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ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ
УДК 616.34—002—089.12

СОВРЕМЕННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРО БОЛЕЗНИ
КРОНА В КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ УКРАИНЫ
А. И. Пойда, В. М. Мельник, Н. Д. Кучер, В. А. Жельман, М. И. Криворук
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца МЗ Украины,
Киевская городская клиническая больница № 18

MODERN SURGICAL TACTICS IN CROHN'S DISEASE
IN COLOPROCTOLOGICAL CENTRE OF UKRAINE
А. I. Poyda, V. М. Меhlnik, N. D. Kucher, V. А. Zhehlman, М. I. Krivoruk
Колопроктологическом
центре Украины за период с
2000 по 2014 г. по поводу БК
лечили 342 пациентов. Хи
рургические вмешательства выпол
нены у 121 (35,3%) пациента, из них
у 18 (4,3%) — с использованием ла
пароскопических технологий. Муж
чин было 63 (52,0%), женщин — 58
(47,9%), возраст больных от 16 до 58
лет, в среднем (34 ± 12,7) года.
Изолированное сегментарное
поражение тонкой кишки выявлено
у 9 (7,4%) больных, илеоцекального
клапана — у 21 (17,3%), множествен
ное сегментарное поражение тол
стой кишки в сочетании с пораже
нием подвздошной — у 19 (15,7%),
толстой кишки — у 72 (59,6%). Пора
жение толстой кишки субтотальное,
преимущественно проксимальное, с
минимальными изменениями сли
зистой оболочки прямой кишки от
мечено у 48 (39,7%) больных, то
тальное — у 20 (16,5%), сегментар
ное — у 4 (3,3%).
Сопутствующие заболевания ди
агностированы у 37 (30,5%) пациен
тов, преимущественно сердечно—
сосудистой системы — у 14 (11,5%),
органов дыхания — у 9 (7,4%), ожи
рение — у 9 (7,4%), сахарный диабет
— у 5(4,1%).
Показания к хирургическому ле
чению представлены в табл. 1. Сле
дует отметить, что в таблице учтены
только состояния, которые были оп
ределяющими у каждого пациента
при выборе показаний к хирургиче
скому лечению. У 47 (38,8%) пациен

В
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Реферат
Авторами разработана хирургическая тактика при болезни Крона (БК) на основа
нии анализа современных взглядов на патогенез, особенности клинического те
чения, возможности диагностики и опыта лечения заболевания. Она предусмат
ривает своевременную диагностику заболевания, прогнозирование возникнове
ния рецидива, послеоперационных осложнений, оптимизацию показаний, выбор
способа хирургического лечения. Применение разработанной хирургической так
тики при БК у 121 пациента позволило улучшить объективную оценку тяжести за
болевания, прогнозировать возникновение осложнений, оптимизировать показа
ния к хирургическому лечению, выбор способа условно радикального, восстано
вительного, реконструктивно—восстановительного этапов оперативного вмеша
тельства, уменьшить частоту рецидивов заболевания, послеоперационных ос
ложнений и послеоперационной летальности.
Ключевые слова: болезнь Крона; хирургическая тактика; условно радикальные,
восстановительные, реконструктивно—восстановительные операции; рецидив
заболевания; послеоперационные осложнения.

Abstract
Surgical tactics in Crohn's disease (CD) was elaborated by the authors, basing on
analysis of modern views on pathogenesis, peculiarities of clinical course, possibility of
diagnosis and experience of treatment of the disease. It envisages a modern diagnosis
of the disease, prognostication of the recurrence and postoperative complications
occurrence, the indications optimization, the choice of surgical treatment method.
Application of the surgical tactics elaborated for CD in 121 patients have permitted to
improve objective estimation of the disease severity, to prognosticate the complications
occurrence, to optimize indications for surgical treatment and the choice for method of
conditionally radical, restorational, reconstructive—restoration stages of operative
intervention, to reduce the disease recurrence rate, postoperative complications and
postoperative lethality.
Key words: Crohn's disease; surgical tactics; conditionally radical, restoration, recon
structive—restoration operations; recurrence of disease; postoperative complications.

тов наблюдали сочетание несколь
ких абсолютных показаний либо
абсолютных и относительных, 12
(9,9%) — оперированы дважды в свя
зи с прогрессированием заболева
ния или тяжелыми рецидивами в ос
тавшихся после первой операции
отделах кишечника. Повторные
операции у них выполняли по абсо
лютным показаниям. Большинство
— 73 (60,3%) пациента оперирова
ны по абсолютным показаниям в

связи с тяжелыми, преимуществен
но хроническими, осложнениями
заболевания. Из хронических ос
ложнений преобладали поражение
сфинктерного аппарата в виде
гнойных затеков и наружных сви
щей в области промежности, воспа
лительные инфильтраты, внутрен
ние межкишечные, кишечно—моче
пузырные свищи, наружные кишеч
ные свищи, стриктура толстой киш
ки, осложненная хронической не
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Òàáëèöà 1.

Ïîêàçàíèÿ ê õèðóðãè÷åñêîìó ëå÷åíèþ ÁÊ
×èñëî íàáëþäåíèé
àáñ.
%

Ïîêàçàíèÿ

Àáñîëþòíûå
Îñòðûå îñëîæíåíèÿ
ïåðôîðàöèÿ ñòåíêè êèøêè
êèøå÷íîå êðîâîòå÷åíèå
òîêñè÷åñêàÿ äèëàòàöèÿ òîëñòîé êèøêè
Õðîíè÷åñêèå îñëîæíåíèÿ
âîñïàëèòåëüíûé èíôèëüòðàò
âíóòðåííèå è íàðóæíûå ñâèùè
ñòðèêòóðà òîëñòîé êèøêè
ðàê òîëñòîé êèøêè
òÿæåëîå ïåðèàíàëüíîå ïîðàæå íèå
Îñîáåííîñòè òå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ
îñòðàÿ (ìîëíèåíîñíàÿ) ôîðìà
òÿæåëàÿ õðîíè÷åñêàÿ ðåöèäèâèðóþùàÿ ôîðìà
Îòíîñèòåëüíûå
âûðàæåííûå èçìåíåíèÿ ñëèçèñòîé îáîëî÷êè
(ìíîæåñòâåííûå ÿçâû –òðåùèíû, âîñïàëèòåëüíûå
ïñåâäîïîëèïû )
õðîíè÷åñêàÿ íåïðåðûâíàÿ èëè ðåöèäèâèðóþùàÿ ôîðìà
çàáîëåâàíèÿ
ñòåðîèäîçàâèñèìàÿ è ñòåðîèäîðåçèñòåíòíàÿ ôîðìû
äèñïëàçèÿ ñëèçèñòîé îáîëî÷êè âûñîêîé ñòåïåíè
âûðàæåííûå ïîáî÷íûå ðåàêöèè ôàðìàêîòåðàïèè
çàäåðæêà ðîñòà è ðàçâèòèÿ ïîäðîñò êîâ
âíåêèøå÷íûå ïðîÿâëåíèÿ (ñèñòåìíûå îñëîæíåíèÿ)
проходимостью, реже — рак тол
стой кишки.
Наличие хронических осложне
ний нередко сочеталось с другими
относительными показаниями к хи
рургическому лечению, в частности,
хронической рецидивирующей или
хронической непрерывной формой
заболевания с тотальным пораже
нием толстой кишки, резистентнос
тью к консервативной терапии, про
грессирующими изменениями сли
зистой оболочки (множественными
глубокими
язвами—трещинами,
очагами неадекватной регенератор
ной активности слизистой оболоч
ки в виде воспалительных псевдопо
липов), дисплазией слизистой обо
лочки высокой степени, внекишеч
ными проявлениями.
Острые осложнения наблюдали
менее часто, преимущественно у па
циентов при запущенном течении
заболевания вследствие несистема
тической, неадекватной консерва
тивной терапии, несоблюдении вра
чебных рекомендаций, отсутствии
диспансерного наблюдения. Абсо
лютными показаниями к хирурги
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11,5
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9,9
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7
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5
14

