолей.
Ключевые слова: билиарные опухоли печени; эмболизация воротной вены; об&
ширная резекция печени.

Abstract
The results of preoperative embolization of portal vein (EPV) in 90 patients, оperated on
for biliary hepatic tumors, were analyzed. In 47 patients Klatskin tumor was revealed, in
29 — peripheral cholangiocarcinoma, in 14 — tumor of a gallbladder. In all the patients
a radical major hepatic resection was planned, a checking hepatic volume (CHHV) did
not exceed 40% оf a noninvolved parenchyma. The EPV volume have corresponded
generally to the planned resection volume. After performance of EPV a pressure in a
portal vein have risen by 75%, and later it have had lowered step by step during 24 h.
The CHHV index have raised from (354 ± 72) up to (462 ± 118) сm3, or from (33 ± 7) up
to (45 ± 11)%, permitting to perform radical hepatic resection in 79 (87.8%) patients.
Thus, application of EPV in patients, suffering biliary hepatic tumors, have permitted to
increase the CHHV index after radical resection, and to raise resectability of such
tumors.
Key words: biliary hepatic tumors; the portal vein embolization; major hepatic resec&
tion.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
За период с 2005 по 2014 г. в от
деле эндоваскулярной хирургии у
90 пациентов в качестве подготовки
к радикальной ОРП по поводу били

арных опухолей выполнена ЭВВ. У
47 пациентов выявлена опухоль
Клацкина, у 29 — периферическая
холангиокарцинома, у 14 — опухо
ли желчного пузыря. Женщин было
48 (53,3%), мужчин — 42 (46,7%),
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Ïðàâîñòîðîííÿÿ òðèñåêöèîýêòîìèÿ
Ëåâîñòîðîííÿÿ òðèñåêöèîýêòîìèÿ
Âñåãî …
возраст больных в среднем 54 года.
У 78 (86,7%) пациентов отмечена об
турационная желтуха, по поводу ко
торой выполняли чрескожное чрес
печеночное билиарное дренирова
ние (ЧЧБД).
Показанием к ЭВВ считали РО
ОП менее 40%. При наличии обтура
ционной желтухи за 6 — 14 сут до
ЭВВ осуществляли ЧЧБД, ЭВВ вы
полняли при снижении уровня об
щего билирубина до 100—150
мкмоль/л. У 6 пациентов при отно
сительно невысоком уровне били
рубина (до 200 мкмоль/л) ЧЧБД и
ЭВВ выполняли одномоментно. В
зависимости от объема эмболиза
ции, особенностей анатомии ворот
ной вены и локализации опухоли
чреспеченочный ипсилатеральный
доступ применен у 73 (81,7%) боль
ных, контралатеральный — у 12
(13,3%), селезеночный портальный
— у 5 (5,6%). В качестве эмболизата
использовали полиуретановые час
тицы диаметром 1 — 3 мм и метал
лические эмболизационные спира
ли. Выделяли ЭВВ правостороннюю
(эмболизация ветвей правой ворот
ной вены), правостороннюю три

Ïðàâîñòîðîííÿÿ
Ïðàâîñòîðîííÿÿ òðèñåêöèîííàÿ
Ëåâîñòîðîííÿÿ òðèñåêöèîííàÿ

секционную (эмболизация правых
ветвей воротной вены и ветви СІV
сегмента) и левостороннюю три
секционную (эмболизация левой и
правой передних ветвей воротной
вены).
В целом объем ЭВВ соответство
вал объему планируемой резекции
(см. таблицу).
Интервал между ЭВВ и ОРП в
среднем 22 сут.
Всем пациентам проводили об
щие и биохимические анализы кро
ви, коагулографию на этапах ЧЧБД
перед ЭВВ, через 3 — 5 сут после
процедуры и непосредственно пе
ред ОРП. Компьютерную томогра
фию с подсчетом РООП проводили
перед ЭВВ и непосредственно перед
хирургическим вмешательством.
Соотношение РООП до и после ЭВВ
считали основным критерием ус
пешности процедуры. У всех паци
ентов применяли прямое чрескате
терное измерение давления в ворот
ной вене до и после эмболизации, у
12 — для изучения динамики давле
ния в воротной вене на 1 сут после
ЭВВ оставлен диагностический ка
тетер.

Рис. 1.
Исходная портограмма.
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Рис. 2.
Портограмма после ЭВВ.
Правая ветвь воротной вены не
контрастируется.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У всех пациентов осуществлена
технически успешная ЭВВ. Основ
ным критерием технической ус
пешности процедуры считали пре
кращение либо значительное замед
ление кровотока в целевых ветвях
воротной вены (рис. 1, 2).
У одного пациента выявлено ин
траоперационное смещение эмбо
лизационной спирали из целевой
ветви в ствол воротной вены, что
потребовало ее эндоваскулярного
удаления с помощью петли. Практи
чески у всех пациентов в ближай
шем периоде после ЭВВ отмечены
умеренно выраженный болевой
синдром, субфебрилитет, диспепти
ческие явления. Уровень билируби
на у всех пациентов в период между
ЭВВ и ОРП был в пределах предопе
рационных значений. Отмечено
кратковременное повышение ак
тивности трансаминаз, в течение 7
— 12 сут она возвращалась к субнор
мальной. Осложнений, потребовав
ших переливания крови, неплано
вых хирургических или эндоваску
лярных вмешательств, не было. У 2
пациентов в период между ЭВВ и
ОРП отмечен выраженный болевой
синдром, что предположительно
обусловлено смещением билиарно
го дренажа.
У всех пациентов непосредст
венно после ЭВВ отмечено повыше
ние давления в воротной вене с 8,7
до 15,2 мм рт. ст. (на 75%). По дан
ным интракатетерного мониторин
га, после ЭВВ давление в воротной
вене резко повышалось сразу после
процедуры и затем в течение 3 ч. В
последующем отмечали постепен
ное снижение показателя до исход
ного в течение 24 ч.
При сравнении результатов ком
пьютерной томографии до и после
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ЭВВ отмечено увеличение РООП с
(354 ± 72) до (462 ± 118) см3. По
сравнению с общим объемом неиз
мененной паренхимы печени РО
ОП увеличился с (33 ± 7) до (45 ±
11)%. Это позволило исключить 79
(87,8%) пациентов из группы высо
кого риска выполнения ОРП. Досто
верные различия гипертрофии РО
ОП у пациентов при периферичес
кой холангиокарциноме, опухоли
Клацкина и опухоли желчного пузы
ря не установлены.
Радикальная резекция печени
выполнена у 79 (87,8%) пациентов.
Отказ от радикальной резекции
обусловлен экстра— либо интрапе
ченочным прогрессированием опу
холи у 4 (4,4%) больных, прогресси
рованием обтурационной желтухи
— у 3 (3,3%), недостаточной гипер
трофией РООП — у 1 (1,1%), ухудше
нием состояния, не связанным с ос
новным заболеванием — у 3 (3,3%).
Показатели 3— и 5—летней вы
живаемости изучены у 72 опериро
ванных пациентов, они составили
соответственно 44,6 и 32,1% — в
группе пациентов с опухолью Клац
кина, 40,8 и 35,2% — с периферичес
кой холангиокарциномой, 23,4 и
16,2% — с опухолью желчного пузы
ря. При опухоли Клацкина и пери
ферической холангиокарциноме
достоверные различия показателей
3— и 5—летней выживаемости не
выявлены, при опухоли желчного
пузыря эти показатели достоверно
меньше.
Сочетанное применение поли
уретановых эмболов и металличес

ких эмболизационных спиралей
позволило обеспечить достаточную
окклюзию целевых ветвей воротной
вены, независимо от примененного
доступа. При применении таких эм
болизатов не следует стремиться к
полному прекращению кровотока в
целевых ветвях по данным кон
трольной портографии. Целью эм
болизации является значительное
замедление кровотока, отсутствие
контрастирования паренхимы це
левых сегментов печени в паренхи
матозную фазу портографии. Спо
собность несферических полиуре
тановых эмболов обеспечивать пол
ную окклюзию целевого сосуда не
сразу после введения, а в течение 1
— 5 ч доказана при исследовании
динамики давления в воротной вене
в течение 24 ч после ЭВВ: давление
повышалось с 8,7 до 15,2 мм рт. ст.
(на 75%), в течение 3 ч продолжало
повышаться до пикового значения
18,4 мм рт. ст. (на 112%), после чего
постепенно снижалось до субнор
мального.
Экстрапеченочный селезеноч
ный доступ в настоящее время не
получил широкого распростране
ния в связи с недостаточным изуче
нием возникающих осложнений.
Как свидетельствует наш небольшой
опыт его применения (у 5 пациен
тов), этот доступ простой, безопас
ный, позволяет без затруднений ка
тетеризировать ветви воротной ве
ны любого сегмента печени незави
симо от врожденных либо опу
холь—индуцированных особеннос
тей ее системы.

Несмотря на изменения парен
химы печени вследствие обтураци
онной желтухи, в большинстве на
блюдений удалось достичь гипер
трофии РООП, достаточного для ис
ключения пациентов из группы по
вышенного риска выполнения ОРП.
У пациентов при относительно не
высоком уровне билирубина и быс
тром прогрессировании опухолево
го процесса в целях уменьшения
продолжительности послеопераци
онного периода допустимо выпол
нять ЧЧБД и ЭВВ одновременно, не
смотря на то, что при таком комби
нированном вмешательстве значи
тельно увеличивается лучевая на
грузка.

ВЫВОДЫ
1. Предоперационная ЭВВ явля
ется эффективным и безопасным
методом подготовки пациентов к
радикальной ОРП по поводу били
арных опухолей печени при гра
нично малом РООП.
2. Применение метода позволяет
успешно выполнить ОРП у 87,8% па
циентов, которым такое вмешатель
ство не было показано из—за высо
кого риска возникновения фаталь
ной ПН после операции.
3. Сочетанное применение ЭВВ и
ЧЧБД позволяет уменьшить продол
жительность предоперационной
подготовки пациентов при обтура
ционной желтухе и прогрессирую
щем течении основного заболева
ния.
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ПОЄДНАННЯ IN—SITU РОЗДІЛЕННЯ ПЕЧІНКИ ТА ЛІГУВАННЯ
ВОРІТНОЇ ВЕНИ У ХВОРИХ НА КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК
З МЕТАСТАТИЧНИМ УРАЖЕННЯМ ПЕЧІНКИ
І. Б. Щепотін, О. О. Колеснік, А. В. Лукашенко, А. А. Бурлака, В. В. Приймак, О. В. Ганіч
Національний інститут раку МОЗ України, м. Київ

COMBINATION OF IN—SITU HEPATIC SPLIT AND PORTAL
LIGATION IN PATIENTS, SUFFERING COLORECTAL CANCER
WITH METASTATIC HEPATIC AFFECTION
І. B. Shchepotin, О. О. Коlesnik, А. V. Lukashenko, А. А. Burlaka, V. V. Priymak, О. V. Ganich
ахворюваність на КРР в ос
танні 10 років збільшилася в
усіх країнах світу. За даними
ВООЗ, щороку реєструють
понад 940 тис. хворих, у яких КРР
діагностований вперше, близько
500 тис. хворих вмирають від КРР
[1]. За даними Національного кан
цер—реєстру, в Україні КРР посідає 3
— 4 місце в структурі смертності від
злоякісних новоутворень [2]. За ос
танній рік рак ободової та прямої
кишки вперше виявлений відпо
відно у 8881 та 10 069 хворих [2].
Найчастіше органами—мішеня
ми метастатичного ураження при
КРР є печінка і легені. У 50% хворих
при КРР виявляють метастази в
печінці, у 33% — синхронні з пер
винною пухлиною [3]. За даними
світової статистики, у 80 — 90% хво
рих при КРР IV стадії виявляють не
резектабельні форми метастатично
го ураження печінки [4]. Показники
виживання таких хворих без
хірургічного лікування становлять у
середньому 6 — 12 міс, при застосу
ванні сучасної хіміотерапії — вони
збільшуються до 19 міс [5].
Активний розвиток гепатобіліар
ної хірургії зумовив суттєве розши
рення показань до хірургічного
лікування хворих з приводу мКРР. В
останні 20 років суттєво переглянуті
критерії резектабельності печінки
за її метастатичного ураження [6].
Сьогодні такі критерії, як кількість
метастазів у печінці, позапечінкове
ураження, необхідність резекції ве
ликих судин та суміжних органів, є
відносними обмеженнями під час
планування хірургічного лікування.

З

Реферат
Майже у 50% пацієнтів при колоректальному раку (КРР) виявляють метастатичне
ураження печінки, у 20 — 34% з них метастази синхронні з первинною пухлиною.
Основною проблемою при оцінці резектабельності КРР з метастатичним уражен&
ням печінки (мКРР) є можливість залишити достатній об'єм паренхіми органа,
оскільки гостра печінкова недостатність (ГПН) є одним з провідних факторів ризи&
ку виникнення ускладнень та смертності в ранньому післяопераційному періоді
після розширеної гемігепатектомії. Вивчено доцільність застосування в клініці
Національного інституту раку хірургічної тактики in—situ розділення печінки у
поєднанні з лігуванням ворітної вени (РП—ЛВВ), розробленої групою хірургів в Ре&
генсбурзі. Проаналізовані результати лікування з приводу мКРР з застосуванням
РП—ЛВВ 3 хворих та стандартної двохетапної резекції (СДР) печінки — 3. Три&
валість періоду між етапами РП—ЛВВ у середньому (10 ± 1) доба, СДР — (56 ±
11,3) доби (р = 0,001). Результати дослідження свідчать про безпечність виконан&
ня РП—ЛВВ у хворих з приводу мКРР. Застосування такої хірургічної тактики доз&
волило знизити ризик виникнення ГПН після розширеної резекції печінки у хворих
за білобарного метастатичного ураження органа.
Ключові слова: колоректальний рак з метастатичним ураженням печінки; in—situ
розділення печінки; двохетапна резекція печінки.

Abstract
In up to 50% of patients, suffering colorectal cancer (CRC), a hepatic metastatic affec&
tion was revealed, in 20 — 34% of them the metastases have occurred synchroniously
with primary tumor. The main problem in estimation of resectability of metastatic CRC
(mCRC) is a possibility to preserve a sufficient volume of the organ parenchyma,
because an acute hepatic insufficiency (AHI) constitute one of the main risk factors for
occurrence of complications and mortality in early postoperative period after extended
hemihepatectomy. The expediency of application in National Cancer Institute of the in—
situ hepatic split in conjunction with a portal ligation (ISHS—PL), elaborated by surgical
group in Regensburg, was studied up. The results of treatment of mCRC, using ISHS—
PL — in 3 patients and of a standard two—staged hepatic resection — in 3, were ana&
lyzed. Duration of a gap period between the ISHS—PL stages have constituted on aver&
age (10 ± 1) days, and for a standard two—staged hepatic resection — (56 ± 11.3) days
(р = 0.001). The investigation results witness a safety of performance of the ISHS—PL
in patients, suffering mCRC. Application of such a surgical tactics have permitted to
reduce the risk of an AHI occurrence after performance of the extended hepatic resec&
tion in patients, suffering bilobar metastatic hepatic affection.
Key words: colorectal cancer with metastatic hepatic affection; in—situ split of the
liver; two—staged hepatic resection.

Основною проблемою хірургії пе
чінки у таких хворих є недостатній
об'єм залишкової паренхіми органа
за наявності численних білобарних
метастазів. ГПН є одним з найбільш
значущих факторів ризику виник
нення ускладнень та смертності в
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ранньому післяопераційному пері
оді після розширеної гемігепатек
томії [7, 8]. Певні хірургічні успіхи
досягнуті завдяки впровадженню
методів двохетапної резекції печін
ки, а також прискорення гіпертрофії
залишкової паренхіми печінки. Та
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ким чином, аналіз безпосередніх і
віддалених результатів хірургічного
лікування хворих з приводу обшир
ного ураження печінки є досить
складним питанням. Запропоновані
новітні методи потребують прове
дення наукових розробок, узагаль
нення досвіду хірургів та онкологів з
метою оптимізації хірургічного
лікування в умовах двохетапної ре
зекції мКРР [9, 10].
Нещодавно запропонований
новітній хірургічний метод РП—
ЛВВ з подальшою швидкою гіперт
рофією залишкової кукси печінки
(ЗКП) та повторним хірургічним
втручанням з метою видалення ура
женої частки органа [2]. Така тактика
з позитивними наслідками вперше
застосована H. J. Schlitt та співавто
рами [11] в Регенсбурзі (2007), пред
ставлена на науковому конгресі в
Німеччині (2010) [12].
У теперішній час у провідних он
кологічних центрах активно дослід
жують метод двохетапної резекції
печінки з використанням РП—ЛВВ
[13].
Метою дослідження було підви
щення ефективності хірургічного
лікування хворих з приводу мКРР
шляхом застосування хірургічної
тактики РП—ЛВВ.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати ліку
вання 68 хворих з приводу мКРР,
яким здійснено резекцію печінки в
науково—дослідному відділенні пух
лин органів черевної порожнини та
заочеревинного простору у 2013 —
2014 рр.
У 6 хворих застосований метод
двохетапної резекції печінки, з них у

Òàáëèöÿ 1.
Ïàö³ºíòè

3 (50%) — СДР, за наявності син
хронних білобарних метастазів КРР
в печінці, першим етапом здійсню
вали комбіноване видалення пер
винної пухлини та віддалених мета
стазів в лівій частці печінки з пе
рев'язуванням правої гілки ворітної
вени. Далі проводили 2 — 3 цикли
поліхіміотерапії (ПХТ) та повторно
оцінювали резектабельність пухли
ни з метою виконання правобічної
гемігепатектомії.
У 3 хворих виконана резекція за
методом РП—ЛВВ, доцільність якого
обгрунтована даними трифазової
спіральної комп'ютерної томографії
(СКТ) та результатами волюметрії
можливо допустимого об’єму ЗКП
(понад 30%).
При застосуванні методу РП—
ЛВВ виконували L—подібну чи верх
ньо—серединну лапаротомію. Після
ревізії всіх відділів черевної порож
нини проводили інтраопераційне
ультразвукове дослідження парен
хіми печінки. Початкову мобіліза
цію правої частки печінки не прово
дили, застосовували принцип "пе
реднього доступу" до нижньої по
рожнистої вени [1]. Під час розсічен
ня паренхіми печінки використову
вали методику "Hanging Maneuver".
Паренхіму печінки розсікали за
допомогою ультразвукового дисек
тора, монополярного коагулятора
та лазеро—аргонового скальпеля.
Під час маніпуляції застосовували
метод керованої гіпотензії, маневр
Прингла не використовували. Після
розсічення паренхіми на обох ре
зекційних поверхнях встановлюва
ли гемостатичний матеріал та дре
нажну трубку з метою запобігання
рубцюванню та "зникненню" лінії
резекції.

Стандартом обстеження хворих
перед другим етапом резекції є СКТ
з метою повторної волюметрії ЗКП
та оцінки ступеня гіпертрофії орга
на. Застосовували "ручну" волю
метрію за принципом шайб [14, 15].
Такий підхід забезпечував оцінку
швидкості гіпертрофії ЗКП та порі
вняння її з класичним підходом до
досягнення гіпертрофії паренхіми
печінки шляхом лігування гілки
ворітної вени. СКТ проводили через
7 — 9 діб після першого хірургічно
го етапу. При підтвердженні адекват
ної гіпертрофії паренхіми за дани
ми обстеження та відсутності про
типоказань до операції здійснювали
другий етап. По завершенні хірур
гічного лікування пацієнтів обсте
жували й лікували згідно з затверд
женими стандартами та локальними
протоколами.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В усіх хворих, яким здійснювали
РП—ЛВВ, другий етап виконаний у
повному обсязі (табл. 1); після СДР
другий етап вдалося виконати у 2
пацієнтів, в 1 хворого під час кон
трольного обстеження на тлі прове
дення ПХТ діагностували прогресу
вання метастазів у печінці та мета
хронні метастатичні вогнища у ле
генях. Всім хворим з групи асоційо
ваного in—situ розділення печінки
другий етап виконано в повному об
сязі.
В одного хворого з групи РП—
ЛВВ метастази в печінці діагносто
ували синхронно з первинною пух
линою, у двох —решти вони були
метахронними. В групі СДР в усіх
пацієнтів виявлене синхронне мета
статичне ураження печінки. В усіх

Õàðàêòåðèñòèêà õâîðèõ
Â³ê, ðîê³â

Ñòàòü

Ã³ñòîëîã³÷íèé òèï
ïåðâèííî¿ ïóõëèíè

Ñòàä³ÿ çàõâîðþâàííÿ
(çà êëàñèô³êàö³ºþ TNM)

44

æ

Àäåíîêàðöèíîìà

pT3pN0M0,G3

61
60

æ
æ

Àäåíîêàðöèíîìà
Àäåíîêàðöèíîìà

pT4pN1M0,G2
pT4pN0M0,G4

Íå ïðîâîäèëè äî îïåðàö³¿
íà ïå÷³íö³
4 êóðñè FOLFOX–6
6 êóðñ³â FOLFOX–6

50
48
52

÷
÷
æ

Àäåíîêàðöèíîìà
Àäåíîêàðöèíîìà
Àäåíîêàðöèíîìà

pT4pN0M1,G4
pT3pN1M1,G3
pT4pN0M1,G4

2 êóðñè FOLFOX–6
3 êóðñè FOLFOX–6
2 êóðñè FOLFOX–6

ÏÕÒ

Ãðóïà ÐÏ–ËÂÂ
1
2
3
Ãðóïà ÑÄÐ
1
2
3
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Òàáëèöÿ 2.

Õàðàêòåðèñòèêà õ³ðóðã³÷íèõ âòðó÷àíü

Ïàö³ºíòè

Îáñÿã ðåçåêö³¿

Ãðóïà ÐÏ–ËÂÂ
Êîìá³íîâàíà ðåçåêö³ÿ ñèãìîïîä³áíî¿ îáîäîâî¿ êèøêè ç ïðàâîá³÷íîþ
1
ãåì³ãåïàòåêòîì³ºþ, ðîçøèðåíîþ íà CIV
2
Ðîçøèðåíà ïðàâîá³÷íà ãåì³ãåïàòåêòîì³ÿ íà CIV
Ðîçøèðåíà ïðàâîá³÷íà ãåì³ãåïàòåêòîì³ÿ íà C IV, òîòàëüíà êàóäàëüíà
3
ëîáåêòîì³ÿ CI
Ãðóïà ÑÄÐ
Êîìá³íîâàíà ë³âîá³÷íà ãåì³êîëåêòîì³ÿ ç àòèïîâîþ
² åòàï
ðåçåêö³ºþ C II ïå÷³íêè, ë³ãóâàííÿì ïðàâî¿ ã³ëêè âîð³òíî¿
1
âåíè
²² åòàï
Ðîçøèðåíà ïðàâîá³÷íà ãåì³ãåïàòåêòîì³ÿ íà CIV
Êîìá³íîâàíà ðåçåêö³ÿ ñèãìîïîä³áíî¿ îáîäîâî¿ êèøêè ç
² åòàï
àòèïîâîþ ðåçåêö³ºþ C III ïå÷³íêè, ë³ãóâàííÿì ïðàâî¿ ã³ëêè
2
âîð³òíî¿ âåíè
²² åòàï
Ïðîãðåñóâàííÿ õâîðîáè
Êîìá³íîâàíà ë³âîá³÷íà ãåì³êîëåêòîì³ÿ ç àòèïîâîþ
3
² åòàï
ðåçåêö³ºþ C IV, C I² ïå÷³íêè, ë³ãóâàííÿì ïðàâî¿ ã³ëêè âîð³òíî¿
âåíè

хворих досягнута R0—резекція з
мінімальним відступом від краю
пухлини понад 5 мм.
Вік хворих груп РП—ЛВВ та СДР
відповідно 60 і 50 років, за статтю
різниця в групах недостовірна. За
даними гістологічного дослідження
первинної пухлини в усіх хворих
діагностована аденокарцинома, сту
пінь диференціювання G2— G4.
Тривалість періоду між хірургічни
ми етапами при РП—ЛВВ у середнь
ому (10 ± 1) доба, тоді як при СДР —
(56 ± 11,3) доби (р = 0,001).
Характеристика
хірургічних
втручань в обох групах представле
на у табл. 2. У 2 хворих виконана
класична двохетапна резекція РП—
ЛВВ, в 1 — з приводу мКРР з син
хронним ураженням печінки —
комбінована резекція сигмоподіб
ної ободової кишки з розширеною
правобічною гемігепатектомією на
CIVb. У 2 пацієнтів з групи РП—ЛВВ
ПХТ проведена до резекції печінки.
Після здійснення РП—ЛВВ ГПН не
було.
В групі СДР перший етап перед
бачав резекцію первинної пухлини
та атипове видалення синхронних
віддалених метастазів лівої частки
печінки та перев'язування правої
гілки ворітної вени. Всім пацієнтам
проведена ПХТ в неоад'ювантному

режимі перед другим етапом ре
зекції печінки, в одного пацієнта
відзначене прогресування хвороби
на тлі ПХТ. Таким чином, завершити
заплановане хірургічне лікування
вдалося тільки у двох пацієнтів.
Деякі автори [13] рекомендують
виконувати другий етап з видалення
ураженої частки печінки через 8—
10 діб після першого; інші дослідни
ки — через 7 [16] чи 12 [17] діб; у на
шому дослідженні — 9 — 11 діб. На
момент проведення аналізу РП—
ЛВВ резекція печінки успішно вико
нана, у 3 пацієнтів, в 1 об'єм ЗКП ста
новив 15%, у інших — понад 30%.
Ступінь гіпертрофії печінки у хво
рих групи РП—ЛВВ 68%, групи СДР
— 56%. Деякі автори пропонували
виконання атипової резекції ЗКП
при РП—ЛВВ з приводу білобарних
метастазів [18], проте, ми такий ме
тод не застосовували.
Проаналізовані найближчі та
віддаленні результати лікування хво
рих у строки спостереження в групі
РП—ЛВВ у середньому (5 ± 2,5) міс, в
групі СДР — (4 ± 3,6) міс. У строки до
30 діб після операції ускладнень, які
могли б загрожувати життю, не було,
всі пацієнти живі (табл. 3). В групі
РП—ЛВВ у 2 хворих виник пра
вобічний реактивний плеврит та
рідинне відмежування в зоні ре
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ÇÊÏ, %

Ã³ïåðòðîô³ÿ
ÇÊÏ, %

²íòåðâàë
ì³æ
åòàïàìè
âòðó÷àííÿ,
ä³á

30

68

11

38

54

9

15

86

10

20

45

64

25

–

–

30

53

48

зекції печінки, що усунуте консерва
тивними засобами. В групі СДР в од
ного хворого виникла пневмонія та
нагноєння операційної рани.
Тривалість лікування хворих у
стаціонарі становила після РП—ЛВВ
— у середньому (25 ± 5) днів, після
СДР — (26 ± 11,6) дня. В однієї
пацієнтки відзначене прогресуван
ня захворювання через 8 міс після
РП—ЛВВ (метастатичне ураження
CII печінки), їй проводять неоад'ю
вантну ПХТ. На момент проведення
дослідження після СДР прогресуван
ня захворювання не спостерігали.
Наводимо спостереження. Паці
єнтка К., 60 років, госпіталізована з
діагнозом: аденокарцинома сигмо
подібної
ободової
кишки
pT4pN1M0, G2, проведене комбіно
ване лікування (2013 р.), захворю
вання тривало (метастази в CI, CIVb,
CV — CVIII). Проведені 6 курсів ПХТ
(FOLFOX—6, ефект — стабілізація),
ІІ клінічна група. За даними волю
метрії, СКТ та МРТ у хворої виявлені
множинні метахронні вогнища в
правій частці печінки, одне з них
поширювалося на CIVb, також вияв
лений метастаз в CI (див. рисунок).
Хворій заплановано двохетапну
РП—ЛВВ резекцію печінки, об'єм
ЗКП близько 15%. Успішно здійснені
обидва етапи резекції.

hirurgiya.com.ua

11

Òàáëèöÿ 3.
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В останні роки резекцію печінки
з приводу мКРР вважають стандар
тизованою та безпечною процеду
рою, у більшості передових хірур
гічних центрів відзначають задо
вільні результати лікування таких
хворих, післяопераційна смертність
не перевищує 5%, а за відсутності ци
розу в неураженій пухлиною тка
нині печінки — 1% [19]. У хворих
при мКРР, в тому числі за синхрон
ного ураження печінки, R0—ре
зекція є єдиним способом лікування,
що дозволяє ефективно контролю
вати перебіг хвороби. Швидкість

²²
²²
²²²à

30
8
26

одужання пацієнта після резекції
печінки пропорційно залежить від
об'єму ЗКП [20]. Частота виникнення
ГПН після операції, за даними літе
ратури, становить 1,2 — 32%, що за
лежить від об'єму ЗКП у кожного
хворого [7]. Ризик виникнення ГПН
збільшується за об'єму ЗКП менше
25% загального об'єму печінки
(ЗОП) [21]. У пацієнтів за наявності
виражених непухлинних супутніх
захворювань печінки, зокрема, ци
розу, для проведення неоад'ювант
ної ПХТ співвідношення ЗКП/ЗОП
має бути 40% і більше [19]. Співвідно

А

В

С
Результати обстеження хворої К.
А & СКТ на 9&ту добу після першого етапу РП&ЛВВ;
В & операційне поле під час другого етапу РП&ЛВВ (розширена правобічна
гемігепатектомія на CIV, тотальна каудальна лобектомія CI;
С & гіпертрофія ЗКП 86% від початкового об'єму.
ППВ & права печінкова вена; ПВ & ворітна вена.
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шення ЗКП та маси тіла пацієнтів за
відсутності супутніх захворювань
печінки має бути менше 0,5, за їх на
явності — менше 0,8 для зменшення
ризику виникнення ГПН [14].
Сьогодні розроблені методи, зок
рема, ЛВВ, емболізація ворітної вени
(ЕВВ), які мають переваги та не
доліки під час лікування мКРР. Ре
зультати використання двохетапної
резекції печінки у хворих з приводу
білобарного ураження свідчать про
обмежені можливості застосування
цих хірургічних методів [1, 22]. В ос
танні роки стандартним підходом
до досягнення гіпертрофії ЗКП було
застосування ЕВВ. Проте, така такти
ка не завжди забезпечує бажаний
ступінь гіпертрофії, крім того, ЕВВ
асоціювалася з досить високим рів
нем (2,8%) втрати можливості ре
зекції печінки [23]. Як правило, для
досягнення адекватної гіпертрофії
ЗКП з використанням ЕВВ необ
хідно 2 — 8 тиж [18], за цей період
можливе прогресування хвороби,
частота якого, за даними літератури,
становить 17% [24]. Розроблений ме
тод РП—ЛВВ, за попередніми ре
зультатами, має перспективи ком
пенсувати недоліки ЕВВ. За даними
дослідників [18], у 25 хворих, вда
лось досягти швидкої та ефективної
гіпертрофії ЗКП у середньому на
74% через 9 діб після першого етапу
хірургічного лікування. Швидку
гіпертрофію ЗКП після РП—ЛВВ
відзначали й інші дослідники, які че
рез 2 тиж виконали правобічну три
секціоектомію [20].
Концепція, на якій оснований
метод РП—ЛВВ, розроблена у 2004
р. [13], проте, цей підхід набув ново
го змісту та можливості застосуван
ня в умовах хірургії мКРР [25]. Вва
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жають, що лігування правої гілки
ворітної вени має супроводжуватись
реактивною перфузією правої част
ки печінки через міжчасткові
внутрішньопечінкові судини та ко
латеральні гілки протилежної част
ки [26]. Така думка нещодавно
підтверджена клінічними дослід
женнями [27, 28]. Техніка РП—ЛВВ
передбачає класичне лігування пра
вої гілки ворітної вени та одночасне
розділення паренхіми печінки. Це
здійснюють вздовж серпоподібної
зв'язки (резекція CII — CIII від решти
паренхіми печінки), як це рекомен
дують деякі автори [18], чи з атипо
вою резекцією CIVb [29]. Доведено,
що РП—ЛВВ забезпечує достовірне
прискорення процесів гіпетрофії
паренхіми печінки у порівнянні з
таким за класичного лігування гілки
ворітної вени (за добу відповідно на
22 і 3%) [9]. Більш тривалий період (4
тиж) між етапами хірургічного втру
чання дозволяє досягти гіпертрофії
ЗКП до 200%, проте, у таких хворих
виникають більші технічні склад
нощі під час другого етапу через ви
ражений спайковий процес [27].
У деяких пацієнтів за мКРР не
можливе комбіноване чи етапне
хірургічне лікування через пошире
не ураження печінки метастатич
ною хворобою, супутні хвороби та
непухлинні захворювання печінки,

яким проводять паліативну чи симп
томатичну терапію. Хірургічну так
тику з використанням РП—ЛВВ вва
жають новітньою, оскільки за її за
стосування кількість таких пацієнтів
зменшується. Показанням до засто
сування РП—ЛВВ при мКРР є нере
зектабельність навіть за класичного
двохетапного хірургічного підходу
[30, 31]. Тому ми переконані, що
підвищений ризик, пов'язаний з
технічною складністю РП—ЛВВ, до
пустимий у зв'язку з збільшенням
кількості хворих, у яких видалені ме
тастатичні вогнища в печінці.
Крім того, ми вважаємо, що РП—
ЛВВ слід застосовувати при мКРР за
умови ретельного відбору пацієнтів,
що дозволить досягти безпечної
R0—резекції за білобарного мета
статичного ураження печінки. Про
те, з метою підтвердження ефектив
ності запропонованого методу не
обхідно оцінити віддалені результа
ти лікування.
Вважають, що широке застосу
вання ПХТ при мКРР у неоад'ювант
ному режимі дозволяє розширити
показання до здійснення РП—ЛВВ
за часткової чи повної регресії пух
лини. Проте, при цьому можливе
збільшення ризику виникнення
синдрому обструкції синусоїдних
судин та інших токсичних усклад
нень в неураженій пухлиною тка

нині печінки, що також корелює з
ризиком виникнення ГПН після опе
рації, отже, таких пацієнтів можна
оперувати з застосуванням РП—
ЛВВ. Таким чином, застосування
мультидисциплінарного
підходу
при мКРР з проведенням неоад'ю
вантної ПХТ за затвердженими між
народними рекомендаціями дозво
лить збільшити кількість пацієнтів, у
яких можливе виконання досліджу
ваного методу хірургічного втру
чання.

ВИСНОВКИ
1. Використання хірургічної так
тики лікування з застосуванням
РП—ЛВВ дозволяє знизити ризик
виникнення ГПН після розширеної
резекції печінки у хворих з приводу
КРР за білобарного метастатичного
ураження печінки.
2. Отримані дані свідчать про
безпечність виконання РП—ЛВВ у
хворих з приводу мКРР.
3. Досліджувана хірургічна такти
ка технічно складна, її слід застосо
вувати в умовах спеціалізованих
хірургічних центрів з ретельним
відбором пацієнтів.
4. Розробка критеріїв застосуван
ня РП—ЛВВ є перспективним на
прямком подальших досліджень.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПО ПОВОДУ МЕСТНО—РАСПРОСТРАНЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ
А. В. Борота, О. В. Совпель, А. П. Кухто, Н. К. Базиян—Кухто
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

COMBINED OPERATIVE INTERVENTIONS
FOR LOCALLY—SPREAD DISEASES OF LARGE BOWEL
А. V. Borota, О. V. Sovpel, А. P. Кuhto, N. К. Baziyan—Кuhto

В

последние годы намети
лась тенденция к увеличе
нию частоты выявления за
пущенных форм рака тол
стой кишки (ТК), что обусловлено
некоторыми объективными факто
рами, основным из них является не
своевременное обращение населе
ния за медицинской помощью [1, 2].
Как следствие, увеличилась частота
осложненных форм рака ТК, среди
которых особое место занимает
прорастание опухолью окружаю
щих органов и тканей. Вовлечение в
опухолевый процесс ТК соседних
органов значительно ограничивает
возможность выполнения радикаль
ного вмешательства, что обусловле
но выраженным перифокальным
воспалением вокруг опухоли, часто
без четких границ в окружающих
тканях и клетчатке. В связи с этим
нередко хирург вынужден отказы
ваться от выполнения резекции [3 —
5]. Так, при прорастании опухолью
ободочной кишки соседних орга
нов перифокальное воспаление от
мечено почти у 40% больных. Дру
гим негативным следствием прорас
тания опухолью соседних органов
является то, что при выполнении
КОВ на ТК и, соответственно, рас
ширении объема операции хирурги
стремятся осуществить обструктив
ную резекцию для облегчения тече
ния послеоперационного периода
[6 — 8]. Это обусловливает инвали
дизацию больных, а повторные вос
становительные операции выпол
няют крайне редко из—за тяжести и
большого риска послеоперацион
ных осложнений.
Надежные объективные крите
рии прогнозирования результатов

Реферат
В клинике общей хирургии на базе Областного колопроктологического центра в
период 2012 — 2013 гг. оперированы 469 пациентов по поводу различных заболе&
ваний толстой кишки (ЗТК). Проанализированы результаты лечения 51 (10,8%)
пациента, которым произведены комбинированные оперативные вмешательства
(КОВ). По поводу опухолей толстой кишки оперированы 48 (94,1%) пациентов, не&
опухолевых заболеваний — 3 (5,9%). КОВ при опухолях толстой кишки различной
локализации в объеме паллиативных выполнены у 22 (13,1%) больных, у 34 (67%)
— с резекцией или удалением одного пораженного органа, у 17 (33%) — двух ор&
ганов и более. У 49 (96%) больных операция завершена формированием межки&
шечного анастомоза либо низведением ободочной кишки. При адекватном про&
ведении диагностических мероприятий и предоперационной подготовки пациен&
тов выполнение КОВ целесообразно, поскольку не ухудшает показатели качества
их жизни. Для оценки степени риска КОВ следует учитывать объем и тяжесть каж&
дого этапа, выраженность нарушений функций органов и систем, операбельность
процесса.
Ключевые слова: заболевания толстой кишки; комбинированные оперативные
вмешательства.

Abstract
In the clinic of general surgery, based on The Rural coloproctological centre, in 2012 —
2013 yrs 469 patients were operated for various diseases of large bowel. There were
analyzed the results of treatment in 51 (10.8%) patients, to whom the combined oper&
ative interventions (COI) were conducted. For the large bowel tumors 48 (94.1%)
patients were operated, for nontumoral diseases — 3 (5.9%). COI, as a palliative pro&
cedures for the large bowel tumors of various localization, were performed in 22
(13.1%) patients, in 34 (67%) — with resection and excision of one organ, and in 17
(33%) — of two organs and more. In 49 (96%) patients the operation was completed by
formation of interintestinal anastomosis or using colonic descendence. In adequate
conduction of diagnostic measures and preoperative preparations of patients the COI
performance is expedient, because it do not compromise the indices of the patients
quality of life. For estimation of the COI risk grade it is necessary to take into account
the volume and severity of each stage, expressiveness of the disorders in the organs
and systems function as well as the tumors resectability.
Key words: diseases of large bowel; combined operative interventions.