9,0
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3,3
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ческому лечению наиболее часто
было наличие таких острых ослож
нений: перфорации стенки кишки с
распространенным перитонитом,
кишечное кровотечение, реже —
токсическая дилатация толстой
кишки. Эти осложнения сочетались
с другими, при которых показано
хирургическое лечение. Так, у паци
ентов при перфорации стенки киш
ки отмечены воспалительные ин
фильтраты, внутренние межкишеч
ные, кишечно—мочепузырные сви
щи; при кишечном кровотечении —
выраженные изменения слизистой
оболочки (множественные язвы—
трещины, воспалительные псевдо
полипы). Особенностью токсичес
кой дилатации была ее супрастено
тическая локализация, преимущест
венно при стриктуре левой полови
ны толстой кишки.
Острая (молниеносная) форма
заболевания или обострения были
показанием к хирургическому лече
нию у 4 (3,3%) пациентов, тяжелые
хронические
рецидивирующие
формы при тотальном поражении
толстой кишки — у 9 (7,4%). У таких
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пациентов хирургическое лечение
показано в связи с неэффективнос
тью консервативной терапии вслед
ствие выраженных побочных реак
ций — из—за непереносимости пре
паратов, использованных для базис
ного лечения, а также возникнове
ния стероидозависимой или стеро
идорезистентной формы заболева
ния.
По относительным показаниям
оперированы 48 (39,7%) пациентов.
Наиболее часто относительными
показаниями были хроническая ре
цидивирующая или хроническая
непрерывная форма БК в течение
более 10 лет, тотальное поражение
толстой кишки, резистентность к
консервативной терапии. Как пра
вило, у таких пациентов были и дру
гие относительные показания к хи
рургическому лечению, в частности,
тяжелые необратимые изменения
слизистой оболочки толстой кишки
в виде множественных псевдополи
пов или дисплазия слизистой обо
лочки высокой степени.
При задержке роста и развития
хирургическое лечение показано 5
(4,1%) подросткам на фоне хрони
ческого течения БК в течение 8 — 12
лет, несистематическое бесконт
рольное лечение. Кроме того, у каж
дого из этих пациентов отмечены
тяжелые внекишечные проявления
заболевания (системные осложне
ния) в виде артропатии, первично—
склерозирующего холангита, дис
трофии печени, воспалительных за
болеваний кожи или глаз.
Несмотря на существенное пре
обладание абсолютных показаний к
хирургическому лечению, в послед
нее время стремимся к более часто
му выполнению операций по отно
сительным показаниям, которые
рассматриваем как факторы риска
возникновения более тяжелых ост
рых и хронических осложнений,
которые уже являются абсолютны
ми показаниями к хирургическому
лечению.
Выбор объема хирургического
вмешательства зависел от наличия
показаний, площади поражения, вы
раженности изменений стенки
кишки, особенностей возникших
осложнений с учетом положений
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разработанной хирургической так
тики.
Объем хирургических вмеша
тельств представлен в табл. 2.
Условно радикальные операции
выполнены у большинства — 118
(87,6%) больных, паллиативные — у
18 (12,4%). Число операций больше
числа оперированных пациентов,
что обусловлено этапностью хирур
гического лечения у некоторых из
них, в частности, выполнением ре
зекции культи прямой кишки и му
козэктомии после колэктомии и ре
зекции прямой кишки — у 11 (9,1%),
экстирпации культи прямой кишки
вторым этапом после колэктомии и
резекции прямой кишки — у 14
(11,6%), условно радикальных опе
раций после паллиативных (вскры
тие и дренирование гнойников,
формирование дивертивной илеос
томы).
Наиболее частой из условно ра
дикальных операций была колэкто
мия с резекцией прямой кишки, ре
же — резекция илеоцекального кла
пана, сигмоидэктомия, колэктомия,
колэктомия с резекцией подвздош
ной кишки, колэктомия с экстирпа
цией прямой кишки, экстирпация
культи прямой кишки, сегментарная
резекция тонкой кишки. Колэкто
мию с резекцией прямой кишки вы
полняли по поводу субтотального
проксимального или тотального по
ражения толстой кишки при сохра
нении анатомических структур и
функции сфинктерного аппарата
прямой кишки, колэктомию — при
поражении слепой и ободочной
кишки, колэктомию с резекцией
подвздошной кишки — при пораже
нии толстой кишки и терминально
го отдела подвздошной. У 11 (9,1%)
пациентов при умеренно выражен
ных изменениях слизистой оболоч
ки прямой кишки (гиперемия, еди
ничные эрозии) выполняли колэк
томию, предельно низкую резекцию
прямой кишки, мукозэктомию до
уровня прямокишечно—заднепро
ходной линии. Мукозэктомию у та
ких пациентов считаем обязатель
ным этапом условно радикального
оперативного вмешательства, пре
дусматривающим устранение "во
рот" для проникновения инфекции

hirurgiya.com.ua

Òàáëèöà 2.

Óñëîâíî ðàäèêàëüíûå è ïàëëèàòèâíûå îïåðàöèè ïðè ÁÊ
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%

Îïåðàöèè

Óñëîâíî ðàäèêàëüíûå
ñåãìåíòàðíàÿ ðåçåêöèÿ òîíêîé êèøêè
ðåçåêöèÿ èëåîöåêàëüíîãî êëàïàíà
ñèãìîèäýêòîìèÿ
êîëýêòîìèÿ
êîëýêòîìèÿ, ðåçåêöèÿ ïîäâçäîøíîé êèøêè
êîëýêòîìèÿ, ðåçåêöèÿ ïðÿìîé êèøêè
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ðåçåêöèÿ êóëüòè ïðÿìîé êèøêè, ìóêîçýêòîìèÿ
ýêñòèðïàöèÿ êóëüòè ïðÿìîé êèøêè
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Ïðèìå÷àíèå .

14
19
4 (4)
12 (6)
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Â ñêîáêàõ óêàçàíî ÷èñëî îïåðàöèé , âûïîëíåííûõ ñ ïðèìåíåíèåì
ëàïàðîñêîïè÷åñêèõ òåõíîëîãèé. Òî æå â òàáë. 3.

в стенку оставшегося участка ниж
неампулярного отдела прямой киш
ки. Колэктомию с экстирпацией
прямой кишки и формированием
пожизненной илеостомы выполня
ли у пациентов при наличии, кроме
тяжелого тотального поражения
толстой кишки, перианальных ос
ложнений с разрушением сфинк
терного аппарата прямой кишки.
Экстирпация культи прямой кишки
выполнена вторым этапом, через 1
— 3 года после колэктомии с резек
цией прямой кишки. Показанием к
такой операции было прогрессиро
вание или рецидив заболевания в
культе прямой кишки с разрушени
ем ее сфинктерного аппарата на фо
не консервативной терапии. Резек
цию илеоцекального клапана, сег
ментарную резекцию участка тон
кой кишки, сигмоидэктомию вы
полняли при поражении соответст
вующего отдела кишечника.
Некоторые паллиативные опера
ции, в частности, вскрытие и дрени
рование гнойников в области про
межности, формирование дивер
тивной илеостомы использованы
как этапы подготовки к выполне
нию условно радикальных опера
ций. Следует отметить, что у всех па
циентов при наличии гнойников в
области промежности изначально
были показания к выполнению ко

лэктомии с экстирпацией прямой
кишки. Однако из—за тяжести со
стояния больных и распространен
ности гнойного процесса в области
промежности осуществление тако
го вмешательства вынужденно отло
жено в связи с необходимостью
предварительного вскрытия и дре
нирования гнойников. У 2 пациен
тов при наличии свищей прямой
кишки для их устранения использо
вали лигатурный метод. У 4 (3,3%)
пациентов при гнойном поражении
мягких тканей промежности для со
здания надлежащих условий зажив
ления гнойных ран сформирована
дивертивная илеостома. Колэкто
мию с экстирпацией прямой кишки
у этих пациентов выполняли через 4
— 6 мес после устранения гнойни
ков в мягких тканях промежности.
Стриктуропластика тонкой кишки
выполнена у 4 пациентов, у 1 — по
типу пилоропластики по Гейнеке —
Микуличу, у 2 — по типу Финнея. Па
циенты оперированы в связи с воз
никновением рецидива заболева
ния в тонкой кишке после ранее вы
полненной сегментарной резекции
подвздошной кишки. Предпочти
тельное выполнение стриктуропла
стики по сравнению с резекцией
кишки, несущей стриктуру, обуслов
лено высоким риском возникнове
ния повторных рецидивов с необ
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ходимостью их хирургической кор
рекции, а также формирования син
дромов короткой тонкой кишки и
мальабсорбции. У 1 пациента осу
ществлена стриктуропластика зад
непроходного канала по типу ано
пластики. Обходные илеотрансвер
зоанастомозы сформированы у 2
(1,6%) пациентов при наличии об
ширного воспалительного инфиль
трата в области илеотрансверзоана
стомоза, образовавшегося соответ
ственно через 2 и 3 года после ре
зекции илеоцекального клапана.
Предпочтение формированию об
ходного анастомоза по сравнению с
выполнением условно радикально
го этапа операции у этих пациентов
обусловлено высоким риском по
вреждения горизонтальной части
двенадцатиперстной кишки, верх
них брыжеечных артерии и вены в
связи с их вовлечением в воспали
тельный инфильтрат.
Варианты завершения условно
радикальных операций после вы
полнения всех этапов хирургичес
кого вмешательства представлены в
табл. 3.
Наиболее частым вариантом за
вершения условно радикальных
операций было выполнение восста
новительных (формирование меж
кишечных анастомозов) и реконст
руктивно—восстановительных
(формирование межкишечных ана
стомозов и анатомо—функциональ
ных конструкций) операций. По
жизненная илеостома сформирова
на у 25 (20,7%) больных.
Тонко—тонкокишечные анасто
мозы формировали по типу конец в
конец с использованием разрабо

Òàáëèöà 3.

танного однорядного эвертирован
ного шва [1], который предусматри
вал сопоставление отрезков кишки
раневыми поверхностями по типу
прецизионной адаптации с перито
низацией линии шва.
Подвздошно—прямокишечные
анастомозы формировали конец в
конец с помощью циркулярного
сшивающего
аппарата
фирмы
Ethicon (диаметр головки 29 мм),
ободочно—прямокишечные — так
же с помощью циркулярного сшива
ющего аппарата (диаметр головки
31—33 мм).
Использовали способы реконст
руктивно—восстановительных опе
раций.
1. Способ восстановления непре
рывности кишечника после право
сторонней гемиколэктомии [2], ко
торый предусматривал формирова
ние тонкокишечно—ободочного
анастомоза конец в бок, моделиро
вание анатомических структур и
взаимоотношений удаленного иле
оцекального клапана.
2. После колэктомии формиро
вали илеоректальный анастомоз ко
нец в бок с помощью циркулярного
степлера фирмы Ethicon, диаметр
головки 25 мм [3]. Кроме анастомо
за, моделировали анатомические
взаимоотношения между отрезками
тонкой и прямой кишки по типу
удаленного илеоцекального клапа
на.
3. После колэктомии с предельно
низкой передней резекцией прямой
кишки, мукозэктомии хирургичес
кого заднепроходного канала до
прямокишечно—заднепроходной
линии формировали тонкокишеч

Âàðèàíòû çàâåðøåíèÿ óñëîâíî ðàäèêàëüíûõ îïåðàöèé ïðè ÁÊ

Âàðèàíò çàâåðøåíèÿ óñëîâíî ðàäèêàëüí ûõ îïåðàöèé

Ïîæèçíåííàÿ èëåîñòîìà
Âîññòàíîâèòåëüíûå îïåðàöèè, àíàñòîìîçû
îáîäî÷íî–ïðÿìîêèøå÷íûé
òîíêî–òîíêîêèøå÷íûé
ïîäâçäîøíî–ïðÿìîêèøå÷íûé (êîíåö â êîíåö)
Ðåêîíñòðóêòèâíî –âîññòàíîâèòåëüí ûå îïåðàöèè
ìîäåëèðîâàíèå èëåîöåêàëüíîãî êëàïàíà ïîñëå åãî
óäàëåíèÿ
ìîäåëèðîâàíèå èëåîöåêàëüíîãî êëàïàíà ïîñëå
êîëýêòîìèè
ôîðìèðîâàíèå òàçîâîãî òîíêîêèøå÷íîãî ðåçåðâóàðà
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×èñëî íàáëþäåíèé
àáñ.
%