выполнения КОВ у пациентов по
поводу различных ЗТК отсутствуют.
Преимуществами КОВ являются
предупреждение прогрессирования
и осложнений основного и сопутст
вующих заболеваний, устранение
риска повторного вмешательства,
уменьшение суммарной продолжи
тельности лечения пациентов в ста
ционаре. Однако возможны и отри
цательные последствия КОВ, в част
ности, увеличение продолжитель
ности оперативного вмешательства
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и вероятности возникновения ин
тра— и послеоперационных ослож
нений [9].
Актуальной является проблема
установления показаний и противо
показаний к выполнению КОВ из—
за отсутствия комплексного подхо
да и общепринятого алгоритма ле
чебно—диагностических меропри
ятий.
Цель исследования: проанализи
ровать результаты выполнения КОВ
у пациентов по поводу ЗТК.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В клинике общей хирургии за пе
риод 2012 — 2013 гг. оперированы
469 пациентов по поводу различ
ных ЗТК.
Проанализированы результаты
лечения 51 (10,8%) пациента, у кото
рых выполнены КОВ. Женщин было
30 (58,9%), мужчин — 21 (41,1%).
Возраст больных от 27 до 75 лет. Из
сопутствующих заболеваний ише
мическая болезнь сердца, атероск
леротический кардиосклероз диа
гностированы у 21 пациента, вари
козное поражение вен нижних ко
нечностей — у 12, гипертоническая
болезнь ІІ — ІІІ стадии — у 11, сахар
ный диабет І типа — у 5, язвенная бо
лезнь желудка и двенадцатиперст
ной кишки — у 2, недостаточность
митрального клапана и клапана аор
ты — у 2.
По поводу опухолей толстой
кишки оперированы 48 (94,1%) па
циентов, неопухолевых заболева
ний — 3 (5,9%). КОВ по поводу рас
пространенных злокачественных
новообразований ТК в объеме пал
лиативных выполнены у 22 (13,1%)
больных. Рак сигмовидной ободоч
ной кишки диагностирован у 20
(39,2%) больных, прямой — у 7
(13,7%), поперечной ободочной — у
6 (11,7%), слепой — у 5 (9,8%), восхо
дящей ободочной — у 4 (7,8%), нис
ходящей ободочной — у 2 (3,9%), ле
вого изгиба ободочной кишки — у 1
(1,9%), заднепроходного канала — у
3 (5,8%); дивертикулез сигмовидной
ободочной кишки — у 3 (5,8%).
Всем пациентам до операции
проводили комплексное обследова
ние, которое включало клиничес
кую оценку общего состояния, а так
же функций органов и систем; диа
гностику основного и сопутствую
щих заболеваний (ультразвуковое
исследование, гастродуоденофиб
роскопия,
колонофиброскопия,
ректороманоскопия).
Основное
внимание при планировании опе
ративного вмешательства уделяли
данным спиральной компьютерной
томографии с введением внутрь и
внутривенно контрастного вещест
ва для оценки распространенности
процесса. После этого корригиро
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вали предоперационную подготов
ку, назначали дополнительные ме
тоды обследования, планировали
этапы операции, устанавливали по
казания и противопоказания к вы
полнению КОВ.
По результатам тщательного об
следования и с учетом сопутствую
щих заболеваний пациентам прово
дили предоперационную корриги
рующую терапию.
По поводу основного ЗТК резек
ция сигмовидной ободочной кишки
выполнена у 15 (29,8%) больных,
правосторонняя гемиколэктомия —
у 10 (19,6%), брюшноанальная ре
зекция прямой кишки — у 10
(19,6%), левосторонняя гемиколэк
томия — у 8 (15,6%), передняя резек
ция прямой кишки — у 3 (5,8%), ре
зекция прямой кишки по Дюамелю
— у 2 (3,9%), сигмопроктэктомия с
формированием J—образного иле
ального резервуара, илеоанального
анастомоза, протективной илеосто
мией, резекция ободочной кишки
по Микуличу и прямой кишки по
Гартманну — по одному наблюде
нию.
У 34 (67%) больных выполнены
КОВ с резекцией или удалением од
ного пораженного органа, у 17
(33%) — двух органов и более.
После лапаротомии и ревизии
органов брюшной полости опреде
ляли степень вовлечения в воспали
тельный или опухолевый процесс
соседних органов и структур.
Первым этапом осуществляли
резекцию либо удаление вовлечен
ного в инфильтрат органа, затем
восстанавливали его целостность
(желудка, тонкой кишки, мочевого
пузыря) и приступали к резекции
пораженного участка ТК.
Часто во время ревизии вскрыва
ли параколический абсцесс, его по
лость тщательно санировали, сво
бодную брюшную полость отграни
чивали и приступали к основному
этапу операции.
Обязательно проводили интрао
перационную экспресс—диагнос
тику тканей, вовлеченных в патоло
гический процесс.
Непрерывность тонкой кишки
восстанавливали путем формирова
ния анастомоза бок в бок, целост

ность мочевого пузыря — наложе
ния двухрядного шва на его стенку. У
49 (96%) больных операция завер
шена формированием межкишеч
ного анастомоза либо низведением
ободочной кишки. У 2 больных вы
полнена обструктивная резекция
левой половины ободочной кишки.
Использовали дубликатурный инва
гинационный анастомоз конец в ко
нец. По завершении восстанови
тельного этапа брюшную полость
широко дренировали и промывали
растворами антисептиков.
У 15 больных выполнена комби
нированная резекция сигмовидной
ободочной кишки, из них у 5 — в со
четании с тубовариоэктомией; у 2 —
резекцией мочевого пузыря, левого
мочеточника, экстирпацией культи
шейки матки и тубовариоэктомией
справа; у 2 — атипичной резекцией
печени; у 2 — аппендэктомией; у 1 —
надвлагалищной ампутацией матки
с придатками; у 1 — резекцией под
вздошной кишки; у 2 — экстирпаци
ей матки с придатками и аппендэк
томией; у 1 — резекцией тонкой
кишки.
Различные виды резекции пря
мой кишки с низведением ободоч
ной в заднепроходный канал вы
полнены у 16 пациентов, из них у 5
— с резекцией задней стенки влага
лища, у 4 — резекцией тонкой киш
ки, у 3 — тубовариоэктомией, у 2 —
атипичной резекцией печени, у 2 —
резекцией подвздошной кишки, в
том числе у 1 — надвлагалищной ам
путацией матки.
У 10 больных выполнена комби
нированная правосторонняя геми
колэктомия, у 4 из них — наряду с
тубовариоэктомией; у 3 — атипич
ной резекцией левой доли печени; у
2 — аппендэктомией; у 1 — резекци
ей мочевого пузыря.
Комбинированная левосторон
няя гемиколэктомия произведена 8
больным, у 3 из них — с резекцией
хвоста поджелудочной железы и
спленэктомией; у 2 — резекцией
петли тонкой кишки и тубоварэкто
мией; у 1 — резекцией желудка и
атипичной резекцией сегмента пе
чени; у 1 — резекцией тонкой кишки
и холецистэктомией (ХЭ); у 1 — ати
пичной резекцией печени, ХЭ.
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У одной пациентки выполнена
сигмопроктэктомия с формирова
нием J—образного илеоанального
резервуара, илеоанального анасто
моза, наложением протективной
илеостомы наряду с экстирпацией
матки с придатками, аппендэктоми
ей и резекцией тонкой кишки.
Резекция ободочной кишки по
Микуличу с резекцией подвздошной
кишки произведена одному больно
му.
Еще одному пациенту по поводу
распространенной опухоли ректо
сигмоидного отдела прямой кишки
на фоне острой непроходимости
кишечника выполнена обструктив
ная резекция по Гартманну с резек
цией задней стенки мочевого пузы
ря.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Продолжительность операции
составила в среднем (165 ± 25) мин,
продолжительность лечения в ста
ционаре после операции — (14 ± 4)
дня.
Течение послеоперационного
периода после выполнения КОВ су
щественно не отличалось от таково
го после стандартных вмешательств
на ТК.
Послеоперационные осложне
ния возникли у 8 (15,6%) пациентов,
в том числе серома с нагноением
операционной раны — у 5 (9,8%),
пневмония — у 2 (3,9%), анастомо
зит — у 1 (1,9%).
После операции все пациенты
живы.

Таким образом. при адекватном
проведении диагностических меро
приятий и предоперационной под
готовки пациентов выполнение
КОВ целесообразно, поскольку не
ухудшает непосредственные и отда
ленные результаты лечения, а также
показатели качества жизни пациен
тов.
Для оценки степени риска КОВ
следует учитывать объем и тяжесть
каждого этапа, выраженность нару
шений функций органов и систем,
операбельность процесса. Выполне
ние КОВ, несмотря на несколько
большую продолжительность, оп
равдано, поскольку частота ослож
нений практически не отличается
от таковой после стандартных вме
шательств, а перспективы лечения
значительно лучше.
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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ ОБТУРАЦІЙНОЇ
НЕПРОХІДНОСТІ ТОВСТОГО КИШЕЧНИКУ
В. І. Кустрьо, О. В. Лангазо
Берегівська центральна районна лікарня, Закарпатська область

SURGICAL TREATMENT OF AN ACUTE OBTURATION
OF LARGE BOWEL ILEUS
V. І. Кustryo, О. V. Langazo
ірургічне лікування усклад
неного раку товстого ки
шечнику є однією з склад
них проблем невідкладної
хірургії захворювань органів черев
ної порожнини. Одним з найбільш
частих ускладнень пухлин ободової
кишки є ГОНТК, яка виникає у 20 —
85% хворих.
Основним методом лікування
цього ускладнення є оперативне
втручання. Виконання радикальних
оперативних втручань з відновлен
ням цілісності ободової кишки шля
хом накладання первинного тов
сто—товстокишкового анастомозу
не завжди можливе через задав
неність непрохідності кишечнику.
Зважаючи на це, деякі автори реко
мендують виконувати багатоетапні
операції типу Цейдлера—Шлоффе
ра. Першим етапом накладають це
костому, другим — здійснюють ра
дикальну операцію, третім — закри
вають цекостому [1]. В той же час,
інші дослідники багатоетапні опе
рації вважають невиправданими,
оскільки за період між виведенням
колостоми та радикальним етапом
втручання відбуваються прогресу
вання росту пухлини, метастазуван
ня та генералізація процесу, особли
во при виникненні гнійно— запаль
них ускладнень як у черевній по
рожнині, так і в параколостомній
зоні, внаслідок інфікування шкір
но—кишкових швів калом при від
критті просвіту виведеного на пе
редню черевну стінку проксималь
ного відділу кишки, що значно
відтерміновує радикальний етап
операції та значно зменшує резекта
бельність пухлини [2, 3]. За даними
літератури, частота параколостом
них ускладнень при ГОНТК стано
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Реферат
Проаналізовані результати лікування 47 хворих з приводу операбельного раку
лівої половини товстої кишки, ускладненого гострою обтураційною непрохідністю
товстої кишки (ГОНТК), у яких виконана радикальна обструктивна операція типу
Гартманна. У 26 хворих (1—ша група) здійснена типова обструктивна радикальна
операція типу Гартманна, у 21 (2—га група) — радикальна обструктивна операція
за запропонованою нами методикою. У 1—й групі ускладнення після операції ви&
никли у 7 (26,9%) хворих, тривалість лікування у стаціонарі становила у середньо&
му 19 діб; у 2—й групі — ускладнення спостерігали у 2 (9,5%) хворих, тривалість
лікування у стаціонарі — 13 діб. Отже, застосування запропонованого методу
хірургічного лікування ГОНТК дозволило зменшити частоту післяопераційних ус&
кладнень у 2,8 разу, летальність — у 2,4 разу, тривалість лікування у стаціонарі —
в 1,4 разу, потребу у перев’язках та витрати перев’язувального матеріалу після
операції — у 10 разів.
Ключові слова: гостра обтураційна непрохідність товстої кишки; хірургічне ліку&
вання; попередження післяопераційних ускладнень.

Abstract
The results of treatment were analyzed in 47 patients, suffering operable cancer of left
half of large bowel, complicated by an acute obturation ileus of the large bowel (AOILB),
in whom radical obstructive operation of the Hartmann type was performed. In 26
patients (the 1—st group) a typical obstructive operation of Hartmann type was accom&
plished, and in 21 (2—nd group) — a radical obstructive operation in accordance to the
method proposed. In a 1—st group postoperative complications have occurred in 7
(26.9%) patients, duration of stay in stationary was 19 days on average; in the 2—nd
group the complications were observed in 2 (9.,5%) patients. Duration of treatment in
stationary was 13 days. Thus, application of the method of surgical treatment of the
AOILB proposed have permitted to reduce postoperative morbidity rate in 2.8 times, the
lethality — in 2.4 times, duration of a stationary treatment — in 1.4 times, necessity in
postoperative wound dressing procedures and expenditure on dressing material — in
10 times.
Key words: acute obturation large bowel ileus; surgical treatment; prophylaxis of post&
operative complications.

вить 17,5 — 52% [4]. Крім того, при
гнійно—запальних параколостом
них ускладненнях можливе втягнен
ня колостоми у черевну порожнину
внаслідок неспроможності швів з
виникненням калового перитоніту
[5], що потребує виконання релапа
ротомії та ще більшого відтерміну
вання радикального етапу операції.
Тому деякі автори рекомендують у
невідкладному порядку здійснювати
радикальні (обструктивні) опера
тивні втручання типу Гартманна з
накладанням колостоми та подаль
шим виконанням реконструктив

но—відновної операції у плановому
порядку [6, 7]. Проте, за такої такти
ки також можливе виникнення
гнійно—запальних параколостом
них ускладнень, неспроможності
швів з подальшим втягуванням коло
стоми у черевну порожнину, появою
перитоніту, що значно відтерміно
вує виконання відновного етапу
операції, збільшує інвалідизацію
хворих, летальність, погіршує якість
їх життя, трудову та соціальну ре
абілітацію.
Мета роботи: поліпшення ре
зультатів хірургічного лікування
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хворих з приводу ГОНТК шляхом
впровадження нових методів та по
передження післяопераційних ус
кладнень після обструктивних опе
ративних втручань типу Гартманна.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У 47 хворих з приводу опера
бельного раку лівої половини тов
стої кишки, ускладненного ГОНТК,
виконана радикальна обструктивна
операція типу Гартманна. Віком від
40 до 59 років було 11 хворих, від 60
до 74 років — 31, старше 75 років —
5. У 33 (70,2%) хворих — в анамнезі
були повідомлення про періодичні
невиражені кишкові розлади, з них у
22 (66,6%) — минали самостійно, 11
(33,3%) — застосовували послаблю
вальні засоби. В усіх пацієнтів діаг
ностовані одне або кілька соматич
них захворювань у стадії компен
сації або субкомпенсації.
Хворі розподілені на дві групи за
лежно від методу обструктивної
операції.
У 26 хворих (1—ша група) вико
нана типова радикальна обструк
тивна операція типу Гартманна, у 21
(2—га група) — радикальна обструк
тивна операція за запропонованою
нами методикою [8, 9].
Виконували серединну лапаро
томію. За загальноприйнятими он
кологічними принципами мобілізу
вали ліву половину ободової кишки.
На дистальну частину мобілізованої
кишки накладали апаратний шов та
пересікали її. Прошиту куксу пери
тонізували за допомогою кисетного
шва. Дистальний кінець мобілізова
ної кишки разом з пухлиною виво
дили за межі операційного поля, на
4 см проксимальніше пухлини
вскривали кишку і видаляли її вміст
шляхом "зцідження", починаючи від
сліпої кишки до межі мобілізації
ободової кишки, не доходячи до
пухлини 40 см, при цьому вміст тим
часово збереженої мобілізованої ча
стини кишки через розріз вище пух
лини видаляли за межі операційно

го поля у підготовлену ємність. За
необхідності через утворений роз
різ у кишечник вводили поліхлорві
нілову трубку, промивали його про
світ з подальшою аспірацією за
лишків промивних вод. Таким чи
ном, раніше мобілізований відділ
кишечнику використовували для
тимчасового природного інтраопе
раційного видалення вмісту за межі
операційного поля. Після випорож
нення кишечнику на рівні мобілі
зації проксимального відділу ободо
вої кишки накладали апаратний
шов, кишку пересікали й видаляли
разом з пухлиною. Прошитий випо
рожнений оральний кінець ободо
вої кишки через окремий розріз ви
водили на передню черевну стінку і
фіксували окремими пошаровими
вузловими швами, залишали надли
шок до 4 см. Черевну порожнину по
шарово зашивали. Танталовий шов
відсікали. Виведений у вигляді стоми
кінець ободової кишки зшивали з гу
мовим еластичним циліндричним
протезом довжиною 15 — 17 см
кінець у кінець [8], або в просвіт
кишки вводили опірне кільце у ви
гляді циліндра, діаметр якого від
повідав діаметру кишки, з насадже
ним на дистальний кінець гумовим
відводом для видалення вмісту до
вжиною 15 — 17 см. Конструкцію
фіксували у просвіті кишки шляхом
перев'язування її на опірному кільці
лігатурою [9]. Дистальний кінець гу
мового протеза—відводу довжиною
до 15 см вміщували у ємність для
збирання вмісту кишки. На 7 — 8—
му добу після операції на рівні шкіри
відсікали та видаляли надлишок ви
веденої кишки разом з гумовим про
тезом — відводом вмісту.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У хворих 1—ї групи стому
відкривали на 2 —3—тю добу після
операції, внаслідок постійного по
трапляння вмісту кишечнику на шви
та шкіру навколо стоми необхідно
було проводити до 12 перев’язок на

добу, постійну гігієнічну обробку
шкіри. Витрати перев’язувального
матеріалу становили у середньому
200 — 300 см2 на добу.
Ускладнення після операції ви
никли у 7 (26,9%) хворих: параколо
стомні гнійно—запальні ускладнен
ня — у 4 (15,3%), з них в 1 — втягу
вання стоми у черевну порожнину,
післяопераційна пневмонія — в 1,
гостра серцево—судинна недостат
ність — у 2. Померли 3 (11,5%) хво
рих, 2 — внаслідок гострої серце
во—судинної недостатності, 1 — від
перитоніту. Тривалість лікування у
стаціонарі становила у середньому
19 діб.
У хворих 2—ї групи внаслідок
відведення вмісту кишечнику за
межі операційного поля, через гумо
вий протез—відвод здійснювали од
ну перев’язку на добу, витрати пе
рев’язувального матеріалу станови
ли у середньому 20 — 30 см2. Стома
функціонувала з першої доби. Ус
кладнення після операції виникли у
3 (9,5%) хворих: запальний інфільт
рат в ділянці стоми — в 1, пневмонія
— в 1, гостра серцево—судинна не
достатність — в 1. Помер 1 (4,7%)
хворий внаслідок гострої серцево—
судинної недостатності. Тривалість
лікування у стаціонарі становила у
середньому 13 діб.

ВИСНОВКИ
1. Удосконалення та розробка
нових методів хірургічного ліку
вання ГОНТК сприяли попереджен
ню або зменшенню частоти післяо
пераційних ускладнень.
2. Застосування запропоновано
го методу хірургічного лікування
ГОНТК дозволило зменшити часто
ту післяопераційних ускладнень у
2,8 разу, післяопераційну ле
тальність — у 2,4 разу, тривалість
лікування хворого у стаціонарі — в
1,4 разу, зменшити частоту пе
рев’язок та матеріальні витрати на
перев'язувальний матеріал після
операції у 10 разів.
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ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ
СВИЩЕЙ ПРЯМОЙ КИШКИ
В. В. Грубник, С. П. Дегтяренко
Одесский национальный медицинский университет

TACTIC OF SURGICAL TREATMENT OF COMPLEX
RECTAL FISTULA
V. V. Grubnik, S. P. Degtyarenko
ысокая частота неудовле
творительных результатов
лечения сложных СПК, от
сутствие четких показаний
к применению того или иного мето
да операции, обусловливают необ
ходимость разработки новых алго
ритмов хирургического лечения та
ких больных для внедрения в прак
тическую деятельность хирурга—
проктолога.
Обсуждение тактики лечения
сложных СПК невозможно без чет
кого понимания понятия "слож
ность" с разделением в зависимости
от степени сложности.
Понятие "сложность" СПК недо
статочно освещено в современной
литературе. В соответствии с наибо
лее распространенной в странах
СНГ классификацией, сложные сви
щи — это разветвленные, простые —
имеющие прямолинейный свище
вой ход [1]. Такой же подход к опре
делению сложности свищевого хода
отмечен в классификациях, приня
тых в Европе и США [2].
Чем выше по отношению к
сфинктеру заднего прохода (СЗП)
расположен свищевой ход, тем чаще
формируются не прямые, а разветв
ленные ходы, гнойные полости в
клетчатке, более выражен рубцовый
процесс в тканях, окружающих ход,
в том числе в СЗП [3]. Как линейные,
так и разветвленные СПК могут быть
высокими и низкими.
По поводу сложных СПК выпол
няют операции двух видов:
— сфинктеросохраняющие (пла
стический метод, пломбирование
свищевого хода, интрасфинктерное
лигирование);
— с рассечением СЗП (лигатур
ный метод, иссечение свища с вос
становлением СЗП).

В

Реферат
Обобщен опыт обследования и лечения 646 пациентов по поводу различных
форм сложных свищей прямой кишки (СПК). Разработана и внедрена рабочая
классификация СПК с учетом их сложности. Применение дифференцированного
подхода позволило более широко использовать сфинктеросохраняющие методы,
улучшить функциональные результаты, качество жизни пациентов, уменьшить
продолжительность периода нетрудоспособности и частоту инвалидизации боль&
ных.
Ключевые слова: сложные свищи прямой кишки; классификация.

Abstract
The experience of the examination and treatment of 646 patients for different forms of
complex rectal fistula (CRF) summarized. A working classification of the CRF with
regard to their complication was developed and implemented. A differentiated
approach has allowed greater use sphincter—preserving methods to improve function&
al outcome, quality of life, reduce the duration of the disability period and frequency of
patients disability.
Key words: complex rectal fistula; classification.

Разнообразие
существующих
классификаций и отсутствие четко
го алгоритма выбора оптимального
метода лечения СПК обусловливают
необходимость проведения даль
нейших исследований.
Цель исследования: повышение
эффективности лечения больных
по поводу сложных СПК на основе
дифференцированного подхода к
выбору метода оперативного вме
шательства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы 646 пациентов в
возрасте от 20 до 62 лет, опериро
ванных в Одесской областной кли
нической больнице в период с 2003
по 2014 г. по поводу различных
форм СПК. Выборку формировали
по когортному принципу, преобла
дали мужчины (60,6%), соотноше
ние мужчин и женщин 1,5:1. В иссле
дование не включали пациентов
при наличии острого воспалитель
ного процесса, болезни Крона, ят
рогенном происхождении СПК. В
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зависимости от топографоанатоми
ческих особенностей и отношения
свищевого хода к волокнам СЗП
больные распределены на две груп
пы.
В I клиническую группу включен
351 пациент с простыми СПК. Про
стыми СПК считаем все интрас
финктерные и низкие транссфинк
терные СПК, для устранения кото
рых применяли одномоментную
фистулэктомию
с
допустимой
сфинктеротомией без нарушения
замыкательной функции СЗП. У всех
пациентов применен метод Габриэ
ля.
Во II группу включены 295 паци
ентов со сложными СПК, требующи
ми индивидуального подхода к ле
чению в зависимости от пола. К ним
относили высокие транссфинктер
ные и все экстрасфинктерные СПК.
У 120 пациентов применен лига
турный метод; у 108 — пластичес
кий метод с перемещением слизис
то—подслизистого лоскута по ори
гинальной методике; у 63 — метод
интрасфинктерного лигирования
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сложных СПК, из них у 2 — предва
рительно свищевой ход пломбиро
вали фибриновым клеем; у 4 — свищ
иссекали, осуществляли пластику
СЗП.
Проктологическое обследование
включало осмотр области промеж
ности с пальпацией, пальцевое ис
следование СЗП и заднепроходного
канала, зондирование свищевого
хода, пробу с красителем, аноско
пию, ректороманоскопию для выяв
ления ранее возникших и сопутст
вующих парапроктиту заболеваний
прямой кишки (геморрой, трещина
заднего прохода, фиброзные поли
пы прямой кишки). Анализ данных
проктологического обследования у
75,2% пациентов позволил получить
достоверную информацию о строе
нии свищевого хода и отношении
его к СЗП. Дополнительно проводи
ли сфинктероманометрию, транс
ректальное ультразвуковое исследо
вание (ТРУЗИ) свищевого хода, маг
ниторезонансную
томографию
(МРТ) в режиме Stir c 3D визуализа
цией и последующим контролем во
время операции.
У 90,2% больных удалось точно
установить внутреннее свищевое
отверстие и отношение свищевого
хода к волокнам СЗП. Локализация и
размеры гнойных полостей в пара
ректальной клетчатке интраопера
ционно подтверждены у всех боль
ных.
Во время обследования до опера
ции определяли сложность свище
вого хода и ее степень (различаем 2
степени сложности по Лурину). Па
циентов при СПК 1 степени сложно
сти оперировали с применением в
основном сфинктеросохраняющих
методов, при СПК 2 степени слож
ности — в два этапа. Первым этапом

было иссечение свищевых ходов,
дренирование гнойных затеков, вы
полнение симультанных операций
(геморроидэктомии, удаление фиб
розных полипов, трещин заднего
прохода) с последующим проведе
нием свободной лигатуры через
внутреннее отверстие свища для
формирования линейного трубча
того свищевого хода по кратчайше
му пути (уменьшение сложности
свища до 1 степени).

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Рецидивы и несостоятельность
швов СЗП после операции по пово
ду СПК — это основные проблемы
практической проктологии.
Рецидивов после операции Габ
риэля не было. Показатели аналь
ной сфинктероманометрии соот
ветствовали таковым до операции.
Возникновение анальной инконти
ненции после операции Габриэля
возможно только при неправиль
ном установлении диагноза просто
го СПК.
Рецидивы и наблюдения аналь
ной инконтиненции, по данным
клиники, после оперативного лече
ния сложных СПК с применением
различных методов представлены в
таблице. В основном рецидивы воз
никали в период отработки метода
двухэтапного лечения.
Результаты хирургического лече
ния сложных СПК изучены у 254
(86,1%) пациентов в сроки 3, 6, 12, 18
и 24 мес.
Причинами возникновения ре
цидивов было несоблюдение общих
принципов выбора метода опера
ции: отношение свищевого хода к
волокнам СЗП; наличие и выражен
ность рубцового процесса в стенке
кишки у внутреннего отверстия и по

ходу свища; наличие гнойных поло
стей и инфильтратов в параректаль
ных клетчаточных пространствах;
наличие сопутствующих заболева
ний заднепроходного канала (ге
моррой, трещина, фиброзные ана
льные полипы); наличие и степень
анальной инконтиненции.
Рецидивы после применения
пластического метода возникли у 12
(11,1%) пациентов, обусловлены ра
нее выполненными операциями в
области промежности (у 4), наличи
ем активного воспалительного про
цесса в параректальных клетчаточ
ных пространствах (у 5), сопутству
ющими заболеваниями заднепро
ходного канала (у 3). После опера
ции показатели анальной сфинкте
романометрии соответствовали та
ковым до операции. Все пациенты
повторно оперированы с примене
нием сфинктеросохраняющих ме
тодов, отдаленные результаты хоро
шие.
Рецидивы после применения ли
гатурного метода отмечены у 6 (5%)
пациентов, обусловлены неверным
определением внутреннего свище
вого отверстия на фоне активного
воспалительного процесса (у 3), за
тягиванием лигатуры на фоне со
путствующего поражения заднепро
ходного канала (у 3).
Показатели анальной сфинкте
романометрии у 70% больных в ран
нем послеоперационном периоде
значительно снижены, отмечена
анальная инконтиненция I—II сте
пени. У 22,5% больных анальная ин
континенция сохранялась и через 1
год. Трое больных в последующем
оперированы с применением мето
да интрасфинктерного лигирова
ния, 3 — иссечения свища с пласти
кой СЗП.
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Èññå÷åíèå ñâèùà ñ ïëàñòèêîé ÑÇÏ
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Пределы допустимой сфинктеротомии у мужчин и женщин
при иссечении/рассечении свища в просвет кишки.

Рецидив после интрасфинктер
ного лигирования [3, 4] возник у 6
(9,52%) пациентов, обусловлен ак
тивным воспалительным процес
сом в параректальных клетчаточ
ных пространствах (у 3), сопутству
ющим поражением заднепроходно
го канала (у 3). Все пациенты опери
рованы повторно с применением

сфинктеросохраняющих методов,
отдаленные результаты хорошие.
Послеоперационные показатели
анальной сфинктероманометрии
соответствовали таковым до опера
ции.
Рецидив после применения ме
тода иссечения СПК с пластикой
СЗП обусловлен нагноением опера

ционной раны и расхождением во
локон зашитого СЗП. После опера
ции возникла анальная инконти
ненция II—III степени. Больному вы
ведена двуствольная сигмостома, в
последующем выполнена повтор
ная операция с иссечением свища и
осуществлением сфинктеролевато
ропластики.
Опыт применения фибринового
клея [5 — 7] небольшой — у 2 паци
ентов, рецидив без нарушения
функции СЗП возник у обоих. В по
следующем оба пациента опериро
ваны с применением сфинктеросо
храняющих методов.
Рецидивы после сфинктеросо
храняющих методов не следует со
поставлять с неудачами других вме
шательств с пересечением СЗП, по
скольку сфинктерный аппарат оста
ется нетронутым, качество жизни
пациентов сохраняется [2, 4 — 6]. Ре
цидивы после применения методов
с пересечением СЗП всегда сопро

І. По отношению к волокнам СЗП

Простые
(интрасфинктерные, низкие трассфинктерные)
(Intersphincteric/Transsphincteric
по классификации St. Mark/Parks)
Способ Габриэля

Линейные

Разветвленные

Сложные
(высокие транссфинктерные, экстрасфинктерные)
(Transsphincteric/Suprasphincteric, Extrasphincteric
по классификации St. Mark/Parks)

I степени сложности
(линейные)
по Лурину
(соответствует 1&2 степени сложности
по Дульцеву& Саламову)
Хирургическое лечение:
пластический метод;
интрасфинктерное лигирование;
лигатурный метод; иссечение свища и
пластика СЗП;
пломбировка свищевого хода

ІІ степени сложности
(разветвленные)
по Лурину
(соответствует 3&4 степени сложности
по Дульцеву& Саламову)
Хирургическое лечение:
лигатурный метод;
иссечение свища и пластика СЗП

ІІ. По расположению внутреннего свищевого отверстия

Передний

Задний

Боковой

ІІІ. По наличию свищевых отверстий

Полный

Неполный

Усовершенствованная классификация СПК.
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вождаются анальной инконтинен
цией различной тяжести.
Важнейшим фактором при вы
боре адекватного метода операции
является отношение свищевого хо
да к волокнам СЗП. Наиболее надеж
ным методом хирургического лече
ния СПК является иссечение свища
в просвет кишки.
Где же та граница СЗП, пересекая
которую, можно избежать наруше
ния его функции?
Общепринятые классификации
не дают четких анатомических
представлений об отношении сви
щевого хода к волокнам СЗП, соот
ветственно, возникают трудности
при выборе адекватного метода
вмешательства с наименьшей часто
той осложнений, основным из кото
рых является несостоятельность
СЗП.
При хирургическом подходе к
рассечению/иссечению свища не
которые авторы учитывали степень
вовлечения СЗП не более чем на 10
— 20% [8]; другие — не более 33% [9].
Полное рассечение лобково—
прямокишечной мышцы при иссе
чении надсфинктерных и вне
сфинктерных СПК обусловливает
полную утрату контроля над дефе
кацией [2], однако и рассечение
мышц ниже аноректального кольца
может иметь столь же неблагопри
ятные последствия. Рационально
предположить, что максимальный
уровень, на котором свищ пересека
ет сфинктерный аппарат, определя
ет возможные нарушения функции
СЗП после выполнения фистулото
мии, и при малейших нарушениях
до операции вероятность возникно
вения таких осложнений много
кратно увеличивается [10].
Как правило, во время выполне
ния хирургических вмешательств
по поводу СПК отдают предпочте
ние сохранению целостности на
ружного СЗП, а не внутреннего.
Авторы приводят четкое анато
мическое обоснование допустимой
(безопасной)
сфинктеротомии

(при иссечении или рассечении
СПК в просвет кишки) в зависимос
ти от расположения внутреннего
свищевого отверстия по условному
циферблату и пола больных [11].
Учитывая анатомию СЗП и опыт вы
полнения более 1000 операций
сфинктеротомии, у мужчин мы ре
комендуем рассекать СЗП на глуби
ну 1,5 см по переднему или заднему
шву промежности; у женщин — глу
бина разреза по переднему (влага
лищному) шву не должна превы
шать 0,5 см, по заднему — 1 см (см.
рисунок). Рассечение СЗП по боко
вой стенке кишки на глубину более
0,8 см недопустимо.
При прохождении свищевого
хода через волокна СЗП выше ука
занного уровня сфинктеротомии
свищ обозначаем как "сложный".
Противоречивость данных о ре
зультатах лечения СПК в большой
мере обусловлена отсутствием об
щепринятой классификации и не
адекватностью существующих клас
сификаций клиническим реалиям.
На наш взгляд, ни одна из общепри
нятых классификаций не прибли
жена к условиям практической про
ктологии и является больше теоре
тической. Для повседневной дея
тельности мы разработали и внед
рили рабочую классификацию СПК
криптогландулярной природы с
учетом их сложности. Степень
сложности свища определяли с по
мощью ТРУЗИ, МРТ, выделяли 2 сте
пени сложности по Лурину (схема)
[12].
На основании усовершенство
ванной классификации разработа
ны показания и противопоказания к
применению различных методов
хирургического лечения сложных
СПК. Четкое понимание структуры
СПК позволяет достоверно улуч
шить результаты оперативного ле
чения, функциональные результаты,
качество жизни пациентов, умень
шить продолжительность периода
нетрудоспособности и частоту ин
валидизации пациентов.

ВЫВОДЫ
1. Наличие функционирующего
СПК менее опасно для пациента,
чем отсутствие замыкательной
функции сфинктерного аппарата
прямой кишки.
2. С учетом разработанной нами
классификации, применение диф
ференцированного подхода и лече
ние в один или два этапа позволяют
более широко использовать сфинк
теросохраняющие методы и, соот
ветственно, уменьшить частоту воз
никновения анальной инконтинен
ции.
3. Пластический метод целесооб
разно применять при СПК 1 степени
сложности по Лурину (неприменим
при рецидивных свищах с рубцовы
ми процессами в заднепроходном
канале).
4. Метод интрасфинктерного ли
гирования следует применять при
СПК 1 степени сложности по Лури
ну (применим при рецидивных сви
щах с рубцовыми процессами в зад
непроходном канале без дефекта
СЗП и анальной инконтиненции).
5. Пломбирование свищевого хо
да применимо при СПК 1 степени
сложности по Лурину.
6. Лигатурный метод применим
при СПК любой степени сложности.
7. Иссечение свища в просвет
кишки с восстановлением СЗП при
менимо при СПК любой степени
сложности (наиболее целесообраз
но — при рецидивных свищах с руб
цовыми процессами в заднепроход
ном канале, дефектом СЗП, сопро
вождающимися анальной инконти
ненцией).
8. Лечение сложных СПК путем
применения методов с пересечени
ем СЗП считаем выходом из поло
жения, когда выполнение сфинкте
росохраняющих вмешательств не
возможно.
9. Применение этих методов для
лечения простых СПК нецелесооб
разно, так как решением проблемы
является операция Габриэля.
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛСТОКИШЕЧНЫХ
АНАСТОМОЗОВ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ИХ ШВОВ
Н. Н. Милица, Н. Д. Постоленко, К. Н. Милица, И. Н. Ангеловский,
В. В. Солдусова, В. С. Казаков
Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины

APPROACHES FOR FORMATION OF THE LARGE BOWEL
ANASTOMOSES FOR PROPHYLAXIS OF THEIR SUTURES
INSUFFICIENCY
N. N. Militsa, N. D. Postolenko, К. N. Мilitsa, I. N. Angelovskiy,
V. V. Soldusova, V. S. Kazakov
настоящее время единст
венным радикальным мето
дом лечения колоректаль
ного рака является хирурги
ческий [1, 2], который, наряду с ра
дикальностью оперативного вмеша
тельства (максимально полное уда
ление опухоли, предотвращение ре
цидива), предусматривает форми
рование толстокишечного анасто
моза.
Несмотря на попытки совершен
ствования технических вариантов
анастомозирования, защиты анас
томозов от несостоятельности
швов, наличия многочисленных ме
тодов интраоперационной деком
прессии толстой кишки и наложе
ния превентивной стомы, сегодня
надежного варианта профилактики
несостоятельности швов толстоки
шечного анастомоза нет [2 — 4].
В колопроктологии доминируют
различные способы наложения руч
ного шва при формировании тол
стокишечного анастомоза [4], а хи
рурги чаще всего отдают предпочте
ние двухрядному шву, который так
же имеет недостатки [1, 2].
С конца 80—х годов прошлого
столетия в хирургии толстой кишки
все чаще стали использовать одно
рядный внеслизистый шов [5, 6].
Особого внимания заслуживает не
прерывный однорядный шов. Если
после наложения узловых швов все
гда есть опасность просачивания
между ними содержимого кишечни
ка, при использовании непрерывно
го шва такое осложнение маловеро

В

hirurgiya.com.ua

Реферат
Проанализированы результаты хирургического лечения 424 пациентов, у которых
выполнены отсроченные и плановые оперативные вмешательства по поводу он&
кологических заболеваний толстой кишки. Отмечены преимущества однорядного
шва при формировании толстокишечных анастомозов по сравнению с двухряд&
ным: минимальная частота несостоятельности швов — соответственно (4,9 ± 0,8)
и (7,9 ± 1,7)% (p<0,001). Наиболее часто несостоятельность швов колоректально&
го соустья наблюдали после передней резекции прямой кишки — у (9,7 ± 1,9) и
(7,2 ± 1,5)% больных. Послеоперационная летальность составила 2,6%, причиной
смерти большинства больных были тромбоэмболия легочной артерии и острая
сердечно—сосудистая недостаточность.
Ключевые слова: рак толстой кишки; хирургическое лечение; толстокишечный
анастомоз; несостоятельность швов; однорядный шов.

Abstract
The results of surgical treatment of 424 patients, in whom the postponed and elective
surgery was done for the large bowel malignancies, were analyzed. Advantages of a
one—layer suture while formation of a large—bowel anastomoses in comparison with a
two—layer suture were noted: minimal rate of the sutures insufficiency — (4.9 ± 0.8)%,
and (7.9 ± 1.7)%, accordingly (p<0.001). Mostly often insufficience of the colorectal
anastomosis sutures was observed after anterior rectal resection — in (9.7 ± 1.9)% and
(7.2 ± 1.5)% patients. Postoperative lethality was 2.6%, for majority of the patients the
reasons of the death were pulmonary thromboembolism and an acute cardio—vascu&
lar insufficiency.
Key words: large bowel cancer; surgical treatment; large bowel anastomosis; insuffi&
ciency of sutures; оne—layer suture.