25

20,7

4(4)
14
26(6)

3,3
11,6
21,5

19

15,7

16

13,2

14(8)

11,6

ный тазовый резервуар в виде ана
томических изгибов тонкой кишки,
фиксированных с помощью сероз
но—мышечных швов, без пересече
ния ее стенки [4]. Кроме того, у 8 па
циентов после такой операции фор
мировали классический тазовый J—
подобный тонкокишечный резерву
ар и резервуарноанальный анасто
моз.
4. После колэктомии с экстирпа
цией прямой кишки накладывали
удерживающую резервуарную илео
стому [5], формировали престомаль
ную удерживающую конструкцию в
виде фиксированных серозно—мы
шечными швами анатомических из
гибов тонкой кишки и удерживаю
щих клапанов, расположенных про
ксимально и дистально от указан
ных изгибов. Задержка содержимо
го тонкой кишки в такой конструк
ции способствовала улучшению
процессов кишечного пищеварения
и
всасывания,
значительному
уменьшению количества отделяе
мого тонкой кишки из стомы. Кроме
указанных анатомо—функциональ
ных конструкций, использовали
способ формирования илеоэндоа
нального анастомоза [6], предусмат
ривающий расположение отрезка
подвздошной кишки в просвете де
мукозированного хирургического
заднепроходного канала прокси
мальнее прямокишечно—заднепро
ходной линии и значительной час
ти мышечных структур сфинктер
ного аппарата прямой кишки, сши
вание отрезков на двух уровнях —
по краям среза подвздошной кишки
и хирургического заднепроходного
канала. Такие особенности форми
рования илеоэндоанального анас
томоза способствовали уменьше
нию механического воздействия от
резка тонкой кишки на сфинктер
ный аппарат прямой кишки, что
предупреждало возникновение ана
льной инконтиненции.
Разработанные анатомо—функ
циональные конструкции способны
в значительной степени выполнять
функцию удаленных, важных в
функциональном отношении, ана
томических отделов толстой кишки:
илеоцекального клапана, ободоч
ной и прямой кишки. Применение
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разработанных рекоструктивно—
восстановительных операций обес
печивало задержку продвижения со
держимого по тонкой кишке, пор
ционную его эвакуацию из тонкой
кишки в оставшиеся отделы тол
стой, что способствовало улучше
нию кишечного пищеварения и вса
сывания, эффективной профилак
тике тяжелого рефлюкс—илеита,
диарейного, постколэктомического
синдромов, вторичной анальной
инконтиненции.
Восстановительные и реконст
руктивно—восстановительные опе
рации выполнены у 93 (76,8%) паци
ентов, из них первичные — у 54
(44,6%), вторичные — у 28 (23,1%).
Первичные восстановительные и
реконструктивно—восстановитель
ные операции выполняли преиму
щественно у пациентов, опериро
ванных по относительным показа
ниям, а также по абсолютным пока
заниям в связи с хроническими ос
ложнениями заболевания: стрикту
рой, раком, воспалительным ин
фильтратом, внутренними и наруж
ными свищами. У этих пациентов
отсутствовали выраженные общие
метаболические нарушения, а также
выраженные изменения слизистой
оболочки в оставшихся анатомиче
ских отделах толстой кишки.
У 27 (23,1%) пациентов наиболее
обширные условно радикальные
операции — колэктомию, а также
колэктомию с резекцией прямой
кишки завершали формированием
илеостомы и культи прямой кишки.
Отказ от выполнения первичной
восстановительной или реконст
руктивно—восстановительной опе
рации у них обусловлен преимуще
ственно абсолютными противопо
казаниями: тяжелым состоянием па
циентов вследствие острых ослож
нений, молниеносной формой за
болевания, выраженными общими
метаболическими нарушениями:
анемией, гипопротеинемией, гипо
дисэлектролитемией. В дальнейшем
произведен мониторинг общего со
стояния, выраженности изменений
слизистой оболочки культи прямой
кишки в течение не менее 1,5 — 2
лет после условно радикального
этапа операции, применены такие

hirurgiya.com.ua

Òàáëèöà 4.

Ïîñëåîïåðàöèîííûå îñëîæíåíèÿ ó ïàöèåíòîâ,
îïåðèðîâàííûõ ïî ïîâîäó ÁÊ
×èñëî áîëüíûõ
àáñ.
%

Îñëîæíåíèÿ

Âíåáðþøíûå
ïíåâìîíèÿ
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îñòðûé öèñòèò
îñòðûé òðîìáîç ïîâåðõíîñòíûõ âåí íèæíèõ êîíå÷íîñòåé
Îñëîæíåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ àíàñòîìîçà
íåñîñòîÿòåëüí îñòü øâîâ àíàñòîìîçà
ðàñïðîñòðàíåííûé ïåðèòîíèò
íàðóæíûé êèøå÷íûé ñâèù
àáñöåññ ïîëîñòè ìàëîãî òàçà
ñòðèêòóðà àíàñòîìîçà
Âñåãî …

тактические варианты. У 7 (5,8%) па
циентов при отсутствии изменений
слизистой оболочки культи прямой
кишки выполнили вторичную ре
конструктивно—восстановитель
ную операцию, предусматривавшую
формирование илеоректального
анастомоза, илеоректального анас
томоза с моделированием илеоце
кального клапана. У 6 (4,9%) пациен
тов при умеренно выраженных из
менениях слизистой оболочки куль
ти прямой кишки, отсутствии стой
кого эффекта противорецидивной
терапии выполнили предельно низ
кую резекцию культи прямой киш
ки, мукозэктомию хирургического
заднепроходного канала до прямо
кишечно—заднепроходной линии,
что рассматривали как завершение
условно радикального этапа хирур
гического вмешательства, затем
формировали тазовый тонкокишеч
ный резервуар, илеоэндоанальный
анастомоз. У 14 (11,6%) пациентов
возникли тяжелые рецидивы забо
левания в культе прямой кишки, ре
зистентные к консервативной тера
пии, в том числе с поражением
сфинктерного аппарата прямой
кишки. Этим пациентам осуществ
лена экстирпация культи прямой
кишки.
В раннем послеоперационном
периоде умерли 3 (2,4%) больных, 2
— от тяжелой полиорганной недо
статочности вследствие поздней
госпитализации и запущенного рас
пространенного перитонита, воз
никшего после перфорации стенки

4
3
3
2

3,3
2,3
2,3
1,7

4
2
2
2
4
26

3,4
1,7
1,7
1,7
3,3
21,4

кишки; 1 — вследствие профузного
кишечного кровотечения. После
операционные осложнения пред
ставлены в табл. 4.
Внебрюшные осложнения выяв
лены у 12 (9,9%) пациентов, ослож
нения формирования анастомозов
— у 14 (11,5%). Внебрюшные ослож
нения возникли у ослабленных тя
жело больных, оперированных по
абсолютным показаниям, с острыми
осложнениями основного заболева
ния, выраженными метаболически
ми нарушениями. Лечение стан
дартное с использованием совре
менных антибиотиков, уросепти
ков, низкомолекулярных гепаринов,
препаратов, обеспечивающих кор
рекцию метаболических наруше
ний и перфузию тканей. При нагно
ении операционной раны проводи
ли ее хирургическую обработку. Из
осложнений восстановительного
этапа хирургического вмешательст
ва наиболее частой была несостоя
тельность швов анастомозов: у 2
больных — илеоректального, сфор
мированного конец в конец, у 1 —
илеоэндоанального, у 1 — резерву
арноанального, сформированного
между стенками J—подобного ре
зервуара и демукозированного зад
непроходного канала. Основной
причиной несостоятельности швов
илеоректального анастомоза счита
ем техническую ошибку вследствие
неправильного выбора способа его
формирования конец в конец в свя
зи с несоответствием диаметра под
вздошной и прямой кишки. Несо
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стоятельность швов илеоэндоаналь
ного и резервуарноанального анас
томозов обусловлена техническими
трудностями их формирования —
короткой брыжейкой тонкой кишки
и особенностями дислокации тон
кокишечного трансплантата в по
лость малого таза. У пациентов при
несостоятельности швов илеорек
тального анастомоза возник рас
пространенный перитонит, произ
ведены неотложная релапаротомия,
санация брюшной полости, интуба
ция тонкой кишки, сформированы
отключающая петлевая илеостома,
лапаростома. Для устранения пери
тонита потребовалось выполнение
многократных плановых операций
санационной релапаротомии. Несо
стоятельность швов резервуарноа
нального анастомоза у 2 пациентов
сопровождалась возникновением
абсцесса полости малого таза, после
вскрытия и дренирования которого
в области промежности образовал
ся наружный трубчатый кишечный
свищ. Консервативные мероприя
тия, предусматривавшие проведе
ние антибактериальной терапии,
продолжительной санации полости
абсцесса и свищевого хода в тече
ние 2 — 3 мес оказались безуспеш
ными, резервуар удален, выполнена
экстирпация культи прямой кишки,
сформирована пожизненная илеос
тома. Стриктура анастомоза возник
ла у 4 (3,3%) пациентов, у 2 — илео
ректального, у 2 — резервуарноа
нального после несостоятельности
швов этих анастомозов. Лечение
стриктуры илеоректального анасто
моза предусматривало дозирован
ную дилатацию области стриктуры
в соответствии с разработанным
способом [7].
Большинство — 114 (94,2%) опе
рированных пациентов находились
под диспансерным наблюдением,
им проводили клинические, лабора
торные, инструментальные рентге
нологические (ирригографию, про
ктографию, контроль транзита ба
рия сульфата по тонкой кишке, ре
зервуарографию), эндоскопические
(колоноилеоскопию, ректоскопию,
резервуароскопию) исследования.
По результатам диспансерного на
блюдения у 28 (24,6%) пациентов