ятно [7]. Однорядный шов в хирур
гических клиниках в течение дли
тельного времени широко не при
меняли из—за несовершенства шов
ного материала. Появление атрав
матичных синтетических нитей
позволило использовать одноряд
ный шов в абдоминальной хирур
гии.
Несостоятельность швов толсто
кишечных соустий, по данным лите
ратуры [7—9], выявляют у 1,1 —
28,5% больных, оперированных по
поводу рака толстой кишки, с нало
жением анастомоза ручным спосо
бом и у 2,7 — 8,6% — при примене

нии сшивающих аппаратов различ
ных модификаций [10]. На фоне не
состоятельности швов толстоки
шечных анастомозов возникает тя
желейший каловый перитонит, что
обусловливает летальный исход в
50% наблюдений [7, 9]. Вместе с тем,
течение репаративного процесса во
многом зависит от вида сформиро
ванного соустья [5, 8].
Будучи одной из ведущих про
блем хирургии рака ободочной и
прямой кишки и причин послеопе
рационной летальности, проблема
несостоятельности швов стимули
рует хирургов анализировать суще
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ствующие и предлагать новые спо
собы ее устранения и предотвраще
ния [4, 7].
Все это свидетельствует о недо
статочной изученности вопросов,
связанных с хирургическими вме
шательствами на толстой кишке, и
необходимости дальнейшей разра
ботки комплекса мер, предусматри
вающих улучшение диагностики,
предупреждения и прогнозирова
ния осложнений послеоперацион
ного периода у больных раком тол
стой кишки.
Целью исследования было улуч
шение результатов хирургического
лечения пациентов по поводу рака
толстой кишки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализированы результаты
хирургического лечения 424 паци
ентов, которым в 2006 — 2014 гг. вы
полнены отсроченные и плановые
оперативные вмешательства по по
воду рака ободочной и прямой киш
ки в клинике хирургии и проктоло
гии. Мужчин было 238 (56,2%), жен
щин — 186 (43,8%). Возраст пациен
тов от 24 до 85 лет, большинство из
них — старшего возраста.
Колоректальный рак III стадии
диагностирован у 242 (51,7%) боль
ных.
Гемиколэктомия и резекция сиг
мовидной ободочной кишки выпол
нена у 216 (50,9%) больных, в том
числе радикальная — у 165 (76,6%),
паллиативная — у 51 (23,4%).
Резекция прямой кишки произ
ведена 208 (48,1%) больным, в том
числе радикальная — 174 (83,9%),
паллиативная — 34 (16,1%).
У 86 (20,3%) больных операции
выполнены по поводу осложненно
го рака (непроходимость толстого
кишечника в стадии компенсации и
субкомпенсации). Сочетанные опе
рации осуществлены у 77 (18,2%)
больных, комбинированная резек
ция — у 51 (12,1%). При наличии
хронического заболевания других
органов брюшной полости или
брюшной стенки выполняли си
мультанные операции — у 68
(16,1%) пациентов из—за угрозы
обострения сопутствующих заболе
ваний после операции [9].

По поводу опухолей ректосигмо
идного и верхнеампулярного отде
лов прямой кишки выполняли ее пе
реднюю резекцию с наложением
колоректального анастомоза; опу
холей среднеампулярного отдела —
низкую наданальную резекцию
(низкую переднюю или брюшно—
наданальную резекцию) с наложе
нием у некоторых больных превен
тивной трансверзостомы; опухолей
нижнеампулярного отдела — пре
имущественно выполняли сфинкте
росохраняющие
операции
—
брюшноанальную (интрасфинктер
ную) резекцию прямой кишки.
В целях предупреждения несо
стоятельности швов анастомоза
проводили мероприятия по его за
щите: при левосторонней гемико
лэктомии, сигмэктомии, передней
резекции — дивульсию сфинктера
заднего прохода с трансанальной
интубацией проксимальнее зоны
анастомоза; при низкой передней
резекции — дополнительно чрес
промежностное ретроректальное
дренирование крестцовой ямки, от
граничение брюшной полости от
анастомоза брюшиной, формирова
ние протектирующей трансверзос
томы с учетом проведения до опера
ции лучевой терапии.
Подходы к устранению несосто
ятельности швов толстокишечного
анастомоза в значительной степени
зависели от его расположения по
отношению к брюшине и распрост
раненности воспалительного про
цесса.
При наличии признаков несо
стоятельности швов и забрюшин
ном расположении анастомоза в от
сутствие перитонеальной реакции
проводили консервативную тера
пию; при его интраперитонеальной
локализации, даже в отсутствие пе
ритонеальных симптомов, чаще ис
пользовали хирургические методы
лечения — релапаротомию. По дан
ным литературы, летальность при
интраперитонеальном расположе
нии анастомоза составляет 54,7 —
92,3% [4, 10, 11].
Диагностика осложнений зажив
ления толстокишечных соустий
сложна, что обусловлено в некото
рых ситуациях отсутствием выра
женных клинических проявлений, а
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лечение сопряжено с решением не
простых тактических и техничес
ких задач. В последнее время появи
лась возможность применения но
вых диагностических и лечебных
методов (ультразвуковое исследова
ние — УЗИ, колоноскопия и др.), ис
пользование которых требует оцен
ки и обоснования тактики их при
менения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Подробно анализировали исто
рии болезни пациентов с опухоля
ми левой половины ободочной
(нисходящая, сигмовидная) и пря
мой (ректосигмоидный, верхне— и
среднеампулярный отделы) кишки.
Пациентов при локализации опухо
ли в нижнеампулярном отделе пря
мой кишки и заднепроходном кана
ле в исследование не включали из—
за преимущественного использова
ния у них аппаратных методов на
ложения соустья либо выполнения
интрасфинктерной резекции с
формированием
колоанального
анастомоза. Все операции заверша
ли формированием первичного ко
лоректального анастомоза с нало
жением ручным способом одно—
или двухрядного шва, использовали
монофиламентные нити (викрил,
дексон, полисорб).
До 2010 г. преимущественно ис
пользовали двухрядный шов — у 282
(66,5%) больных (1—я группа), в по
следующем предпочтение отдавали
однорядному шву — у 142 (33,5%)
больных (2 —я группа).
При формировании однорядно
го анастомоза накладывали сероз
но—мышечно—подслизистый шов
после предварительной гидропре
паровки слизистой оболочки и под
слизистой основы, что дало возмож
ность четко дифференцировать
оболочки стенки кишки без излиш
ней травматизации слизистой обо
лочки.
В зависимости от отдела кишеч
ника и объема резекции в каждой
группе выделены две подгруппы: А
— с опухолями левой половины
ободочной (нисходящая, сигмовид
ная), Б — прямой (ректосигмоид
ный, верхне— и среднеампулярный
отделы) кишки.
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Из 216 (50,9%) больных подгруп
пы А у 42 (19,4%) — выполнена лево
сторонняя гемиколэктомия, у 104
(48,1%) — резекция сигмовидной
ободочной кишки, у 70 (32,4%) —
передняя резекция прямой кишки.
Анастомоз у этих больных, как пра
вило, располагался в свободной
брюшной полости; однорядный
шов наложен у 73 (33,8%), двухряд
ный — у 143 (66,2%).
Из 208 (49,1%) больных подгруп
пы Б по поводу опухолей верхнеам
пулярного отдела прямой кишки
выполнена ее передняя резекция с
наложением колоректального анас
томоза — у 86 (41,3%), при опухолях
среднеампулярного отдела — у 122
(58,7%) больных, наиболее часто
осуществляли низкую наданальную
резекцию (низкую переднюю или
брюшнонаданальную резекцию).
Однорядный шов наложен у 69
(33,2%) пациентов, двухрядный — у
139 (66,8%).
Антибиотикопрофилактику про
водили всем больным по схеме. При
плановых операциях вводили одну
дозу антибиотика внутривенно по
сле вводного наркоза, в последую
щем — еще одну дозу через 8 ч. При
осложненных формах антибиотик
вводили в течение 1 — 3 сут после
операции. Применяли антибактери
альные препараты с выраженной
активностью в отношении грамот
рицательной микрофлоры: цефало
спорины II или III поколения (зина
цеф, цефтриаксон по 1 г) и произ
водные нитроимидазолов (метро
нидазол, метрогил, клион) по 500 мг
(100 мл). Стандартизированный
подход к антибиотикопрофилакти
ке позволял проводить сравнитель
ную оценку частоты послеопераци
онных внутрибрюшных и раневых
осложнений в зависимости от спо
соба формирования толстокишеч
ного анастомоза, исключив ее влия
ние на результаты лечения.
Для репрезентативности данных
и сравнительной оценки частоты
возникновения несостоятельности
швов толстокишечных анастомозов
в группах в анализ включены только
данные первичных операций, вы
полненных с применением ручного
шва без наложения стомы.
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После наложения двухрядного
анастомоза
несостоятельность
швов возникла у 22 (7,9%) больных,
в том числе при опухолях левой по
ловины ободочной кишки (под
группа А) — у 8 (5,6%), прямой киш
ки (подгруппа Б) — у 14 (10,1%). По
сле наложения однорядного шва не
состоятельность швов возникла у 7
(4,9%) больных, в том числе у 2
(2,7%) — подгруппы А и 5 (7,6%) —
подгруппы Б.
Таким образом, частота несосто
ятельности швов наименьшая при
наложении однорядного шва — (4,9
± 0,8)%, двухрядного — (7,9 ± 1,7)%
(p<0,001).
Частота несостоятельности швов
толстокишечных анастомозов в
1—й группе составляла 2,9 — 11,3%,
меньше — после резекции сигмо
видной ободочной кишки, больше
— после левосторонней гемиколэк
томии и низкой передней резекции
прямой кишки. Во 2—й группе в за
висимости от уровня формирова
ния анастомоза частота несостоя
тельности швов составляла от 0 до
7,4%, больше — в подгруппе Б — (7,2
± 1,5)%, меньше — в подгруппе А —
(2,7 ± 0,7)% (p<0,001).
При сравнении частоты возник
новения несостоятельности швов
толстокишечных
анастомозов,
сформированных с наложением
двухрядного и однорядного шва, ус
тановлены такие закономерности.
После наложения однорядного
шва частота возникновения несо
стоятельности швов при большин
стве вариантов операций на обо
дочной и прямой кишке достоверно
меньше, чем после наложения двух
рядного шва — соответственно (4,9
± 0,8) и (7,9 ± 1,7)% (p<0,001). Несо
стоятельность швов при формиро
вании десцендоректоанастомозов
после резекции сигмовидной обо
дочной кишки не наблюдали, после
передней резекции опухоли ректо
сигмоидного отдела прямой кишки
она возникла у (4,2 ± 0,5)% больных.
При наложении однорядного шва
наиболее часто наблюдали несосто
ятельность швов колоректальных
анастомозов после левосторонней
гемиколэктомии — у (7,1 ± 1,8)%
больных и передней резекции пря
мой кишки — у (7,4 ± 1,9)% (p<0,001).

Полученные результаты свиде
тельствуют о преимуществах одно
рядного шва по сравнению с двух
рядным в колоректальной хирур
гии. Однорядный кишечный шов
(эвертированный вариант) с сопос
тавленим подслизистой основы
стенки кишки и, как следствие, за
живлением анастомоза первичным
натяжением, экстрамукозное прове
дение нити через стенку кишки,
применение современных ареак
тивных атравматичных синтетичес
ких шовных материалов — все это
обеспечивает наименьшие наруше
ния микроциркуляции в зоне фор
мирования толстокишечного анас
томоза.
После операции умерли 11 боль
ных (послеоперационная леталь
ность 2,6%), в том числе от тромбо
эмболии легочной артерии — 7, не
состоятельности швов анастомоза
— 3, острой сердечно—сосудистой
недостаточности — 1.

ВЫВОДЫ
1. Результаты исследования пока
зали преимущества однорядного
шва при формировании толстоки
шечных анастомозов по сравнению
с двухрядным, о чем свидетельство
вала меньшая частота возникнове
ния его несостоятельности — соот
ветственно (4,9 ± 0,8) и (7,9 ± 1,7)%
(p<0,001).
2. Наиболее часто наблюдали не
состоятельность швов колоректаль
ного соустья после передней резек
ции прямой кишки — у (9,7 ± 1,9)%
больных 1—й группы и у (7,2 ± 1,5)%
— 2—й группы.
3. Формирование анастомоза с
наложением однорядного непре
рывного шва с использованием гид
ропрепаровки обеспечивает точное
сопоставление подслизистой осно
вы стенки кишки, что создает благо
приятные условия для заживления
толстокишечных анастомозов и со
провождается минимальной часто
той несостоятельности швов — 4,9%.
4. Послеоперационная леталь
ность составила 2,6%, обусловлена у
большинства больных возникнове
нием тромбоэмболии легочной ар
терии и острой сердечно—сосудис
той недостаточностью.
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ТРОАКАРНА ГРИЖА ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ
ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ. КЛАСИФІКАЦІЯ, ЛІКУВАННЯ,
ПРОФІЛАКТИКА
М. Ю. Ничитайло, І. І. Булик, М. С. Загрійчук, І. П. Коритко, А. В. Гоман
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

ТHE TROCAR HERNIA AFTER LAPAROSCOPIC OPERATIVE
INTERVENTIONS. CLASSIFICATION, TREATMENT,
PROPHYLAXIS
М. Yu. Nichitaylo, І. І. Bulyk, М. S. Zagriychuk, І. P. Коrytko, А. V. Goman
провадження в хірургічну
практику новітніх лапаро
скопічних технологій зумо
вило
виникнення
спе
цифічних ускладнень, зокрема, ТГ.
Її частота, за даними літератури,
становить від 0,6 до 6% [1 — 6].
В доступних джерелах літерату
ри є єдина класифікація ТГ [3], за
якою виділяють три її типи.
І — рання, розходження переднь
ого й заднього листків апоневрозу
та очеревини. Як правило, прояв
ляється непрохідністю тонкої киш
ки. Аналогом такої грижі є грижа
Ріхтера.
ІІ — пізня, розходження переднь
ого й заднього листків апоневрозу.
Грижовий мішок утворений очере
виною. Грижа, як правило, утво
рюється через кілька місяців після
операції, не супроводжується не
прохідністю тонкої кишки. Прояв
ляється як безсимптомне вип'ячу
вання в місці введення троакара.
ІІІ — особлива, розходження усіх
шарів черевної стінки. Протрузія ки
шечнику та/чи великого сальника.
Типовий грижовий мішок відсутній.
Грижа виникає безпосередньо після
операції.

В

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
З 2004 по 2014 р. у відділі лапаро
скопічної хірургії та холелітіазу ліку
вали 9554 пацієнтів з використан
ням лапароскопічних технологій. У
35 (0,36%) пацієнтів виникли ус
кладнення у вигляді ТГ, з них 28
(80%) — жінки. Вік пацієнтів від 57
до 75 років, у середньому 63,6 року. У
20 (57,1%) хворих попереднім лапа
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Реферат
Проаналізований власний досвід лікування хворих з приводу троакарної грижі (ТГ)
після лапароскопічних оперативних втручань. Запропонована класифікація ТГ,
проаналізовані основні фактори ризику та прогностичні критерії формування ТГ.
Наведені основні методи хірургічної корекції ТГ.
Ключовы слова: лапароскопічні оперативні вручання; троакарна грижа; кла&
сифікація.

Abstract
Own experience of treatment of patients, suffering trocar hernias, occurred after
laparoscopic operative interventions, was analyzed. Classification of trocar hernias was
proposed, the main factors of risk and prognostic criteria of a trocar hernias formation
were analyzed. The main methods of the trocar hernias correction are adduced.
Key words: laparoscopic surgery; trocar hernias; classification.

роскопічним втручанням була лапа
роскопічна холецистектомія (табл.
1).
Факторами ризику утворення ТГ
автори вважають діаметр та модель
троакара, локалізацію місця введен
ня троакара по білій лінії живота, не
адекватне закриття дефекту апонев
розу, тривалість та складність опе
рації, літній вік, жіночу стать, на
явність супутніх захворювань, зок
рема, цукрового діабету, хронічних
обструктивних захворювань легень,
ожиріння [1 — 3, 6]. Хворі роз
поділені залежно від факторів ризи
ку утворення ТГ (табл. 2).
Строки від моменту операції до
утворення ТГ у середньому (1,5 ±
0,5) року. Вмістом грижового мішка
у 31 (88,57%) хворого був великий
сальник, у 4 (11,43%) — петлі тонко
го кишечнику. В 1 (2,8%) хворої спо
стерігали ознаки защемлення грижі
та непрохідності кишечнику, що по
требувало виконання невідкладного
оперативного втручання. У цієї хво
рої лапароскопічна холецистек
томія виконана 6 міс тому, за кла

сифікацією Tonouchi ТГ тип І, хворій
у невідкладному порядку виконана
парціальна резекція сальника, реві
зія защемлених петель тонкої киш
ки, переміщення їх у черевну порож
нину за достовірних ознак життє
здатності, пластика грижових воріт
з використанням поліпропіленової
сітки.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
ТГ є рідкісним, проте, значним
ускладненням лапароскопічної хі
рургії. У міру розвитку лапароско
пічних технологій ця проблема стає
все більш актуальною, що зумовлює
необхідність її подальшого вивчен
ня й аналізу.
Діагноз ТГ встановлюють на ос
нові аналізу даних анамнезу, клініч
ного огляду та результатів ультразву
кового дослідження.
У хворих першим етапом ана
лізували дані анамнезу. Всі пацієнти
скаржилися на наявність грижового
випинання, що збільшувалося під
час фізичного навантаження; 10 —
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4
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на наявність болю в ділянці грижо
вого випинання. Появу грижі всі
пацієнти пов'язували з попередньо
виконаною лапароскопічною опе
рацією, відзначали її зв'язок з ділян
кою встановлення портів. Під час
клінічного огляду у 28 (80%) паці
єнтів в ділянці пупка, у 7 (20%) — у
надчеревній ділянці пальпували ви
пинання діаметром у середньому (4
± 1,5) см. За даними ультразвукового
дослідження в ділянці випинання
візуалізували грижовий мішок, що
містив пасма великого сальника або
петлі тонкого кишечнику.
Єдиним методом лікування ТГ є
оперативний.
У 31 (88,57%) хворого грижовий
дефект локалізувався в місці вста
новлення порта діаметром 10 мм; у 4
(11,43%) — 15 мм (для введення мар
целятора під час виконання гісте
ректомії), що відповідає даним літе
ратури про роль діаметра троакара в
утворенні ТГ. Для встановлення пор
та в усіх хворих використовували
пірамідальні ріжучі троакари. У 28
(80%) хворих грижа локалізувалася в

35
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7
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22
6

100
80
20
31
(62,5
18,7

9

25

18

53

пупковій ділянці по білій лінії живо
та, у 18 (53%) — під час операції ви
явлено багато дрібних грижових
мішків в пупковій ділянці по шву
апоневрозу, що свідчило про не
адекватне зашиття його країв і, як
наслідок, важливу роль неадекватно
го зашиття апоневрозу у форму
ванні ТГ. Проаналізовані фактори
ризику, пов'язані з супутніми захво
рюваннями. Так, індекс маси тіла
(ІМТ) в усіх пацієнтів становив у се
редньому 27,36 кг/м2, що свідчило
про надмірну масу тіла у цих хворих;
у 7 (20%) ІМТ перевищувала 30 кг/м2,
що відповідало ожирінню першого
ступеня.
У 10 (31%) пацієнтів діагностова
ний цукровий діабет ІІ типу, що
підтверджено результатами визна
чення рівня глюкози в крові, глюко
зотолерантного тесту.
Скарг, притаманних хронічному
обструктивному захворванню ле
гень, не було.
У 18 (51,42%) пацієнтів відзначе
не поєднання 3 факторів ризику ут
ворення ТГ і більше.
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У 9 (25%) пацієнтів в анамнезі бу
ли відомості про наявність грижі
різної локалізації, що дозволяє при
пустити порушення обміну колагену
і, як наслідок, підвищену схильність
до грижоутворення.
Лікування ТГ проводили за прин
ципами герніології. У 28 (80%)
пацієнтів здійснювали розсічення
грижі, пластику дефекту з застосу
ванням поліпропіленової сітки, у 7
(20%) — з використанням власних
тканин. Вмістом грижового мішка
були пасма великого сальника та
петлі тонкого кишечнику. Три
валість періоду від моменту операції
до появи симптомів грижі, вміст
грижового мішка у вигляді пасма ве
ликого сальника свідчать, що у біль
шості хворих ТГ була ІІ типу (за
Tonouchi). Перебіг післяопераційно
го періоду без ускладнень, хворим
здійснювали антибіотикопрофілак
тику (цефазолін). При нагноєнні ра
ни після виконання лапароско
пічних операцій доцільне, поряд з
антибіотикопрофілактикою, місце
ве використання 0,02% розчину де
касану у вигляді аплікації на рану
протягом 7 — 8 діб після операції.
Важливою є профілактика тром
боемболічних ускладнень з огляду
на фактори ризику. З цією метою
всім хворим призначали клексан в
дозі 0,2 ОД підшкірно 1 раз на добу
протягом 4 — 5 діб.

ВИСНОВКИ
1. Факторами ризику утворення
ТК є діаметр та модель троакара, вве
дення троакара по білій лінії живота,
неадекватне закриття дефекту апо
неврозу, тривалість та складність
операції, літній вік пацієнтів, на
явність гриж різної локалізації,
жіноча стать, супутні захворювання,
зокрема, цукровий діабет, ожиріння.
2. Під час виконання лапаро
скопічних втручань велику увагу
слід приділяти закриттю апоневро
зу, вибору оперативного доступу для
видалення препарату з черевної по
рожнини, профілактиці інфікування
троакарних ран, особливо у хворих
за наявності факторів ризику.
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ЖОВЧНОКАМ'ЯНА ХВОРОБА:
УСКЛАДНЕННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ
О. О. Біляєва, Н. П. Коржик, О. М. Миронов, В. В. Ємець,
А. П. Мірошніченко, В. В. Біляєв
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупіка МОЗ України, м. Київ,
КНП Консультативно—діагностичний центр Шевченківського району м.Києва

CHOLELITHIASIS: COMPLICATIONS AND REHABILITATION
О. О. Bilyayeva, N. P. Korzhyk, О. М. Мyronov, V. V. Yemets,
А. P. Міroshnychenko, V. V. Bilyayev
ктуальність проблеми ліку
вання ЖКХ зумовлена тим,
що запалення жовчного
міхура за частотою посідає
друге місце після гострого апенди
циту.
ЛХЕ є найсучаснішим методом
лікування ЖКХ як у вітчизняній, так і
світовій хірургії, який вважають "зо
лотим стандартом". ЛХЕ вперше ви
конана Муреном у 1989 р. [1].
Суттєвою перевагою відеоско
пічної технології є можливість здій
снити повноцінну ревізію черевної
порожнини та одночасну хірургічну
корекцію поєднаних захворювань
без додаткової операційної травми.
Лапароскопічний метод забезпечує
зменшення частоти загальних ус
кладнень, значне полегшення пе
ребігу післяопераційного періоду.
Проте, під час такого втручання
суттєво підвищується ризик пошко
дження позапечінкових жовчних
проток, особливо за наявності холе
дохолітіазу [2 — 5].
Оперативне втручання з приводу
ЖКХ застосовують часто. Проте,
майже у 50% пацієнтів виникає
ПХЕС [4 — 6].
Незважаючи на всі переваги ЛХЕ,
не слід забувати про можливі
технічні помилки, що спричиняють
тяжкі післяопераційні ускладнення.
В літературі наведені відомості про
атипові післяоперційні ускладнення
у 2 хворих [1].
Частота гнійно—некротичних
ускладнень з ураженням шкіри та
підшкірного прошарку становить
майже 53% у хворих, які звертаються
по допомогу до хірургічного відді
лення поліклініки [7, 8].
Під час виконання лапароскопіч
ного втручання інколи виникають

А

Реферат
Проаналізовані результати лапароскопічної холецистектомії (ЛХЕ), виконаної у 71
пацієнта з приводу жовчнокам'яної хвороби (ЖКХ). У ранньому післяопераційному
періоді гострий холангіт виник у 2 (2,8%) хворих, гострий панкреатит — в 1 (1,4%),
післяопераційний інфільтрат — у 14 (19,7%), нагноєння післяопераційного рубця
— у 6 (8,4%); віддалені ускладнення у вигляді постхолецистектомічного синдрому
(ПХЕС) спостерігали у 29 (40,8%) пацієнтів, грижі черевної стінки — у 3 (4,2%).
Ключові слова: калькульозний холецистит; лапароскопічна холецистектомія;
післяопераційні ускладнення; реабілітація.

Abstract
The results of laparoscopic cholecystectomy, conducted in 71 patients, suffering
cholelithiasis, were analyzed. In early postoperative period an acute cholangitis have
occurred in 2 (2.8%) patients, an acute pancreatitis — in 1 (1.4%), postoperative infil&
trate — in 14 (19.7%), suppuration of postoperative cicatrix — in 6 (8,4%); late compli&
cations as a kind of postcholecystectomy syndrome was observed in 29 (40.8%)
patients, and abdominal hernia — in 3 (4.2%).
Key words: calculous cholecystitis; laparoscopic cholecystectomy; postoperative
complications; rehabilitation.

ситуації, що змушують хірурга пере
ходити на лапаротомію (конверсія).
Найчастішою причиною конверсії
під час виконання ЛХЕ є ситуації,
пов'язані з труднощами ідентифіка
ції елементів трикутника Кало через
запально—інфільтративні зміни в
ділянці жовчного міхура [9].
Мета дослідження: проаналізува
ти частоту ранніх і пізніх усклад
нень ЛХЕ, порівняти ці результати з
такими після виконання відкритої
холецистектомії, розробити план
післяопераційної реабілітації хво
рих.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведений
порівняльний
аналіз післяопераційних ускладнень
у 91 пацієнта, оперованих з приводу
ЖКХ, розподілених на дві групи,
яким виконана ЛХЕ та відкрита хо
лецистектомія.
У 71 хворого (основна група)
здійснена ЛХЕ з приводу гострого та
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хронічного калькульозного холеци
ститу у період 2005 — 2013 рр. У 20
хворих (група порівняння) застосо
ваний лапаротомний метод у період
2002 — 2003 рр. В основній групі чо
ловіків було 20 (28,1%), віком від 41
до 71 року, жінок — 51 (71,9%), віком
від 24 до 73 років.
У групі порівняння жінок було 14
(70%) віком від 30 до 74 років, чо
ловіків — 6 (30%) віком від 43 до 68
років.
В основній групі лише у 2 (2,8%)
пацієнтів у виписці з історії хвороби
зафіксовані післяопераційні усклад
нення у вигляді нагноєння опе
раційної рани, проте, фактично їх
частота значно більша (див. табли
цю).
У 14 (19,7%) пацієнтів, виписа
них на 5—ту добу, ранні післяопе
раційні ускладнення не фіксували.
Шви зняті в умовах поліклініки.
З супутніх захворювань в ос
новній групі діагностували цукро
вий діабет — у 14 (19,7%) пацієнтів;
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захворювання серцево—судинної
системи — у 38 (53,5%).
ПХЕС діагностований лікарями—
терапевтами та гастроентеролога
ми, проявлявся вираженим болем у
надчеревній та правій підребровій
ділянках, диспептичними явищами
(нудота, метеоризм), печінковою
колькою.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Порівняльна оцінка ефектив
ності лікування проведена у строки
до 30 діб після оперативного втру
чання за стандартними критеріями
на підставі оцінки загального стану,
скарг, температури тіла, аналізів
крові, тривалості лікування у стаціо
нарі та амбулаторно. Віддалені ре
зультати вивчали через 2—3 роки
після оперативного втручання.
В основній групі тривалість ліку
вання хворого у стаціонарі станови
ла у середньому 9,3 дня, у групі
порівняння — 14,4 дня, тобто, на 5,1
дня більше.
Морфологічні й біохімічні зміни
у периферійній крові хворих обох
груп після госпіталізації незначні.
Лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної
формули ліворуч спостерігали у 32
(45,07%) хворих основної групи та у
12 (60%) — групи порівняння.
Збільшення швидкості зсідання
еритроцитів (ШЗЕ) відзначене у 43
(60,56%) хворих основної групи у
середньому до (19,14 ± 2,8) мм/год
та у 13 (65%) — групи порівняння у
середньому до (19,6 ± 1,8) мм/год.
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В основній групі у 2 (2,8%) хво
рих спостерігали диспептичні яви
ща — нудоту, здуття живота, а також
іктеричність склер. За даними про
веденого обстеження встановлений
діагноз: післяопераційний холангіт,
зумовлений внутрішньопротоковим
літіазом, повторне оперативне втру
чання виконували з використанням
ендоскопічного методу. У 2 хворих
через технічні труднощі здійснено
конверсію. Повторна госпіталізація
з приводу післяопераційних усклад
нень не потрібна.
Тривалість періоду непрацездат
ності в основній групі становила у
середньому 37,1 дня, у групі порів
няння — 44,7 дня, що на 7,6 дня біль
ше (р<0,05), ніж в основній групі.
Одним з суттєвих етапів лікуван
ня ЖКХ є реабілітаційний період,
зокрема, санаторно—курортне ліку
вання. За наявності холангіту, стану
після холецистектомії, проте, не
раніше, ніж через 3 — 4 міс після
операції, показане реабілітаційне
лікування на курортах: Березовські
мінеральні води, Верховина, Мирго
род, Поляна, Трускавець [10]. Ліку
вальна вода "Нафтуся" трускавецько
го родовища — гідрокарбонатна,
магнієво—кальцієва, слабомінералі
зована, з високим вмістом речовин
нафтового походження, сприяє усу
ненню запальних змін в органах і
тканинах, стимулює відходження
дрібних каменів з нирок, жовчного
міхура та жовчних проток, зменшує
літогенність жовчі та сечі. Вода ро
довища Східниця містить похідні

менілітових сланців з домішками
заліза, Сатанівського та Гусятинсь
кого родовищ — органічні складни
ки вугільного походження [11].
Після операції 17 пацієнтам у
строки до 6 міс проведене реабіліта
ційне лікування у санаторіях Трус
кавця, Моршина, Сатаніва. Позитив
ними наслідками його були змен
шення вираженості диспептичних
проявів: нудоти, гіркоти в роті, здут
тя живота та больового синдрому,
поліпшення біохімічних показників
крові.
З організаційної точки зору
доцільним було б реабілітаційне
лікування пацієнтів в умовах ліку
вальних закладів зазначених ку
рортних міст з видачею листка не
працездатності на період лікування,
що дало б змогу оптимізувати їх
діяльність та створити нові робочі
місця.

ВИСНОВКИ
1. Ранні ускладнення ЛХЕ виник
ли у 23 (32,3%) хворих, віддалені у
вигляді ПХЕС — у 29 (40,8%), післяо
пераційної грижі черевної стінки —
у 3 (4,2%).
2. Ранні післяопераційні усклад
нення відкритої холецистектомії ви
явлені у 5 (25%) хворих, віддалені —
в 11 (55%).
3. Тривалість лікування хворих у
стаціонарі після ЛХЕ у середньому
на 4,7 дня (р<0,05) менше, ніж після
відкритої холецистектомії.
4. Тривалість періоду непрацез
датності після ЛХЕ на 7,6 дня
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(р<0,05) менше, ніж після відкритої
холецистектомії.

5. Реабілітаційне лікування у за
кладах за місцем розташування ку
рортів дасть змогу покращити стан

оперованих хворих, оптимізувати
діяльність лікувальних закладів та
створити нові робочі місця.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ
ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ
Д. В. Андрющенко
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

PECULIARITIES OF TERMINOLOGY AND CLASSIFICATION
OF AN ACUTE PANCREATITIS
D. V. Andryushchenko
широкого спектра науко
во—теоретичних і практич
но—прикладних аспектів
проблеми ГП одне з провід
них місць посідає питання терміно
логії та класифікації захворювання.
В останній період з'явилися чи
сленні наукові дослідження та ок
ремі публікації, присвячені діагнос
тичним та лікувaльно—тактичним
підходам при ГП, в яких зазначені
питання трактуються не завжди од
нозначно. Ці обставини зумовлю
ють необхідність використання єди
них поглядів на термінологію і кла
сифікацію ГП не тільки для уніфі
кації підходів в діагностиці, прогно
зуванні клінічного перебігу захво
рювання та лікувальної, зокрема,
хірургічної тактики, а також для ко
ректного порівняння частоти ви
никнення, місця в структурі інших
захворювань і, що особливо важли
во, оцінки ускладнень, ефективності
лікування, післяопераційної леталь
ності.
Мета дослідження: уточнити
термінологічні і класифікаційні виз
начення при ГП з обгрунтуванням
доцільності їх використання, оціни
ти й систематизувати місцеві ус
кладнення захворювання.

З

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані найбільш зна
чущі джерела літератури, присвя
чені проблемі ГП, в яких рогляда
ються питання термінології та кла
сифікації захворювання. Здійсне
ний також аналіз власного клінічно
го матеріалу, а саме, результатів ліку
вання 125 пацієнтів з приводу ГП за
ускладненого перебігу захворюван
ня в клініці загальної хірургії (Місь
кий панкреатологічний центр). Вік
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Реферат
На підставі аналізу даних літератури та результатів хірургічного лікування 125 хво&
рих з приводу гострого панкреатиту (ГП) обґрунтовано доцільність застосування
поняття "гострий ускладнений панкреатит", а також термінів "біліарний панкреа&
тит" і "некротичний панкреатит". Здійснено поглиблену характеристику місцевих
ускладнень ГП за морфологічними, топографоанатомічними та кількісними озна&
ками з їх подальшою систематизацією. Наведені методи оперативної корекції
різних ускладнень захворювання. Результати дослідження сприятимуть реалізації
уніфікованих лікувально—тактичних підходів при ГП.
Ключові слова: гострий панкреатит; ускладнення; термінологія.

Abstract
The expediency of application of a term "an acute complicated pancreatitis", аs well as
the terms "biliary pancreatitis" and "necrotic pancreatitis", was substantiated, basing
on analysis of the literature data and results of surgical treatment in 125 patients, suf&
fering an acute pancreatitis (AP).A profound characteristic of an AP local complications
in accordance to morphological, toporgapho—anatomical and quantitative features
with their further systematization was accomplished. The methods of operative correc&
tion of various complications of the disease were adduced. The investigation results
obtained would promote realization of the unified treatment—tactical approaches for an
AP.
Key words: acute pancreatitis; complications; terminology.

хворих від 34 до 67 років. Чоловіків
було 95 (76%), жінок — 32 (24%).
Діагноз встановлювали на підставі
аналізу даних клінічних, лаборатор
них і біохімічних досліджень, а та
кож результатів променевих (ульт
развукове дослідження — УЗД,
комп'ютерна томографія — КТ) та
інструментальних (гастродуодено
фіброскопія — ГДФС, лапароскопія)
методів. Всі хворі оперовані з вико
ристанням як сучасних мінімально
інвазивних, так і відкритих втру
чань, а також їх поєднання, що дава
ло можливість здійснити достовір
ний висновок щодо характеру ура
ження як самої підшлункової залози
(ПЗ), так і місцевих ускладнень ГП.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Аналіз даних літератури свідчив
про певні розбіжності в терміно
логічних і класифікаційних підхо
дах при ГП. Так, щодо класифікації

захворювання, сьогодні основною є
класифікація, рекомендована Між
народним симпозіумом з ГП (Атлан
та, 1992). Проте, зважаючи на ре
зультати подальших наукових до
сліджень та зростаючих запитів хі
рургії, вона переглянута робочою
групою міжнародних експертів в ре
жимі інтернет—конференції (Ат
ланта, 2007). Однією з найбільш іс
тотних відмінностей цього перегля
ду було відокремлення трьох сту
пенів тяжкості захворювання, а са
ме, легкого (помірно тяжкого), тяж
кого і вкрай тяжкого ГП. Через 5
років на експертному рівні кла
сифікація доповнена й оновлена
(Атланта, 2012) з акцентом на по
глиблену характеристику усклад
нень захворювання, зокрема, ло
кальних панкреатогенних скупчень
рідини. Проте, слід зазначити, що в
Міжнародній класифікації хвороб та
споріднених проблем (МКХ—10),
яка є статистичною основою в сис
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темі охорони здоров'я, положення
класифікації ГП (Атланта) в завер
шеному вигляді не відображені.
У класифікації ГП (Атланта, 1992)
та її подальших переглядах і допов
неннях одним з основних критеріїв
виділення окремих форм ГП є на
явність ускладнень — місцевих/ло
кальних, органних та системних.
Аналіз інших класифікацій ГП в
історичному сенсі свідчить, що у
більшості з них, незважаючи на
відмінності у формулюванні, закла
дений принцип розподілу захворю
вання на форми, що супроводжу
ються ускладненнями або без таких
[1 — 6]. У наукових дослідженнях
провідні вітчизняні хірурги — пан
креатологи, зокрема, О. О. Шалімов,
В. С. Земсков, С. О. Шалімов, М. Ю.
Ничитайло, В. М. Копчак наголошу
ють, що власне наявність ускладнень
ГП є визначальним чинником ліку
вально—тактичних підходів та оцін
ки тяжкості і прогнозу захворюван
ня [2, 3].
Отже, необхідне застосування
єдиного, об'єднуючого класифіка
ційного та термінологічного понят
тя, зокрема, "гострий ускладнений
панкреатит", в якому сконцентрова
не розуміння наявності різних ус
кладнень захворювання, що вимага
ють якісно іншого (ніж за неусклад
неного перебігу) підходу до діагнос
тичної та лікувальної тактики. До
речно нагадати, що подібний прин
цип термінологічного визначення
щодо гострого запалення жовчного
міхура — гострого холециститу за
пропонований Б. А. Корольовим і
Д. Л. Піковським (1971), сформульо
ваний ними термін "гострий усклад
нений холецистит" досить швидко
став загальновизнаним, що заклало
підгрунтя до активної хірургічної
тактики у таких хворих [7].
Не менша неоднозначність існує
і в термінологічних визначеннях.
Так, при гострому ураженні ПЗ, етіо
логічно пов'язаному з жовчно
кам'яною хворобою, використову
ють різні терміни: "гострий холеци
стопанкреатит", "гострий біліарний
холецистопанкреатит", "холепан
креатит", "біліопанкреатит". В той
час, як сьогодні доведено, що харак
тер і вираженість запалення ПЗ при

ГП немає прямої залежності від за
пальних змін у жовчному міхурі, а
етіологічний зв'язок полягає у наяв
ності холедохолітіазу (переважно
мікролітіазу) або ураження терміна
льного відділу спільної жовчної про
токи. Тому, в публікаціях вітчизня
них дослідників частіше використо
вують термін "гострий біліарний
панкреатит", який має бути єдиним і
таким, що відповідає міжнародній
термінології, оскільки в роботах іно
земних авторів застосовують пере
важно термін "біліарний панкреа
тит" (billiary pancreatitis), рідше —
"панкреатит, поєднаний/зумовле
ний жовчними конкрементами"
(gallstone—associated pancreatitis) [8,
9].
ГП за наявності некрозу па
ренхіми ПЗ визначають як "деструк
тивний", або "некротизуючий", або
"некротичний" панкреатит. Здава
лось би, близькі за своїм змістовним
наповненням терміни, проте, вони
мають свої відмінності. Так, "дест
рукція", тобто, втрата типової струк
тури, за суто морфологічними кри
теріями, передбачає руйнування
клітин і/або тканин; некроз — це
форма біологічної деструкції з руй
нуванням комплексу клітин і
міжклітинної речовини [10]. Тобто,
некроз охоплює тканину ПЗ в ціло
му, що власне і відбувається при ГП.
Тому більш точним та виправданим
при ГП слід вважати термін "некроз".
Терміни "некротизуючий" ("necro
tizing", за Н. Beger) і "некротичний"
майже ідентичні. Проте, якщо в
публікаціях іноземних авторів за
стосовують переважно перший, то
"некротизуючий", згідно мовних
правил, має трактування в значенні
дії, тобто, "створюючий некроз", то
му для характеристики патологічно
го процесу доцільніше використову
вати термін "некротичний" панкреа
тит.
Місцеві/локальні ускладнення є
основною метою оперативного
лікування хворих з приводу усклад
неного ГП з використанням сучас
них мінімально інвазивних та
відкритих втручань. Тому виявлення,
поглиблена характеристика й сис
тематизація їх мають принципово
важливе значення. До ускладнень,
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які потребують хірургічної корекції,
належать перитоніт, панкреатогенні
скупчення рідини, гнійно—некро
тичне ураження ПЗ та парапанкреа
тичної/параколярної клітковини.
Слід зазначити, що сьогодні вже не
достатньо констатувати лише на
явність скупчень рідини, а потрібно
надавати їх поглиблену характерис
тику. Так, в оновленій класифікації
ГП (Атланта, 2012) міститься більш
детальна оцінка таких скупчень, ви
окремлюються, зокрема, гострі
асептичні парапанкреатичні скуп
чення рідини, зумовлені гострим за
пальним процесом в самій ПЗ і не
пов'язані з некрозом її тканини
(англ. APFC); значні некротичні
виділення (англ. ANC), що містять
різну кількість як рідини, так і фраг
ментів некротизованої тканини,
пов'язаних з некрозом паренхіми
ПЗ і/або парапанкреатичної клітко
вини; постнекротичні інфіковані
панкреатичні і/або парапанкреа
тичні скупчення рідини (англ.
PNPFC), що включають рідинний
компонент (гній) і некротизовані
тканини, детрит, і які є переважно
інфікованими.
Місцеві гнійно—некротичні ура
ження ПЗ та/або заочеревинного
простору виникають при приєд
нанні до первинно асептичного за
пального процесу бактерійного
чинника внаслідок транслокації
мікроорганізмів з товстої кишки
при прогресуванні захворювання.
У зв'язку з зазначеним, місцеві ус
кладнення при ГП вимагають систе
матизації, спробу опрацювання якої
і було здійснено. Так, різноманітні
ускладнення виокремлені за морфо
логічними, топографоанатомічни
ми та кількісними ознаками. За пер
шим критерієм ускладнення роз
поділені на рідинні, рідинно—тка
нинні та тканинні; за другим — на
такі, що утворилися у черевній по
рожнині, або в самій ПЗ, або у саль
никовій сумці, або у заочеревинно
му просторі; за кількісними характе
ристиками виокремлені поодинокі
(одне) і множинні (два і більше) ус
кладнення. Причому, якщо кілька ус
кладнень виникали одночасно у
різних топографоанатомічних зо
нах, їх визначали як поєднані.
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Аналіз власного клінічного ма
теріалу свідчив, що місцеві усклад
нення ГП у вигляді скупчень рідини
виникали в різних топографоана
томічних зонах, а саме, у вільній че
ревній порожнині (у 37% спостере
жень), сальниковій сумці (у 21%), па
рапанкреатичних/параколярних
заочеревинних просторах (у 24%), у
кількох топографоанатомічних зо
нах одночасно (у 43%). В структурі
інтраочеревинних ускладнень рі
динні поширені виявляли у 47% спо
стережень, рідинні обмежені — у
53%; з інтрапанкреатичних усклад
нень рідинні обмежені і тканинні
поширені відзначені відповідно у 31
та 47%; тканинні обмежені — у 22%; в
структурі заочеревинних усклад
нень переважали рідинно—тканин
ні поширені — у 68%, обмежені — у
32%. Під час оцінки місцевих усклад
нень за кількісними характеристи
ками поодинокі виявлені у 29%, мно
жинні — у 9%, поєднані — у 62% спо
стережень.
Чіткі уявлення та вичерпні харак
теристики місцевих ускладнень ГП є
об'єктивним підгрунтям для викори
стання різних оперативних методів
для їх усунення. Так, за наявності
рідинних,
рідинно—тканинних
скупчень у сальниковій сумці, пара
панкреатичних та параколярних за
очеревинних просторах інтер
венційна ультрасонографія, прове
дена 92 (74%) хворим, виявилася
ефективним діагностично—ліку
вальним методом. Діагностична
складова його передбачала мож
ливість достовірної констатації
асептичності/інфікування вогнища,

цитологічне дослідження вмісту
дозволяло встановити тяжкість пе
ребігу захворювання за характерни
ми змінами клітинного матеріалу,
зокрема, мезотелію; лікувальна скла
дова — евакуацію (одномоментну
або подовжену з використанням
дренажів) вмісту, що у 52 (57%)
пацієнтів забезпечило остаточний
позитивний результат, у 39 (43%) —
було першим етапом хірургічного
втручання з подальшою санацією та
дренуванням гнійно—некротичних
вогнищ з використанням малих
прецизійних відкритих доступів (у
25%) або шляхом виконання відкри
того оперативного втручання (у
18%). За наявності скупчень рідини у
вільній черевній порожнині їх ева
куацію та дренування здійснювали
шляхом відеолапароскопії або
пункції під контролем ультразвуко
вого дослідження у 33 (26%) хворих.
При виконанні відкритого опера
тивного втручання з приводу обме
женого гнійно—некротичного ура
ження заочеревинного простору
(до 2 ділянок) санацію вогнища за
палення завершували "закритим ме
тодом", а саме, здійснювали проточ
но—промивне дренування (за Н.
Beger) у 9 хворих. При поширеному
(більше 2 ділянок) гнійно—некро
тичному ураженні клітковини пара
панкреатичних, параколярних/па
ранефральних просторів у 14
пацієнтів санацію та дренування їх
забезпечували шляхом програмова
ної релапаротомії з переходом у по
дальшому на проточно—промив
ний метод у міру "очищення" ураже
них ділянок з появою грануляційної

тканини. Післяопераційна леталь
ність становила 10,1%.
Таким чином, узагальнений ана
ліз даних літератури, а також влас
ного клінічного матеріалу дає під
стави для уточнення деяких кла
сифікаційних та термінологічних
дефініцій при ГП, а також поглибле
ної характеристики місцевих ус
кладнень захворювання з їх систе
матизацією за якісними і кількісни
ми характеристиками та топогра
фоанатомічними зонами виникнен
ня.

ВИСНОВКИ
1. При встановленні діагнозу ГП
доцільне використання терміну
"гострий ускладнений панкреатит",
в якому сконцентровано як суть па
тологічного процесу, так і зміст ліку
вально—хірургічної тактики.
2. За наявності некротичних змін
в паренхімі ПЗ, згідно морфо
логічних критеріїв та відповідно до
мовних правил, слід використовува
ти термін "гострий некротичний
панкреатит".
3. Характеристика місцевих ус
кладнень захворювання за морфо
логічними, топографоанатомічни
ми та кількісними ознаками має не
тільки академічну доцільність, а й є
підгрунтям для вибору оптимальної
тактики їх хірургічної корекції.
4. Уточнення термінологічних та
класифікаційних визначень при ГП,
а також систематизація місцевих ус
кладнень сприятимуть реалізації
єдиних уніфікованих лікувально—
тактичних підходів при ГП.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТРОМБОФІЛІЧНИХ
СТАНІВ ТА КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ
З ПРИВОДУ ТРОМБОТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ТЯЖКИХ
ФОРМ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ
С. П. Щукін
Вузлова лікарня № 1 ст. Дарниця, м. Київ

MODERN METHODS OF DIAGNOSIS OF THROMBOPHYLIC
STATES AND COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS,
SUFFERING THROMBOTIC COMPLICATIONS OF SEVERE
FORMS OF VARICOSE DISEASE
S. P. Shchukin
енозні тромботичні усклад
нення — найбільш загроз
ливі для життя пацієнтів
при захворюваннях серце
во—судинної системи, спричиня
ють фатальні наслідки у 2,1 — 6,2% з
них. Прогресування захворювання
зумовлює істотне погіршення якості
життя пацієнтів, більшість з яких —
працездатного віку.
Тромботичні ускладнення тяж
ких форм ВХНК є причиною інва
лідизації майже 10% пацієнтів. За
висхідних форм ВТФ тромбоз по
ширюється на глибокі вени, можли
ве виникнення тромбоемболії леге
невої артерії. Незважаючи на значну
кількість публікацій, присвячених
тактиці лікування ВТФ, практично
не вивчені механізми тромбоутво
рення при ВХНК. Прогресування
ВТФ недостатньо пояснюється по
рушенням кровотоку та пошкод
женням ендотелію. Недостатньо
вивчені ситуації, коли причиною ус
кладнення є патологічна активація
системи зсідання крові [1].
При активації системи зсідання
крові утворюється тромбін, який пе
ретворює фібриноген, що вільно
циркулює у кров'яному руслі, на
фібрин, здатний до полімеризації.
Внаслідок полімеризації утворю
ється тривимірна сітка фібрину,
здатного до спонтанної полімери
зації. На противагу системі зсідання
крові існує молекулярна система, що
забезпечує руйнування полімеризо
ваного фібрину — система фібри
нолізу. Фізіологічний гемостаз зале

В

Реферат
Обговорені актуальні питання хірургічного лікування пацієнтів з приводу усклад&
нень тяжких форм варикозної хвороби (ВХ) нижніх кінцівок (НК). Проаналізовані
причини незадовільних результатів лікування пацієнтів з приводу варикотромбоф&
лебіту (ВТФ), основна з яких — відсутність єдиної тактики оперативного лікування
та антикоагулянтної терапії. Наведені результати обстеження пацієнтів з тромбо&
тичними ускладненнями тяжких форм ВХНК за їх рецидивуючого перебігу, при
поєднанні ВТФ і тромбозу глибоких вен (ТГВ) НК з використанням діагностичного
комплексу "ПЛР генетика тромбофілія". Запропонована диференційована тактика
лікування пацієнтів з приводу тяжких форм ВХНК за різної локалізації тромботич&
ного процесу з огляду на наявність тромбофілічних станів.
Ключові слова: варикозна хвороба нижніх кінцівок; тромбофлебіт; варикотром&
бофлебіт; тромбоз глибоких вен; тромбофілія.

Abstract
Actual issues of surgical treatment of patients, suffering complications of severe forms
of varicose disease of the lower extremities (VDLE) are discussed. The causes of unsat&
isfactory results of treatment in patients, suffering varicothrombophlebitis (VTHPH), the
main of which — absence of the only one tactics for operative treatment and anticoag&
ulant therapy, were analyzed. The results of patients examination, suffering thrombotic
complications of severe forms of VDLE, while its recurrent course, in conjunction of
VTHPH and thrombosis of deep veins of the lower extremities, using diagnostic complex
"PLR genetics thrombophilia", are adduced. Differential tactics of treatment in patients,
suffering severe forms of VDLE, while various localization of thrombotic process, con&
cerning the presence of thrombophilic states, is proposed.
Key words: varicose disease of lower extremities; thrombophlebitis; varicothrom&
bophlebitis; thrombosis of deep veins; thrombophilia.

жить від динамічності рівноваги
зсідальної та протизсідальної сис
тем крові, стану стінки судин. Важ
ливим для сучасної гемостазіології
стало введення поняття "гематоген
на тромбофілія" — порушення гемо
стазу з підвищеною схильністю до
тромбозу кровоносних судин, при
чиною яких є набуті та генетично
зумовлені порушення у різних лан
ках гемостазу та гемореології [2].
О. Egeberg (1965) описав спадко
во зумовлений дефіцит найваж
ливішого фізіологічного антикоагу
лянту антитромбіну—III (AT—III) [3,
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4]. З того часу дефіцит природного
антикоагулянту протеїну С та про
теїну S пов'язують з "родинним" фле
ботромбозом. Спектр спадково зу
мовлених видів тромбофілії постій
но розширюється. В останні роки
досліджені деякі інші фактори ризи
ку виникнення венозних тромбоем
болічних ускладнень, проте, тільки
мутації генів F5G1691A (фактор V
Leiden) та F2G20210A пов'язують з
підвищеним ризиком виникнення
венозного тромбозу [5]. Дані чис
ленних досліджень про вплив різно
манітних генетичних чинників на
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виникнення венозного тромбозу,
його перебіг та ускладнення супе
речливі [6]. Діагностика тромбофілії
надзвичайно важлива в клінічній
практиці у зв'язку з тим, що за її наяв
ності загальноприйняті способи
лікування й профілактики тромбозу
можуть бути неефективними. За
спадкової тромбофілії збільшується
ризик виникнення венозних тром
боемболічних ускладнень, її виявля
ють майже у 5% населення [7]. Часто
та мутації гена F5G1691A, фактору V
Leiden за венозного тромбозу стано
вить 20 — 30%, за його відсутності —
4 — 10% [4]. Тестування для виявлен
ня спадкової тромбофілії не прово
дять хворим за вперше виявленого
венозного тромбозу. У деяких паці
єнтів ризик рецидиву тромбоем
болічних ускладнень можливо вста
новити тільки по завершенні анти
коагулянтної терапії, наприклад, у
пацієнтів молодого (до 40 років)
віку за наявності венозного тромбо
зу, а також у пацієнтів, в родині яких
є два або більше членів з симптома
ми захворювання [8]. У теперішній
час в Україні діагностика тром
бофілічних станів можлива, проте,
висока вартість досліджень обмежує
її проведення [3].
Мета дослідження: розробити
диференційовану тактику лікування
пацієнтів з приводу тяжких форм
ВХНК на підставі аналізу генетич
них змін системи гемостазу.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В лабораторії "Синево Україна"
обстежені 28 хворих з приводу
тромботичних ускладнень тяжких
форм ВХНК з використанням діаг
ностичного комплекса "ПЛР генети
ка тромбофілія". Хворих лікували в
хірургічному відділенні Вузлової
лікарні № 1 станції Дарниця в період
з 2012 по 2013 р. В усіх виявлені
трофічні розлади тяжкого ступеня.
Основним критерієм при направ
ленні пацієнтів був рецидивуючий
перебіг тромботичних ускладнень, а
також поєднання ВТФ і ТГВ. Чо
ловіків було 13 (46,4%), жінок — 15
(53,6%), вік хворих у середньому
55,5 року.
Мутації генів виявлені в усіх хво
рих. Ген F5 (фактор V зсідання
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крові) відзначений у 4 (7%) хворих,
ген F 7 (фактор VІІ зсідання крові) —
у 2 (3,5%), ген Ф 13А1 (фактор XIII
зсідання крові) — в 11 (19,3%), ген
FGB — фібриноген (фактор I зсідан
ня крові) — у 9 (15,8%), ген серпін 1
(PAI—1) — антагоніст тканинного
активатора плазміногену — у 15
(26,3%), ген ITGA2 альфа 2 інтегрин
(тромбоцитарний рецептор до ко
лагену) — в 11(19,3%), ген ITGB3—
бета інтегрин (тромбоцитарний ре
цептор фібриногену) — у 5 (8,8%).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Ген F2—протромбін (фактор ІІ
зсідання крові), локалізується в хро
мосомі 11. Дослідження полімор
фізму гена F2 має прогностичне зна
чення для встановлення ризику ви
никнення серцево—судинних за
хворювань внаслідок порушення
зсідальної системи крові. Ген F2 ко
дує послідовність амінокислот білка
протромбіну. Протромбін, або коа
гуляційний фактор ІІ, є одним з ос
новних компонентів зсідальної сис
теми крові. Внаслідок його фер
ментного розщеплення утворюєть
ся тромбін.
У нашому дослідженні мутації ге
на не виявлені.
Ген F5 кодує послідовність аміно
кислот білка — коагуляційного фак
тору V (фактор Лейдена), функцією
якого є активізація реакції утворен
ня тромбіну з протромбіну. Полі
морфізм гена F5 G/A зумовлений
заміною нуклеотидної основи гу
аніну (G) на аденін (А) у положенні
1691, що спричиняє заміну аргініну
на глутамін в позиції 506. Заміна
амінокислоти додає стійкості ак
тивній формі фактору Лейдена до
розщеплювальної дії регулюючого
ферменту, що спричиняє гіперкоа
гуляцію крові. У носіїв алеля А/А
відзначають підвищену схильність
до тромбозу. Наявність полімор
фізму G/A небезпечна для вагітних
(викидень в ранні строки, токсикоз,
неповноцінний розвиток плода, фе
топлацентарна недостатність). Час
тота варіанта A/А поліморфізму в
популяції становить 2 — 3%. У нашо
му дослідженні А/А поліморфізм ви
явлений в одного хворого, G/A — у 3.
Цим хворим протягом тривалого

часу призначали прямі антикоагу
лянти.
Ген тромбоцитарного рецепто
ра фібриногену (ІТGВ3). Клінічно
значущий поліморфізм T/C пов'яза
ний з заміною нуклеотиду тиміну
(Т) на цитозин (С) в ділянці ДНК, що
кодує послідовність амінокислот
білкової молекули тромбоцитарно
го рецептора фібриногену. Внаслі
док заміни нуклеотидів відбувається
заміна амінокислоти в білковому
ланцюгу рецептора, що зумовлює
зміни його властивостей. За наяв
ності алелей С/Т та Т/Т тромбоцити
стають схильними до агрегації, тому
у носіїв цих алелей спостерігають
підвищений ризик виникнення ате
ротромбозу, в тому числі інфаркту
міокарда. У таких пацієнтів відзнача
ють низьку ефективність ацетил
саліцилової кислоти і клопідогрелю.
У нашому дослідженні T/C полі
морфізм виявлений у 4 хворих, C/C
поліморфізм — в 1. В одного хворо
го при поліморфізмі Т/С здійснено
операцію з приводу висхідного ВТФ,
флотуючого тромба у загальній
стегновій вені (ЗСВ), виконано
тромбектомію з ЗСВ під загальним
знеболенням. Після операції хворий
постійно застосовує таблетований
пентосахарид. В однієї хворої при
поліморфізмі Т/С виконана опе
рація з приводу висхідного ВТФ ве
ликої підшкірної вени (ВПВ) з тром
бозом сафенофеморального співус
тя (СФС): кросектомія, тромбек
томія з СФС, флебоцентез, мініфле
бектомія під місцевою анестезією.
Протягом 1 року після операції за
стосовує таблетований пентосаха
рид. Через 6 міс виникла река
налізація ВПВ у нижній третині стег
на та гомілки з клінічно значущим
рефлюксом, що проявлялося набря
ком НК. На тлі антикоагулянтної те
рапії здійснена ехосклеротерапія
ВПВ з використанням піни склеро
вейну 3% 4 мл, що сприяло регресу
хронічної венозної недостатності.
В одного пацієнта за тяжкої фор
ми ВХНК (С4) після перелому правої
стегнової кістки та здійснення мета
лоостеосинтезу виникло ускладнен
ня — стегново—підколінний флебо
тромбоз. Через 2 роки виникла
посттромботична хвороба в стадії
реканалізації з тотальним сафено—
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стегновим рефлюксом, виразкова
форма (С6). Здійснені кросектомія,
склерохірургія ВПВ, алодермоплас
тика, у подальшому — аутодермо
пластика трофічної виразки. Паці
єнт постійно застосовує таблетова
ний пентосахарид.
Фактор зсідання крові 7 (F7).
Мутація гена G10976A (Arg353Gln).
Локалізація гена на хромосомі
13q34.
Ген F7 кодує фактор зсідання
крові VII (проконвертин, F7) — К—
вітамін залежний профермент, що
виробляється в печінці. Основною
фізіологічною функцією F7 є акти
вація фактору зсідання крові Х (F10).
При пошкодженні судини F7
зв'язується з тканинним фактором
III (TFA) і переходить в активну фор
му. Ця реакція є основною в процесі
зсідання крові. Комплекс TFA и F7
активують фактори IX, X і VII. Акти
вований фактор Х (Xа), у свою чергу,
бере участь в процесах активації
протромбіну та переходу його у
тромбін. Фактор VII також може бу
ти активований факторами XIIa, IXa,
Ха і IIa.
Зміни в гені F7 у більшості спос
тережень мають протективний
ефект щодо ризику виникнення
тромбоемболії. Генотип А/А є при
чиною зниження активності актора
VII на 72% у порівнянні з такою за
наявності генотипу G/G [9].
Мутація А/А виявлена в 1 хворо
го, G/A — в 1. Цих хворих лікували
консервативними засобами.
Ген F 13А1, фактор коагуляції ХІІІ,
поліпептид А. Хромосоми 6,1. Фак
тор ХІІІ — фібринстабілізуючий
фактор, або фібриназа, бере участь в
утворенні нерозчинного фібрину,
який є основою для утворення тром
бу. Тромби, що утворилися за наяв
ності фібринази, дуже повільно лізу
ються. Підвищення активності фак
тору ХІІІ супроводжується збільшен
ням адгезивності та агрегації тром
боцитів. У хворих при виникненні
тромбоемболічних ускладнень ак
тивність фібринази підвищена. У 9
хворих був виявлений поліморфізм
G/Т, у 2 — поліморфізм Т/Т. Цих хво
рих лікували консервативними за
собами.
Ген FGB—фібриноген (фактор І
зсідання крові). Клінічно значущий

поліморфізм 467G/A пов'язаний з
заміною нуклеотиду гуаніну (G) на
аденін (А) в промоторній ділянці ге
на. Варіант А супроводжується під
вищеною експресією гена, що зу
мовлює збільшення вмісту фібрино
гену в крові та вірогідності виник
нення тромбозу. Внаслідок цього у
пацієнтів більший ризик виникнен
ня серцево—судинних захворю
вань, зокрема, ішемічної хвороби
серця, інсульту, інфаркту міокарда.
Ризик захворювання вище за на
явності алеля A/A у порівнянні з та
ким у хворих, гомозиготних за але
лем G (G/G). В нашому досліджені у
8 хворих відзначений варіант G/А, в
1 — А/А. Цих хворих лікували кон
сервативними засобами.
Ген PAI—1 (серпін 1) — інгібітор
активатора плазміногену тип 1.
Поліморфізм 4G/5G.
Функція гена: кодує РАІ—1 —
один з компонентів зсідальної сис
теми крові (фібринолітичної ланки
гемостазу). Білок PAI—1 інгібує ак
тивність тканинного активатора
плазміногену (PLAT), відповідально
го за утворення плазміну, і, таким чи
ном, пригнічує фібриноліз.
Поліморфізм гена виявлений в
промоторній (регуляторній) ділян
ці, визначений як поліморфізм
4G/5G. Наявність алеля 5G супрово
джується меншою активністю, ніж
алеля 4G. У носіїв алеля 4G концент
рація PAI—1 вище, ніж у носіїв алеля
5G, у них підвищений ризик тром
боутворення, а під час вагітності —
підвищений ризик порушення
функції плаценти.
РАІ—1 також є маркером запа
лення. Він відіграє важливу роль у
процесі фібринолітичного контро
лю під час вагітності як фактор мат
ково—плацентарної
циркуляції.
Поліморфізм 4G/5G в гені PAI—1
пов'язаний з підвищенням рівня
PAI—1 і тромбоемболізмом.
Мутації генів виникають у чо
ловіків і жінок з однаковою часто
тою, для виникнення захворювання
достатньо успадкування одного му
тантного варіанта гена від одного з
батьків, вірогідність виникнення
хвороби у дітей становить 50%.
Відзначають збільшення ризику
виникнення захворювання при
поліморфізмі 4G/4G у порівнянні з
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таким за поліморфізму 5G/5G [10].
У 7 хворих виявлений полімор
фізм 5G/4G, у 8 — 4G/4G. Оперовані
2 хворих, у яких виявлений полі
морфізм 5G/4G, в одного з них ви
конана тромбектомія з ЗСВ під за
гальним знеболенням з приводу
флотуючого тромбу. В однієї хворої
також відзначено мутацію гена F
13А1 (поліморфізм Т/С). У неї вико
нані кросектомія під місцевою анес
тезією, склерохірургія ВПВ, мініфле
бектомія, флебоцентез.
Ген інтегрину альфа—2 (ITGA2
або GP1a). Локалізація — хромосома
5. Дослідження цього гена має важ
ливе значення для прогнозування
ризику виникнення серцево—су
динних захворювань внаслідок по
рушення зсідальної системи крові.
Ген ITGA2 кодує послідовність
амінокислот спеціалізованих ре
цепторів тромбоцитів, за допомо
гою яких вони взаємодіють з тка
нинними білками, "оголеними"
внаслідок пошкодження стінки су
дини. Завдяки інтегринам тромбо
цити утворюють один шар в ділянці
пошкоджених тканин, що є не
обхідною умовою для включення
інших ланок зсідальної системи
крові. Поліморфізм гена ITGA2
пов'язаний з заміною нуклеотиду
цитозину (С) на тимін (Т), що спри
чиняє заміну амінокислоти в пеп
тидному ланцюгу молекули а2 суб
одиниці інтегринів. При зміні пер
винної структури субодиниці змі
нюються властивості рецепторів.
При поліморфізмі Т збільшується
швидкість адгезії тромбоцитів, що
зумовлює підвищення ризику ви
никнення тромбофілії. Варіант Т
вважають маркером підвищеного
ризику виникнення інфаркту міо
карда (втричі), ішемічного інсульту
та інших серцево—судинних захво
рювань. У 4 хворих виявлений
поліморфізм Т/Т, у 7 — поліморфізм
С/Т. Одна з цих хворих оперована
(склерохірургія ВПВ, мініфлебек
томія, флебоцентез), протягом три
валого часу їй проводили антикоагу
лянтну терапію. Поряд з полімор
фізмом Т/Т у неї виявлені мутації
генів F 13А1, серпіну 1 (РАІ—1),
ІТGA2—альфа 2, ІТGВ3—бета.
Ген тромбоцитарного рецепто
ра фібриногену (ITGB3). Клінічно
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значущий поліморфізм 176T/C
пов'язаний з заміною нуклеотиду
тімину (Т) на цитозин (С) в ділянці
ДНК, що кодує послідовність аміно
кислот білкової молекули тромбо
цитарного рецептору фібриногену.
Внаслідок заміни нуклеотидів відбу
вається заміна амінокислоти в
білковому ланцюгу рецептору, що
зумовлює зміни його властивостей.
За поліморфізму С відзначають
підвищену схильність тромбоцитів
до агрегації, тому у цих хворих
підвищений ризик тромбоутворен
ня з такими наслідками, як інфаркт
міокарда, гострий коронарний син
дром. В той же час, у них виявляють
низьку ефективність антиагрегантів
аспірину (ацетилсаліцилової кисло
ти) і плавіксу.
Відзначають збільшення ризику
виникнення захворювання у носіїв
алеля C (C/C, T/C) у порівнянні з та
ким у пацієнтів, гомозиготних за
алелем T (T/T).
В 1 хворого виявлений полімор
фізм С/С, у 4 — поліморфізм С/Т.
Вміст Д—димеру досліджували у
14 хворих, у 8 (57,1%) виявлене його
збільшення. В однієї пацієнтки при
ТГВ на тлі ВХНК виявлене підвищен
ня рівня факторів VІІІ та Вілебранта,

протягом 1 року їй проводили анти
коагулянтну терапію (таблетований
пентосахарид).
Отже, в усіх хворих виявлена
спадково зумовлена схильність до
тромбофілічних станів, 6 хворих
оперовані, у 2 — виявлені флотуючі
тромби у ЗСВ, їм здійснена тромбек
томія з магістральних вен під загаль
ним знеболенням. У 4 хворих вияв
лений ВТФ в системі ВПВ, їм вико
нані операції під місцевою анес
тезією: кросектомія, склерохірургія
ВПВ, мініфлебектомія, флебоцентез.
Всім хворим проводили антико
агулянтну терапію з використанням
низькомолекулярних
гепаринів
(НМГ) у профілактичних дозах про
тягом 10 діб після операції, з 11—ї
доби — призначали таблетований
пентосахарид в добовій дозі 100 мг
протягом 1 міс. Хворим, оперова
ним з приводу ТГВ, призначали таб
летовані прямі антикоагулянти про
тягом тривалого часу (понад 1 рік),
неоперованим — НМГ в лікувальній
дозі протягом 10 діб, з 11—ї доби
протягом 1 міс — пентосахарид в
добовій дозі 150 мг протягом 1 міс,
далі — по 100 мг протягом 6 міс. Ре
цидив ТГВ на НК, оперованій з при
воду флотуючого тромбу в ЗСВ, ви

ник в одного хворого на тлі застосу
вання пентосахариду внаслідок пе
релому кісток гомілки та іммобілі
зації гіпсовою циркулярною пов'яз
кою.

ВИСНОВКИ
1. Діагностика тромбофілічних
станів доцільна в усіх пацієнтів при
виникненні рецидивів тромботич
них ускладнень за тяжких форм
ВХНК для визначення тривалості та
виду антитромботичної терапії. Під
час обстеження таких хворих з ви
користанням діагностичного ком
плекса "ПЛР генетика тромбофілія" в
усіх виявлені мутації не менш ніж
двох генів (кількість мутацій у серед
ньому 2,035).
2. Комплексне лікування пацієн
тів з приводу тромботичних усклад
нень тяжких форм ВХНК має вклю
чати тривалу антикоагулянтну те
рапію, зважаючи на високий ризик
виникнення рецидивів тромботич
них ускладнень через наявність
спадкової тромбофілії.
3. Таблетований препарат пенто
сахарид є ефективним та безпечним
засобом для тривалої терапії тром
ботичних ускладнень тяжких форм
ВХНК.
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АLGORITHM OF TREATMENT POSTTHROMBOTIC DISEASE
OF THE LOWER EXTREMITIES
D. L. Buzmakov
ікування пацієнтів з приво
ду ПТХ НК є актуальною і
складною проблемою. Не
сприятливий перебіг ПТХ
ускладнюється виникненням рет
ромбозу, тяжких трофічних роз
ладів, погіршенням якості життя [1].
В останні роки збільшилася кіль
кість вітчизняних і зарубіжних пуб
лікацій, присвячених результатам
хірургічного лікування ПТХ з вико
ристанням різних методів хірур
гічної корекції стану венозної систе
ми [2, 3]. Проте, у більшості клінік за
стосовують втручання на підшкір
них та пронизних (ПВ) венах [4, 5].
Деякі автори в підходах до вибору
виду операції спираються на дані
ультразвукового дослідження (УЗД),
вивчення функції м'язово—венозної
помпи гомілки [5, 6]. У джерелах
літератури відсутні дані щодо чітких
показань, строків та обсягу віднов
ного хірургічного лікування. При
цьому не беруть до уваги показники
стану реґіонарного гемостазу та
фібринолізу, дані УЗД [7—9].
Патогенетичне обґрунтування
вибору обсягу оперативного втру
чання з приводу ПТХ дозволить по
кращити результати відновного
лікування пацієнтів, зменшити час
тоту ускладнень.
Мета дослідження: розробка па
тогенетично обґрунтованого діаг
ностичного алгоритму на підставі
даних УЗД, дослідження системного
та реґіонарного гемостазу, м'язово—
венозної помпи гомілок для визна
чення методу лікування пацієнтів з
приводу ПТХ НК, підвищення ефек
тивності їх відновного лікування.

Л

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В період з 2010 по 2014 р. в
клініці лікували 106 пацієнтів з при

Реферат
Наведені результати застосування патогенетично обґрунтованого діагностичного
алгоритму визначення методу лікування пацієнтів з приводу післятромботичної
хвороби (ПТХ) нижніх кінцівок (НК). За запропонованим алгоритмом оцінювали
клінічний стан, визначали субфасціальний тиск (СФТ) на гомілці, проводили ульт&
развукове дуплексне сканування (УЗДС) венозної системи, стимуляційну електро&
нейроміографію (ЕНМГ) гомілок, встановлювали рівень D—димеру (ДД) та ак&
тивність антитромбіну—ІІІ (АТ—ІІІ) у загальному та реґіонарному кровотоку з об&
численням його співвідношення. У 33 (31,1%) хворих проведено консервативну
терапію, у 34 (32,1%) — виконане відстрочене хірургічне втручання, у 39 (36,8%) —
хірургічну корекцію венозного кровотоку, у 22 (20,8%) — підготовку і закриття
трофічних виразок за методикою клініки. Визначення рівня ДД і активності АТ—ІІІ
в поєднанні з даними УЗДС дозволило диференційовано встановити показання до
виконання венокоригувальних оперативних втручань.
Ключові слова: післятромботична хвороба; хірургічне лікування; діагностичний
алгоритм.

Abstract
The results of application of pathogenetically substantiated diagnostic algorithm for
determination of the treatment method in patients, suffering postthrombotic disease of
the lower extremities, are adduced. Using algorithm proposed a clinical state was esti&
mated, subfascial pressure on the shin was determined, ultrasound duplex scanning
(USDS) of venous system was conducted, the stimulation electroneuromyography of
the shins done, and a level of D—dimer (DD) with activity of аntithrombin—ІІІ (АТ—ІІІ) in
general and regional blood flow with calculation of its ratio were established.
In 33 (31.1%) patients a conservative therapy was conducted, in 34 (32.1%) — a post&
poned surgical intervention, in 39 (36.8%) — surgical correction of the venous blood
flow, in 22 (20.8%) — preparation and closure of trophic ulcers in accordance to the
clinic method. Determination of the DD level and the АТ—ІІІ activity together with data
of USDS have permitted to establish differentially the indications for performance of a
vein—correcting operative interventions.
Key words: postthrombotic disease; surgical treatment; diagnostic algorithm.