выявлен рецидив заболевания. Наи
более частыми и тяжелыми были ре
цидивы в культе прямой кишки по
сле колэктомии и резекции прямой
кишки — у 14 (11,6%) пациентов в
связи с разрушением ее сфинктер
ного аппарата. Все пациенты опери
рованы повторно, выполнена экс
тирпация культи прямой кишки. По
сле резекции илеоцекального кла
пана рецидив в области илеотранс
верзоанастомоза возник у 7 (5,8%)
больных, у 2 — сформирован обход
ной илеотрансверзоанастомоз в
связи с образованием инфильтрата,
нарушавшего транзит содержимого
кишечника; у 5 — систематически
проводят соответствующую проти
ворецидивную, при необходимости,
по показаниям — базисную тера
пию. Рецидивы заболевания в тон
кой кишке возникли у 7 (5,8%) боль
ных, у 3 (2,4%) — после сегментар
ной резекции участка тонкой киш
ки, у 4 (3,3%) — после колэктомии в
области терминального отдела под
вздошной кишки. У 3 пациентов по
сле сегментарной резекции реци
див осложнился стриктурой тонкой
кишки, у всех осуществлена стрик
туропластика. По поводу рецидива
заболевания в терминальном отделе
подвздошной кишки, в зависимости
от показаний, пациентам проводят
противорецидивное и базисное ле
чение. Тяжелое осложненное тече
ние рецидива заболевания отмеча
ли у пациентов, которые, в силу раз
ных причин, не выполняли врачеб
ные рекомендации в отношении об
раза жизни, соблюдения диеты, им
не проводили систематическое про
тиворецидивное лечение. Примене
ние адекватного противорецидив
ного лечения, даже у пациентов при
высоком риске возникновения ре
цидива заболевания в сохраненном
терминальном отделе подвздошной
кишки, прямой кишке после выпол
нения условно радикальных опера
ций (колэктомии, колэктомии с ре
зекцией прямой кишки) у большин
ства из них позволяло избежать тя
желых рецидивов и выполнения по
вторных операций.
Особого внимания в отношении
прогноза рецидива заболевания за
служивают пациенты после колэк
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томии с предельно низкой перед
ней резекцией прямой кишки, муко
зэктомией хирургического задне
проходного канала, которым произ
веден реконструктивно—восстано
вительный этап в виде формирова
ния тонкокишечного резервуара и
илеоэндоанального анастомоза. Ин
терес к этой группе пациентов обус
ловлен существующими в современ
ной литературе противоречивыми
сведениями о целесообразности вы
полнения у пациентов при БК этого
довольно технически сложного ус
ловно радикального, а также рекон
структивно—восстановительного
этапов хирургического вмешатель
ства. Большинство оппонентов ука
занной операции мотивируют отказ
от ее выполнения высоким риском
возникновения рецидива заболева
ния в тонкой кишке. У 11 (9,1%) па
циентов, которым произведена та
кая операция, рецидив заболевания
не наблюдали. По нашему мнению,
это обусловлено соблюдением раз
работанной тактики хирургическо
го лечения пациентов, которая пре
дусматривала строгий отбор только
тех пациентов, у которых в течение
всего периода заболевания установ
лено поражение только толстой
кишки, а также особенности выпол
нения как радикального, так и ре
конструктивно—восстановительно
го этапов вмешательства. Особенно
стью радикального этапа, кроме ко
лэктомии с предельно низкой ре
зекцией прямой кишки, было обяза
тельное удаление терминального
участка подвздошной кишки и сли
зистой оболочки хирургического
заднепроходного канала — анато
мических структур, в которых риск
возникновения рецидива наиболее
вероятен. Особенностью реконст
руктивно—восстановительного эта
па было формирование тонкоки
шечного резервуара с сохранением
анатомической целостности тон
кой кишки путем наложения сероз
но—мышечных швов без рассече
ния и сшивания ее стенки.
Функциональные
результаты
оценивали через 1 год после всех
этапов хирургического лечения, в
период завершения адаптации к но
вым анатомическим взаимоотноше
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ниям после выполнения операции.
В значительной степени функцио
нальные результаты зависели от
объема условно радикального этапа
хирургического
вмешательства,
особенностей выполнения восста
новительного и реконструктивно—
восстановительного этапов, нали
чия рецидива заболевания, частоты
послеоперационных осложнений.
Удовлетворительные функциональ
ные результаты отмечены у пациен
тов после сегментарной резекции
кишечника, формирования межки
шечных анастомозов, а также удале
ния илеоцекального клапана, колэк
томии, колэктомии с резекцией
прямой кишки, предусматривавших
удаление, кроме илеоцекального
клапана, проксимальной части пря
мой кишки. У таких пациентов от
сутствовали клинические признаки
колитического синдрома, импера
тивные позывы, был хороший аппе
тит, кашицеобразный стул без пато
логических примесей не более 3 — 5
раз в сутки. Важными факторами
удовлетворительных результатов
реабилитации пациентов были со
блюдение диеты, исключающей ал
лергизирующие продукты питания,
систематическое проведение про
тиворецидивного лечения, а также
формирование анатомо—функцио
нальной конструкции — аналога
илеоцекального клапана, в котором
происходит задержка продвижения
содержимого кишечника, осуществ
ляется его порционная эвакуация из
подвздошной кишки в направлении
сформированного купола культи
ободочной или прямой кишки. Та
кой механизм эвакуации после мо
делирования илеоцекального кла
пана в значительной степени анало
гичен физиологическому механиз
му эвакуации содержимого из тон
кой кишки в толстую через илеоце
кальный клапан у здоровых лиц. Ме
нее благоприятные функциональ
ные результаты наблюдали у паци
ентов после колэктомии, колэкто
мии с резекцией прямой кишки, у
которых формировали илеорек

тальный анастомоз конец в конец.
Наложение такого анастомоза ис
ключает моделирование аналога
илеоцекального клапана и, вследст
вие этого, механизм "физиологиче
ской" эвакуации содержимого из
тонкой кишки в толстую. У таких па
циентов эвакуация содержимого из
тонкой кишки в культю прямой
кишки происходит не порционно, в
направлении купола сформирован
ной культи, а бесконтрольно, в на
правлении нижнеампулярного от
дела. При таком механизме эвакуа
ции происходит частое динамичес
кое воздействие содержимого на
сфинктерный аппарат прямой киш
ки. Поэтому у пациентов нередко
возникают императивные позывы, у
них наблюдают частый (до 8 — 12
раз в сутки) стул жидким содержи
мым кишечника, признаки постко
лэктомического синдрома II—III
степени.
Удовлетворительные функцио
нальные результаты отмечены у па
циентов после колэктомии, пре
дельно низкой передней резекции
прямой кишки, мукозэктомии хи
рургического заднепроходного ка
нала до прямокишечно—заднепро
ходной линии, формирования тон
кокишечного резервуара, илеоэндо
анального анастомоза. У них не на
блюдали императивных позывов,
ночной или дневной инконтинен
ции, стул 3 — 5 раз в сутки, кашице
образный, без примеси патологиче
ских компонентов. Благоприятные
функциональные результаты обус
ловлены отсутствием рецидива за
болевания в связи с тщательным от
бором пациентов для выполнения
такой операции с учетом разрабо
танных показаний, а также особен
ностями техники формирования
тонкокишечного тазового резервуа
ра и илеоэндоанального анастомо
за.
Улучшение функциональных ре
зультатов у 9 (7,4%) пациентов после
колэктомии с экстирпацией прямой
кишки достигнуто путем формиро
вания удерживающей резервуарной

илеостомы. У них отмечено значи
тельное уменьшение количества от
деляемого из илеостомы в течение
суток — в пределах 0,3 — 0,5 л, что в
2,5 раза меньше, чем у пациентов
при наличии классической терми
нальной илеостомы, у которых по
тери химуса в течение суток состав
ляют 0,8 — 1,2 л. Это способствовало
значительному улучшению состоя
ния пациентов, нормализации пока
зателей водно—электролитного и
белково—энергетического обмена.
Таким образом, хирургическое
лечение БК и ее осложнений являет
ся сложной проблемой современ
ной колопроктологии. Дальнейшее
изучение этиологии, патогенеза за
болевания, особенностей клиничес
кого течения в зависимости от лока
лизации патологического процесса
в различных отделах толстой киш
ки, совершенствование показаний и
разработка более совершенных ме
тодов хирургических вмешательств,
в том числе реконструктивно—вос
становительных, позволит улуч
шить результаты лечения таких
больных.

ВЫВОДЫ
1. На основании критической
оценки современных представле
ний о патогенезе, особенностей
клинического течения, возможнос
тей диагностики заболевания и при
обретенного опыта лечения пере
смотрена и усовершенствована со
временная хирургическая тактика
при БК.
2. Применение разработанной
тактики позволило улучшить объек
тивную оценку тяжести заболева
ния, прогнозировать возникнове
ние его осложнений, оптимизиро
вать показания к хирургическому
лечению, выбор способа условно
радикального, восстановительного,
реконструктивно—восстановитель
ного этапов оперативного вмеша
тельства, уменьшить частоту реци
дивов заболевания, послеопераци
онных осложнений и послеопера
ционной летальности.
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ЧУТЛИВІСТЬ ДО ЕСТРОГЕНУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ПРИ ВИРАЗКАХ,
УСКЛАДНЕНИХ КРОВОТЕЧЕЮ
І. Д. Дужий, А. М. Романюк, С. В. Харченко, Р. А. Москаленко,
Г. І. П'ятикоп, М. С. Линдін
Медичний інститут Сумського державного університету