воду ПТХ НК. Вік хворих у середньо
му (45,7 ± 1,25) року. Чоловіків було
74 (69,8%), жінок — 32 (30,2%). Три
валість хвороби у середньому (8,7 ±
0,7) року. За клінічною класифіка
цією СЕАР клас С6 відзначений у 33
(31,1%) хворих, С5 — у 17 (16,1%),
С4а—С4b — у 35 (33,0%), С3—С2 — у
21 (19,8%). Інвалідність внаслідок
ПТХ НК встановлена у 44 (41,5%)
пацієнтів; в тому числі ІІ групи — у 2
(4,5%), ІІІ групи — у 42 (95,5%).
Запропонований алгоритм об
стеження хворих включав клінічні
методи, УЗДС системи нижньої по
рожнистої вени з якісними характе
ристиками регіонарної флебоди
наміки з використанням апарата
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HDI—1500 фірми ATL (США), кон
вексних та лінійних датчиків; стиму
ляційну ЕНМГ, визначення СФ на
гомілках, рівня ДД, активності АТ—
ІІІ в загальному (підшкірна вена пе
редпліччя) та реґіонарному (стегно
ва вена ураженої НК) кровотоку [10].
Ці показники визначали за допомо
гою автоматичного аналізатора
"Cobas Integra 400 plus, Roshe, 2009",
референтним значенням ДД вважа
ли 0,5 мкг/мл, активність АТ—ІІІ —
80 — 120%. Для визначення обсягу
оперативного втручання обчислю
вали співвідношення рівня ДД у
крові різних венозних басейнів. Од
нобічне ураження глибокої веноз
ної системи однієї НК внаслідок
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ПТХ за даними УЗДС діагностоване у
75 (77,05%) хворих, двобічне — у 31
(22,95%), синдром нижньої порож
нистої вени — у 13 (12,3%), уражен
ня контралатеральної НК — у 29
(27,4%).
Ефективність роботи м'язово—
венозної помпи оцінювали за дани
ми електричної активності м'язів
гомілки та провідності великогомі
лкового і глибокого малогомілково
го нервів за даними ЕНМГ, величи
ною об'ємної швидкості кровотоку
(ОШК) по підколінній вені і СФТ у
задньому поверхневому міофасці
альному футлярі гомілки у поло
женні хворого стоячи та лежачи.
ОШК (Vоб.) обчислювали за спроще
ною формулою:
Vоб.=Vлін.  1/4  d2, мл/с,
де Vлін. — лінійна швидкість кровото
ку; d — зовнішній діаметр вени.
СФТ визначали за методикою
T. E. Whitesides (1975) в модифікації
В. І. Гайовича та співавторів (1992),
нормальним вважали тиск нижче 10
мм рт. ст. — лежачи, 20 мм рт. ст. —
стоячи.
Результати дослідження аналізу
вали з використанням стандартних
методів статистики за допомогою
пакетів Excel (2007) та Statistica
(2010).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За шкалою Villalta ПТХ НК легко
го ступеня відзначена у 20 (19%)
хворих, середньої тяжкості — у 35
(33%), тяжка — у 51 (48%).
За даними УЗДС найчастіше
післятромботичні зміни глибоких
вен виявляли у стегновому сегменті
— у 69,9% спостережень та підко
лінному — у 58,1%, переважно част
кову реканалізацію цих сегментів;
оклюзію частіше відзначали у стег
нових венах — у 16%, підколінній
вені — в 1,9%. Тяжкість ураження цих
сегментів оцінювати за поширен
ням обструкції та рефлюксу (за ве
нозною сегментарною шкалою
VSDS).
За запропонованим діагностич
ним алгоритмом спочатку виявляли
рефлюкс у магістральних великій
(ВПВ) — у 48 (32,9%) хворих та ма
лій (МПВ) — у 28 (19,2%) підшкірних
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веніах, ПВ — на 116 (79,5%) НК, що у
73 (68,9%) хворих було показанням
до виконання оперативного втру
чання. У 33 (31,1%) пацієнтів без оз
нак рефлюксу за даними УЗДС при
значено консервативну терапію.
Окремо виділяли хворих з пору
шенням реґіонарної флебогемоди
наміки в підколінно—гомілковому
сегменті. Таким пацієнтам показане
проведення, насамперед, консерва
тивних лікувальних заходів, ком
пресійної терапії з метою перероз
поділу венозного відтоку у глибокі
вени, оскільки такі гемодинамічні
умови виникнуть після виконання
венокоригувальної операції, а в
непідготовленому реґіонарному ве
нозному басейні при цьому виник
нуть умови для погіршення балансу
між системами зсідання, протизсі
дання та фібринолізу.
До факторів, що спричиняють
інвертний дистальний кровоток, на
лежать обструкція двох проксималь
них венозних сегментів: клубового
та стегнового, або/та дистальних —
підколінного і гомілкового, що в
сумі становить 3 або 4 бали (за шка
лою VSDS). За такої ситуації 23
(31,5%) пацієнтам тимчасово запро
поноване консервативне лікування
через ураження проксимальних сег
ментів — у 17 (23,3%), дистальних —
у 6 (8,2%). При визначенні ОШК в
підколінній вені у 18 (24,7%) хворих
достовірно підтверджений ретро
градний кровоток або припинення
венозного повернення крові в поло
женні стоячи (див. таблицю).
Оскільки у 9 пацієнтів не вияв
лені передумови для погіршення ве
нозного відтоку у вигляді оклюзії
стегнових вен, це свідчило про не
ефективність роботи м'язово—ве
нозної помпи гомілки. Таку дис

функцію спричиняють зменшення
маси функціонуючих м'язових воло
кон та їх жирова дегенерація, зокре
ма, литкових м'язів, зниження елект
ропровідності довгих нервів, особ
ливо великогомілкового, що іннер
вує литкові м'язи. За даними ЕНМГ
відзначене недостовірне зниження
амплітуди М—відповіді цих м'язів на
електростимуляцію до (7,7 ± 1,8) мВ
— ураженої та (9,2 ± 1,8) мВ — неура
женої НК.
Порушення роботи нервово—
м'язового апарату гомілки зумовле
не склеротичними процесами у
міофасціальних футлярах гомілки,
що характеризувалося підвищенням
СФТ. У 18 хворих при порушенні ре
ґіонарної гемодинаміки у підколін
ній вені у положенні стоячи в ура
женій НК СФТ становив у середньо
му (39,36 ± 2,2) мм рт. ст. (р<0,01), у
неураженій — (30,43 ± 2,08) мм рт.
ст.; у положенні лежачи — відповід
но (20,21 ± 1,82) і (15,93 ± 1,52) мм
рт. ст.
Для визначення подальшої так
тики і вибору обсягу оперативного
втручання відповідно до запропоно
ваного алгоритму, досліджували
стан фібринолізу та антикоагулянт
ний потенціал в системному та ре
ґіонарному кровотоку. У 63 (86,3%)
хворих визначали рівень ДД у сис
темі верхньої та нижньої порожнис
тих вен з подальшим обчисленням
співвідношення ДД в системному та
регіонарному кровотоку — у 54
(74%). При цьому у дослідження не
виключали пацієнтів з хворобами та
станами, що значно впливають на
його рівень. У 10 (13,7%) пацієнтів за
рівня ДД у системному кровотоку
вище референтного значення удвічі
(1,0 мкг/мл) продовжено консерва
тивну терапію з підбором антикоа

ÎØÊ ó âåíàõ ÍÊ ó õâîðèõ çà íåçàäîâ³ëüíî¿ ðå´³îíàðíî¿ ãåìîäèíàì³êè
â ï³äêîë³íí³é âåí³ ïðè ÏÒÕ
Ãëèáîêà âåíà

Ïîëîæåííÿ ïàö³ºíòà

ÎØÊ, ìë/ñ ó ÍÊ (x  m)
óðàæåí³é
íåóðàæåí³é

ëåæà÷è
3,8 ± 1,5
7,2 ± 2,0
ñòîÿ÷è
4,6 ± 3,1
9,3 ± 4,4
ëåæà÷è
4,6 ± 2,2 *
9,2 ± 4,2
Ï³äêîë³ííà
*
ñòîÿ÷è
–1,9 ± 1,1
11,1 ± 5,0
*
Ïðèì³òêà.
– ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â â³ðîã³äíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè
ó íåóðàæåí³é ÍÊ (ð<0,05).
Ïîâåðõíåâà
ñòåãíîâà
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гулянта на підставі визначення ак
тивності АТ—ІІІ.
Отже, відповідно до діагностич
ного алгоритму, у 46 (63%) хворих за
даними УЗДС визначали показання
до виконання венокоригувальних
операцій. За даними скринінгу ак
тивності АТ—ІІІ як основного анти
коагулянта, що попереджає надмір
не тромбоутворення, у 7 (9,6%) паці
єнтів за зниженої активності АТ—ІІІ
в системному венозному кровотоку
та небезпеки тромбоутворення
відстрочене виконання хірургічно
го втручання і призначений антико
агулянт з АТ—ІІІ—незалежним ме
ханізмом дії.
У 39 (53,4%) хворих обчислене
співвідношення рівня ДД в систем
ному і реґіонарному кровотоку як
маркера активності процесів фібри
нолізу. Якщо цей коефіцієнт переви
щував 1,0, це свідчило про низьку
реґіонарну активність фібринолізу,
у 21 (53,8%) хворого здійснювали
дисекцію ПВ з максимальним вида
ленням підшкірних вен шляхом суб
фасціальної ендоскопічної дисекції
ПВ і трансілюмінаційної венектомії,
в поєднанні з стрипінгом неспро
можних магістральних підшкірних
вен. Вибір такого обсягу оператив
ного втручання зумовлений нама
ганням запобігти тромбуванню вен
невеликого діаметра, що погіршує

венозне повернення з НК і спричи
няє венозну динамічну гіпертензію,
прогресування трофічних розладів
м'яких тканин, ретромбоз прокси
мального русла.
Якщо коефіцієнт становить 1,0 і
менше, у 18 (46,2%) хворих викону
вали операції на підшкірних венах і
ПВ тільки за абсолютної недостат
ності клапанів, оскільки активність
регіонарного фібринолізу у них за
довільна і ризик тромбоутворення
менший.
Обсяг операції у 9 (23,1%) хворих
за підвищеного СФТ доповнювали
фасціотомією або не накладали шви
на фасціотомний отвір після суб
фасціального венокоригувального
втручання.
В усіх 33 (84,6%) хворих з тро
фічними виразками (С6) проводили
місцеве лікування залежно від стадії
ранового процесу з використанням
сорбційних пов'язок. Етапне хірур
гічне лікування проведене у 22
(66,7%) пацієнтів, воно включало де
бридмент виразки з подальшою ау
тодермопластикою з використан
ням розщепленого клаптя шкіри або
попередньою аутоліпопластикою за
методикою клініки — першим ета
пом, оперативне втручання на ве
нозній системі — другим.
Таким чином, застосування роз
робленого алгоритму, що включав

оцінку даних УЗД, стану м'язово—ве
нозної помпи, показників системно
го та реґіонарного гемостазу, дає
можливість визначити тактику ліку
вання й диференційовано обирати
показання та обсяг оперативного
втручання у пацієнтів з приводу ПТХ
НК.

ВИСНОВКИ
1. Обстеження пацієнтів при ПТХ
НК за розробленим алгоритмом
дозволило у 36,8% з них обґрунтува
ти доцільність проведення віднов
ного хірургічного лікування, у 32,1%
— відстрочити виконання опера
тивного втручання та продовжити
здійснення консервативних заходів,
у 31,1% — визначити показання до
проведення консервативного ліку
вання.
2. Застосування запропоновано
го алгоритму, що включає УЗД, виз
начення вмісту ДД та АТ—ІІІ в сис
темному і реґіонарному кровотоку,
функцію м'язово—венозної помпи
гомілки,
дозволило
визначити
провідні патогенетичні ланки про
гресування ПТХ НК при виборі по
казань та обсягу оперативного втру
чання.
3. Перспективним напрямком є
оцінка віддалених результатів хірур
гічного лікування за критеріями діа
гностичного алгоритму.
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КОМПЛЕКСНА СЛУЖБА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПРИВОДУ
СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
С. О. Косульников, С. О. Тарнопольський, А. М. Беседин, С. І. Карпенко
Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова,
Обласний гнійно—септичний центр хірургії,
Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України

COMPLEX SERVICE OF TREATMENT FOR PATIENTS,
SUFFERING DIABETIC FOOT SYNDROME
S. О. Коsuhlnikov, S. О. Таrnopohlskiy, А. М. Besedin, S. І. Каrpenko
ктуальність боротьби з ус
кладненнями ЦД безсумнів
на. За офіційним повідом
ленням ВООЗ, у 2011 р. ЦД
діагностований майже у 366 млн.
хворих з 4,5 млрд. населення віком
від 20 до 80 років. Від ускладнень ЦД
у 2005 — 2030 р. смертність збіль
шиться вдвічі. Особливе місце серед
ускладнень ЦД посідає СДС, з приво
ду якого в світі кожної години вико
нують ампутацію НК у 55 хворих [1,
2].
В Україні реєструють до 8 000
хворих щороку, у яких виникає ганг
рена. Деформація стопи у пацієнтів
при ЦД є критерієм прогресування
ускладненого перебігу захворюван
ня внаслідок високого ризику інфі
кування вогнища уражения, що мо
же спричинити ампутацію НК та
інвалідизацію хворих [3 — 5].
До хірургічних стаціонарів гній
но—септичного профілю госпіталі
зують 35 — 40% хворих на ЦД, три
валість їх лікування у стаціонарі ста
новить 20 — 30 діб, що значно біль
ше, ніж за інших захворювань у
гнійній хірургії [6].
У Дніпропетровській області у
2013 р., за даними Департаменту
охорони здоров'я, зареєстровано
110 тис. хворих на ЦД.
Перебіг СДС характеризується
остеодеформацією стопи, утворен
ням поверхневих або більш глибо
ких трофічних виразок, ураженням
суглобів, гнійно—некротичним за
паленням. Його тяжкість визнача
ють тяжкість ураження судин НК,
ступінь нейропатії, порушення об
міну електролітів і кальцію, вира
женість і площа деструктивних змін
у тканинах. СДС об'єднує патологіч
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Реферат
На базі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні створена комплексна служба
лікування хворих з приводу синдрому діабетичної стопи (СДС) з метою поліпшен&
ня якості надання їм кваліфікованої медичної допомоги шляхом застосування ви&
соких технологій. Створення такої служби дозволило поліпшити результати ліку&
вання хворих. Збільшення частоти виконання малих операцій на стопі дозволило
на 34,4% збільшити кількість хворих, у яких вдалося зберегти опірну функцію сто&
пи, і на 39,5% зменшити частоту виконання ампутації нижньої кінцівки (НК) на рівні
стегна з збереженням колінного суглоба, що дуже важливо для протезування.
Широка пропаганда серед населення і первинної ланки охорони здоров'я дозво&
ляє на більш ранніх етапах виявити й усунути ускладнення цукрового діабету (ЦД).
Ключові слова: цукровий діабет; синдром діабетичної стопи; комплексна служба
лікування.

Abstract
Complex service for treatment for patients, suffering diabetic foot syndrome, was cre&
ated on the base of Dnipropetrovskiy Regional Clinical Hospital with the objective for
application of high technologies. Creation of such a service have permitted to improve
the results of the patients treatment. Enhancement of the performance rate of small
operations on the foot have permitted to increase by 34.4% the quantity of patients, in
whom a supportive function of the foot was preserved, and to reduce the conduction
rate of the lower extremity amputation on a hip level, preserving a knee joint, by 39.5%,
what is very important for the prosthesis. Widespread propaganda among population
and primary link of the health service permit to reveal and eliminate complications of
diabetes mellitus on earlier stages.
Key words: diabetes mellitus; diabetic foot syndrome; complex service of treatment.

ні зміни периферійної нервової сис
теми, артеріального і мікроциркуля
торного русла, кістково—суглобо
вого апарату стопи, безпосередньо
загрожує формуванням виразково—
некротичних процесів і гангрени
стопи [1, 3 — 7].
Мета дослідження: проаналізува
ти ефективність роботи комплекс
ної служби лікування СДС і шляхи її
вдосконалення.
На базі Обласної клінічної лікар
ні ім. І. І. Мечникова 9 років тому
сформована комплексна служба лі
кування хворих з приводу СДС.
Лікарі медичних закладів області
(ендокринологи, хірурги, лікарі за
гальної практики) направляють па
цієнтів при ураженні НК для обсте

ження, уточнення діагнозу й ліку
вання. Всіх хворих на ЦД (трива
лістю понад 5 років) оглядають в
кабінетах діабетичної стопи, які є лі
кувальними, методичними і статис
тичними центрами служби.
Огляд фахівця в такому кабінеті є
найбільш ефективним способом ви
явлення пацієнтів з груп "високого
ризику". За даними літератури і ре
зультатами опитування хворих,
тільки 25 — 28% лікарів первинної
ланки оглядають стопи хворих на
ЦД. Більшість пацієнтів, яким здій
снено ампутацію НК, ніколи не огля
дали спеціалісти [7].
Комплексна служба включає спе
ціальні кабінети в поліклініці: власне
кабінет діабетичної стопи, в якому
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працює ендокринолог; кабінет су
динного хірурга; кабінет загального
хірурга з окремими перев'язочними
для обслуговування пацієнтів з "чис
тими" або гнійними ускладненнями.
Додатково комплекс обладнаний
амбулаторною операційною, кабі
нетами діагностики, в яких прово
дять ультразвукове дослідження,
допплерографію НК з дослідженням
кісточково— плечового індексу, уль
тразвукове ангіосканування НК з
дослідженням кровотоку в артеріях і
венах в експертному режимі.
Відповідно до протоколу, прово
дять неврологічне обстеження хво
рого, обов'язково визначають боль
ову й тактильну чутливість в ділянці
ураженої стопи. Майже 90% хворим
в кабінеті діабетичної стопи прово
дять скринінгове дослідження су
дин, при виявленні ішемічного ком
поненту обов'язково консультує су
динний хірург. В кабінеті діабетич
ної стопи навчений середній мед
персонал проводить пацієнтам по
дологічні процедури з використан
ням стерильних інструментів — так
званий "хірургічний педикюр".
Розподіл хворих під час госпіта
лізації залежить від особливостей
перебігу процесу: за переважно іше
мічної форми ураження НК, відсут
ності інфекційних ускладнень паці
єнтів госпіталізують до відділення
судинної хірургії. До цього відділен
ня госпіталізують також хворих при
некрозі окремих ділянок стопи "су
хого" типу за відсутності бактеріаль
ної інфекції і можливості здійснен
ня операції реваскуляризації.
До ендокринологічного відділен
ня госпіталізують хворих, яким не
показані хірургічні маніпуляції, для
проведення консервативної терапії:
за наявності нейропатії, ознак пору
шення больової та тактильної чутли
вості (за відсутності ран і остеоде
формації). Таких хворих лікують у
відділеннях ендокринної терапії та
ендокринної хірургії.
До відділення гнійної хірургії
хворих госпіталізують при необхід
ності здійснення маніпуляцій, спря
мованих на боротьбу з рановою ін
фекцією (розсічення, дренування
патологічного вогнища тощо).
Після надання допомоги з ліку
вання гнійної рани, стабілізації гній

но—септичного процесу з відкрити
ми ранами хворого переводять до
відділення судинної хірургії для ви
конання реконструктивних опе
рацій на судинах, чи навпаки, після
здійснення реконструктивних опе
рацій на судинах за тривалого неза
гоєння ран хворих переводять або
планово госпіталізують до відділен
ня гнійної хіирургії для проведення
сучасного лікування ран (вакуум—
терапія, ультразвукова кавітація то
що).
За складних ситуацій в умовах
полікліники негайно організовують
консиліум за участю завідувачів
відділень або старших ординаторів
для вирішення питання щодо госпі
талізації пацієнта в профільне відді
лення.
В умовах практичної медицини
використовують класифікацію СДС
Вагнера, більш складні класифікації,
наприклад Pedis, застосовують тіль
ки у наукових дослідженнях [8].
У відділенні гнійної хірургії хво
рим проводять комплексну терапію
відповідно до стандартних клініч
них протоколів (опубліковані на
сайті гнійно—септичного центру,
Дніпропетровськ). До відділення
щороку госпіталізують 120 — 140
пацієнтів з приводу гнійних усклад
нень СДС. За останні 3 роки лікували
372 пацієнта з приводу СДС, в тому
числі нейропатичної форми — 44%.
З них флегмона утворилася у 56%
пацієнтів, трофічна виразка (за кла
сифікацією Вагнера 3 — 4 стадії) — у
35%, гангрена — у 9%.
Нейроішемічна форма СДС діаг
ностована у 39% хворих, з них флег
мона виявлена у 35%, трофічна ви
разка (за класифікацією Вагнера 3 —
4 стадії) — у 51%, гангрена — у 14%;
ішемічна форма — у 17%, з них —
трофічна виразка (за класифікацією
Вагнера 3 — 4 стадії) — у 72%, ганг
рена — у 28%.
Вік хворих від 55 до 80 років,
нейропатію виявляли у хворих ві
ком від 30 років. За СДС нейропатич
ної форми відзначали суттєве пере
важання жінок — до 60%, за ішеміч
ної форми — чоловіків — до 65%.
За нейропатичної форми СДС
обов'язкова санація гнійного вогни
ща передбачає не тільки розсічення,
а й по можливості радикальну не
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кректомію, видалення всіх не
життєздатних тканин, дренування
запливів, особливо глибоких про
сторів стопи. Наші результати спів
падають з даними інших авторів, що
просте дренування гнійного вогни
ща не забезпечує одужання хворого
за наявності ЦД [2]. В комплекс ліку
вання хворих за нейропатичної
форми СДС включали ультразвукове
обробляння з використанням тера
певтичних ультразвукових приладів,
а також вакуум—терапію. Сучасна
вакуум—терапія є важливим факто
ром очищення і загоєння рани. За її
адекватного проведення можливо
прогнозувати повноцінне загоєння
рани. Додатково широко викорис
товують фізіотерапевтичні лазери
як для загального лікування, так і з
метою підготовки рани до виконан
ня пластичних операцій. Пластичне
закриття ранових дефектів за ней
ропатичної форми СДС проводять
досить легко при максимальному
збереженні опорних компонентів
стопи.
При нейроішемічній формі СДС
необхідне ретельне дослідження су
динного русла ураженої НК для
здійснення корекції. Виконання
шунтувальної операції або ангіопла
стики є найважливішим фактором
збереження НК. Під час дренування
вогнища за нейроішемічної форми
ураження стопи застосовують більш
економну тактику некректомії, мож
ливо з залишенням частково некро
тизованих тканин в рані перед вико
нанням ангіопластики або шунту
вальної операції для збереження
максимально можливого обсягу тка
нин стопи. Вакуум—терапію за такої
ситуації слід робити дуже обережно,
з меншим тиском на площину, а та
кож застосуванням режиму перери
вання. Ефективними терапевтични
ми методами є лазеротерапія і гіпер
барична оксигенація (ГБО).
При ішемічній формі СДС пріо
ритетними лікувальними заходами
є шунтування або пластика судин, в
тому числі етапна, що має вирішаль
не значення у збільшенні кровообігу
ураженої кінцівки та її збереженні.
За неможливості виконання прямої
реваскуляризації здійснення опе
рацій непрямої реваскуляризації є
альтернативою, що дає пацієнту
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шанс: це остеотрепанація, фасціото
мія, аутомієлотрансплантація з ви
користанням суспензії кісткового
мозку з клубової кістки. Такі маніпу
ляції в поєднанні з внутрішньовен
ним введенням простагландинів у
50% спостережень забезпечують
збереження НК. Ефективне також
проведення
аутотрансплантації
стовбурових клітин, отриманих
шляхом культивування в лабораторії
Інституту невідкладної та відновлю
вальної хірургії ім. В. К. Гусака НАМН
України (Донецьк), що є підрозділом
Міжнародного центру біотехно
логій [9]. На жаль, досвід викорис
тання цього методу невеликий че
рез високу вартість (застосований у
5 хворих).
Хворих, госпіталізованих в кліні
ку з діагнозом ЦД, обов'язково по
вторно консультує ендокринолог, у
них визначають вміст глікозильо
ваного гемоглобіну і С—пептиду.
Важливо наголосити на необхід
ності проведення активної роз'яс
нювальної роботи щодо СДС і обо
в'язкового огляду НК для раннього
виявления ураження не тільки серед
хірургів, а й населення і служби
сімейних лікарів, первинної ланки
охорони здоров'я, велику увагу при
діляємо цьому протягом останніх 3
років.
Застосування комплексного під
ходу сприяло тому, що до 95% опе
рацій, виконаних з приводу нейро
патичної форми СДС, були органоз
берігальними, що дозволило зберег

ти опорну функцію стопи. У 5% хво
рих ампутація НК виконана на рівні
гомілки через неконтрольоване
прогресування флегмони на тлі сто
пи Шарко. В комплексі лікувальних
заходів рекомендоване застосуван
ня метаболічних препаратів (що по
кращують метаболічний обмін клі
тин і тканин) з додаванням ліпоєвої
кислоти, вітамінів групи В. Застосу
вання інтенсивної реологічної те
рапії за нейропатичної форми СДС
неефективне.
При нейроішемічній формі ура
ження застосування комплексних
заходів, прямих реваскуляризуючих
втручань та ангіопластики дозволи
ло у 70 — 85% хворих виконати ор
ганозберігальні операції, тобто, ма
лу ампутацію НК на рівні стопи, у 15
— 30% хворих здійснено ампутацію
НК на рівні гомілки і стегна. Широко
застосовували реологічну терапію,
вводили простагландини, проводи
ли ГБО, лазеротерапію.
За ішемічного ураження частота
виконання ампутації НК при немож
ливості відновити судинне русло
значно збільшується. Застосування
непрямих методів лікування, зокре
ма, остеотрепанації, фасціотомії, ау
томієлотрансплантації при обов'яз
ковому використанні простаглан
динів, виявилося ефективним не
більше ніж у 50% хворих. У 40 — 50%
хворих здійснювали ампутацію НК
на рівні верхньої третини гомілки
або нижньої третини стегна.
За останні 3 роки, у порівнянні з
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минулими роками, частота вико
нання ампутації НК на рівні стегна
зменшилася з 43 до 26 за рік, на рівні
гомілки — збільшилася з 15 до 31,
що свідчить про застосування більш
досконалих операцій з приводу іше
мії для збереження колінного сугло
ба. Збільшення кількості малих опе
рацій дозволило зберегти опорну
функцію стопи у 215 пацієнтів, що
на 34,4% більше, ніж до впроваджен
ня комплексного підходу.

ВИСНОВКИ
1. Прогресування ЦД спричиняє
збільшення частоти ураження НК.
Створення комплексної служби доз
воляє зменшити частоту виконання
ампутації НК та інвалідизації хворих
на ЦД.
2. Впровадження комплексних
технологій, чіткий розподіл хворих
на ЦД та при СДС сприятимуть
зменшенню частоти виконання ка
лічащих операцій, що дозволить
зменшити інвалідизацію і поліпши
ти якість лікування хворих на ЦД.
3. Незважаючи на розвиток су
часної служби охорони здоров'я, по
яву нових технологій, основним на
прямком зменшення частоти вико
нання ампутації НК є виявлення ус
кладнень на ранніх стадіях. Пропа
ганда цих знань серед населення,
служби сімейних лікарів, лікарів
первинної ланки охорони здоров'я
сприятиме значному поліпшенню
ситуації.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА,
СТРУКТУРЫ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
И ИХ КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
В. Д. Розуменко, А. А. Яворский, Т. А. Малышева, В. В. Васлович,
О. Г. Черненко, И. С. Бобрик
Институт нейрохирургии имени А. П.Ромоданова НАМН Украины, г. Киев

THE AGE PECULIARITIES OF METABOLISM AND STRUCTURE
OF THE BRAIN TUMORS AND ITS CLINICAL SIGNIFICANCE
V. D. Rozumenko, А. А. Yavorskiy, Т. А. Маlysheva, V. V. Vaslovich,
О. G. Chernenko, I. S. Bobrik
емпы старения населения в
Украине обусловливают не
обходимость совершенст
вования социальной стра
тегии с учетом демографических
тенденций. Доля лиц в возрасте 65
лет и старше в общей численности
населения некоторых областей Ук
раины составляет до 18,7% (в целом
по Украине — 15,2%), а среди жите
лей сельской местности — 27,1% [1].
Фундаментальные
исследования
свидетельствуют о влиянии возраст
ного фактора на прогноз выживае
мости больных при опухолях ГМ
[2,3 ]. В США более 65% первично ди
агностированных глиом ГМ выявля
ют у пациентов старшего возраста [3
— 6]. Частота возникновения гли
альных опухолей с возрастом увели
чивается на 1,2% в год и достигает
плато у пациентов старше 70 лет [7].
По данным молекулярных исследо
ваний установлены различия пато
генеза таких опухолей у пациентов
разного возраста [3, 7, 8].
Существенное влияние на тече
ние и прогноз оказывают сопутству
ющие заболевания и дисметаболи
ческие возрастные изменения, ко
торые способствуют накоплению и
суммации "генных поломок". Глиоб
ластомы ГМ у взрослых подразделя
ют на подгруппы, в частности, в за
висимости от мутации гена IDH1 [8].
Глиобластомы в отсутствие мутации
гена IDH1 — первичные (de novo)
опухоли с неблагоприятным про
гнозом и низкими показателями вы
живания пациентов [8, 9]. Доказано,
что гипоксия способствует злокаче
ственной прогрессии солидных
опухолей человека [10].

Т

Реферат
Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 476 пациентов по пово&
ду глиомы головного мозга (ГМ). Отмечены особенности диагностики, клиничес&
кого течения и морфологических проявлений опухолей ГМ у пациентов старшего
возраста. Установлены морфологические критерии метаболических паранеопла&
стических проявлений. Оценена роль структурных проявлений гипоксии у пациен&
тов пожилого возраста для прогноза течения заболевания.
Ключевые слова: глиома головного мозга; хирургическое лечение; метаболиче&
ские особенности; возрастные аспекты.

Abstract
Retrospective analysis of the treatment results in 476 patients, suffering the brain
glioma (BG), was conducted. Peculiarities of diagnosis, clinical course and morpholog&
ical features of the BG in elderly patients were noted. Morphological criteria of meta&
bolic paraneoplastic signs were established. The role of structural signs of hypoxia in
elderly patients was estimated for prognostication of the disease course.
Key words: the brain glioma; surgical treatment; metabolic peculiarities; the age
aspects.

Реакция организма на инвазию
опухоли и ее прогрессию в целом
является основной причиной не
удовлетворительных результатов
лечения, в том числе в нейроонко
логии. Системное действие опухоли
на организм проявляется в виде не
специфических симптомов и опу
холь—ассоциированных реакций.
Так, паранеопластический синдром
считают клиническим проявлением
влияния новообразования на орга
низм пациента вследствие биохи
мических, гормональных, иммун
ных нарушений, индуцированных
опухолью, до этапа метастазирова
ния и активной инвазии.
Индивидуализация лечения не
возможна без учета метаболических
особенностей и коррекции предше
ствовавших заболеваний у каждого
конкретного пациента.
Цель исследования: изучение
особенностей структуры опухолей
ГМ и метаболизма у пациентов стар
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шего возраста с анализом частоты
осложнений и отдаленных результа
тов хирургического лечения для вы
явления факторов прогноза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включены 476
пациентов в возрасте старше 60 лет,
которые оперированы в отделении
внутримозговых опухолей по пово
ду глиом ГМ с 1999 по 2012 г. Всем
пациентам произведено хирургиче
ское удаление опухоли с гистологи
ческой верификацией и адъювант
ная терапия согласно существую
щим стандартам. В зависимости от
возраста выделены: основная группа
— 306 пациентов от 60 до 79 лет,
женщин — 132 (43,14%), мужчин —
174 (56,86%); группа сравнения —
170 пациентов молодого и среднего
возраста, в том числе женщин — 69
(40,59%), мужчин — 101 (59,41%).
Диагноз глиомы (WHO Grade II, III,
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IV) устанавливали на основании
критериев, принятых в актуальной
редакции классификации опухолей
ЦНС ВОЗ [8].
Статистическая обработка полу
ченных результатов проведена с ис
пользованием методов дисперсион
ного, корреляционного и регресси
онного анализа с помощью про
граммного обеспечения Statistica 7.0
StatSoftInc (США).

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Тяжесть состояния пациентов
оценивали по шкале Кaрновски на
момент госпитализации и перед вы
пиской, учитывали продолжитель
ность лечения в стационаре, дли
тельность наблюдения, безрецидив
ного периода. По данным гистоло
гического исследования, в соответ
ствии с критериями ВОЗ, высоко
злокачественные опухоли (High
grade) III — IV степени злокачест
венности диагностированы у 293
(95,75%) больных, в том числе гли
областомы — у 156 (50,98%), анапла
стические астроцитомы — у 99
(32,35%), глиосаркомы — у 19
(6,21%), анапластические олигоден
дроглиомы — у 8 (2,61%), анапласти
ческие олигодендроастроцитомы —
у 9 (2,94%) анапластические эпенди
момы — у 2 (0,65%); диффузные
дифференцированные
опухоли
(Low gradе) II степени злокачествен
ности — у 13 (4,25%), из них астро
цитомы — у 8 (2,61%), олигоденд
роглиома — у 1 (0,33%), олигоденд
роастроцитомы — у 4 (1,31%). В
группе пациентов пожилого возрас
та отмечена меньшая частота выяв
ления олигодендроглиальных опу
холей — 5,5%, в группе сравнения —
18,4%. С возрастом у пациентов зна
чительно увеличивалась частота вы
явления глиобластом — 7,1%, в груп
пе сравнения — 1,1%.
Нами проанализированы сопут
ствующие соматические заболева
ния, которые выявляли в разных со
четаниях. Наиболее частыми были
заболевания сердечно—сосудистой
(ССС) и дыхательной систем. В сред
нем у одного пациента отмечено по
2,42 сопутствующих заболевания, у
78,67% пациентов основной группы
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обнаружены два сопутствующих за
болевания и более, у 48,25% — три и
более, у 23,77% — четыре и более
(табл. 1).
Доказана достоверная, умерен
ная, обратная корреляционная связь
между числом пораженных долей
мозга и степенью злокачественнос
ти опухоли на момент первичного
обращения пациентов основной
группы (r = — 0,22, р<0,05). Наличие
обратной связи свидетельствует, что
конвекситальные злокачественные
(High grade) глиомы проявляют себя
раньше, поражая 1 — 2 доли ГМ. Од
нако такая корреляция не касается
опухолей средней линии у взрос
лых, у которых наиболее часто диа
гностируют глиобластомы, распро
страняющиеся на противополож
ное полушарие большого мозга —
лобно—каллезные (у 35% больных).
Опухоли мозолистого тела характе
ризуются глубинным расположени
ем, поражением магистральных со
судов, срединных структур мозга,
достигают больших размеров, рас
пространяются в оба полушария и
подкорковые узлы.
У пациентов основной группы
при первичном обследовании раз
меры опухоли, которые определяли
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по данным нейровизуализирующих
методов исследования, на (8 ± 1,2)
мм3 (р<0,005) больше, чем в группе
сравнения.
Психические расстройства при
опухолях ГМ в большинстве наблю
дений являются общемозговыми ре
акциями на патологический про
цесс, психопатологические симпто
мы в основном проявляются психо
тическим синдромом и синдромами
измененного сознания. Общемозго
вые симптомы, обусловленные ме
таболическим синдромом, значи
тельно затрудняют оценку тяжести
состояния и нарушения сознания,
что обусловлено органическим по
ражением определенных структур
ГМ, распространенностью (разме
рами) и степенью злокачественнос
ти опухоли.
Сравнение данных нейровизуа
лизирующих методов исследования
плотности перифокальной зоны с
контрастированием позволяет диф
ференцировать
перифокальный
отек, реактивный глиоз, фиброз, на
личие кальцификатов, образование
атипичных сосудов и усиление вас
куляризации, участки некробиоза,
условную ширину зоны вторичных
реактивных изменений. С возрас

Âèäû è ÷àñòîòà ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé
ó ïàöèåíòîâ, îïåðèðîâàííûõ ïî ïîâîäó ãëèîìû ÃÌ,
îñíîâíîé ãðóïïû
×èñëî íàáëþäåíèé
àáñ.
%

Çàáîëåâàíèå

Íàðóøåíèå óãëåâîäíîãî îáìåíà
(ñàõàðíûé äèàáåò)
Çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû
Ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü
(ýññåíöèàëüíàÿ àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ)
Èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà
Àòåðîñêëåðîç
Àðèòìèè
Âàðèêîçíàÿ áîëåçíü âåí
Äðóãèå çàáîëåâàíèÿ ÑÑÑ
ÕÎÇË (õðîíè÷åñêèé áðîíõèò)
Äðóãèå çàáîëåâàíèÿ äûõàòåëüíîé ñèñòåìû
Çàáîëåâàíèÿ ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû
Çàáîëåâàíèÿ ïî÷åê
Îæèðåíèå
Îïóõîëè äðóãîé ëîêàëèçàöèè
Èíòðàêðàíèàëüíûå îïóõîëè íåãëèàëüíîãî ãåíåçà
Ïðèìå÷àíèå .

35

11,55

11

3,63

122

40,26

166
62
17
30
62
40
25
93
41
16
12
1

54,79
20,46
5,61
9,9
20,46
13,2
8,25
30,69
13,53
5,28
3,96
0,66

ÕÎÇË – õðîíè÷åñêèå îáñòðóêòèâíûå çàáîëåâàíèÿ ëåãêèõ .
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том уменьшается частота солидных
опухолей, чаще выявляют множест
венные или крупные солитарные
кисты. В 97% наблюдений визуали
зировали множественные очаги по
ниженной плотности, что обуслов
лено дисгемией и колликвацион
ным некрозом, вероятно, дисмета
болическим. Эти изменения более
выражены у пациентов при сомати
ческих заболеваниях.
По данным гистологического ис
следования удаленных астроцитом
и глиобластом, выявляли астроци
тарные и олигоастроцитарные про
лифераты с атипией клеток разной
степени выраженности, ядерным
полиморфизмом, митотической ак
тивностью, ангиопролиферацией,
признаками тромбоза сосудов, фор
мированием очагов некроза с "псев
допалисадными" структурами. От
мечены значительные различия по
казателей пролиферации (по дан
ным экспресии Ki—67). При глиоб
ластомах в группе сравнения этот
показатель составил в среднем (26 ±
1,2)%, в основной группе был не
сколько ниже — (18 ± 0,5)%.
В структуре анапластических ас
троцитом в основной группе преоб
ладали опухоли с выраженным по
лиморфизмом, большим количест
вом гемистоцитов. Для опухолей ГМ
у пациентов старше 65 лет харак
терны более выраженные признаки
тканевой гипоксии, нарушения ге
матоэнцефалического барьера в со
четании с признаками ангиопатии
(вследствие сопутствующих сомати
ческих заболеваний), значительные
дистрофические и дегенеративные
изменения в строме опухоли, вто
ричные дисгемические нарушения.
Кровоизлияние в ложе удаленной
опухоли и ее остатки обнаружены в
26,8% наблюдений, в 3% — прорыв
внутримозгового кровоизлияния в
желудочки мозга с их тампонадой
кровью.
По результатам клинико—мор
фологического сопоставления, у па
циентов пожилого и старческого
возраста преобладали глиобласто
мы, в том числе гигантоклеточные
(мультиформные), которые харак
теризовались большим количест
вом многоядерных гигантских кле

ток, значительным клеточным и
ядерным полиморфизмом, дисгеми
ческими явлениями (очаги коагуля
ционного некроза, кровоизлияния,
возникшие в разные сроки), актив
ным неоангиогенезом с формиро
ванием сосудистых клубочков, мел
ких очагов некроза с фестончатыми
контурами. Плотность распределе
ния новообразованных сосудов у
больных основной группы с глиоб
ластомами превышала аналогичный
показатель в группе сравнения. У па
циентов пожилого возраста выявле
ны признаки ранее существовавшей
системной ангиопатии и тканевой
гипоксии. Изменения строения кро
веносных сосудов прогрессировали
по мере увеличения атипии глиом и
коррелировали с возрастом пациен
тов. В глиобластомах выявлена ги
перплазия эндотелиальных клеток в
пределах периэндотелиальных ба
зальных мембран, с выраженной ак
тивацией перицитов. У пациентов
старше 60 лет выявлены нарушения
ультраструктуры сосудов микро
циркуляторного русла, которые
проявлялись повышением проница
емости их стенок, дистрофически
ми изменениями в эндотелиоцитах
и перицитах капилляров, поврежде
нием базальных мембран. На осно
вании анализа этих результатов мы
считаем нарушения системы микро
циркуляции одним из важных фак
торов морфогенеза вторичного
ишемического повреждения нейро
нов и глиальных клеток в перифо
кальной зоне, в т.ч. деструктивных
изменений.
По данным статистического ана
лиза тенденций прогрессирования
нарушения кровообращения ГМ в
зависимости от гистологического
типа глиом установлена положи
тельная корреляционная связь гли
областом (r=+0,09, р<0,05) с возрас
том пациентов в основной группе
(r=+0,10, р<0,05), что, возможно,
обусловлено реализацией паранео
пластических эффектов и метабо
лическим влиянием глиобластом
при выраженном склерозе и гиали
нозе сосудов (с значительным утол
щением их стенок, утратой эластич
ности), что способствовало ригид
ности и "хрупкости" сосудов.
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Гипоксия индуцирует апоптоз
как интактных, так и опухолевых
клеток. Белок р53 активируется че
рез HIF—l—зависимый механизм и
независимые апоптотические пути
(BCL—2). Критическое состояние
энергетического уровня гипоксия/
аноксия обусловливает запуск не
кротической гибели клеток. Нега
тивным эффектом гипоксии являет
ся ускорение прогрессирования
опухоли с приобретением резис
тентности к лечебным факторам [6,
10].
Селекция клонов клеток с адап
тационно измененным протеомом
и геномом усугубляет гипоксию,
формируя "порочный круг". Послед
ствия этого эффекта — продолжен
ный рост, рецидивирование, резис
тентность к адъювантной терапии.
При низком содержании кислорода
цитотоксичность лечебных препа
ратов, действие которых опосредо
вано свободными радикалами,
уменьшается.
Кроме того, с возрастом усугуб
ляются дегенеративные изменения
сосудов — неспецифическая ангио
патия (ригидность и "хрупкость"
стенок всех звеньев сосудистого
русла).
Несмотря на адаптацию клеток
опухоли к гипоксии, при больших
размерах новообразования возни
кает массовый некроз клеток — рас
пад опухоли, что проявляется синд
ромом неспецифической эндоген
ной интоксикации из—за появле
ния большой массы некротизиро
ванных тканей. Метаболический не
опластический дисбаланс в сочета
нии с непрерывным и прогрессиру
ющим всасыванием продуктов рас
пада тканей опухоли при колликва
ционном некрозе обусловливает
интоксикацию организма при зло
качественных опухолях. Метаболи
ты распадающейся ткани опухоли
оказывают повреждающее действие
на мембраны интактных клеток раз
личных органов. Специфическими
проявлениями дисметаболического
синдрома при опухолях считают
возникновение анемии, эндокрин
ные нарушения, обусловленные
действием как продуктов метабо
лизма опухоли, так и секрецией ими
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Òàáëèöà 2.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ïàöèåíòîâ â çàâèñèìîñòè
îò ãèñòîëîãè÷åñêîãî òèïà îïóõîëè è âîçðàñòà

Ãèñòîëîãè÷åñêèé òèï îïóõîëè

Àñòðîöèòîìà äèôôóçíàÿ
Îëèãîäåíäðîàñòðîöèòîìà
Àíàïëàñòè÷åñêàÿ îëèãîäåíäðîãëèîìà
è îëèãîäåíäðîàñòðîöèòîìà
Àíàïëàñòè÷åñêàÿ àñòðîöèòîìà
Ãëèîáëàñòîìà
Ãëèîñàðêîìà

гормонов и медиаторов. Опухоли
синтезируют некоторые гормоны,
тканевые факторы роста, цитокины.
При наличии опухолей ГМ эта
ситуация усугубляется внутричереп
ной гипертензией и дисфункцией
диэнцефальной и гипоталамичес
кой зон. Это особенно проявляется
при наличии опухолей медианной
локализации.
У больных старшего возраста
при наличии супратенториальных
глиом отмечено некоторое преоб
ладание глиобластом. При этом
средняя продолжительность жизни
таких пациентов достоверно мень
ше, чем пациентов среднего возрас
та, при опухолях одинаковой гисто
логической структуры (табл. 2).
Необходимость индивидуализа
ции и оптимизации диагностики и

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè, ìåñ
â ãðóïïàõ (x  m)
îñíîâíîé
ñðàâíåíèÿ

48,2 ± 6,1
–

52,3 ± 7,4
63,1 ± 1,1

8,2 ± 2,1

16,7 ± 1,2

13,2 ± 3,1
7,4 ± 2,8
6,8 ± 3,4

19,3 ± 2,3
11,0 ± 2,2
–

тактики лечения глиом ГМ обосно
вывает необходимость установле
ния точного гистологического диа
гноза, который позволяет объекти
визировать критерии агрессивнос
ти и тяжесть дисметаболических
процессов, что имеет важное про
гностическое значение.
Структурно—молекулярные ас
пекты патологических состояний
включают индивидуальную чувстви
тельность к действию внешних фак
торов, вариационные метаболичес
кие особенности индивидуума, су
ществование различных феноти
пов, что сегодня учитывается в пре
диктивной медицине для индивиду
ализации лечения пациентов [6].
В старшем возрасте глиомы ГМ
чаще диагностируют у мужчин
(56,86%). Морфологические призна

ки гипоксии в зоне инвазии глиом
выявлены в 83% наблюдений, более
выражены — при злокачественных
глиомах (глиобластомы, анапласти
ческие астроцитомы). Количествен
ные показатели выраженности ги
поксии в клетках опухоли могут
быть использованы в качестве про
гностических факторов ответа на
адъювантное лечение. Риск возник
новения кровоизлияния в опухоль
зависит от гистологического типа
глиомы, о чем свидетельствует до
стоверная положительная корреля
ция при наличии глиобластом
(r=+0,09, р<0,05). Меньшие показа
тели выживания у пациентов стар
шего возраста, вероятно, обусловле
ны как агрессивностью опухоли, так
и более поздним ее выявлением.
Кроме того, нельзя исключить отя
гощающее влияние сопутствующих
соматических заболеваний и мета
болического синдрома. Патогенети
ческие механизмы могут быть связа
ны с системной ангиопатией (арте
риальная гипертензия, сахарный
диабет) и другими заболеваниями,
обусловливающими гипоксию (хро
ническая недостаточность кровооб
ращения, хронические обструктив
ные заболевания легких), что требу
ет тщательной оценки для индиви
дуализации схем лечения таких па
циентов.
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ФАКТОРЫ РИСКА И АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ
РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ХИРУРГИИ
ПОЛОСТИ РТА
Д. С. Аветиков, Л. Р. Криничко, С. А. Ставицкий, А. А. Раскалупа, И. В. Бойко
Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава

THE RISK FACTORS AND ANALYSIS OF COMPLICATIONS
AFTER REGENERATIVE INTERVENTIONS IN SURGERY
OF ORAL CAVITY
D. S. Avetikov, L. R. Krinichko, S. А. Stavitskiy, А. А. Raskalupa, I. V. Boyko
становка внутрикостных
имплантатов позволяет из
готовить несъемные зубные
протезы независимо от чис
ла отсутствующих зубов. При ретро
спективном анализе исследований,
посвященных этой проблеме, уста
новлено, что эффективность проте
зирования с опорой на имплантаты
в значительной степени зависит от
объема и качества костной ткани в
области планируемой импланта
ции. Практически сразу после удале
ния зуба толщина и высота альвео
лярного гребня начинает умень
шаться. Недостаточную толщину ко
стной ткани компенсируют особой
пластинчатой формой импланта
тов, однако возможности их приме
нения ограничены. Впоследствии
были разработаны различные мето
ды регенерации и восстановления
утраченного объема альвеолярного
гребня челюстных костей.
Имплантологическое лечение
является одним из основных на
правлений современной челюст
но—лицевой хирургии. В настоящее
время широко востребовано эстети
ческое и функциональное лечение.
При этом современные регенера
тивные методы позволяют прово
дить имплантацию даже в неблаго
приятных анатомических условиях
[1 — 3]. Протезирование с опорой на
имплантаты во многих ситуациях
возможно только благодаря исполь
зованию регенеративных методов.
Несмотря на эффективность со
временных оперативных вмеша
тельств в рамках имплантологичес
кого лечения, полностью исклю

У
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Проанализированы наиболее распространенные факторы риска в реконструктив&
ной и пластической хирургии полости рта. Проведен достоверный мониторинг ча&
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чить осложнения при его проведе
нии невозможно. При планирова
нии лечения и последующем наблю
дении необходимо иметь в виду по
тенциальные осложнения, своевре
менно их выявлять или предупреж
дать [1, 4, 5].
В специальной литературе до
статочно подробно описаны абсо
лютные и относительные противо
показания к проведению импланто
логического лечения, которых в по
следние годы стало значительно
меньше [3, 4, 6].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В период 2011 — 2014 гг. проана
лизированы результаты регенера
тивных вмешательств на хирургиче
ских этапах имплантации зубов.
Сформированы две группы иссле
дования и группа контроля. В пер
вую группу включены 34 пациента,
злоупотреблявших курением (10 си
гарет и более в день), общих проти
вопоказаний к хирургическому ле
чению не было.
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Вторую группу составляли 27 па
циентов, у которых диагностирован
инсулинзависимый сахарный диа
бет (СД), никто из них не курил.
Контрольная группа состояла из
38 пациентов, у которых на момент
исследования не было вредных при
вычек и заболеваний эндокринной
системы. Возраст обследованных во
всех группах приблизительно оди
наковый — от 39 до 46 лет.
Помимо клинических методов, у
пациентов всех групп проводили
гистотопографическое исследова
ние костной ткани.
Нами разработан новый метод
окраски и окисления основных
компонентов костной ткани. Окрас
ку кости после предварительной де
кальцификации раствором Эванса
проводили методом с ШИК, окисле
ния гидроперитом, клеточные диф
фероны костной ткани докрашива
ли альциановым синим.
Фрагменты костной ткани заби
рали при формировании опорного
костного ложа под дентальный им
плантат или костный блок. Получе
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но письменное согласие всех паци
ентов на проведение исследования.
В связи с небольшим числом па
циентов использовали непарамет
рические статистические методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Приживление всех типов ауто
генных трансплантатов, в том числе
кости, мягких тканей и зубов, зави
сит от одинаковых биологических
процессов. Во всех ситуациях успех
трансплантации обусловлен скоро
стью реваскуляризации трансплан
тата. При быстром восстановлении
кровоснабжения вероятность при
живления трансплантата выше. Как
правило, реваскуляризация начина
ется с первых часов после транс
плантации. Клетки трансплантата,
лишенные кровоснабжения после
пересадки, сохраняют жизнеспо
собность до 4 сут благодаря внут
ренним резервам и диффузии пита
тельных веществ.
Восстановление кровотока в
первые 3 — 4 сут обеспечивает по
следующее приживление тканей,
при его отсутствии остеоидные
клетки погибают. При этом мягкот
канные трансплантаты некротизи
руются и отторгаются, однако в ко
стных трансплантатах происходят
иные процессы.
Несмотря на атрофию и отмира
ние биологических компонентов, в
костном трансплантате сохраняют
ся минеральные вещества и неорга
нический каркас, который является
опорой и направляющей для новых
костных клеток.
В первые дни после транспланта
ции костного блока сохранение его
жизнеспособности обеспечивают
кровеносные сосуды. Из принимаю
щего ложа через кровеносные сосу
ды в трансплантат поступают остео
бласты. Важную роль в процессах
реваскуляризации трансплантатов,
удаленных от реципиентного ложа,
играют кровеносные сосуды надко
стницы и мягких тканей.
После пересадки костных транс
плантатов нарушение кровоснабже
ния и обмена веществ в области вме
шательства часто обусловливает не
удачный исход лечения.
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Остеогенез требует пересадки
аутогенного трансплантата, вклю
чающего естественные костные
клетки, способные образовать но
вую кость. Важное значение при
этом имеет минимальная травма
тичность манипуляции для сохра
нения жизнеспособности клеток,
содержащихся в трансплантате.
Синтетические костные материалы
не содержат костных клеток, а не
медленную пересадку аллогенных
трансплантатов не выполняют из—
за высокого риска возникновения
иммунных и инфекционных ослож
нений.
Аутогенная кость также обладает
остеоиндуктивными свойствами, т.е.
стимулирует костные и недиффе
ренцированные мезенхимальные
клетки реципиентной области к де
лению, дифференцированию и сек
реции, что способствует синтезу но
вой кости. Из медиаторов особое
значение имеют костные морфоге
нетические протеины. Под их влия
нием полипотентные мезенхималь
ные стволовые клетки вокруг транс
плантата дифференцируются в ко
стнообразующие клетки.
Костные
морфогенетические
протеины оказывают сходное дей
ствие у разных биологических ви
дов и сохраняют свою активность в
некоторых ксеногенных транс
плантатах.
Таким образом, аутогенная кость
является идеальным материалом для
трансплантации, обладает остео
кондуктивными, остеоиндуктивны
ми и остеогенными свойствами.
Преимущества такой транспланта
ции — также отсутствие иммунных
реакций и полная интеграция ауто
генного трансплантата в окружаю
щую костную ткань.
Курение является значительным
фактором риска при имплантации
зубов, особенно при выполнении
регенеративных вмешательств [7 —
9]. Курение ухудшает васкуляриза
цию и микроциркуляцию в мягких
тканях, повышает риск возникнове
ния некроза лоскутов и образования
щелевидных костных дефектов с об
нажением костных трансплантатов,
прежде всего при увеличении высо
ты альвеолярного гребня.

Обширные гематомы, выражен
ные отеки, воспаление и кратковре
менная парестезия (максимально до
5 мес) выявлены у 17 (50%) пациен
тов первой группы, в контрольной
группе такие осложнения возникли
у 9 (23%).
По данным гистологических ис
следований при поступлении нико
тина отмечено снижение остеоген
ной активности в области ложа
трансплантата, усиленное образова
ние грануляционной ткани. В ново
образованной кости, по данным
морфометрического анализа иссле
дованного материала, у пациентов
первой группы, содержалось мень
шее количество бластных костных
клеток, она характеризовалась ги
поваскулярным строением по срав
нению с таковым в группе контроля.
Обнажение или подвижность
трансплантата наблюдали у 37% па
циентов первой группы и только у
7% — контрольной группы.
Результаты наших исследований
подтверждают данные других уче
ных о влиянии курения на результа
ты операции синус—лифтинг. Нами
не установлена взаимосвязь между
табакокурением и местными ослож
нениями после выполнения опера
ции. Однако в долгосрочных наблю
дениях отмечены достоверные раз
личия показателей выживаемости
имплантатов, установленных в об
ласти пазухи после синус—лифтин
га, у курильщиков и некурящих па
циентов. По нашим данным, частота
оптимальной интеграции денталь
ных имплантатов в костную ткань
после синус—лифтинга и регенера
тивных вмешательств через 3 — 5
лет составляла 46 — 82,9% — у куря
щих и 93 — 100% — у некурящих.
Также нами определен риск воз
никновения осложнений после вну
трикостной имплантации, особен
но в сочетании с регенеративными
вмешательствами на костной ткани
у пациентов второй группы. СД не
редко сопровождается вазопатией,
что ассоциируется с высоким рис
ком некоторых осложнений, в част
ности, интенсивного кровотечения
после операции, образования гема
том, инфицирования, нарушения
процессов заживления раны.
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В сроки до 3 лет после импланта
ции при инсулинзависимом СД ли
бо длительном течении заболевания
отмечена более выраженная убыль
костной ткани вокруг имплантатов,
в среднем 1,3 мм, у пациентов без
нарушения обмена веществ (в груп
пе контроля) — 0,9 мм.
По результатам контролируемо
го исследования, местные и общие
осложнения у больных СД наблюда
ли в 2 раза чаще, чем у пациентов
без эндокринопатии. Прежде всего
возникало расхождение швов и ги
перпластические изменения. Досто
верные различия показателей ус
пешного выполнения оперативного
вмешательства и полной интегра
ции имплантатов, а также клиничес
ких параметров, в частности, экссу
дации из десневой борозды, глуби
ны зондирования и уровня при
крепления, не обнаружены.

ВЫВОДЫ
1. Оптимальное приживление
трансплантата в основном зависит
от его остеогенного потенциала, ко
торый определяется качеством хи
рургических мероприятий или тя
жестью операционной травмы, спо
собностью ложа к реваскуляриза
ции и иммобилизацией трансплан
тата. На первом этапе возникает ин
теграция пересаженного блока в ре
ципиентное ложе. Реакция сравни
ма с образованием костной мозоли
после перелома, однако ткани не
связаны непрерывно, а только пере
крывают одна другую.
2. Влияние иммобилизации на
качество и скорость реваскуляриза
ции очевидно.
3. Быстрое образование сосудис
той сети способствует сохранению
жизнеспособности большинства
клеток аутотрансплантата, следова

тельно, его остеогенного потенциа
ла.
4. Для минимизации риска воз
никновения осложнений после ре
генеративных вмешательств на ко
стной ткани у курильщиков и паци
ентов при СД рекомендуют приме
нение определенных корригирую
щих хирургических приемов, в ча
стности, двухслойное закрытие ра
ны с использованием соединитель
нотканных или надкостничных лос
кутов на питающей ножке, а также
подготовку туннельного ложа.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ІНТРАОПЕРАЦІЙНИХ УМОВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
ЕНДОСКОПІЧНОЇ БІОПСІЇ ВНУТРІШНЬОГРУДНИХ
ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ
М. С. Опанасенко, М. І. Калениченко, О. В. Терешкович, Б. М. Конік, О. К. Обремська,
Є. В. Климець, В. І. Борисова, Л. І. Леванда, І. М. Купчак, О. Е. Кшановський
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України, м. Київ

OPTIMIZATION OF INTRAOPERATIVE CONDITIONS
CONDUCTED IN WITH ENDOSCOPIC BIOPSY
OF INTRATHORACIC LYMPH NODES
M. S. Opanasenko, M. I. Kalenichenko, O. V. Tereshkovich, B. M. Konik, O. K. Obremska,
E. V. Klimets, V. I. Borisova, L. I. Levanda, I. M. Kupchak, O. E. Kshanovskiy
индром внутрішньогрудної
лімфаденопатії (СВГЛ) спо
стерігають більш ніж при
тридцяти різних захворю
ваннях. Встановлення етіології СВГЛ
є важливою клінічною проблемою,
оскільки серед найбільш пошире
них причин гіперплазії ВГЛВ епіде
міологічно небезпечні туберкульоз
(у 7,6% спостережень), злоякісні
пухлини (у 18,2%), онкогематоло
гічні захворювання (у 14,1%), сар
коїдоз (у 50%), що потребують ран
ньої діагностики [1 — 4].
Для встановлення етіології захво
рювання за наявності СВГЛ "золо
тим стандартом" є проведення біоп
сії ВГЛВ з метою морфологічної ве
рифікації діагнозу.
Біопсійний матеріал забирають
відкритим способом, під час вико
нання торакотомії, або за допомо
гою ендоскопічних методів. Єдиної
думки щодо кращого способу відбо
ру біопсійного матеріалу немає,
проте, безсумнівно, ендоскопічні
методи менш травматичні [1, 5 — 7].
Для проведення ендоскопічної
біопсії ВГЛВ використовують різні
доступи: трансбронхіальний (endo
bronchial ultrasound transbronchial
aspiration — EBUS TBNA); трансплев
ральний (шляхом відеоторакоскопії
— ВТС або відеоасистованої — ВАТС
методики); трансмедіастинальний
(шийна, парастернальна медіасти
носкопія) [1, 5]. У клініці проведений
порівняльний аналіз інформатив
ності різних способів відбору біоп
сійного матеріалу, доведена доціль
ність застосування трансплевраль
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Реферат
Проведений ретроспективний аналіз результатів трансплевральної (відеоторако&
скопічної та відеоасистованої) біопсії внутрішньогрудних лімфатичних вузлів
(ВГЛВ), виконаної у 91 хворого при синдромі внутрішньогрудної лімфаденопатії
(СВГЛ) різної етіології за період з 2003 по 2014 р. Ендоскопічну біопсію ВГЛВ
здійснюють у середостінні в зоні високого ризику, тому хворим необхідно створи&
ти адекватні й безпечні умови інтраопераційного комфорту, зокрема, положення
лежачи на боці, накладання штучного пневмотораксу (ШП) перед операцією, од&
нолегеневу вентиляцію, підняття головного кінця операційного стола на 30о. Ці за&
ходи забезпечують оптимальні умови для проведення маніпуляцій та мінімізацію
частоти інтраопераційних ускладнень або їх уникнення після операції.
Ключові слова: синдром внутрішньогрудної лімфаденопатії; трансплевральна
біопсія; штучний пневмоторакс; однолегенева вентиляція.

Abstract
Conducted a retrospective analysis of the results transpleural (videothoracoscopic and
videoassisted) biopsy of intrathoracic lymph nodes (ITLN) performed in 91 patients with
hilar lymphadenopathy syndrome of various etiologiy for the period from 2003 to 2014.
Endoscopic ITLN biopsy performed in the mediastinum in the high risk zone, so patients
need to create adequate and safe intraoperative comfort, in particular, the position of
lying on side, imposing artificial pneumothorax before surgery, one—lung ventilation,
lifting the head end of the operating table at 30о. These measures provide optimal con&
ditions for handling and minimizing the frequency of intraoperative complications or
prevention after surgery.
Key words: hilar lymphadenopathy syndrome; transpleural biopsy; artificial pneu&
mothorax; one—lung ventilation.

ного доступу як найбільш інформа
тивного (95,7% — при ВТС, 93,3% —
при ВАТС) при виконанні біопсії
ВГЛВ, безпечного і малотравматич
ного.
Взяття біопсійного матеріалу для
встановлення етіології захворюван
ня за наявності СВГЛ з використан
ням трансплеврального доступу у
більшості пацієнтів можливе шля
хом ВТС в умовах однолегеневої
вентиляції. Проте, виконання біопсії
ВГЛВ з застосуванням ВТС іноді не
можливе через неадекватний для
хірургічних маніпуляцій колапс ле
гені. Причиною цього може бути

спайковий процес у плевральній по
рожнині — виявлений у 6 (6,6%) хво
рих, прогресування гіпоксемії в умо
вах однолегеневої вентиляції — у 10
(11,0%), що потребувало переводу
до класичної ендотрахеальної штуч
ної вентиляції легень (ШВЛ). Ці чин
ники значно ускладнюють або уне
можливлюють проведення адекват
них маніпуляцій у зоні взяття біопсії
при використанні лише ВТС. За та
ких ситуацій втручання здійснюють
з застосуванням ВАТС з виконанням
мініторакотомії. Також конверсія
ВТС у ВАТС можлива при виник
ненні позаштатної інтраоперацій
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ної ситуації (кровотеча), що спосте
рігали в 1 (1,1%) хворого.
Анестезіологічне забезпечення
трансплевральної ендоскопічної бі
опсії ВГЛВ застосовують відповідно
до сучасних принципів проведення
анестезії: гальмування психічного
сприйняття (сон, амнезія), блокада
ноцицептивної імпульсації (ана
лгезія), виключення рухової актив
ності (міорелаксація), гальмування
вегетативних реакцій (гіпорефлек
сія), керування газообміном та гемо
динамікою [2 — 4, 8, 9]. Проте, по
трібні додаткові умови, зокрема, на
кладення хворому перед операцією
ШП, специфічне положення опе
раційного стола. Важливим чинни
ком також є те, що ці оперативні
втручання здійснюють переважно у
верхньо—середньому середостінні
праворуч (група лімфатичних вузлів
4R, за Т. Naruke). Взяття біопсійного
матеріалу в цій зоні досить ризико
ване, оскільки там проходять блука
ючий та діафрагмальний нерви, тра
хея, стравохід, верхня порожниста
та непарна вени, висхідна частина
аорти, при подразненні чи пошкод
женні яких можливе виникнення за
грозливих для життя станів [1, 5, 10,
11].
Оскільки трансплевральну ендо
скопічну біопсію ВГЛВ проводять у
зоні високого ризику, необхідне
створення адекватних і безпечних
умов інтраопераційного комфорту
для пацієнта.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведений ретроспективний
аналіз трансплевральної (ВТС,
ВАТС) біопсії ВГЛВ у 91 хворого при
СВГЛ різної етіології, виконаної у
відділенні торакальної хірургії та
інвазивних методів діагностики в
період з 2003 по 2014 р.
Чоловіків було 50 (54,9%), жінок
— 41 (45,1%). Віком від 18 до 29 років
було 27 (29,7%) хворих, від 30 до 39
років — 39 (42,8%), від 40 до 49 років
— 18 (19,8%), старше 50 років — 7
(7,7%). Таким чином, СВГЛ, з приво
ду якого проводили трансплевраль
ну ендоскопічну біопсію ВГЛВ, вияв
лений переважно у чоловіків — у 66
(72,5%) молодого віку — від 18 до 39
років.

У 74 (81,3%) пацієнтів біопсійний
матеріал отриманий під час ВТС
біопсії, яку проводили за методикою
M. De Groot [12] в модифікації
клініки. Використовували відеолапа
роторакоскоп Olympus OTV—SC. У
17 (18,7%) хворих проведена ВАТС
біопсія ВГЛВ за наявності ознак ура
ження ВГЛВ і паренхіми легень, а та
кож технічних труднощів ВТС
біопсії. Відмінність ВТС і ВАТС
біопсії в тому, що під час ВАТС
біопсії виконували також мінітора
котомію (довжина розрізу до 5 см)
по середній пахвовій лінії для одно
часного взяття біопсійного ма
теріалу паренхіми легені з викорис
танням багаторазових зшивальних
апаратів (УКЛ—40, УО—60, УС—30
тощо).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
ВТС та ВАТС біопсію в усіх хво
рих здійснювали під загальною ане
стезією з використанням міорелак
сантів і ШВЛ, у 75 (82,4%) хворих — в
умовах однолегеневої вентиляції, у
16 (17,6%) — під ендотрахеальним
наркозом. Для проведення одноле
геневої вентиляції ми використову
вали звичайні ендотрахеальні труб
ки, які заводили в правий або лівий
головний бронх. Інтубація правого
головного бронха здійснена у 8
(10,7%) пацієнтів, лівого — у 67
(89,3%). У 17 (18,7%) хворих поряд з
інтубацією лівого головного бронха
виконували бронхофіброскопію для
контролю положення інтубаційної
трубки.
У положенні пацієнта лежачи на
боці під час операції значно зміню
ються фізіологічні вентиляційно—
перфузійні відносини в легенях
(перфузія в розташованій нижче ле
гені краща, ніж у розташованій ви
ще). Ці порушення ускладнюють
проведення анестезії, ШВЛ, підтри
мання стабільної гемодинаміки й
належної оксигенації. За вентиля
ційно—перфузійної невідповідності
підвищується ризик виникнення
гіпоксемії.
Для більшої вираженості колапсу
легені створювали ШП, який 79
(86,8%) хворим накладали перед
операцією в хірургічному відділенні,
12 (13,2%) за клінічно тяжкого стану
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— безпосередньо на операційному
столі. При цьому пацієнт перебував
на трахеальній інтубації у поло
женні лежачи на інтактному боці.
Під час накладання ШП періодично
від'єднували апарат ШВЛ від інту
баційної трубки до створення пози
тивного тиску в плевральній порож
нині в межах 13 — 16 см вод. ст., пе
ревертали хворого на спину, здій
снювали інтубацію головного брон
ха протилежної до боку операції ле
гені.
Вдале накладення ШП забезпечує
задовільне спадіння легені, а відсут
ність необхідності проводити гіпер
вентиляцію попереджає її перероз
дування і створює достатній колапс
легені на боці операції. Інтубація го
ловного бронха протилежної легені
після накладання ШП попереджає
потрапляння повітря в легеню на
боці операції, що створює опти
мальні умови для маніпуляцій в зоні
хірургічного інтересу.
Накладання ШП під загальною
анестезією зменшує ризик пошкод
ження паренхіми легень через по
вну нерухливість пацієнта, адже са
ме пошкодження нутрощевої плев
ри голкою і є основною причиною
газової емболії.
У положенні пацієнта лежачи на
боці під час створення ШП зміщу
ється середостіння і виникають па
радоксальні дихальні екскурсії на
боці операції, що може спричинити
прогресуючу гіпоксемію та гіпер
капнію. Примусова ШВЛ забезпечує
корекцію цих порушень. Під час
операції дихальний об'єм підтриму
вали на рівні 4 — 6 мл на 1 кг маси
тіла. Накладення ШП (в об'ємі 500 —
1500 мл залежно від стану хворого
та маси тіла) і проведення однолеге
невої вентиляції полегшує виконан
ня хірургічних маніпуляцій, проте,
значно ускладнює проведення анес
тезії. В колабованій легені відсутня
вентиляція, але збережена перфузія,
що зумовлює шунтування крові
(шунт становив 20 — 30% об'єму за
гальної перфузії). При змішуванні
неоксигенованої крові з розташова
ної вище колабованої легені та окси
генованої крові з розташованої
нижче легені, що вентилюється,
збільшується альвеоло—артеріальна
різниця вмісту кисню, підвищується
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ризик виникнення гіпоксемії. Пер
фузія в легені, що не вентилюється,
зменшується через гіпоксичну вазо
констрикцію і, можливо, стискання
легені під час маніпуляції. Нижній
рівень допустимого SpO2 при одно
легеневій вентиляції становить 90%.
У 10 (11%) хворих за показника
нижче допустимого рівня і неефек
тивності допоміжних методів усу
нення гіпоксії застосований режим
класичної ШВЛ.
Проте, навіть використання ШП
та однолегеневої ШВЛ не завжди за
безпечує повну візуалізацію зони
хірургічної маніпуляції. Тому, для
поліпшення хірургічного доступу
головний кінець операційного сто
лу піднімали на 30о. За такого поло
ження пацієнта легеня опускається в
нижню частину плевральної порож
нини, стає більш лабільною, покра
щується візуалізація її верхівки. Це
може спричинити гемодинамічні
розлади — зменшення переднаван
таження на серце, що клінічно про
являється гіпотензією, тахікардією і
потребує дій анестезіолога.
Досягнення задовільного колап
су легені на боці операції, підняття
головного кінця операційного стола
забезпечують адекватний візуаль
ний та інструментальний контроль

в зоні хірургічного інтересу, змен
шують тривалість операції, поперед
жають пошкодження паренхіми ле
гені під час встановлення торако
портів, а також зменшують частоту
таких ускладнень, як підшкірна
емфізема, газова емболія, вегета
тивні розлади.
Незважаючи на застосування за
значених умов, покращення візу
алізації хірургічної зони у 17 (18,7%)
хворих не досягнуте, єдиним мож
ливим способом проведення у них
біопсії ВГЛВ був перехід з ВТС до
ВАТС біопсії.
Варто зазначити, що в практиці
не завжди є можливість проведення
однолегеневої ШВЛ. Інколи конгло
мерати лімфатичних вузлів значних
розмірів можуть стискати верхню
порожнисту вену і головний бронх,
за таких ситуацій ми використову
вали ендотрахеальну інтубацію. Ен
дотрахеальну інтубацію також за
стосовували у пацієнтів при серце
во—судинних захворюваннях (вро
джені та набуті вади серця, пору
шення ритму, серцева недостат
ність), за надмірної маси тіла 30% від
розрахункової. У 6 (6,59%) пацієнтів
класична ШВЛ проведена первинно.
Під час операції тимчасове пору
шення ритму відзначене у 7 (7,7%)

хворих, кровотеча — в 1 (1,1%), після
операції ускладнень не було.

ВИСНОВКИ
1. Найбільш частими причинами
виникнення гіперплазії ВГЛВ, за да
ними клініки, є саркоїдоз (у 50% спо
стережень), злоякісні пухлини (у
18,2%), онкогематологічні захворю
вання (у 14,1%), туберкульоз (у 7,6%).
2. "Золотим стандартом" в діагно
стиці ураження ВГЛВ є проведення
біопсії з метою морфологічної ве
рифікації діагнозу. Трансплевраль
ний доступ під час біопсії ВГЛВ
найбільш інформативний (95,7% —
при ВТС, 93,3% — при ВАТС), безпеч
ний і малотравматичний.
3. У більшості (89,3%) пацієнтів
біопсійний матеріал вдається отри
мати під час ВТС.
4. Виконання біопсії ВГЛВ з вико
ристанням ВТС і ВАТС є досить ри
зикованою маніпуляцією, потребує
створення адекватних і безпечних
умов інтраопераційного комфорту.
5. Ці заходи забезпечують опти
мальні умови для маніпуляцій в зоні
хірургічного інтересу, дозволяють
мінімізувати частоту інтраопе
раційних ускладнень до 8,8% або
уникнути їх після операції.
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ЗМІНИ ПРОФІЛЮ ЦИТОКІНІВ У ХВОРИХ
ПРИ ГІДРОНЕФРОЗІ, ЯКИМ ПОКАЗАНЕ ОПЕРАТИВНЕ
ВТРУЧАННЯ
В. І. Савенков, С. Б. Павлов
Харківський національний медичний університет,
Харківська медична академія післядипломної освіти

CHANGES OF THE CYTOKINES PROFILE IN PATIENTS,
SUFFERING HYDRONEPHROSIS, TO WHOM OPERATIVE
TREATMENT IS INDICATED
V. І. Savenkov, S. B. Pavlov
ідронефротична трансфор
мація, спричинена стрикту
рою МСС і сечоводу, є до
сить частим захворюван
ням нирок, що потребує оператив
ного втручання [1]. Частота реци
дивів стриктури МСС у таких хво
рих, незалежно від техніки виконан
ня оперативного втручання, стано
вить 15 — 18% [2]. При цьому потріб
не виконання подальших складних
пластичних і реконструктивних
втручань у більш тяжких умовах,
причому кожна наступна операція
не виключає виникнення рецидиву.
Тому актуальним є вивчення цієї
проблеми з позицій сучасних уяв
лень про патогенез захворювання,
визначення доступних біомаркерів,
що дозволяють прогнозувати ризик
виникнення рецидивів стриктури
МСС і здійснювати моніторинг
ефективності проведеної терапії [3,
4].
У теперішній час для оцінки тяж
кості хірургічної агресії, прогнозу
перебігу захворювань як маркери
використовують цитокіни. Оскільки
у значної кількості хворих післяопе
раційна стриктура МСС і сечоводу
зумовлена рубцево—склеротичним
процесом, нашу увагу привернули
цитокіни, що безпосередньо впли
вають на процеси фіброутворення:
ІЛ—4, ІЛ—6, ІЛ—10, ІЛ—17, ФНП—.
Метою роботи було підвищення
ефективності попередження реци
дивів стриктури МСС у хворих при
гідронефрозі, яким показане вико
нання оперативного втручання,
шляхом визначення як прогностич
них маркерів вмісту цитокінів.

Г

Реферат
Під час дослідження профілю цитокінів у крові хворих при гідронефрозі, зумовле&
ному обструкцією мисково—сечоводного сегмента (МСС) різної етіології та за
різного перебігу, на 21—шу добу після операції встановлений його виражений
дисбаланс у пацієнтів за рецидивного перебігу, особливо за вродженої обструкції,
що свідчило про різні шляхи виникнення рецидивів стриктури. Як прогностичний
критерій ризику виникнення рецидивів запропоноване відношення рівня фактору
некрозу пухлин— (ФНП—) та інтерлейкіну—10 (ІЛ—10), як додатковий діагнос&
тичний критерій — рівень ІЛ—17, для визначення ще й спадкового генезу пору&
шення системи регуляції фібрилогенезу — вміст ІЛ—4.
Ключові слова: гідронефроз; оперативне втручання; рецидиви стриктури;
профіль цитокінів; прогностичні маркери.

Abstract
The pronounced dysbalance of the cytokines profiles in the blood of patients, suffering
recurrent hydronephrosis, caused by pelvio—ureteric segment stenosis of various eti&
ology and in different clinical course, in the inborn obstruction especially, was revealed
on a 21th postoperative day, witnessing the existence of various ways of the stricture
recurrence occurrence. As a prognostic criterion of risk of the recurrence occurrence
there were proposed: a ratio of level of a tumor necrosis factor— (TNF—) to inter&
leukin—10 (ІL—10) level, and as an additional diagnostic criterion — the IL—17 level, as
well as revealing of the inherited genesis of the disorder in a system of fibrillogenesis
regulation — the ІL—4 level.
Key words: hydronephrosis; operative treatment; recurrences of stricture; profile of
cytokines; prognostic markers.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За період з 2010 по 2014 р. оперо
вані 174 хворих з приводу гідронеф
розу ІІ — ІІІ стадії, зумовленого обст
рукцією верхніх сечових шляхів
різної етіології та за різного пе
ребігу. Пацієнти обстежені й оперо
вані в умовах Обласного клінічного
центру урології та нефрології ім. В. І.
Шаповала і Центру малоінвазивних
технологій та серцево—судинної
хірургії. Жінок було 103 (59,2%), чо
ловіків — 71 (40,8%), вік хворих у се
редньому (38,4 ± 3,8) року. Діагноз
встановлювали за результатами клі
ніко—анамнестичних та лаборатор
но—інструментальних досліджень
[1].

Клінічна хірургія. — 2014. — № 11

Досліджували вміст ІЛ—4, ІЛ—6,
ІЛ—10, ІЛ—17, ФНП— методом іму
ноферментного аналізу з викорис
танням тест—систем виробництва
ЗАТ "Вектор—Бест" (Росія).
Протягом 4,5 року обстежені
хворі з приводу гідронефрозу ІІ — ІІІ
стадії різної етіології, у яких на мо
мент виконання оперативного втру
чання не було рецидиву. Хворі роз
поділені на чотири групи, репрезен
тативні за віком, статтю, підходами
до оперативного втручання, харак
теристикою післяопераційного пе
ріоду.
У 52 (29,9%) пацієнтів (І група)
діагностований гідронефроз, зумов
лений вродженою обструкцією
МСС, протягом 4,5 року після опера
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тивного втручання рецидивів захво
рювання не було; у 51 (29,3%) паці
єнта (ІІ група) гідронефроз зумовле
ний вродженою обструкцією МСС,
після оперативного втручання спос
терігали рецидив захворювання; у
50 (28,7%) пацієнтів (ІІІ група) гідро
нефроз, зумовлений набутою обст
рукцією МСС, у строки 4,5 року після
оперативного втручання рецидивів
захворювання не було; у 21 (12,1%)
пацієнта (IV група) гідронефроз зу
мовлений набутою обструкцією,
протягом досліджуваного періоду
спостерігали рецидив захворюван
ня; V група — 30 здорових осіб, ре
презентативних за віком і статтю.
За даними статистичного ана
лізу, відмінності показників між гру
пами вважали достовірними при р <
0,05 [5].

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
При дослідженні вмісту ци
токінів у сироватці крові хворих при
гідронефрозі ІІ — ІІІ стадії, зумовле
ному стриктурою МСС і сечоводу, за
різної етіології та перебігу захворю
вання на 21—шу добу після операції
встановлені такі закономірності
(див. таблицю).
Найвищим вміст протизапально
го цитокіну ІЛ—4 був у крові паці
єнтів ІІІ і IV груп, найменшим (навіть
за норму в 1,4 разу) — у хворих ІІ
групи. Менший вміст ІЛ—4 за врод
женого гідронефрозу у порівнянні з
таким за набутого гідронефрозу мо
же свідчити про пригнічення імун
них реакцій при вроджених вадах.
Наднизький рівень ІЛ—4 у хворих за
вродженого гідронефрозу та реци
дивного перебігу свідчить не тільки
про низьку активність протизапаль

ФНП—, як і ІЛ—6, регулює син
тез колагену, ріст та проліферацію
фібробластів [8], функціональна ак
тивність яких визначає структуру
післяопераційного рубця. Активація
запального процесу спричиняє де
градацію фібрилярного колагеново
го матриксу. Вміст ФНП— у хворих
ІІ і IV груп не різнився і був макси
мально підвищеним у порівнянні з
таким у пацієнтів за безрецидивного
перебігу захворювання. Це свідчило
про подовження та рецидивування
хронічного запального процесу, що,
з огляду на високий рівень ІЛ—6,
спричиняє виникнення активних
фіброзно—склеротичних процесів.
У хворих І і IІІ груп вміст ФНП— не
різнився, проте, був меншим, ніж у
хворих ІІ і IV груп. Тобто, у хворих за
безрецидивного перебігу на тлі за
гострення хронічного запального
процесу відбувалася фізіологічна ак
тивація фібрилогенезу.
Вміст протизапального цитокіну
ІЛ—10 у хворих ІІ і IV груп був знач
но більший, ніж у нормі — відповід
но у 4 і 3,1 разу, та ніж у хворих І і ІІІ
груп, проте, в межах цих груп показ
ник не відрізнявся. За надмірної
кількості ІЛ—10 стає прозапальним
[9]. Це зумовлює пригнічення про
тиінфекційного захисту та прогре
сування хронічного запалення й
фібрилогенезу, що спостерігають у
хворих за рецидивного перебігу
гідронефрозу. Щодо пацієнтів І і ІІІ
груп, вірогідної різниці вмісту ІЛ—
10 у них не було, проте, у пацієнтів І
групи він вірогідно відрізнявся від
такого в нормі. Можна припустити,
що у пацієнтів І групи виникали ге
нетичні розлади відповідного ме
ханізму імунної відповіді. Нами виз
начені однотипні закономірності

них механізмів, а й про виснаження
В—системи імунітету під час захво
рювання. ІЛ—4 активує сигнальні
шляхи антиген—продукуючих клі
тин В—системи імунітету і Т—систе
му імунітету [6]. Разом з тим, він мо
же пригнічувати активність імунних
клітин і спричиняти їх апоптоз. Крім
того, ІЛ—4 сприяє проліферації
фібробластів і продукуванню ними
цитокінів [7]. Оскільки рівень ІЛ—4 у
хворих при гідронефрозі, зумовле
ному вродженою обструкцією МСС і
рецидивуючим перебігом, нижчий
за норму і достовірно відрізняється
від такого у пацієнтів інших груп,
цей інтерлейкін можна обрати як
допоміжний критерій прогнозуван
ня рецидивів стриктури МСС на тлі
генетично зумовлених розладів
імунної системи.
Щодо вмісту у крові ІЛ—6, який
має прозапальну активність і стиму
лює фібрилогенез [6], він був макси
мальним у хворих ІІ групи — у 3,7
разу більшим за норму. З огляду на
це та найменший вміст ІЛ—4 у
пацієнтів цієї групи, можна припус
тити генетично зумовлену супресію
імунної системи, яка не може зава
дити запальному процесу та його
переходу у хронічний. Це провокує
гіперактивацію фіброгенезу. У хво
рих IV групи вміст ІЛ—6, менший,
ніж у ІІ групі, проте, більший, ніж у
пацієнтів інших груп, і перевищував
норму у 2,7 разу. У пацієнтів І і ІІІ
груп цей показник збільшений від
повідно в 1,6 і 1,3 разу відносно нор
ми, проте, менший, ніж у пацієнтів ІІ
і ІV груп, що свідчило про фізіоло
гічну активацію цієї ланки імунної
системи за хронічного перебігу за
хворювання на 21—шу добу після
оперативного втручання.
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çàõâîðþâàííÿ
Äîñë³äæóâàí³
ãðóïè

²
²²
²²²
IV
V
Ïðèì³òêà.