GASTRODUODENAL MUCOSA SENSITIVITY TO ЕSTROGEN
IN ULCERS, COMPLICATED BY HEMORRHAGE
І. D. Duzhiy, А. М. Romanyuk, S. V. Kharchenko, R. А. Моskalenkо,
G. І. Pyatykop, М. S. Lyndin
1958 р. вчений Чикагського
університету E. V. Jensen ви
окремив рецептор естроге
ну (РЕ). У 1996 р. працівни
ки наукової групи G. G. Kuiper знай
шли можливість клонувати РЕ у ла
бораторних умовах.
На думку E. V. Jensen, біологічні
ефекти естрогену реалізуються че
рез ядерні рецептори клітин. Сьо
годні загальноприйнятою є думка,
що естроген впливає в основному на
репродуктивну функцію, процеси
апоптозу, диференціації та інші
життєво важливі показники гомео
стазу клітин. В останні роки з'яви
лись повідомлення про його вплив
на гастродуоденопротекцію. В екс
перименті встановлені мукозоза
хисні та кислотокоригувальні влас
тивості естрогену [1]. Нормальний
рівень естрогену в крові є кофакто
ром безрецидивного перебігу ВХ [2].
На відміну від впливу власне ест
рогену роль його рецепторів у сли
зовій оболонці шлунка і ДПК не
з'ясована. За Міжнародною номенк
латурою ядерних рецепторів клітин
(2006) та Комітету рецепторної но
менклатури і класифікації ліків Між
народного союзу загальної та клі
нічної фармакології, ядерні РЕ поді
ляють на дві групи: альфа—РЕ та бе
та—РЕ. Найбільш вивчені альфа—РЕ.
Проте, є лише поодинокі досліджен
ня щодо виявлення РЕ [3]. Так, вони
знайдені у клітинах слизової обо
лонки при атрофічному гастриті та
аденокарциномі шлунка. Отже, про
блема спорідненості до РЕ у кліти
нах слизової оболонки шлунка і
ДПК в умовах запалення, виразково
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Реферат
Вивчено експресію альфа—рецепторів естрогену (РЕ) за імуногістохімічним (ІГХ)
маркуванням у клітинах слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки
(ДПК) у пацієнтів при виразковій хворобі (ВХ) і без неї. У 4 пацієнтів (І група) вияв
лене ураження слизової оболонки шлунка і ДПК, вони оперовані з приводу крово
течі з гастродуоденальних виразок; у 3 пацієнтів (група ІІ) ураження слизової обо
лонки шлунка і ДПК не спостерігали; у 4 пацієнток (група ІІІ, контрольна), діагнос
тований рак грудної залози, відзначена позитивна реакція на альфа—РЕ. У групах
І і ІІ вивчали біоптати, взяті з воротаря і дна шлунка, а також ампули ДПК, у групі ІІІ
— з пухлини. У контрольній групі у біоптатах виявлене позитивне забарвлення
ядер. У пацієнтів груп І і ІІ експресія альфа—РЕ ядрами клітин не виявлена, проте,
відзначали ділянки позитивного ІГХ забарвлення цитоплазми залозистих та стро
мальних клітин слизової оболонки досліджуваних відділів травного каналу. Пози
тивне ІГХ забарвлення цитоплазми щодо альфа—РЕ свідчить про чутливість до
нього у нормі і при патології. Проте, достовірна різниця експресії альфа—РЕ ядра
ми клітин не встановлена. З метою доведення чи заперечення цієї гіпотези
потрібні подальші клінічні та ІГХ дослідження.
Ключові слова: гастродуоденальні виразки; альфа—рецептори естрогену; чут
ливість до естрогену.

Abstract
Expression of alpha—receptors of estrogen (RE) in accordance to immunohistochemi
cal (IHC) labeling in gastroduodenal mucosa cells was studied up in patients, suffering
the ulcer disease and without it. In 4 patients (group І) a gastroduodenal mucosa affec
tion was revealed, they were operated on for hemorrhage from gastroduodenal ulcers;
in 3 patients (group ІІ) gastroduodenal mucosa affection was not observed; in 4 patients
(group ІІІ, control), a mammary gland cancer was diagnosed, a positive reaction on
аlpha—RE was noted. In groups І and ІІ the biopsies were studied, obtained from
pylorus and gastric fundus, аs well as from duodenal ampula, and in a group ІІІ —
obtained from the tumor. In a control group a positive labeling of nuclei was revealed in
biopsies. In patients of groups І and ІІ the аlpha—RE expression by cellular nuclei was
not revealed, but, the lots of positive ІHC labeling of cytoplasm in glandular and stromal
mucosal cells of the investigated gut were noted. Positive ІHC labeling of cytoplasm for
аlpha—RE witnesses about sensitivity to them in norma and pathological processes.
But, a trustworthy difference of аlpha—RE expression by cellular nuclei was not noted.
For confirmation or denial of this hypothesis further clinical and ІHC investigations are
needed.
Кey words: gastroduodenal ulcers; аlpha—receptors of estrogen; sensitivity to estro
gen.

го процесу та кровотечі, що частіше
виявляють у хворих за наявності га
стродуоденальних виразок, є акту
альною як у теоретичному, так і
практичному плані.
Мета роботи: з використанням
ІГХ дослідження вивчити експресію

альфа—РЕ слизової оболонки шлун
ка і ДПК у пацієнтів при ВХ, усклад
неній кровотечею, в інтактній сли
зовій оболонці та в чутливих до аль
фа—РЕ клітинах.
Вирішення цієї проблеми, на на
шу думку, сприятиме фармакологіч
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ному "керуванню" (повна, часткова
чи опосередкована блокада) рецеп
торами в чутливих до естрогену
клітинах. З огляду на це, виявлення
РЕ в ураженій слизовій оболонці
шлунка і ДПК надасть перспективу
медикаментозного цілеспрямовано
го лікування пацієнтів з приводу ВХ,
ускладненої кровотечею.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ІГХ дослідження проведені в 11
хворих, розподілених на 3 групи. У 4
пацієнтів (група І) виявлене уражен
ня слизової оболонки шлунка і ДПК,
вони оперовані з приводу кровотечі
на тлі гастродуоденальних виразок.
У 3 пацієнтів (група ІІ) зміни слизо
вої оболонки не виявлені. У 4
пацієнток (група ІІІ, контрольна)
відзначений альфа—РЕ—позитив
ний рак грудної залози. Для прове
дення ІГХ досліджень забирали
біоптати з воротаря і дна шлунка, а
також ампули ДПК. Біоптати вивча
ли у Науковому центрі патоморфо
логічних досліджень кафедри пато
логічної анатомії.
В групі І було 3 жінки та 1 чо
ловік, вік хворих від 24 до 70 років.
За даними клінічних та ендоскопіч
них досліджень, у хворих відзначали
рецидивну кровотечу гострого типу
(клас F1a—b за Форестом), рефрак
терну до консервативних засобів ге
мостазу. В усіх виконане невідкладне
оперативне втручання з викорис

танням верхньої серединної лапа
ротомії. Під час операції виявлені
множинні ерозії шлунка та виразки
ампули ДПК. Здійснене прошивання
ерозій, ускладнених кровотечею, та
економне висічення виразки. У ран
ньому післяопераційному періоді
рецидивів не було. Пацієнти випи
сані у задовільному стані.
В групі ІІ вік хворих від 56 до 73
років, в усіх виявлена гостра серце
во—судинна недостатність, що
спричинило їх смерть. Під час пато
логоанатомічного дослідження ура
ження слизової оболонки шлунка і
ДПК не виявлене.
У контрольній групі вік паці
єнток від 40 до 63 років, у них діаг
ностований рак грудної залози,
біоптати забирали з пухлини.
ІГХ дослідження включало про
ведення двоступеневої непрямої ре
акції за формулою: дослідний тка
нинний антиген (біоптат)+ первин
не антитіло + вторинне антитіло.
Дослідження проводили за протоко
лом виробника антитіл Thermo
Fisher Scientific (Фремонт, США). От
риманий матеріал протягом 24 год
фіксували у 10% розчині нейтраль
ного формаліну, виготовляли па
рафінові блоки. Зрізи товщиною 4
— 5 мкм зневоднювали у ксилолі і
спиртах зростаючої концентрації.
ІГХ реакцію проводили у два ета
пи. Першим етапом здійснювали
інкубування з первинними моно
клональними антитілами кроля у

1

розведенні 1:100 (клон SP1, білок з
молекулярною масою 67 кДа) про
тягом 30 хв при температурі 37°C;
другим — інкубування з вторинни
ми моноклональними антитілами у
розведенні 1:100 (Quаnto, Thermo
Fisher Scientific, США) протягом 30
хв при температурі 37°C. Як хромо
ген використовували діамінобензи
дин при температурі 37°C протягом
10 хв з дофарбовуванням негативно
пофарбованих ядер гематоксиліном
Майєра. Візуалізацію зразків прово
дили у системі UltraVision ONE HRP
Polymer (Thermo Fisher Scientific,
США). Отримані результати оціню
вали за якісним експертним виснов
ком: позитивна, негативна або супе
речлива реакція.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За
даними
гістологічного
дослідження біопсійного матеріалу
слизової оболонки шлунка у
пацієнтів групи І виявлені дис
трофічні та некробіотичні зміни
епітелію залоз, ознаки хронічного
запалення. Спостерігали метаплазію
епітелію за тонко— і товстокишко
вим типом. Запальний інфільтрат
змішаний лімфо—гістіоцитарний,
локалізувався переважно між залоза
ми, в яких виявлені поодинокі
лімфоцити. Кишкову метаплазію за
лозистого
епітелію
внаслідок
хронічного запального процесу
найбільш часто виявляли у слизовій

1
2
1

2

2
Рис. 1.
ІГХ дослідження експресії альфаРЕ.
Слизова оболонка воротаря шлунка.
ВХ, хворий 24 років.
Дофарбовування гематоксиліном
Майєра. Зб. ×400.
1  ядра епітелію залоз не
пофарбовані; 2  цитоплазма клітин
з відкладенням діамінобензидину.