²Ë–4

Âì³ñò, ïã/ìë (x  m)
ÔÍÏ–

²Ë–6
#

#

#

²Ë–10

ÔÍÏ–/²Ë–10

²Ë–17
#

#

#

1,57 ± 0,21  
5,64 ± 0,68  
1,45 ± 0,17  
7,90 ± 1,00  
1,68 ± 0,12 
0,34 ± 0,02  
# 
# 



0,84 ± 0,13 *
13,27 ± 1,39 *
2,11 ± 0,25 *
19,14 ± 2,41 *
2,56 ± 0,33 *
0,13 ± 0,01*
#



#
2,16 ± 0,36*
4,86 ± 0,70*
1,25 ± 0,13*
6,77 ± 1,17
2,19 ± 0,30
0,39 ± 0,07  





2,12 ± 0,23*
9,65 ± 0,66 *
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14,90 ± 2,08 *
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вмісту ІЛ—6 та ІЛ—10 у І і ІІІ та ІІ і IV
групах (показники вищі за норму
більш ніж утричі), що можна вико
ристати як додатковий критерій ри
зику виникнення рецидивів.
У хворих ІІ і IV груп вміст проза
пального цитокіну ІЛ—17, що є пря
мим індуктором фібробластів і відо
бражує інший за попередні інтер
лейкіни сигнальний шлях активації
фіброгенезу [10], достовірно не різ
нився між групами, проте, був біль
шим, ніж у пацієнтів І, ІІІ і V груп. Це
підтверджує патологічну активацію
процесів біосинтезу сполучної тка
нини у цих хворих, нехарактерну у
цей період спостереження. У пацієн
тів І і ІІІ груп вміст ІЛ—17 мало від
різнявся від такого в нормі (р > 0,05).
Визначені особливості дають під
стави обрати рівень ІЛ—17 як додат
ковий критерій ризику виникнення
рецидивів.
Встановлені закономірності свід
чать про значний дисбаланс в
імунній відповіді у пацієнтів ІІ і IV
груп, а також підвищення про— і
протизапальної активності у межах
адекватної реакції організму на за
хворювання та оперативне втручан
ня у пацієнтів І і ІІІ груп. Проте, виз
начені зміни окремих показників
профілю цитокінів не дають можли
вості сформулювати у цілому кіль
кісні критерії оцінки стану через те,
що задіяні декілька шляхів активації
про— і протизапальних процесів.
Рівень ІЛ—4 у пацієнтів за реци
дивного перебігу захворювання був
найнижчим, особливо при вродже
них захворюваннях, де він був ниж
чим за норму. Однією з функцій ІЛ—
4 є балансування імунної відповіді та
запуск диференціювання T—лімфо
цитів—хелперів—0 (Тх0) і Тх2 та
інших клітин, переключення синте
зу колагену на синтез зрілого кола

гену на більш пізніх етапах імунної
відповіді [11]. Рівень ІЛ—6, навпаки, у
пацієнтів ІІ і IV груп був найвищим.
Слід мати на увазі, що ІЛ—4 та ІЛ—6
стимулюють синтез проколагену і
фібронектину фібробластами, а ак
тивовані фібробласти здатні синте
зувати ІЛ—6 [12]. Можна припусти
ти, що на тлі зниження рівня ІЛ—4
відбувається компенсаторне підви
щення рівня ІЛ—10 як відповідь на
значне збільшення синтезу ІЛ—6
фібробластами. Проте, підвищене
викидання фібробластами ІЛ—6
відбувається лише на ранніх етапах
запалення, формування рубця і су
проводжується утворенням "тимча
сових" жорстких структур колагену
[13]. Оскільки на 21—шу добу після
оперативного втручання цей показ
ник має бути на рівні такого у І і ІІІ
групах, це може свідчити про пору
шення синтезу колагену на етапі за
вершення формування сполучнот
канинних структур. Це зумовлює ут
ворення неповноцінного колагену з
ознаками швидкого склерозування.
Оскільки у хворих дослідних
груп виявлені різні механізми пато
логічної регуляції цитокінами спо
лучнотканинного обміну, для оцін
ки розбалансування системи ци
токінів ми використали співвідно
шення рівня ФНП— та ІЛ—10, ос
новним продуцентом ФНП— є Tх1,
а ІЛ—10 і ІЛ—4 — переважно Tх2, а
також Tх3 [14]. Це співвідношення
найкращою мірою відображає роз
балансування у системі цитокінів,
що відповідає імовірності виник
нення рецидивів.
Зазначене співвідношення було
найменшим у хворих ІІ і IV груп, у
пацієнтів І і IІІ груп воно перевищу
вало таке у ІІ і IV групах, не відрізня
ючись між групами, проте меншим
за таке у нормі.

На підставі аналізу результатів
дослідження вмісту медіаторів запа
лення у пацієнтів за різних форм
гідронефрозу визначені деякі ланки
патогенезу захворювання, основні і
допоміжні маркери прогнозу реци
диву захворювання. Проте, отри
мані дані потребують подальшого
аналізу з вивченням морфологічних
змін у зоні нирки, стриктури МСС і
сечоводу у хворих.

ВИСНОВКИ
1. У хворих при гідронефрозі ІІ —
ІІІ стадії, спричиненому обст
рукцією верхніх сечових шляхів, за
рецидивного перебігу на 21—шу до
бу після оперативного втручання
спостерігали найбільше розбалан
сування профілю цитокінів.
2. Дисбаланс цитокінів у паці
єнтів при вродженому гідронефрозі
за рецидивного перебігу захворю
вання відрізняється від такого при
набутому гідронефрозі за рецидив
ного перебігу, що може бути пов'яза
не з особливостями механізмів по
рушення ремоделювання сполучної
тканини і переходом запального
процесу у хронічний, що зумовлене
спадковим або набутим його харак
тером.
3. Найбільш інформативним кри
терієм для оцінки вираженості по
рушень ремоделювання сполучної
тканини на 21—шу добу після опе
рації і визначення ризику виникнен
ня рецидиву стриктури МСС є спів
відношення ФНП— /ІЛ—10. Як до
датковий діагностичний критерій
можна використовувати рівень ІЛ—
17, а для визначення ще й спадково
го характеру порушення системи
регуляції фібрилогенезу — вміст
ІЛ—4.
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ЗНАЧЕННЯ ЛІМФАДЕНЕКТОМІЇ "СТОРОЖОВИХ"
ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ У КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ
МЕЛАНОМИ ШКІРИ КІНЦІВОК І ТУЛУБА
М. М. Кукушкіна, С. І. Коровін, О. І. Солодянникова, Г. Г. Сукач, А. Ю. Палівець,
В. В. Остафійчук, О. М. Потороча
Національний інститут раку, м. Київ

SIGNIFICANCE OF LYMPHADENECTOMY OF "SENTINEL"
LYMPH NODES IN COMBINED TREATMENT OF CUTANEOUS
MELANOMA, LOCALIZED ON EXTREMITIES AND BODY
М. М. Кukushkina, S. І. Коrovin, О. І. Sоlodyannikova, G. G. Sukach, А. Yu. Palivets,
V. V. Ostafiychuk, О. М.Potorocha
теперішній час біопсія СЛВ
є діагностичною процеду
рою, включеною до стан
дартів лікування МШ у
більшості країн світу [1, 2].
Наприкінці 90—х років минуло
го сторіччя, коли метод почали ак
тивно впроваджувати у клінічну
практику, виникла робоча гіпотеза,
що складалась з кількох тез. По—
перше, наявність метастазів у СЛВ є
важливим прогностичним чинни
ком, що зумовлює подальший пере
біг захворювання і впливає на показ
ники виживання хворих при МШ.
По—друге, у пацієнтів, яким здій
снюють біопсію СЛВ, показники ви
живання кращі, ніж у хворих, яким
виконують відстрочену реґіонарну
лімфодисекцію після появи клініч
них ознак ураження реґіонарного
лімфатичного колектора. По—тре
тє, якщо всі субклінічні мікрометас
тази МШ в СЛВ своєчасно не вида
лені, з часом вони неодмінно пере
творюються на макрометастази.
По—четверте, всім хворим за наяв
ності метастазів МШ у СЛВ не
обхідно виконувати повну реґіонар
ну лімфодисекцію.
Прогностична цінність біопсії
СЛВ доведена наприкінці минулого
сторіччя у дослідженні, в якому
хворі з МШ товщиною понад 1 мм
або за рівня інвазії IV—V (за Clark)
рандомізовані в 2 групи: одним ви
конували широке висічення МШ та
біопсію СЛВ з подальшою терміно
вою реґіонарною лімфодисекцією
при виявленні мікрометастазів, ін
шим — широке висічення пухлини з

У

Реферат
Проведений порівняльний аналіз безпосередніх і віддалених результатів лікуван&
ня хворих з приводу меланоми шкіри (МШ), яким здійснені широке висічення пер&
винної пухлини і лімфаденектомія "сторожового" лімфатичного вузла (СЛВ), та
пацієнтів, у яких хірургічне втручання обмежене радикальним видаленням первин&
ної пухлини.
Ключові слова: меланома шкіри; біопсія; лімфаденектомія "сторожових" лімфа&
тичних вузлів; результати лікування.

Abstract
There is presented a comparative analysis, performed on immediate and late results of
treatment, obtained in patients, suffering cutaneous melanoma, to whom wide excision
of primary tumor with lymphadenectomy or radical excision of primary tumor alone
were accomplished, basing on a " sentinel" node biopsy data.
Key words: cutaneous melanoma; biopsy; lymphadenectomy of "sentinel" lymph
nodes; results of treatment.

подальшим спостереженням і вико
нанням відстроченої реґіонарної
лімфодисекціі при появі мікромета
стазів [3].
За результатами дослідження
встановлено, що показники 5—
річного виживання хворих за наяв
ності метастазів у СЛВ становили
(72,3 ± 4,6)%, без метастазів — (90,2 ±
1,3)%. Таким чином, перша теза ро
бочої гіпотези підтверджена, і у 2002
та 2009 рр. наявність метастазів у
СЛВ включена до класифікації AJCC
[4].
Проте, в цьому ж дослідженні до
ведений вплив біопсії СЛВ лише на
показники безрецидивного вижи
вання, які становили (78,3 ± 1,6)% —
в групі хворих, яким здійснювали
широке висічення пухлини і біоп
сію, та (73,1 ± 2,1)% — тільки широке
висічення пухлини (р=0,009). В той
же час, показники загального вижи
вання в групах були практично од
накові — відповідно (87,1 ± 1,3) та
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(86,6 ± 1,6)% (р=0,58). Тобто, друга
теза підтверджена лише частково.
Щодо неодмінного перетворен
ня субклінічних метастазів у СЛВ на
макрометастази, це положення було
піддане сумніву. У хворих, яким ви
конували лише втручання на пер
винній пухлині з подальшим спосте
реженням, метастази в лімфатичних
вузлах спостерігали у середньому на
25% рідше, ніж у пацієнтів, яким
здійснювали біопсію СЛВ. Тобто, у
деяких пацієнтів за наявності мета
стазів у СЛВ захворювання у подаль
шому не прогресує, макрометастази
не утворюються (так звані "хибно
позитивні" СЛВ), а отже, ім неви
правдано здійснюють реґіонарну
лімфодисекцію та ад'ювантну те
рапію [5].
Нез'ясованим та дискусійним є
питання про доцільність виконання
реґіонарної лімфодисекції у хворих
за наявності мікрометастазів у СЛВ.
Сьогодні в більшості країн чинним
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стандартом лікування є повне вида
лення залишкових лімфатичних
вузлів реґіонарного колектора, в
якому виявлені уражені СЛВ. Проте,
лише у 10 — 15% з них виявляють
метастази меланоми [6, 7].
Одним з напрямків наукових до
сліджень є пошук прогностичних
критеріїв, які зумовлюють ураження
"несторожових" лімфатичних вуз
лів, що дозволить обґрунтовувати
чіткі показання до виконання реґіо
нарної лімфодисекції [8, 9].
Відповідь на запитання про до
цільність виконання реґіонарної
лімфодисекції ми отримаємо після
аналізу результатів дослідження Mul
ticenter Selective Lymphadenectomу
Trials—ІI (MSLT—ІI) [10].
Слід зазначити, що подібне до
слідження проведене з приводу раку
грудної залози T1—2N0M0 з мета
стазами у СЛВ (АCOSOG Z0011), в
якому пацієнти рандомізовані на 2
групи аналогічним чином. Результа
ти лікування пацієнтів у групах
практично однакові. Показники без
рецидивного виживання після вико
нання лише біопсії СЛВ становили
83,9%, після біопсії СЛВ та подальшої
реґіонарної лімфодисекції — 82,2%;
показники загального виживання —
відповідно 92,5 та 91,8% [11].

Таким чином, деякі питання за
стосування біопсії СЛВ при МШ не
вирішені, що зумовило необхідність
проведення цього дослідження.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати ліку
вання 309 пацієнтів з приводу МШ
товщиною понад 1 мм (за Breslow),
локалізованої на шкірі кінцівок або
тулуба, за відсутності клінічних оз
нак ураження реґіонарних лімфа
тичних вузлів, у відділенні онкоор
топедії, пухлин шкіри та м'яких тка
нин у період з 2009 по 2013 р.
Пацієнтам проведене стандартне
обстеження, що включало рентгено
графію органів грудної порожнини,
ультразвукове дослідження (УЗД)
органів черевної порожнини та
реґіонарних лімфатичних вузлів.
Хворі рандомізовані методом кон
вертів на основну та контрольну
групи (схема).
До основної групи включений
151 пацієнт, яким виконували радіо
нуклідну детекцію СЛВ, широке
висічення первинної пухлини та
біопсію СЛВ з подальшим призна
ченням рекомбінантного —2b ін
терферону підшкірно по 3 млн. МО
тричі на тиждень протягом 12 міс,

незалежно від наявності ураження
СЛВ.
Метод радіонуклідної детекції
СЛВ. Напередодні операції (за 24 го
дини) проводили лімфосцинти
графію для ідентифікації реґіонар
ного лімфоколектора та визначення
приблизного розташування в ньому
СЛВ. Як лімфотропний радіофарм
препарат (РФП) використовували
колоїди "Nanocis" або "Nanocoll",
мічені 99mТс активністю 75 — 100
МБк, загальним об'ємом не більше 1
мл, які вводили навколо первинної
пухлини шкіри в 3 — 4 точки інтра
дермально.
Лімфосцинтиграфію проводили
безпосередньо після введення радіо
нукліда та через 2 год за допомогою
цифрової гамма—камери ("Spirit DH
Mediso") або однофотонного емісій
ного комп'ютерного томографа, ви
значаючи на сцинтиграмах депо
РФП в місці його введення та осе
редки накопичення, відповідні СЛВ.
Орієнтуючись на дані лімфос
цинтиграфії, проводили попередню
детекцію СЛВ за допомогою порта
тивного гамма—лічильника Euro
рrobe ("Canberra Packard"), відзнача
ли розташування СЛВ на шкірі паці
єнта маркером. Через 24 год після
введення РФП здійснювали широке

Первинно&локалізована МШ кінцівок і тулуба без клінічних ознак ураження реґіонарних лімфатичних вузлів

Рентгенографія органів грудної порожнини та УЗД органів черевної порожнини і реґіонарних
лімфатичних вузлів

Рандомізація

Основна група

Контрольна група

Широке висічення первинної
пухлини,
біопсія СЛВ

Широке висічення первинної
пухлини

&2b інтерферон по 3 млн. МО тричі на тиждень підшкірно протягом 12 міс
Дізайн дослідження
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висічення первинної пухлини з по
дальшою біопсією СЛВ. Операцію
виконували під загальною анес
тезією. Відступали від краю первин
ної пухлини 1 — 2 см, за не
обхідності здійснювали пластику
шкіри з використанням вільного або
переміщеного клаптя.
Безпосередньо перед біопсією
уточнювали локалізацію СЛВ для за
побігання неспівпадіння з міткою
при релаксації хворого під час опе
рації. Розріз шкіри довжиною 3 —
3,5 см робили над точкою найбіль
шого рівня радіоактивності. Лімфа
тичний вузол з високим накопичен
ням РФП в рані визначали за допо
могою щупа портативного гамма—
лічильника. Під час ідентифікації
СЛВ орієнтувались на інтенсивність
накопичення РФП, яка в СЛВ пере
вищувала таку у сусідніх несторожо
вих лімфатичних вузлах in vivo — ут
ричі, ex vivo — у 10 разів.
До контрольної групи включені
158 хворих, у яких хірургічний етап

Òàáëèöÿ 1.

обмежений радикальним видален
ням первинної пухлини з подаль
шим призначенням рекомбінантно
го —2b інтерферону за зазначеною
схемою.
Діагноз МШ в усіх хворих ве
рифікований за даними морфо
логічного дослідження операційно
го матеріалу, який фіксували у забу
ференому 10% розчині нейтрально
го формаліну (рН 7,4) та ущільнюва
ли в парапласт з застосуванням
гістіопроцесора "Histos—5" ("Mile
stone", Італія). З парафінових блоків
виготовляли зрізи товщиною 5 мкм
за допомогою мікротома Microm
HM325 ("Thermo scientific", Німеччи
на), які фарбували гематоксиліном
та еозином.
По завершенні курсу лікування
хворим рекомендоване динамічне
спостереження протягом 5 років з
рентгенографією органів грудної
порожнини та УЗД дослідження ор
ганів черевної порожнини і реґіо
нарних лімфатичних вузлів.

При порівняльній характерис
тиці хворих обох груп (табл. 1)
встановлено, що основні прогнос
тичні ознаки зіставні. У контрольній
групі відзначені переваги щодо по
зитивного прогнозу за товщиною
пухлини (за Breslow) та кількістю
поверхневих виразкувань.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Застосування методу радіону
клідної детекції дозволило виявити
метастази СЛВ у 35 (23,2%) пацієнтів
основної групи.
Частота післяопераційних ус
кладнень в дослідних групах прак
тично однакова; хірургічні усклад
нення коригували з використанням
місцевих засобів, що не впливало на
тривалість лікування хворих у стаці
онарі (табл. 2).
При вивченні особливостей по
дальшого прогресування захворю
вання (табл. 3) встановлено, що ме
тастази в основній групі виникли у

Ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà õâîðèõ äîñë³äíèõ ãðóï
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü â ãðóïàõ
Îçíàêà

êîíòðîëüí³é

îñíîâí³é

àáñ.

Ñòàòü
÷îëîâ³êè
æ³íêè
Â³ê, ðîê³â
äî 30
30 – 50
ñòàðøå 50
Ëîêàë³çàö³ÿ
òóëóá
âåðõí³ ê³íö³âêè
íèæí³ ê³íö³âêè
Òîâùèíà ïóõëèíè çà Breslow, ìì
1–2
2–4
ïîíàä 4
Íàÿâí³ñòü âèðàçêóâàííÿ
òàê
í³

Òàáëèöÿ 2.

%

àáñ.

%

66
92

41,8
58,2

63
88

41,7
58,3

15
55
88

9,5
34,8
55,7

16
53
82

10,6
35,1
54,3

86
20
52

54,4
12,7
22,9

84
23
44

55,7
15,2
29,1

62
59
37

39,3
37,3
23,4

50
66
35

33,1
43,7
23,2

48
110

30,4
69,6

65
86

43,0
57,0

Ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ óñêëàäíåíü â äîñë³äíèõ ãðóïàõ
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü â ãðóïàõ
Óñêëàäíåííÿ

Íàãíîºííÿ îïåðà ö³éíî¿ ðàíè
Ãåìàòîìà
Íåêðîç êëàïòÿ øê³ðè
Ðàçîì …
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êîíòðîëüí³é

îñíîâí³é

àáñ.

%

àáñ.

%

2
1
2
5

1,3
0,6
1,3
3,2

2
–
2
4

1,3
–
1,3
2,6
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Òàáëèöÿ 3.

Ëîêàë³çàö³ÿ ä³àãíîñòîâàíèõ ó êë³í³ö³ ìåòàñòàç³â
ó äîñë³äíèõ ãðóïàõ
×àñòîòà âèÿâëåííÿ â ãðóïàõ, %
êîíòðîëüí³é
îñíîâí³é

Ëîêàë³çàö³ÿ ìåòàñòàç³â

Ðåã³îíàðí³ ë³ìôàòè÷í³ âóçëè
ï³äêëþ÷è÷í³
ïàõâîâ³
êëóáîâ³
ïàõâèíí³
Íåðå´³îíàðí³ ë³ìôàòè÷í³ âóçëè
ëåãåí³
ïå÷³íêà
íèðêè
øê³ðà
ì’ÿê³ òêàíèíè
Ïîë³îðãàííå óðàæåííÿ
ë³ìôàòè÷í³ âóçëè òà âíóòð³øí³ îðãàíè
âíóòð³øí³ îðãàíè
Ðàçîì …

Òàáëèöÿ 4.

5,9
0,7
2,6
0,7
2,0
0,7
2,6
–
–
0,7
0,7
4,6
1,4
4,2
15,2

Ïîêàçíèêè 3–ð³÷íîãî áåçðåöèäèâíîãî âèæèâàííÿ çàëåæíî â³ä ïðîãíîñòè÷íèõ ôàêòîð³â
Îçíàêà

Ñòàòü õâîðèõ
æ³íêè
÷îëîâ³êè
Â³ê õâîðèõ, ðîê³â
18 – 30
31 – 50
ñòàðøå 50
Ëîêàë³çàö³ÿ ïåðâèííî¿ ïóõëèíè
ê³íö³âêè
òóëóá
Òîâùèíà ïåðâèííî¿ ïóõëèíè, ìì
1,01–2,0
2,01–4,0
ïîíàä 4,0
Âèðàçêóâàííÿ ÌØ
í³
òàê
Òîâùèíà ïåðâ èííî¿ ïóõëèíè, ìì
1,01 – 2, áåç âèðàçêóâàííÿ
1,01 – 2, ç âèðàçêóâàííÿì
2,01 – 4, áåç âèðàçêóâàííÿ
2,01 – 4, ç âèðàçêóâàííÿì
ïîíàä 4, áåç âèðàçêóâàííÿ
ïîíàä 4, ç âèðàçêóâàííÿì
Ïðèì³òêà.

12,6
–
6,2
1,3
5,1
1,3
0,6
0,6
0,6
–
–
4,2
2,4
1,9
20,2

*

92/88
66/63

76,9 ± 4,4
25,1 ± 5,3

86,7 ± 3,6
74,7 ± 5,5 

15/16
55/53
88/82

100 ± 0
73,5 ± 5,9
71,1 ± 4,8

86,2 ± 8,6
84,2 ± 5,0
79,8 ± 4,4

72/67
86/84

79,4 ± 4,8
72,3 ± 4,8

83,0 ± 4,6
80,9 ± 4,3 

62/50
59/66
37/35

93,7 ± 3,1
74,9 ± 5,6
42,7 ± 8,1

97,9 ± 2,0
76,0 ± 5,3
68,1 ± 7,9

110/86
48/65

77,2 ± 4,0
68,1 ± 6,7

90,2 ± 3,2
70,9 ± 5,6

50/36
12/14
36/34
24/31
24/16
13/19

92,2 ± 3,8
100
79,3 ± 6,7
71,0 ± 9,2
49,5 ± 10,2
22,2 ± 10,5

97,1 ± 7,8
100
88,9 ± 5,4
61,9 ± 8,7
80,7 ± 9,8 
59,9 ± 11,2 

– ê³ëüê³ñòü õâîðèõ ó êîíòðîëüí³é/îñíîâí³é ãðóï³;
ó êîíòðîëüí³é ãðóï³ (ð<0,05).

15,2% пацієнтів, у контрольній — у
20,2% (р=0,242).
Перші ознаки прогресування за
хворювання у вигляді метастазів в
реґіонарних лімфатичних вузлах з
одночасним ураженням внутрішніх
органів або без такого виявлені у
контрольній групі у 15,2% пацієнтів,
в основній групі — у 7,3% (р=0,028).
Метастази в нереґіонарних лімфа
тичних вузлах вдвічі частіше спос

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ (x  m)
êîíòðîëüí³é
îñíîâí³é

Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ*



– ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â â³ðîã³äíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè

терігали у контрольній групі. Відда
лені метастази виникли у 9,3%
пацієнтів основної групи та у 7,6% —
контрольної (р=0,591).
Метастатичне ураження окре
мих внутрішніх органів спостеріга
ли частіше у хворих основної групи,
ніж контрольної — (відповідно у 4,4
та 2,8%), поліорганне ураження —
майже однаково часто (у 4,6 та
4,6%).

Показники 3—річного безреци
дивного виживання в основній групі
становили(82,8 ± 3,1)%, у контроль
ній — (73,8 ± 3,5)% (р=0,056) (рис. 1);
загального виживання — відпо
відно (89,9 ± 2,5) та (90,9 ± 2,3)%
(р=0,765) (рис. 2).
Проаналізовані віддалені резуль
тати лікування хворих залежно від
таких прогностичних чинників: ста
ті, віку, локалізації первинної пухли
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Рис. 1
Показники 3&річного безрецидивного
виживання.

ни, її товщини (за Breslow), наяв
ності виразкування (табл. 4).
Встановлений
достовірний
вплив лімфаденектомії СЛВ на по
казники 3—річного безрецидивно
го виживання у пацієнтів чоловічої
статі, за товщини первинної пухли
ни (за Breslow) понад 4 мм, відсут
ності поверхневого виразкування;
при цьому у хворих за товщини МШ
(за Breslow) понад 4 мм спостеріга
ли кращі результати лікування як за
наявності, так і відсутності поверх
невого виразкування. Крім того,
відзначено тенденцію до поліпшен
ня результатів лікування в основній

Рис. 2
Показники 3&річного загального
виживання.

групі у пацієнтів жіночої статі та при
локалізації первинної пухлини на
шкірі тулуба.
В той же час, показники 3—
річного безрецидивного виживання
достовірно не різнилися у пацієнтів
різного віку, при локалізації на шкірі
кінцівок, товщині МШ 1,01 — 2 мм і
2,01 — 4 мм та наявності поверхне
вого виразкування (за винятком МШ
товщиною понад 4 мм).

ВИСНОВКИ

поліпшити показники 3—річного
безрецидивного виживання хворих
при первинно—локалізованій МШ
на 9,0% (р=0,056).
2. Лімфаденектомія СЛВ у хворих
при МШ, товщина якої перевищува
ла 4 мм, сприяла достовірному збіль
шенню показників 3—річного без
рецидивного виживання на 25,4%
(р=0,030).
3. Застосування лімфаденектомії
СЛВ у хворих при МШ за відсутності
виразкування первинної пухлини
сприяло достовірному збільшенню
показника 3—річного безрецидив
ного виживання на 13,0% (р=0,016).
4. Лімфаденектомія СЛВ сприяла
зменшенню частоти подальшого
прогресування захворювання у ви
гляді метастазів в реґіонарних лім
фатичних вузлах удвічі (р=0,028),
поліпшуючи таким чином локаль
ний контроль.
5. Використання методу лікуван
ня з виконанням лімфаденектомії
СЛВ не сприяло збільшенню загаль
ного 3—річного виживання хворих
за первинно—локалізованої МШ.

1. Застосування методу комбіно
ваного лікування, що включало
лімфаденектомію СЛВ, дозволило
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СИСТЕМНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЦИТОКИНОВ И ФАКТОРОВ
РОСТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ СИНДРОМА
ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
М. В. Макаренко
Киевский городской родильный дом № 5

SYSTEMIC PRODUCTION OF CYTOKINES AND GROWTH
FACTORS IN VARIOUS FORMS OF SYNDROME OF DELAYED
FETAL GROWTH
М. V. Маkarenko
атогенетические механиз
мы различных форм СЗРП
недостаточно изучены. При
его формировании в пери
ферической крови матери отмеча
ют признаки нарушения иммунного
ответа, что проявляется изменением
соотношения различных клеточ
ных популяций, параметров актива
ции апоптоза клеток, продукции ци
токинов [1].
Развитие беременности и фор
мирование
фетоплацентарного
комплекса контролируются мате
ринской иммунной системой на
всем протяжении периода гестации
[2]. В последнее время в литературе
появляются данные, позволяющие
предположить, что в основе нару
шений функции фетоплацентарной
системы при СЗРП лежат изменения
механизмов иммунорегуляции [3].
Важной характеристикой состо
яния иммунной системы является
продукция цитокинов, определяю
щих развитие плода, регулирующих
обменные процессы и направлен
ность иммунного ответа [4].
При СЗРП возникают изменения
функционирования системы маточ
но—плацентарного кровообраще
ния, обусловленные нарушениями
ангиогенеза [5]. Важную роль в пла
центарном ангиогенезе, наряду с
провоспалительными и регулятор
ными цитокинами, играют факторы
роста (ФР), при нарушении продук
ции которых формируются недо
статочность плаценты и СЗРП [6].
В литературе отсутствуют дан
ные об изменениях параметров им
мунного ответа и характере экс
прессии ФР при различных формах

П
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Реферат
Синдром внутриутробной задержки роста плода (СЗРП) — одно из наиболее рас&
пространенных патологических состояний во время беременности, характеризу&
ется нарушением функции фетоплацентарной системы. Его частота составляет от
3 до 8%.
Изучение особенностей системных и местных иммунных нарушений, сопровож&
дающих СЗРП, позволит установить иммунные механизмы его формирования.
Выявление нарушений иммунорегуляции на системном и местном уровне даст
возможность создать патогенетически обоснованную концепцию участия иммун&
ной системы в формировании асимметричных и симметричных форм СЗРП, раз&
работать новые подходы к прогнозированию и диагностике.
Ключевые слова: синдром задержки роста плода; иммунорегуляция; апоптоз;
цитокины.

Abstract
The syndrome of delayed fetal growth (SDFG) is one of the most wide—spread patho&
logical conditions while course of pregnancy; it is characterized by disorder of the feto&
placental system function. Its incidence is from 3 to 8%. The studying of peculiarities of
the system and local immune disorders, coinciding with SDFG, would permit to estab&
lish the immune mechanisms of its formation. Revealing of immunoregulation disorders
on systemic and local levels would promote the creation of a concept, depicting partic&
ipation of the immune system in formation of asymmetrical and symmetrical forms of
SDFG, to elaborate new approaches for prognosis and diagnosis.
Key words: syndrome of delayed fetal growth; immunoregulation; apoptosis;
cytokines.

СЗРП в динамике процесса геста
ции. Нами изучена системная про
дукция цитокинов и ангиогенных
ФР в ІІІ триместре беременности
при симметричной и асимметрич
ной формах СЗРП.

тодике с использованием програм
мы Microsoft Excel из комплекта
Microsoft Office 2000 и программы
STUD ВАТ из комплекта Statistica. До
стоверность различий определяли
по t—критерию Стьюдента.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Обследованы 77 беременных, у
25 из которых диагностирована
симметричная, у 52 — асимметрич
ная форма СЗРП. Содержание цито
кинов, ФР и эндотелина в крови оце
нивали с использованием метода
ELISA на микропланшетном ридере
Multiscan EX Labsystems (Финлян
дия).
Статистическая обработка дан
ных проведена по стандартной ме

Для установления роли иммун
ной системы в патогенезе симмет
ричной и асимметричной форм
СЗРП изучена системная продукция
цитокинов и ФР в ІІІ триместре бе
ременности.
В табл. 1 представлены данные о
содержании провоспалительных
цитокинов в периферической кро
ви у женщин при симметричной и
асимметричной формах СЗРП.
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Òàáëèöà 1.

Ñîäåðæàíèå ïðîâîñïàëèòåëüíûõ öèòîêèíîâ â
ñûâîðîòêå êðîâè æåíùèí ïðè ñèììåòðè÷íîé
è àñèììåòðè÷íîé ôîðìàõ ÑÇÐÏ â ²²² òðèìåñòðå
áåðåìåííîñòè

Ïîêàçàòåëü, ïã/ìë

ÈË – 1
ÈË – 4
ÈË – 6
ÈË – 8
ÔÍÎ–
ÈÔÍ–

Nd
0,95 ± 0,42
Nd
26,22 + 12,13
35,66 ± 2,71
Nd

Ñîäåðæàíèå ðåãóëÿòîðíûõ öèòîêèíîâ â ñûâîðîòêå
êðîâè æåíùèí ïðè ñèììåòðè÷íîé è àñèììåòðè÷íîé
ôîðìàõ ÑÇÐÏ

Ïîêàçàòåëü, ïã/ìë

ÈË–2
ÈË–10
ÈË–12ð70
TGF2

Òàáëèöà 3.

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ ïðè ÑÇÐÏ ôîðìû (x  m)
ñèììåòðè÷íîé
àñèììåòðè÷íîé

Nd
145,52 ± 7,94
125,52 ± 34,31
1596,08 + 380,51

Nd
198,61 ± 11,01*
182,34 + 36,82
2046,16 ± 369,92*

Ñïîíòàííàÿ ïðîäóêöèÿ öèòîêèíîâ â 24 –÷àñîâûõ
êóëüòóðàõ ëèìôîöèòîâ ïåðèôåðè÷åñêîé êðîâè
æåíùèí ïðè ñèììåòðè÷íîé è àñèììåòðè÷íîé ôîðìàõ
ÑÇÐÏ

Ïîêàçàòåëü, ïã/ìë

ÈË–2
ÈË–4
ÈË–6
ÈË–10
ÔÍÎ–
ÈÔÍ–
TGF2

Nd
4,23 ± 1,04*
Nd
90,33 + 27,15*
31,83 ± 5,021
Nd

ÈË – èíòåðëåéêèí; ÔÍÎ –– ôàêòîð íåêðîçà îïóõîëåé –;
ÈÔÍ– – èíòåðôåðîí –; * – ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé
äîñòîâåðíû ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêîâûìè ïðè ñèììåòðè÷íîé
ôîðìå ÑÇÐÏ (ð<0,05 – 0,001). Nd – ñîäåðæàíèå ìåíüøå
ïðåäåëà ÷óâñòâèòåëüíîñòè òåñò –ñèñòåìû. Òî æå â òàáë. 2 –5.

Ïðèìå÷àíèå.

Òàáëèöà 2.

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ ïðè ÑÇÐÏ ôîðìû (x  m)
ñèììåòðè÷íîé
àñèììåòðè÷íîé

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ ïðè ÑÇÐÏ ôîðìû (x  m)
ñèììåòðè÷íîé
àñèììåòðè÷íîé

11,99 ± 2,41
Nd
59,52 ± 9,43
Nd
47,62 ± 1,94
26,14 + 1,08
Nd

В конце периода гестации в пе
риферической крови женщин при
асимметричной форме СЗРП отме
чали повышение уровня ИЛ — 4 и
ИЛ — 8 по сравнению с таковым у
беременных при симметричной
форме СЗРП (р<0,01 — 0,001).
Достоверные различия содержа
ния ФНО— в обеих группах не ус
тановлены. Уровень ИЛ—1, ИЛ—6 и
ИФН— в периферической крови в
обеих группах был ниже предела
чувствительности тест—систем для
ELISA, что не позволило сделать за
ключение об изменениях содержа
ния этих цитокинов при формиро
вании различных форм СЗРП.

7,86 + 1,72
Nd
685,61 ± 57,42*
187,73 ± 49,31*
41,61 ± 1,93*
18,07 + 3,25*
Nd

Различия уровня регуляторных
цитокинов в периферической кро
ви у женщин при СЗРП в конце пе
риода гестации проявлялись более
высоким уровнем ИЛ—10 при асим
метричной форме СЗРП (табл. 2). В
периферической крови беремен
ных при асимметричной форме
СЗРП отмечена выраженная тенден
ция к повышению уровня TGF2 по
сравнению с таковым при симмет
ричной форме СЗРП (р<0,05). Уро
вень ИЛ—12 в сыворотке в сравни
ваемых группах достоверно не раз
личался в конце периода гестации
(р>0,05). Содержание ИЛ—2 в обеих
группах было меньше предела чув
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ствительности
использованной
тест—системы (менее 8 пг/мл).
При исследовании регулятор
ных цитокинов в сыворотке пери
ферической крови женщин уста
новлено, что в ІІІ триместре бере
менности при асимметричной фор
ме СЗРП отмечена тенденция к по
вышению уровня TGF2, что, веро
ятно, отражает активацию иммуно
супрессорных реакций, способству
ющих сдерживанию патологичес
кого иммунного ответа.
Суммарное содержание цитоки
нов в сыворотке крови может опре
деляться их секрецией различными
клеточными популяциями в пери
ферической крови. В некоторых си
туациях при эндокринном влиянии
цитокинов их уровень может зави
сеть и от продукции цитокинов в
плаценте [7]. Кроме того, высокий
уровень клеточных популяций, вну
триклеточно продуцирующих те
или иные цитокины, не является аб
солютным показателем их активно
сти, поскольку определяет лишь по
тенциальные возможности клеток,
без учета роли активационных и ин
гибирующих сигналов, определяю
щих интенсивность продукции и се
крецию цитокинов [8].
В связи с этим изучено содержа
ние цитокинов, спонтанно проду
цируемых лимфоцитами и моноци
тами периферической крови, у жен
щин при симметричной и асиммет
ричной формах СЗРП в 24—часо
вых клеточных культурах (табл. 3).
При сравнительном анализе ус
тановлено, что в конце периода гес
тации лимфоциты периферической
крови женщин при асимметричной
форме СЗРП значительно интенсив
нее секретировали в культуральную
среду ИЛ—6 и ИЛ—10 (р<0,001), од
нако меньше, чем лимфоциты у
женщин при симметричной форме
СЗРП, продуцировали ФНО— и
ИФН— (р<0,05). Секреция ИЛ—2
лимфоцитами в обеих группах до
стоверно не различалась по данным
культуральных исследований (р>
0,05). Содержание TGF2 в суперна
тантах спонтанных культур лимфо
цитов в ІІІ триместре беременности
в группах было меньше пределов
чувствительности тест—системы
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Òàáëèöà 4.

Ïîêàçàòåëè ñïîíòàííîé ïðîäóêöèè öèòîêèíîâ
â 24–÷àñîâûõ êóëüòóðàõ ìîíîöèòîâ ïåðèôåðè÷åñêîé
êðîâè æåíùèí ïðè ñèììåòðè÷íîé è àñèììåòðè÷íîé
ôîðìàõ ÑÇÐÏ

Ïîêàçàòåëü, ïã/ìë

ÈË–1
ÈË–6
ÈË–8
ÈË–10
ÈË–12
ÔÍÎ–

Òàáëèöà 5.