Рис. 2.
ІГХ дослідження експресії альфаРЕ.
Слизова оболонка воротаря шлунка.
Хвора віком 54 років.
Дофарбовування гематоксиліном
Майєра. Зб. ×400.
1  ядра епітелію залоз не забарвлені;
2  цитоплазма клітин з відкладенням
діамінобензидину.
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Рис. 3.
ІГХ дослідження експресії альфаРЕ.
Хвора на рак грудної залози
віком 63 років.
Зб. ×400.
1  ядра епітелію залоз (позитивна
реакція); 2  цитоплазма клітин
(негативна реакція).

hirurgiya.com.ua

15
оболонці воротаря шлунка. Відзна
чали виразку або ерозію слизової
оболонки шлунка, що супроводжу
валася кровотечею. В уражених
ділянках слизової оболонки шлунка
пацієнтів групи І виявляли склеро
тичні зміни, гіаліноз, відкладання
фібрину.
За даними ІГХ дослідження у
групі І не спостерігали експресію
альфа—РЕ ядрами клітин слизової
оболонки воротаря та дна шлунка.
Позитивно забарвлені ядра не вияв
лені і в епітелію слизової оболонки
ДПК. Такі результати відзначали як у
чоловіків, так і жінок. Відкладення
хромогену діамінобензидину спос
терігали переважно у цитоплазмі
клітин епітелію, зокрема, в мукоци
тах та клітинах міжзалозистої стро
ми (рис. 1).
У групі ІІ досліджували слизову
оболонку шлунка і ДПК жінок віком
від 56 до 73 років, які померли, без
патологічних змін травного каналу.
За даними гістологічного дослід
ження слизова оболонка була зви
чайної будови з деякими віковими
змінами: зменшенням кількості за
лоз, збільшенням об'єму стромаль
ного компоненту, стоншенням сли
зової оболонки та підслизового про
шарку. За результатами ІГХ дослід
ження не виявлена експресія аль
фа—РЕ ядрами клітин, проте, спос
терігали накопичення діамінобен
зидину у цитоплазмі клітин (рис. 2).
Таким чином, у хворих груп І і ІІ
забарвлення альфа—ЕР слизової

оболонки шлунка і ДПК не виявлене,
що дало підстави вважати реакцію
фарбування ядер клітин негатив
ною. Разом з тим, у цитоплазмі від
значали накопичення діамінобензи
дину, що трактували як суперечливу
реакцію.
В усіх зразках, взятих у пацієнток
групи ІІІ, виявлені пухлинні клітини
епітелію залоз з ядерною експре
сією альфа—РЕ (рис. 3). У цитоплаз
мі клітин пухлини реакція негатив
на.
Отже, у хворих груп І і ІІ не вияв
лено експресію альфа—РЕ ядрами
клітин. Деякі автори вважають цито
плазматичні та мембранні реакції
антитіла до альфа—РЕ артефактом
[4]. Проте, понад 50% білків РЕ
містяться саме у цитоплазмі, що до
ведено шляхом електрофорезу [5].
Позитивне забарвлення цитоплаз
ми у нашому дослідженні швидше
свідчить про експресію РЕ у цю зону
клітин. Більш того, використання
новітніх ДНК—технологій, а саме
ланцюгової реакції з полімеразою,
імунофлуоресценції, вестерн—бло
ту підтверджує локалізацію РЕ на
мембранах клітин, у цитоплазмі та
мітохондріях [6, 7].
З іншого боку, при ВХ встановле
но метаплазію епітелію слизової
оболонки шлунка за тонко—та тов
стокишковим типом. При цьому
суттєво збільшується кількість кели
хоподібних клітин, що містять бага
то слизу. Слиз адсорбує діамінобен
зидин, що може зумовити позитив
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ну реакцію на альфа—РЕ, а це може
навести на думку, що позитивна ре
акція на РЕ є неспецифічною.
Таким чином, можна припусти
ти, що при виразковій кровотечі
епітеліоцити втрачають чутливість
до естрогенів у ядрі, а в цитоплазмі
така чутливість з'являється. Це може
бути зумовлене гіпоксією, фармако
логічними, токсичними та ятроген
ними впливами [8 — 10].
З клінічної точки зору, РЕ по
винні міститися у слизовій оболонці
шлунка і ДПК, проте, за результатами
ІГХ дослідження в одних спостере
женнях це підтверджується, в інших
— дані суперечливі.
За даними проведених дослід
жень є всі підстави вважати, що клі
тини (епітеліоцити) слизової обо
лонки шлунка і ДПК містять альфа—
РЕ, які можуть локалізуватися або в
ядрах клітин, або в цитоплазмі. При
чини цього поки не встановлені.
Перспективи подальших дослід
жень.
Вивчення альфа—РЕ слизової
оболонки слід продовжити з вико
ристанням клінічних та імуно
логічних методів.
Підтвердженням існування у сли
зовій оболонці чутливих до естроге
ну рецепторів на практиці може бу
ти застосування препаратів естроге
ну у пацієнтів обох статей, що є
найбільш достовірним тестом.
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ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ПРИВОДУ СТЕНОЗУЮЧИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ СТРАВОХОДУ
Є. В. Шапринський
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

TREATMENT OF PATIENTS FOR STENOSING DISEASES
OF THE ESOPHAGUS
E. V. Shaprynskiy
а даними літератури, часто
та виникнення СЗС збіль
шується, можливо, внаслі
док вживання великої кіль
кості хімічних речовин у побуті.
Спостерігають збільшення частоти
післяопікової рубцевої стриктури
стравоходу, новоутворень органа
[1—3]. Існуючі методи лікування СЗС
не завжди ефективні, післяопера
ційна летальність після використан
ня деяких видів езофагопластики
становить 30 — 35% [1, 2, 4], що зу
мовлене значною частотою післяо
пераційних ускладнень, з яких най
більш загрозливим для життя є спе
цифічне ускладнення — неспро
можність швів стравохідних анасто
мозів з подальшим виникненням
плевриту, емпієми, медіастиніту,
сепсису [3, 5 — 7].
Метою роботи є покращення ре
зультатів хірургічного лікування па
цієнтів з приводу СЗС на основі за
стосування вдосконаленої техно
логії виконання реконструктивно—
відновних оперативних втручань і
мінімізації частоти післяоперацій
них ускладнень.

З

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведений ретроспективний
аналіз реконструктивно—відновних
оперативних втручань, виконаних у
122 пацієнтів з приводу СЗС у від
діленні хірургії стравоходу та трав
ного каналу Інституту загальної та
невідкладної хірургії імені В. Т. Зай
цева НАМН України, а також тора
кального відділення клініки хірургії
№ 1 Вінницького національного ме
дичного університету ім. М. І. Пиро
гова за період з 1993 по 2014 р. Вік
хворих від 18 до 82 років, більшість з

Реферат
Проаналізовані результати оперативного лікування 122 пацієнтів з приводу
стенозуючих захворювань стравоходу (СЗС) за період 1993 — 2014 рр. Доведено
доцільність застосування запропонованої технології лікування.
Ключові слова: стенозуючі захворювання стравоходу; тактика лікування; аналіз
результатів оперативного лікування.

Abstract
The results of operative treatment of 122 patients for stenosing diseases of the esoph
agus during 1993 — 2014 yrs period were analyzed. The expediency of application of
the technology proposed was proved.
Key words: stenosing diseases of the esophagus; tactics of treatment; аnalysis of
results of operative treatment.

них — від 45 до 74 років, тобто, пра
цездатного віку. Чоловіків було
64,7%, жінок — 35,3%. Післяопікова
стриктура стравоходу виявлена у 36
хворих, у 18 (50%) з них — причи
ною опіку було випадкове застосу
вання концентрованого лужного
розчину, у 6 (16,7%) — електроліту
(акумуляторна рідина), у 7 (19,4%) —
концентрованих кислот (оцтової,
азотної, хлористоводневої, сірчаної,
ортофосфорної тощо), у 5 (13,9%) —
невідомої речовини.
Післяопераційна рубцева стрик
тура відзначена у 3 хворих, 2 з них —
раніше оперовані з приводу кільце
подібної стриктури нижньої трети
ни стравоходу, 1 — здійснена плас
тика стравоходу з використанням
шлунка, після чого утворилася
стриктура езофагогастроанастомо
зу.
Рак стравоходу діагностований у
64 хворих, в тому числі у шийній ча
стині — в 1, верхньогрудній — у 2,
середньогрудній — у 21, нижньо
грудній — у 15, у черевній частині —
у 25.
Лейоміома стравоходу виявлена
у 3 хворих, переважно у нижньо
грудній частині.
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Дивертикули стравоходу, як пра
вило, були великі, що спричиняло
непрохідність стравоходу, переваж
но локалізовані у шийній (у 8 хво
рих) та нижньогрудній (у 3) частині.
Стриктура внаслідок рефлюкс—езо
фагіту відзначена у 5 хворих.
Всім хворим проведене повне
клініко—лабораторне обстеження,
застосовували також інструменталь
ні методи дослідження (ультразвуко
ве дослідження, езофагогастродуо
денофіброскопію,
спіральну
комп'ютерну томографію) з обов'яз
ковим контрастним дослідженням
для визначення ступеня непрохід
ності стравоходу. Лікування перед
бачало призначення комплексної
консервативної терапії, спрямова
ної на відновлення трофологічного
статусу, нормалізацію водно—елект
ролітного та інших видів обміну, ан
тибактеріальну, протизапальну, ан
тисекреторну та антирефлюксну те
рапію, а також симптоматичну те
рапію за показаннями. Хворі роз
поділені на дві групи: 67 (54,9%) хво
рих (група порівняння) — оперовані
з 1993 по 2010 р., у яких проводили
стандартний комплекс обстеження
й лікування СЗС; 55 (45,1%) хворих
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Îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ