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ ïðè ÑÇÐÏ ôîðìû (x  m)
ñèììåòðè÷íîé
àñèììåòðè÷íîé

372,92 ± 8,55
54,27 ± 1,86
115,01 ± 59,01
351,57 ± 8,64
Nd
79,46 + 26,75

115,31 ± 6,72*
395,91 ± 21,95*
158,62 + 15,37
243,61 ± 7,32*
Nd
72,01 ± 19,64

Ñîäåðæàíèå ÔÐ è ýíäîòåëèíà â ñûâîðîòêå
ïåðèôåðè÷åñêîé êðîâè æåíùèí ïðè ðàçëè÷íûõ
ôîðìàõ ÑÇÐÏ

Ïîêàçàòåëü, ïã/ìë

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ ïðè ÑÇÐÏ ôîðìû (x  m)
ñèììåòðè÷íîé
àñèììåòðè÷íîé

ÔÐÏ, ïã/ìë
ÑÝÔÐ, ïã/ìë
ÑÝÔÐ–Ð1, íã/ìë
ÈÔÐ–1, íã/ìë

322,5 ± 66,2
206,2 ± 25,1*
142,9 ± 15,4
118,9 ± 16,1
3,6 ± 0,4
1,61 ± 0,2*
344,1 ± 1,2
199,3 ± 0,7*
Ýíäîòåëèí, ôìîëü/ìë
0,87 ± 0,25
1,45 ± 0,42 *
Ïðèìå÷àíèå.
ÔÐÏ – ÔÐ ïëàöåíòû; ÑÝÔÐ – ñîñóäèñòî –ýíäîòåëèàëüíûé ÔÐ;
ÈÔÐ – èíñóëèíîïîäîáíûé ÔÐ .

(менее 10 пг/мл), а ИЛ—4 — не опре
делялись.
Поскольку моноциты, как и лим
фоидные клетки, вносят свой вклад
в суммарное содержание цитокинов
в периферической крови, нами изу
чены показатели спонтанной про
дукции цитокинов в 24—часовых
культурах моноцитов у женщин при
симметричной и асимметричной
формах СЗРП (табл. 4).
По результатам исследования,
при асимметричной форме СЗРП
наблюдали достоверное уменьше
ние секреции в культуральную среду
ИЛ—1 и ИЛ—10 (р<0,001), однако
уровень ИЛ—6 был достоверно вы
ше (р<0,001) такового при симмет
ричной форме СЗРП. Содержание
ИЛ—8 и ФНО— достоверно не раз
личалось в сравниваемых группах
(р>0,05), а ИЛ—12 — было меньше
предела чувствительности тест—си
стемы (менее 3 пг/мл).
Результаты исследования содер
жания в периферической крови ос

новных ФР, регулирующих морфо—
и ангиогенез плаценты, представле
ны в табл. 5.
В периферической крови жен
щин при асимметричной форме
СЗРП в конце периода гестации уро
вень ФРП был достоверно ниже, чем
при симметричной форме СЗРП
(р<0,01).
Уровень СЭФР в сыворотке кро
ви женщин при асимметричной
форме СЗРП имел тенденцию к сни
жению по сравнению с таковым при
его симметричной форме (р>0,05);
уровень СЭФР—Р1 и ИФР—1 — до
стоверно выше при симметричной
форме СЗРП (р<0,01 — 0,001).
Уровень эндотелина в перифе
рической крови женщин при асим
метричной форме СЗРП имел до
стоверную тенденцию к повыше
нию по сравнению с таковым при
его симметричной форме (р<0,05).
Увеличение концентрации эндоте
лина в сыворотке крови при асим
метичной форме СЗРП, возможно,

способствует активации клеток эн
дотелия сосудов и повышению
уровня фибриноида в сосудистой
системе плаценты.
Таким образом, уровень цирку
лирующих в периферической крови
цитокинов у женщин при асиммет
ричной форме СЗРП в ІІІ триместре
беременности достоверно отличал
ся от такового при его симметрич
ной форме, что проявлялось повы
шением уровня ИЛ—4, ИЛ—8 и ИЛ—
10. Спонтанная продукция цитоки
нов лимфоцитами периферической
крови при асимметричной форме
СЗРП отличалась от таковой при не
осложненном развитии плода, о чем
свидетельствовало увеличение сек
реции ИЛ—6 и ИЛ—10, но уменьше
ние продукции ИФН— и ФНО—.
При асимметричной форме СЗРП
характерно уменьшение спонтан
ной продукции ИЛ—10 в 24—часо
вых культурах моноцитов перифе
рической крови.
Содержание СЭФР в сыворотке
крови при асимметричной форме
СЗРП имело тенденцию к снижению
по сравнению с таковым при его
симметричной форме (р>0,05), а
СЭФР—Р1 и ИФР—1 — было досто
верно больше, чем при симметрич
ной форме СЗРП.
Полученные данные свидетель
ствуют, что при асимметричной
форме СЗРП в периферической
крови уменьшаются синтез и секре
ция многих провоспалительных и
регуляторных цитокинов, а также
ФР по сравнению с таковыми при
его симметричной форме. Ингиби
рующее воздействие на продукцию
цитокинов макрофагами оказывают
также гормоны, уровень которых
при СЗРП значительно изменяется.
Результаты исследования свиде
тельствуют о различных патогене
тических механизмах формирова
ния СЗРП, при которых его асимме
тричная форма сопровождается на
рушением иммунного ответа мате
ринских мононуклеарных клеток и
ангиогенных ФР на системном
уровне процесса гестации.

ЛИТЕРАТУРА
1. Система цитокинов, комплемента и современные методы им&
мунного анализа / Л. В. Ковальчук, Л. В. Ганковская, М. В. Хо&
рева, Е. В. Соколова. — М.: РГМУ, 2001. — 158 с.

hirurgiya.com.ua

2. Сидорова И. С. Фетоплацентарная недостаточность. Клини&
ко—диагностические аспекты / И. С. Сидорова, И. О. Мака&
ров. — М.: Знание—М, 2000. — 127 с.

Клінічна хірургія. — 2014. — № 11

70
3. Сотникова Н. Ю. Иммунные аспекты беременности / Н. Ю.
Сотникова // Рос. журн. иммунологии. —2005.— Т. 9, № 2. —
С. 79 — 64.
4. Сотникова Н. Ю. Характеристика цитокинового каскада в ди&
намике гестационного процесса / Н. Ю. Сотникова // Цитоки&
ны и воспаление.— 2002.— Т.1, № 2. — С. 154 — 155.
5. Медведев М. В. Задержка внутриутробного развития плода /
М. В. Медведев, Е. В. Юдина. — М.: РАВУЗДПГ, 2008. — 208 с.
6. Гагаева Ю. В. Роль изменений активации клеток моноцитар&
но— макрофагального ряда, содержания плацентарного фак&
тора роста и эндотелина в формировании синдрома задерж&

Клінічна хірургія. — 2014. — № 11

ки развития плода: автореф. дис. ... канд.мед.наук / Ю. В. Га&
гаева. — Иваново, 2005. — 25 с.
7. Localisation of the Th2 cytokines IL— 3, IL— 4, IL— 10 at the
murine feto maternal interface during pregnancy / G. Chaouat, V.
Cayol, V. Mairovitz, S. Dubanchet // Reproduct. Immunol. — New
Delhi: Narosa Publ. House, 2009. — P. 61 — 70.
8. Berger S. Immune complex— induced interleukin— 6, inter&
leukin— 10 and prostaglandin secretion by human monocytes: a
network of pro— and anti— inflammatory cytokines dependent on
the antigen: antibody ratio / S. Berger, H. Ballo, H J. Stutte // Eur.
J. Immunol. — 2006. — Vol. 26. — P. 1297 — 1301.

hirurgiya.com.ua

71
УДК 617.572—089.168:616.717.1—001.6

БІОМЕХАНІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЇ
ЛАТАРЖЕ З ПРИВОДУ ЗВИЧНОГО ВИВИХУ ПЛЕЧА
ПРИ УРАЖЕННІ КІСТОК
С. С. Страфун, І. А. Лазарeв, І. В. Гомонай
Інститут травматології та ортопедії НАМН України, м. Київ

BIOMECHANICAL ASPECTS OF EFFICIENCY OF LATARJET'S
OPERATION FOR HABITUAL DISLOCATION OF THE SHOULDER
IN THE BONES AFFECTION
S. S. Strafun, І. А. Lazarev, І. V. Gomonay
урхливий розвиток артро
скопічних методів стабілі
зації плечового суглоба мав
би вирішити проблему ре
алізованої нестабільності, проте,
дані досліджень свідчать про збіль
шення частоти виникнення реци
дивів у порівнянні з такою при за
стосуванні класичних відкритих ме
тодів [1]. Однією з причин, що зу
мовлює виникнення рецидивів
після артроскопічної стабілізації
плечового суглоба, є ураження кіс
ток, зокрема, імпресійні переломи
головки плечової кістки (ГПК), або
пошкодження Хілл—Сакса, перело
ми та дефекти СЗЛ та їх поєднання.
Пошкодження СЗЛ є найбільш час
тою причиною "кісткової" не
стабільності плечового суглоба [2].
Для його усунення використовують
відкриті та артроскопічні методи [3],
в тому числі операцію Латарже,
вперше описану у 1954 р. [4]. Опера
тивне втручання передбачає відсі
чення дзьобоподібного відростка
лопатки та його переміщення в зону
дефекту СЗЛ разом з прикріпленими
до нього сухожиллями. Позитивний
ефект операції зумовлений віднов
ленням кісткової структури краю
СЗЛ, що попереджає "провалюван
ня" ГПК за наявності пошкодження
Хилл—Сакса; дзьобо—плечовий м'яз
(m. сoracobrachialis) після перемі
щення перетворюється на динаміч
ний стабілізатор нижнього відділу
капсули плечового суглоба [5]. Ос
таннім часом з'явилися численні
публікації щодо можливостей вико
ристання операції Латарже при
поєднаному ураженні плечового
суглоба [6, 7]. Проведений також
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Реферат
Проведене біомеханічне обґрунтування ефективності операції Латарже у пацієнтів
з приводу звичного вивиху плеча при ураженні кісткової тканини на основі ретро&
спективного аналізу клініко—рентгенологічних показників і даних магніторезо&
нансної томографії (МРТ). Зіставляли дані у пацієнтів, яким з приводу звичного ви&
виху плеча здійснювали стабілізацію плечового суглоба за Латарже, та результа&
ти біомеханічного експерименту — визначення напружено—деформованого ста&
ну (НДС) структур плечового суглоба в умовах дефекту суглобової западини ло&
патки (СЗЛ) і пошкодження Хілл—Сакса з застосуванням методу скінченно—еле&
ментного (СЕ) імітаційного комп'ютерного моделювання. При відведенні верхньої
кінцівки на 90° максимальні показники НДС на поверхні СЗЛ за наявності дефекту
розмірами 30% її загальної площі до операції Латарже були на 198,7% більшими,
ніж після її виконання; при відведенні верхньої кінцівки на 90° та її зовнішній ротації
на 45° — на 286,8%; при відведенні верхньої кінцівки на 90° та її зовнішній ротації на
90°— на 346,5%.
Ключові слова: звичний вивих плеча; операція Латарже; напружено—деформо&
ваний стан; дефект суглобової западини лопатки.

Abstract
Biomechanical substantiation of efficiency of the Latarjet's operation in patients, suf&
fering habitual dislocation of the shoulder while osteal tissue affection, was done, bas&
ing on retrospective analysis of clinico—roentgenological indices and the magnet res&
onance tomography (MRI) data. The data were compared among patients, to whom for
habitual dislocation of the shoulder a stabilization of the shoulder joint was performed
in accordance to Latarjet's method, and the results of biomechanical experiment —
determination of the stress—strain state (SSS) of the shoulder joint structures in con&
ditions of defect of the joint depression of scapula (JDS) and the Hill—Sax damage,
using the method of a definitely—elemental (DЕ) іmitational computeric modelling. In
the upper extremity abduction by 90° the maximal indices of SSS on surface of JDS,
while presence of the defect, measuring 30% of common area, before the Latarjet's
operation have exceeded their postoperative values by 198.7%; while abduction of
upper extremity by 90° and its external rotation by 45° — by 286.8%; while abduction of
the upper extremity by 90° and its external rotation by 90°— by 346.5%.
Key words: habitual dislocation of the shoulder; Latarjet's operation; the stress—strain
state; defect of the joint depression of scapula.

порівняльний аналіз біомеханічної
ефективності відкритого та артро
скопічного варіантів операції Ла
тарже [8]. Проте, нами не знайдені
дані про зміни НДС на СЗЛ до
хірургічного втручання та після ви
конання операції Латарже.
Мета дослідження: визначити
зміни НДС суглобових поверхонь
плечового суглоба після виконання
операції Латарже у пацієнтів за звич

ного вивиху плеча, при пошкоджен
ні кісток на основі аналізу клініко—
рентгенологічних показників і да
них МРТ та їх зіставлення з результа
тами біомеханічного експерименту.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведене зіставлення показ
ників у пацієнтів, яким з приводу
звичного вивиху плеча здійснювали
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стабілізацію плечового суглоба за
Латарже, та даних біомеханічного
експерименту — визначення НДС
структур плечового суглоба в умо
вах дефекту СЗЛ та пошкодження
Хілл—Сакса з застосуванням методу
СЕ імітаційного комп'ютерного мо
делювання [9].
За період 2007 — 2011 рр. в умо
вах клініки операція Латарже вико
нана у 26 пацієнтів з приводу ре
алізованої нестабільності плечового
суглоба. У 20 (76,9%) з них здійснена
первинна стабілізація плечового
суглоба; у 5 (19,2%) — виник реци
див реалізованої нестабільності пле
чового суглоба після артроскопіч
ного втручання за Банкартом, у
(3,8%) — після відкритої пластики
капсули плечового суглоба за Пут
ті—Плат.
Діагноз встановлювали на основі
аналізу даних анамнезу захворюван
ня, клінічного обстеження та інстру
ментальних методів дослідження
(рентгенографія, ультразвукове до
слідження — УЗД, МРТ, комп'ютерна
томографія — КТ). Рентгенографію
проводили у трьох проекціях: пе
редній, бічній та аксіальній. Оціню
вали наявність, локалізацію та роз
міри дефекту СЗЛ за даними МРТ
[10]. При виникненні сумнівів щодо
розмірів дефекту додатково прово
дили КТ плечового суглоба.
Показаннями до виконання опе
рації Латарже були виявлення за да
ними МРТ дефекту СЗЛ, що переви
щував 20% її площі, та рецидив ре
алізованої нестабільності плечового
суглоба після виконання стабілізую
чих операцій на м'яких тканинах за
наявності дефекту СЗЛ. За наявності
менших кісткових дефектів викону
вали операцію Банкарта.
В усіх пацієнтів при рецидиві ре
алізованої нестабільності плечового
суглоба розміри дефекту СЗЛ стано
вили від 20 до 30% її загальної площі.
Імпресійний перелом задньо—зо
внішньої поверхні ГПК виявлений у
14 (53,8%) хворих. При пошкод
женні Хілл—Сакса розміри дефекту
не перевищували 20% загальної
площі ГПК. Тому на комп'ютерній
моделі плечового суглоба проана
лізовані створені дефекти СЗЛ роз
мірами 30% її загальної площі та ГПК

розмірами 20% її загальної площі за
різних положень верхньої кінцівки.
Амплітуда рухів у плечовому суг
лобі у віддаленому періоді після опе
рації Латарже була такою: зовнішня
ротація верхньої кінцівки у плечо
вому суглобі у середньому була на
22 менша, ніж інтактної кінцівки. У
5 спостереженнях, коли підлопатко
вий м'яз був прошитий з його вкоро
ченням, обмеження зовнішньої ро
тації становило 30°. Зважаючи на об
меження зовнішньої ротації у паці
єнтів за звичного вивиху плеча, вив
чений вплив зовнішньої ротації на
НДС СЗЛ та ГПК.
На основі аксіальних СКТ—ска
нів інтактного плечового суглоба,
зроблених на комп'ютерному томо
графі Toshiba Asteion Super 4 (Япо
нія), за допомогою програмного па
кета Mimics в автоматичному та
напівавтоматичному режимах від
творена просторова геометрія ло
патки та проксимального відділу
плечової кістки. Засобами Solid
Works створені імітаційні комп'ю
терні 3D—моделі елементів плечо
вого суглоба, що включали лопатку,
хрящ СЗЛ, проксимальний відділ
плечової кістки, хрящ ГПК. Під час
побудови моделі відтворені м'язи
ротаторної манжети плеча, сухо
жиль довгої головки двоголового
м'яза плеча та дельтоподібний м'яз.
Під час проведення експеримен
ту лопатку вважали нерухомим
об'єктом. Сила, прикладена ГПК до
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суглобової поверхні лопатки, є рів
нодіючою від дії сил м'язів ротатор
ної манжети плеча і спрямована в
центр суглобового хряща. Сила тис
ку ГПК на СЗЛ становила 440 Н [11,
12].
На подальших етапах моделю
вання імітували зовнішню ротацію
верхньої кінцівки в плечовому суг
лобі на 45 і 90 (при відведенні на
90) та вивчали зміни НДС основних
елементів плечового суглоба.
Обчислення НДС моделі плечо
вого суглоба основане на застосу
ванні рівнянь механіки суцільного
пружного середовища [13] для біо
механічної системи з визначеними
фізико—механічними властивостя
ми матеріалів та граничними умова
ми (функціями силового наванта
ження та пружних зв'язків, кінема
тичних обмежень), що відобража
ють суттєві властивості об'єкту мо
делювання.
На наступному етапі модель екс
портована у програму ANSYS для об
числення НДС. В автоматичному ре
жимі генерували СЕ сітку дискретної
моделі, яка містила 156 868 вузлів та
86 153 елементи.
Детальний опис моделі наведе
ний при вивченні впливу комбінова
ного ураження кісток на стабіль
ність плечового суглоба [14].
Нами використане припущення
про повне відновлення конгруент
ності СЗЛ після виконання операції
Латарже. Тому зміни НДС елементів
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mах = 1,57 MPa

mах = 0,79 MPa

Рис. 1.
НДС (mах за Мізисом) на поверхні суглобового хряща СЗЛ.
а & за наявності дефекту СЗЛ розмірами 30% її загальної площі;
б & після усунення дефекту (при відведенні верхньої кінцівки до 90).
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mах = 2,18 MPa

mах = 0,76 MPa

Рис. 2.
НДС на поверхні суглобового хряща СЗЛ.
а & за наявності дефекту СЗЛ розмірами 30% її загальної площі; б & після усунення
дефекту (при відведенні верхньої кінцівки до 90 та її зовнішній ротації на 45).
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Рис. 3.
НДС на поверхні суглобового хряща СЗЛ.
а & за наявності дефекту СЗЛ розмірами 30% її загальної площі; б & після усунення
дефекту (при відведенні верхньої кінцівки до 90 та її зовнішній ротації на 90).

плечового суглоба вивчали за наяв
ності дефектів та інтактної СЗЛ.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За даними проведеного дослід
ження визначені зміни показників
НДС СЗЛ та ГПК до хірургічного
втручання (при найбільших дефек
тах СЗЛ і ГПК та після умовного ви
конання операції Латарже) при від
веденні верхньої кінцівки на 90 за
відсутності зовнішньої ротації та
при її зовнішній ротації на 45 і 90.
При відведенні верхньої кінцівки
на 90 максимальний НДС до хірур
гічного втручання перевищував ана
логічний після умовного виконання
операції Латарже на 198,7% (рис. 1).
За наявності дефекту СЗЛ макси
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мальний НДС відзначали на краю
центральних відділів дефекту, що в
умовах динамічних рухів створює
передумови до постійного "стиран
ня" краю та "зісковзування" ГПК. Та
кож встановлено, що після усунення
дефекту спостерігали значне збіль
шення площі основного поля НДС
та його переміщення в центральні
відділи, що сприяло стабілізації пле
чового суглоба.
При відведенні верхньої кінцівки
на 90° та її зовнішній ротації на 45°
за наявності дефекту СЗЛ розмірами
30% її загальної площі (рис. 2) спос
терігали зміщення максимального
НДС у передньо—нижні відділи
краю дефекту. Максимальний НДС
за такого положення верхньої кін
цівки при наявності дефекту на

286,8% більше, ніж за його відсут
ності. Основне поле НДС за відсут
ності дефекту СЗЛ перемістилося в її
центрально—нижні відділи. При
поєднанні зовнішньої ротації на 45
та відведення верхньої кінцівки мак
симальний НДС зміщувався на край
дефекту СЗЛ (збільшення відповідно
на 286,8 та 198,7% у порівнянні з та
ким у нормі).
При відведенні верхньої кінцівки
на 90° та її зовнішній ротації на 90°
(рис. 3) за наявності дефекту СЗЛ
розмірами 30% її загальної площі
максимальне НДС був на 346,5%
більше, ніж за його відсутності. Поле
максимального НДС за наявності де
фекту мінімальне за площею, ло
калізоване по краю дефекту СЗЛ, що
створює біомеханічні передумови
до виникнення вивиху.
Вивчені зміни НДС на ГПК за на
явності максимального дефекту
Хілл—Сакса (20% загальної площі
ГПК) у пацієнтів, яким виконували
операцію Латарже. При поєднанні
дефекту СЗЛ розмірами 30% та ГПК
розмірами 20% їх загальної площі
максимальний НДС на ГПК становив
1,32 МПа, а після усунення дефекту
СЗЛ — 0,98 МПа (рис. 4). Також спос
терігали збільшення площі основ
ного поля НДС на ГПК за відсутності
дефекту СЗЛ, що свідчило про змен
шення навантаження на суглобовий
хрящ ГПК.
У міру збільшення зовнішньої ро
тації максимальний НДС на краю
СЗЛ збільшувався (від 198,7 до
346,5% у порівнянні з таким інтакт
ного суглоба). Тобто, обмеження зо
внішньої ротації, виявлене у паці
єнтів за звичного вивиху плеча, у
віддаленому періоді після виконан
ня операції Латарже має захисний
ефект (зовнішня ротація верхньої
кінцівки в плечовому суглобі у се
редньому на 22° менша, ніж на ін
тактній кінцівці).
Під час проведення біомеханіч
ного експерименту застосовували
також функцію "переміщення" — для
визначення векторів та інтенсив
ності переміщення ГПК по відно
шенню до СЗЛ. Для хряща СЗЛ зада
вали окремо вісь координат, де Y —
циліндрична координата, по якій
визначали переміщення. При відве
денні верхньої кінцівки на 90° та її
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Рис. 4.
НДС (за Мізисом) на поверхні суглобового хряща ГПК.
а & за наявності дефекту СЗЛ розмірами 30% її загальної площі;
б & після усунення дефекту СЗЛ (при відведенні верхньої кінцівки до 90
та її зовнішній ротації на 90).

зовнішній ротації на 45° за наявно
сті дефекту СЗЛ розмірами 30% її за
гальної площі максимальне пе
реміщення становило 0,18 мм і
спрямоване у передньо—нижньому
напрямку; після усунення дефекту —
максимальне переміщення зменшу
валось утричі і становило 0,06 мм,
при цьому вектор змінювався з пе
редньо—нижнього на передній.
Оскільки у пацієнтів за звичного ви

виху плеча капсула плечового сугло
ба максимально розтягнута у перед
ньо—нижніх відділах (карман Риде
ля), зміна вектора переміщення має
принципове значення.

ВИСНОВКИ
1. При відведенні верхньої
кінцівки на 90° максимальний НДС
на поверхні суглобового хряща СЗЛ
за наявності її дефекту розмірами

30% загальної площі до операції Ла
тарже на 198,7% більше, ніж після її
умовного виконання; при відведенні
верхньої кінцівки на 90° та її
зовнішній ротації на 45° — на
286,8%; при відведенні верхньої
кінцівки на 90° та її зовнішній ро
тації на 90°— на 346,5%.
2. Після усунення дефекту СЗЛ
змінюється локалізація максималь
ного НДС від краю кісткового де
фекту до його центральних відділів.
3. При поєднанні дефекту СЗЛ та
пошкодження Хілл—Сакса після ви
конання операції Латарже на ГПК
максимальне НДС знижується, пло
ща основного поля НДС — збіль
шується.
4. Після усунення дефекту СЗП
вектор сили переміщення в плечо
вому суглобі змінюється з переде
ньо—нижнього на передній.
5. Обмеження зовнішньої ротації
після виконання операції Латарже
зумовлює зменшення максимально
го НДС на краю СЗЛ.
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НАБЛЮДЕНИЕ АДЕНОКАРЦИНОМЫ ВОСХОДЯЩЕЙ
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
В. В. Черный, О. Н. Гулько, В. П. Сердюк, О. М. Симонов
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев

OBSERVATION OF ADENOCARCINOMA
OF COLON ASCENDENS
V. V. Cherniy, О. N. Guhlko, V. P. Serdyuk, О. М. Simonov
В настоящее время отмечают увеличение заболевае
мости и смертности от онкологических заболеваний,
несмотря на достижения современной медицины, внед
рение новых методов диагностики и лечения. Рак явля
ется второй ведущей причиной смерти после болезней
сердечно—сосудистой системы. Если суммировать час
тоту рака всех органов пищеварительной системы, он
уверенно займет первое место (более 50%), опередив
рак легких, грудной и предстательной железы [1]. При
этом наблюдают увеличение заболеваемости и смерт
ности при раке практически всех органов пищеваре
ния, за исключением рака желудка, в последние годы на
метилась стойкая тенденция к уменьшению частоты вы
явления злокачественных новообразований этой лока
лизации [2—5]. Прогноз заболевания в значительной
степени зависит от своевременности установления диа
гноза опухоли, что обусловливает важное значение ран
ней диагностики. К сожалению, у 60 — 80% больных при
впервые установленном диагнозе рака определяют III —
IV стадию заболевания [2—6]. Возможными причинами
поздней диагностики являются поздняя обращаемость
пациентов за медицинской помощью, нечеткость кли
нических проявлений, а также недостаточная онколо
гическая настороженность врачей первичного звена
здравоохранения.
К сожалению, при появлении клинических симпто
мов речь идет уже о запущенных стадиях заболевания,
наиболее перспективным для ранней диагностики
представляется выявление рака на доклинической ста
дии. Для каждой локализации рака факторы риска раз
личны, однако существуют единые, общие практически
для всех опухолей органов пищеварительной системы
факторы. Это, прежде всего, возраст, мужской пол, гене
тическая предрасположенность.
Возраст является одним из основных факторов, с ко
торым наиболее отчетливо связано возникновение за
болевания. Рак органов пищеварения почти у 70% боль
ных обнаруживают в возрасте старше 65 лет. Причем,
зависимость уровня заболеваемости от возраста более
выражена по сравнению с другими факторами. Одно из
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перспективных направлений — выявление предрако
вых состояний. Результаты многочисленных клиничес
ких наблюдений и морфологических исследований па
тологически—измененной слизистой оболочки позво
лили приблизиться к пониманию процессов, которые,
возможно, являются предраковыми. Современная меди
цина располагает широким арсеналом диагностичес
ких методов для выявления предраковых состояний. С
появлением таких методов, как увеличительная эндо
скопия, хромоэндоскопия, значительно увеличилась
частота выявления дисплазии и метаплазии слизистой
оболочки. К сожалению, единых рекомендаций относи
тельно скрининга и лечения предраковых состояний
нет, а доступность высокотехнологичных методов диа
гностики ограничена.
Эндоскопическая диагностика рака толстой кишки
является "золотым стандартом", позволяя провести био
псию для морфологической верификации диагноза.
Опухолевые маркеры недостаточно информативны для
ранней диагностики рака из—за низкой специфичнос
ти, сегодня их используют лишь в качестве оценки отве
та опухоли на терапию. В структуре онкологической за
болеваемости колоректальный рак (КРР) составляет от
9 до 14% во всех экономически развитых странах Евро
пы и Америки, около 85% пациентов — в возрасте стар
ше 55 лет. КРР крайне редко наблюдают у пациентов в
возрасте до 30 лет, заболеваемость значительно увели
чивается с возрастом, достигая максимума у пациентов
в возрасте старше 70 лет. Заболеваемость раком ободоч
ной и прямой кишки в промышленно развитых странах
по сравнению с развивающимися значительно выше. В
последнее время во всех высокоразвитых странах отме
чено быстрое увеличение заболеваемости раком обо
дочной кишки [3, 4, 7]. Его своевременная диагностика,
как правило, возможна на доклинической стадии, что
требует проведения специальных лабораторно—инст
рументальных скрининговых исследований. В настоя
щее время в США и развитых странах Западной Европы
внедряют скрининговые программы, основанные на
определении скрытой крови в кале, однако они недо
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статочно специфичны, а частота ложноотрицательных
результатов составляет от 30 до 70% [5].
Представляем клиническое наблюдение диагности
ки и лечения пациента по поводу аденокарциномы вос
ходящей ободочной кишки.
Больной Р., 74 лет, госпитализирован в клинику в
плановом порядке с жалобами на частую задержку сту
ла. В январе 2014 г. во время контрольного осмотра
впервые обнаружена аденома восходящей ободочной
кишки. Пациент находился под наблюдением в больни
це по месту жительства.
Больному проведено общепринятое обследование:
анализ крови с определением группы и резус—фактора,
ЭКГ, обзорная рентгенография грудной клетки, УЗИ ор
ганов брюшной полости.
Анализ крови: эр. 5, 41  1012 в 1 л, Нb 147 г/л, л. 6,6 
9
10 в 1 л, тр. 253  109 в 1 л, общий белок 66, 6 г/л, общий
билирубин 43,4 мкмоль/л, прямой 8,9 мкмоль/л, АЛТ 20
мЕд/л, АсАТ 19 мЕд/л, креатинин 98,6 мкмоль/л, мочеви
на 3,7 ммоль/л, глюкоза 3,9 ммоль/л.
Колоноскопия: стенозирующая аденома восходящей
ободочной кишки. По данным гистологического иссле
дования: тубулярная аденома. УЗИ; в полости желчного
пузыря множественные конкременты различного диа
метра.
Диагноз: с наибольшей вероятностью аденома вос
ходящей ободочной кишки.
Решено выполнить лапароскопическую правосто
роннюю гемиколэктомию с экстракорпоральным нало
жением илеотрансверзоанастомоза бок в бок, лапаро
скопическую холецистэктомию.
Под эндотрахеальным наркозом над пупком с помо
щью иглы Вереша наложен пневмоперитонеум. Над
пупком введен троакар диаметром 10 мм, через кото
рый введен лапароскоп. При ревизии органов брюшной
полости и малого таза отдаленные метастазы не обна
ружены. Желчный пузырь в спайках, в полости конкре
менты. Пузырный проток диаметром 3 мм, общий желч
ный проток 6 мм. Произведена лапароскопическая хо
лецистэктомия от шейки с раздельным клиппировани
ем пузырной артерии и пузырного протока. Осуществ
лен гемостаз. Отступя 15 см от илеоцекального клапана,

взята на держалку подвздошная кишка. Восходящая,
правый изгиб и часть поперечной ободочной кишки
мобилизованы. Подвздошная и правая ободочная арте
рии выделены и прошиты с помощью линейного сши
вающего аппарата Endo Gia с белым картриджем. Осу
ществлен гемостаз по ходу мобилизации. Отступя 2 см
от демаркационной линии, пересечена подвздошная и
поперечная ободочная кишка с помощью линейного
сшивающего аппарата Endo Gia с синим картриджем
№ 55. Произведен трансректальный разрез справа, дли
ной около 6 см, через который удален органокомплекс
и наложен илеотрансверзоанастомоз бок в бок. Кон
троль гемостаза. Установлены дренажи к анастомозу и в
правой боковой области. Наложены послойно швы на
рану, асептическая повязка.
Операционный материал направлен на гистологи
ческое исследование.
Заключение гистологического исследования: участ
ки высокодифференцированной аденокарциномы на
фоне тубулярно—папиллярной аденомы. Распростра
нение опухоли в пределах слизистой оболочки. В од
ном поле зрения отмечена инвазия в подслизистую ос
нову.
Клинический диагноз: рак толстой кишки T1N0M0,
стадия II в, клиническая группа ІІ; желчнокаменная бо
лезнь, хронический калькулезный холецистит; ишеми
ческая болезнь сердца, атеросклеротический кардиоск
лероз, фибрилляция предсердий, постоянная форма,
тахисистолический вариант, сердечная недостаточ
ность I стадии, II — III функционального класса.
Течение послеоперационного периода без осложне
ний.
Таким образом, несмотря на возросшие возможнос
ти ранней диагностики рака ободочной кишки, у значи
тельного числа больных его выявляют в инкурабельной
стадии. Это обусловлено трудностями организации
профилактических осмотров, недостаточной онколо
гической настороженностью врачей общей лечебной
сети, недостаточным обеспечением современной диа
гностической аппаратурой. В приведенном наблюде
нии окончательный диагноз установлен после опера
ции.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОДЕГРАДИРУЮЩЕГО СТЕНТА
ПРИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ
АРТЕРИЙ ГОЛЕНИ
С. Н. Фуркало, П. А. Гиндич
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев

APPLICATION OF A BIODEGRADING STENT
IN ATHEROSCLEROTIC AFFECTION OF THE SHIN ARTERIES
S. N. Furkalo, P. А. Gyndych
Критическая ишемия (КИ) нижних конечностей
(НК) — наиболее тяжелое проявление стенотического
поражения сосудов НК. КИНК проявляется болью в по
кое, трофическими изменениями на конечности, сни
жением периферического давления в сосудах стопы ме
нее 30 мм рт.ст. Основной целью коррекции КИНК явля
ется восстановление прямого пульсирующего кровото
ка к стопе [1, 2].
В последнее время при интервенционных вмеша
тельствах на венечных артериях применяют биодегра
дирующие стенты. В литературе появились первые со
общения о применении саморастворяющихся стентов
при атеросклерозе периферических артерий.
Приводим первый опыт применения биодеградиру
ющего стента у больного при облитерирующем атеро
склерозе сосудов НК.
Пациент П., 53 лет, госпитализирован в клинику по
поводу ишемии левой НК. Впервые боль в левой НК воз
никла 6 мес назад, появлялась при ходьбе на расстояние
до 100 м, на момент операции пациент отмечал боль в
покое. У пациента диагностировано атеросклеротичес
кое поражение венечных артерий, по поводу чего про
ведено их стентирование (в 2004 г. по поводу острого
коронарного синдрома имплантирован элютирующий
стент, в 2012 г. — по поводу критического стеноза пра
вой венечной артерии имплантирована биодеградиру
ющая платформа "Absorb" компании Abbot). Кроме того,
у пациента диагностированы сахарный диабет II типа,
средней тяжести, в стадии медикаментозной компенса
ции, гиперхолестеринемия, пациент курит. По данным
артериографии НК выявлено начальное поражение по
верхностных артерий бедра с обеих сторон до 50%, суб
окклюзия малоберцового ствола слева 95% (рис. 1).
Учитывая локализацию критического стеноза, нали
чие сопутствующих заболеваний, принято решение о
выполнении эндоваскулярного вмешательства на мало
берцовом стволе слева. Первым этапом осуществлен ан
теградный чрезбедреный доступ слева, выполнена ре
канализация и баллонная ангиопластика малоберцово
го ствола слева с защитой с помощью проводников зад
ней большеберцовой и малоберцовой артерий. После
ангиопластики отмечен резидуальный стеноз около
50%, в связи с чем принято решение об имплантации
стента.
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Учитывая анатомические особенности и размер ар
терии, имплантировали биодеградирующую платфор
му Abbot "Absorb" 3,5 — 18, просвет сосуда полностью
восстановлен (рис. 2).
В раннем послеоперационном периоде отмечены
регресс симптомов перемежающейся хромоты, норма
лизация сегментарного давления в сосудах стопы, на
следующие сутки после операции пациент выписан для
амбулаторного лечения.
Таким образом, эндоваскулярное вмешательство яв
ляется методом выбора при стенотическом поражении
артерий голени, учитывая хорошие непосредственные

Рис. 1.
Ангиограмма левой НК.
Критический стеноз малоберцового ствола.

Рис. 2.
Ангиография.
Имплантация стента, конечный результат.
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и отдаленные результаты, малотравматичность проце
дуры.

Применение биодеградирующих технологий в лече
нии периферического атеросклероза концептуально
привлекательно, однако требует проведения дополни
тельных исследований.
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ЮВІЛЕЇ
УДК 617 (092 Білий)

Володимир Якович
БІЛИЙ
70 років від дня народження

Volodymyr Yakovych
BILIY
to the 70th anniversary
27 листопада 2014 р. виповнилося 70 років від дня
народження професора кафедри військової хірургії Ук
раїнської військово—медичної академії, Заслуженого
лікаря України, доктора медичних наук, професора, ге
нерал—лейтенанта медичної служби запасу Володими
ра Яковича Білого.
В. Я. Білий народився 27 листопада 1944 р. в м. Шах
тарську Донецької області. По закінченні середньої
школи вступає у Військово—медичну академію імені С.
М. Кірова. Протягом 5 років проходить службу в ракет
них військах стратегічного призначення (Байконур).
Захищає кандидатську дисертацію, присвячену про
блемі шоку при опіках компонентами ракетного палива.
У 1974 р. закінчує клінічну ординатуру і по 1988 р. пра
цює на кафедрі хірургії удосконалення лікарів № 2 ВМе
дА імені С. М. Кірова на викладацьких посадах.
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З 1982 по 1985 р. — Головний хірург Північної групи
військ (Польща). У 1988 р. захищає докторську дисер
тацію, присвячену проблемі перитоніту.
З 1988 по 1991 р. — Головний хірург Київського
військового округу, з 1991 по 2003 р. — Головний хірург
ЗС України. У 1994 р. Володимир Якович Білий призна
чений на посаду Начальника Головного військово—ме
дичного управління МО України, з 2003 по 2004 р. — за
ступник Міністра охорони здоров'я України, з 2004 по
2005 р. — перший заступник Міністра оборони України
з питань гуманітарної політики, з 2005 р. — професор
кафедри військової хірургії Української військово—ме
дичної академії (УВМА).
На всіх посадах В. Я. Білого характеризують компе
тентність, високий професіоналізм, організаторські
здібності, наполегливість у досягненні поставленої ме
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ти, велика працездатність, чесність і порядність, чуйне
ставлення до людей. В. Я. Білий нагороджений багатьма
Державними нагородами, відзнаками Президента Ук
раїни, Міністра оборони України.
Основний напрямок наукової діяльності В. Я. Білого
— хірургія черевної порожнини, хірургія пошкоджень,
організація лікувально—евакуаційного забезпечення ЗС
України в мирний та воєнний час. В. Я. Білий — автор

понад 260 наукових праць, в тому числі 10 монографій,
2 підручників, під його керівництвом захищені 3 док
торські і 16 кандидатських дисертацій. В. Я. Білий — го
ловний редактор збірника наукових праць УВМА, член
редакційних колегій кількох наукових хірургічних ви
дань, член спеціалізованої вченої ради УВМА та
Національної академії післядипломної освіти імені П. Л.
Шупика МОЗ України.

Керівництво Української військово—медичної академії,
Правління Асоціації хїрургів України, хірургічна служба ЗС України,
колектив кафедри військової хірургії,
редакційна колегія журналу "Військова медицина України"
поздоровляють Володимира Яковича Білого з днем народження,
бажають ювілярові міцного здоров'я та творчих успіхів у науково—педагогічній діяльності
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