Çàãðóäíèííà ïëàñòèêà ïðàâîþ ïîëîâèíîþ òîâñòî¿ êèøêè
Âíóòð³øíüîïëåâðàëüíà åçîôàãîïëàñòèêà ñåãìåíòîì òîâñòî¿ êèøêè
Âíóòð³øíüîïëåâðàëüíà åçîôàãîïëàñòèêà øëóíêîì
Ðåçåêö³ÿ ñòðàâîõîäó ç ïëàñòèêîþ çà Ë’þ¿ñîì
Ôóíäîïë³êàö³ÿ çà Í³ññåíîì
Ïëàñòèêà øëóíêîâîþ òðóáêîþ çà ×åðíîóñîâèì
Ðåêîíñòðóêö³ÿ åçîôàãîãàñòðîàíàñòîìîçó
Êàðä³îì³îïëàñòèêà çà Äîðîì
Ïëàñòèêà çà Ãåëåðîì – Äîðîì
Ðåçåêö³ÿ ñåðåäíüî¿ òà íèæíüî¿ òðåòèíè ñòðàâîõîäó, åçîôàãîã àñòðîàíàñòîìîç
Ïëàñòèêà øëóíêîâîþ òðóáêîþ çà ×åðíîóñîâèì
Ïëàñòèêà çà Ãåëåðîì – Äîðîì
Ïëàñòèêà ñåãìåíòîì îáîäîâî¿ êèøêè (âèñõ³äíî¿, ïîïåðå÷íî¿, íèçõ³äíî¿)
Òðàíñã³àòàëüíà åêñòèðïàö³ÿ ñòðàâîõîäó ç ïëàñòèêîþ øëóíêîì çà ×åðíîóñîâèì
Ñóáòîòàëüíà ïðîêñèìàëüíà ðåçåêö³ÿ øëóíêà ç åêñòèðïàö³ºþ ñòðàâîõîäó ³
öåðâ³êàëüíèì åçîôàãîãàñòðîàíàñòîìîçîì
Ðåçåêö³ÿ ñåðåäíüî¿ òà íèæíüî¿ òðåòèíè ãðóäíî¿ ÷àñòèíè ñòðàâîõîäó ç
ïëàñòèêîþ çà Ë’þ¿ñîì
Ðåçåêö³ÿ íèæíüî¿ ³ ãðóäíî¿ ÷àñòèíè ñòðàâîõîäó ç ïëàñòèêîþ çà Ãàðëîêîì –
Ñ’þ¿òîì
Êîìá³íîâàíà ãàñòðåêòîì³ÿ ç ðåçåêö³ºþ ñåðåäíüîãðóäíî¿ ÷àñòèíè ñòðàâîõîäó ³
ïëàñòèêîþ çà Ðó
Ãàñòðåêòîì³ÿ çà Áîíäàðåì
Êîìá³íîâàíà ãàñòðåêòîì³ÿ ç ðåçåêö³ºþ äèñòàëüíî¿ ÷àñòèíè ñòðàâîõîäó,
ñóáòîòàëüíà äèñòàëüíà ðåçåêö³ÿ ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè, ñïëåíåêòîì³ÿ, ðåçåêö³ÿ
áðèæ³ ïîïåðå÷íî¿ îáîäîâî¿ êèøêè
Ïëàñòèêà ³ëåîöåêàëüíèì ñåãìåíòîì

20
3
1
6
1
1
1
–
–
2
–
–
2
1

3
–
–
–
–
–
–
2
1
1
1
1
1
6

3

1

16

8

2

1

3

2

–

2

–

1

–

13

Ðåçåêö³ÿ íèæíüî¿ òðåòèíè ñò ðàâîõîäó ³ êàðä³¿ ç ïëàñòèêîþ

1

2

Äèâåðòèêóëåêòîì³ÿ

4

7

(основна група) оперовані з 2011 по
2014 р. з використанням удоскона
леної технології. Пацієнти обох груп
рандомізовані за статтю, віком, но
зологією, наявністю супутніх захво
рювань (табл. 1).
У хворих основної групи засто
сована запропонована нами техно
логія лікування з приводу СЗС пара
лельно з використанням діагнос
тичного алгоритму, що включала 3
етапи.
Перший етап — передоперацій
ний, проведення інтенсивної транс
фузійної терапії для нормалізації
водно—електролітного балансу, біл
кового, вуглеводного і вітамінного
обміну; антибактеріальної, протиза
пальної, антисекреторної та антире
флюксної терапії, а також симпто
матичної терапії за показаннями.
Цей етап проводили за участю ліка
ря—реаніматолога, він тривав до по
кращення показників трофологіч

hirurgiya.com.ua

ного статусу. Також з метою покра
щення живлення товстокишкового
трансплантата і попередження
післяопераційних ускладнень про
водили інфузійну терапію за 1 добу
до
операції,
що
включала:
внутрішньовенне введення 4 мл 5%
розчину мексидолу у 200 мл ізо
тонічного розчину натрію хлориду
двічі на добу (зі швидкістю 40 — 60
крапель за 1 хв), 100 мл тивортину 1
раз на добу (зі швидкістю 10 крапель
за 1 хв протягом перших 10 — 15 хв,
далі — 30 крапель за 1 хв), 1 мл 1%
розчину
нікотинової
кислоти
внутрішньовенно повільно двічі на
добу (пат. України 78205 від
11.03.13). Запропонована техно
логія лікування на цьому етапі також
включала вивчення ангіоархітек
тоніки товстої кишки за даними
ангіографії (пат. України 103847 від
25.11.13). Крім ангіографічного вив
чення особливостей кровопоста

чання майбутнього трансплантата,
проводили пломбування (оклюзію)
частини живлячих гілок з метою по
дальшої адаптації майбутнього
трансплантата до можливої гіпоксії.
Другий етап — інтраоперацій
ний, виконання реконструктивно—
відновного оперативного втручан
ня, він також включав проведення
запропонованої інфузійної терапії.
Під час виконання операції для
оцінки життєздатності трансплан
тата використовували модифікова
ний пульсоксиметричний датчик
(пат. України 82034 від 25.07.13). Ре
конструктивно—відновні втручання
виконували з застосуванням роз
роблених методів. Так, розроблений
і впроваджений метод формування
антирефлюксного анастомозу між
дистальним кінцем трансплантата і
передньою стінкою шлунка (пат. Ук
раїни 103862 від 25.11.13), а також
удосконалений спосіб езофагоплас
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Òàáëèöÿ 2.

Ï³ñëÿîïåðàö³éí³ óñêëàäíåííÿ ó õâîðèõ ï³ñëÿ
åçîôàãîïëàñòèêè
Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ â ãðóïàõ
ïîð³âíÿííÿ
îñíîâí³é
àáñ.
%
àáñ.
%

Óñêëàäíåííÿ

Íåñïåöèô³÷í³
ïëåâðèò
ïíåâìîí³ÿ
åìï³ºìà ïëåâðè
ìåä³àñòèí³ò
ôëåá³ò
ñåðîìà îïåðàö³éíî¿ ðàíè
íàãíîºííÿ ëàïàð îòîìíî¿ ðàíè
ïíåâìîòîðàêñ
íàãíîºííÿ ðàíè íà øè¿
ïàðåç ïîâîðîòíîãî ãîðòàííîãî íåðâà
Êðîâîòå÷à
ó ÷åðåâíó ïîðîæíèíó
â ä³ëÿíö³ øè¿
Ãîñòðèé ïàíêðåàòèò
Íåïðîõ³äí³ñòü êèøå÷íèê ó
Âíóòð³øíüî÷åðåâíèé àáñöåñ
Íåñïðîìîæí³ñòü øâ³â òîâñòîêèøêîâîãî
àíàñòîìîçó
Íåñïðîìîæí³ñòü øâ³â çàãëóøåíîãî ê³íöÿ
ñòðàâîõîäó
²íôàðêò ì³îêàðäà
Òðîìáîåìáîë³ÿ ëåãåíåâî¿ àðòåð³¿
Àíàô³ëàêòè÷íèé øîê
Ïîë³îðãàííà íåäîñòàòí³ñòü
Êàõåêñ³ÿ
Ñåïñèñ
Ñïåöèô³÷í³ óñêëàäíåííÿ
Íåñïðîìîæí³ñòü øâ³â ñòðàâîõ³äíî –
îðãàííîãî àíàñò îìîçó
– åçîôàãîêîëîàíàñòîìîçó
– åçîôàãîãàñòðîàíàñòîìîçó
– åçîôàãî³ëåîàíàñòîìîçó
– ï³ñëÿ äèâåðòèêóëåêòîì³¿
Ñòðèêòóðà ñòðàâîõ³äíîãî àíàñòîìîçó
– åçîôàãîêîëîàíàñòîìîçó
– åçîôàãîãàñòðî àíàñòîìîçó
– åçîôàãî³ëåîàíàñòîìîçó
тики шлунковою трубкою (пат. Ук
раїни 85680 від 25.11.13). Спільно з
співробітниками Інституту загаль
ної та невідкладної хірургії імені В. Т.
Зайцева НАМН України розробле
ний і впроваджений у практику за
відповідними показаннями метод
езофагопластики з використанням
ілеоцекального сегмента (пат. Ук
раїни 78206 від 11.03.13).
Третій етап — післяопераційний,
продовження запропонованої інфу
зійної терапії в ранньому післяопе
раційному періоді протягом 7 діб.
Ентеральне харчування з викорис

35
27
2
1
30
16
8
7
5
4

52,2
40,3
2,9
1,4
44,8
23,9
11,9
10,4
7,7
6,0

17
15
–
–
19
9
6
6
4
1

30,9
27,3
–
–
34,5
16, 4
10,9
10,9
7,3
1,8

4
1
2
3
2

6,0
1,5
2,4
3,7
3,0

1
–
1
2
–

1,8
–
1,8
3,6
–

2

3,0

–

–

1

1,5

–

–

1
1
1
1
2
1

1,5
1,5
1,5
1,5
3,0
1,5

–
1
–
–
–
–

–
1,8
–
–
–
–

7

10,4

5

9,1

4
2
–
1
12
8
4
–

–
–
–
–
17,9
–
–
–

1
2
1
1
9
5
5
–

–
–
–
–
16,4
–
–
–

танням сумішей підвищеної енерге
тичної
цінності
("Peptamen",
"Clinutren Optimum", "Nutrien stan
dart", "Berlamyn modular") через на
зогастральний зонд або гастросто
му, продовження антибактеріальної,
протизапальної терапії. На 8 — 10—
ту добу перевіряли спроможність
швів стравохідно—органного анас
томозу чи пластики за допомогою
рентгенологічного дослідження з
застосуванням водорозчинної кон
трастної речовини, після чого доз
воляли хворому спочатку пити, а
потім вживати їжу. При виникненні
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ускладнень, зокрема, неспромож
ності швів стравохідно—органних
анастомозів, а у віддаленому післяо
пераційному періоді — стриктури
впроваджене стентування стравохо
ду з встановленням стентів, що са
морозширюються
і
володіють
пам'яттю форми. Це дозволило в
ранньому післяопераційному пері
оді уникнути тяжких ускладнень і
смерті хворих, а у віддаленому — по
вторного виконання оперативних
втручань.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Після операції неспроможність
швів стравохідно—органного анас
томозу виникла у 12 (9,8%) хворих. У
найближчому післяопераційному
періоді стриктура шийного анасто
мозу виявлена у 21 (17,2%) пацієнта,
у 6 (4,9%) з них — після неспромож
ності швів анастомозу. Найбільш ча
сто спостерігали легенево—плев
ральні ускладнення, неспромож
ність швів стравохідно—органних
анастомозів (табл. 2).
Один (0,82%) хворий помер
внаслідок неспроможності швів езо
фагоколоанастомозу з подальшою
появою емпієми плеври, медіасти
ніту після загруднинної езофагопла
стики правою половиною товстої
кишки; один (0,82%) — від гострої
серцево—судинної недостатності
після загруднинної пластики пра
вою половиною товстої кишки;
один (0,82%) — від тромбоемболії
легеневої артерії після загруднинної
пластики правою половиною тов
стої кишки; один (0,82%) — від про
фузної інтраопераційної кровотечі
внаслідок ДВЗ—синдрому після за
груднинної пластики правою поло
виною товстої кишки; один (0,82%)
— від гострої серцево—судинної не
достатності після езофагопластики
шлунковою трубкою за Черноусо
вим; один (0,82%) — від тромбоем
болії легеневої артерії після кардіоп
ластики за Гелером — Дором з при
воду ахалазії IV стадії; один (0,82%)
— внаслідок неспроможності швів
стравоходу після дивертикулектомії.
В основній групі померли 2 хво
рих: після езофагопластики шлунко
вою трубкою за Черноусовим в 1
(1,8%) виникла гостра серцево—су
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динна недостатність внаслідок гос
трого коронарного синдрому; після
дивертикулектомії в 1 (1,8%) хворо
го з приводу епіфренального дивер
тикула виникли неспроможність
швів стравоходу та медіастиніт. От

же, післяопераційна летальність в
основній групі становила 3,6%, в
групі порівняння — 7,5% (р<0,05).
Таким чином, при застосуванні
розробленої нами технології ліку
вання пацієнтів з приводу СЗС пе

ребіг післяопераційного періоду
більш сприятливий, ніж у хворих
групи порівняння, менші частота
післяопераційних ускладнень, три
валість лікування зворих у стаціо
нарі та післяопераційна летальність.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ОСТРОГО ПАРАПРОКТИТА
М. М. Мамедов, М. Ф. Мустафаева
Научный центр хирургии им. М. А. Топчибашева, г. Баку, Республика Азербайджан

NEW APPROACHES IN SURGICAL TREATMENT
OF ACUTE PARAPROCTITIS
М. М. Маmedov, М. F. Mustafayeva
адикальное хирургическое
лечение ОПП — актуальная
проблема колопроктологии
в связи с тем, что результаты
операций в остром периоде не все
гда удовлетворительны из—за высо
кой частоты послеоперационных
осложнений, длительности зажив
ления раны, формирования свищей
[1 — 5].
Основным фактором радикаль
ности лечения гнойного ОПП явля
ется устранение связи гнойной по
лости с просветом прямой кишки
путем обработки внутреннего от
верстия, располагающегося, как
правило, в одной из заднепроход
ных пазух [6 — 8].
Инфекция при ОПП чаще всего
распространяется со стороны про
света прямой кишки. Поэтому уст
ранение инфицирования операци
онной раны параректальной клет
чатки со стороны прямой кишки яв
ляется важнейшим фактором преду
преждения рецидивирования и пе
рехода в хроническую форму забо
левания, для чего требуется провес
ти топическую диагностику внут
реннего отверстия гнойника, что
представляет определенные трудно
сти в условиях очага гнойного вос
паления [4, 5, 9].
Совершенствование путей опти
мизации методов лечения абсцесса
околопрямокишечной клетчатки в
oбщехирургических отделениях,
отдаленных лечебных учреждениях
и районных больницах актуально [1,
3, 5, 7, 9].
Цель исследования: улучшить ре
зультаты хирургического лечения
больных по поводу ОПП с использо
ванием инфракрасного лазерного
излучения в сочетании с протеоли
тическими ферментами.

Р

Реферат
Проанализированы результаты лечения 77 больных в возрасте от 18 до 71 года по
поводу острого парапроктита (ОПП) за период с 2010 по 2014 г. Превентивная
пункционно—промывная энзимосанация (ППЭС) гнойных очагов с использовани
ем иммобилизованных бактериальных протеиназ (имозимаза), метрогила П в со
четании с низкоинтенсивным лазерным излучением (НИЛИ) позволила провести
оптимальную предоперационную подготовку больных, улучшить их состояние,
значительно уменьшить интенсивность местных воспалительных реакций.
Ключевые слова: острый паропроктит; хирургическое лечение; превентивная
пункционно—промывная энзимосанация; низкоинтенсивное лазерное излуче
ние.

Abstract
The results of treatment of 77 patients, ageing 18 — 71 yrs old, for an acute paraproc
titis in 2010 — 2014 yrs were analyzed. A preventive puncture—flush enzymosanation of
purulent foci, using immobilized bacterial proteinases (imozimase), metrogyl P in con
junction with low—intensive laser irradiation have permitted to conduct the optimal pre
operative preparation of patients, to improve their state, to reduce the local inflamma
tory reactions intensity significantly.
Key words: acute paraproctitis; surgical treatment; preventive puncture—flush enzy
mosanation; low—intensive laser irradiation.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
За период с 2010 по 2014 г. в от
делении хирургической колопрок
тологии лечили 77 больных по по
воду ОПП в возрасте от 18 до 71 го
да, в том числе мужчин — 35 (45,5%),
женщин — 42 (54,5%). Больные рас
пределены на две группы.
У 46 больных (основная группа)
по поводу гнойного ОПП применен
метод ППЭС в сочетании с НИЛИ с
помощью модифицированного ап
парата "ИГЛА" (Россия), мощность
20 мВт, в целях подготовки к ради
кальной операции. С применением
указанного метода к оперативному
вмешательству подготовлены боль
ные с различными формами остро
го гнойного воспаления околопря
мокишечной клетчатки.
У всех больных отмечено улуч
шение состояния: уменьшение ин
тенсивности или полное исчезнове
ние боли, улучшение сна, нормали

Клінічна хірургія. — 2015. — № 2

зация температуры тела, отсутствие
задержки стула и мочи. По данным
динамического наблюдения во вре
мя первичного осмотра и через 4 —
6 ч после проведения ППЭС перед
выполнением оперативного вмеша
тельства определяли признаки уст
ранения местной воспалительной
реакции: уменьшение гиперемии
кожи, локального отека и болезнен
ности, что позволило провести
пальцевое исследование, ранее не
возможное из—за выраженного бо
левого синдрома. При лечении 31
больного (контрольная группа) ис
пользовали стандартные методы ве
дения операционной раны. При
вскрытии параректального абсцес
са после выполнения ППЭС гной от
сутствовал у 37 (80,4%) больных, не
кротизированные ткани, белково—
фибринозные наслоения, кровяные
сгустки на стенках гнойников не оп
ределяли у 6 (13,1%), разрыхление —
у 3 (6,5%).
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При выполнении радикальной
операции внутреннее отверстие
гнойного хода определяли с ис
пользованием пуговчатого зонда,
предварительно
прокрашивали
гнойные полости метиленовым си
ним. С помощью превентивной
ППЭС в сочетании с НИЛИ у 43
(93,4%) больных удалось выявить
внутреннее отверстие и после уст
ранения местного воспалительного
процесса выполнить радикальную
одноэтапную операцию. Приводим
наблюдение.
Больной М., 25 лет, госпитализи
рован в клинику с жалобами на на
личие болезненной припухлости в
области заднего прохода, повыше
ние температуры тела, общую сла
бость, ухудшение сна, задержку сту
ла. Заболел 7 сут назад. По данным
клинического обследования состоя
ние больного средней тяжести. В
органах грудной и брюшной полос
тей патологические изменения не
обнаружены. Температура тела
38,7°С. Мочеиспускание не наруше
но. Местно: справа от заднего про
хода выявлена припухлость разме
рами 6,0 × 5,4 см. Кожа над ней гипе
ремирована, при пальпации отмече
ны резкая болезненность, положи
тельный симптом флюктуации.

Пальцевое исследование прямой
кишки не представлялось возмож
ным из—за выраженной болезнен
ности. После премедикации с 2%
раствором промедола в асептичес
ких условиях произведена пункция
гнойника по разработанному мето
ду: под местной анестезией 0,5% рас
твором новокаина пунктировали
параректальный гнойник. Не выни
мая иглы, содержимое гнойной по
лости эвакуировали, полость про
мывали раствором новокаина, до
получения прозрачной жидкости,
после чего через эту же иглу в по
лость гнойника вводили раствор
иммобилизованых бактериальных
протеиназ (имозимаза) с протеоли
тической активностью 50 ПЕ/мл в
объеме 10 — 20 мл.
Эвакуировали около 30 мл густо
го гноя с колибациллярным запа
хом, материал направлен для мик
робиологического исследования.
Во время операции (через 6 ч после
госпитализации) отмечен регресс
местной воспалительной реакции.
Установлено острое гнойное ишио
ректальное воспаление справа. Вну
треннее отверстие располагалось на
боковой заднепроходной пазухе,
первичный гнойный ход — транс
сфинктерно. Произведено иссече

ние гнойного хода с криптэктомией
и санацией гнойной полости по
предложенной методике. После
операции местное лечение прово
дили с применением имозимазы,
метрогила П в сочетании с НИЛИ.
На 8—е сутки пациент в удовлетво
рительном состоянии выписан с ак
тивно гранулирующими ранами на
амбулаторное лечение. Исходя из
поставленных цели и задач исследо
вания, оперативные методы ради
кального лечения применяли как в
контрольной, так и основной груп
пе.
Таким образом, превентивная
ППЭС гнойных очагов при острых
абсцессах околопрямокишечной
клетчатки с использованием иммо
билизованых бактериальных проте
иназ (имозимаза), метрогила П в со
четании с НИЛИ позволяет провес
ти оптимальную предоперацион
ную подготовку больных, улучшить
их состояние, значительно умень
шить частоту местных воспалитель
ных реакций, оптимизировать ин
траоперационную топическую диа
гностику внутреннего отверстия
гнойного хода в целях выполнения
радикальной операции, которая по
результатам исследования выполне
на у 93,4% больных.
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ВАЖЛИВІ ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОРЕКЦІЇ
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IMPORTANT ESTHETIC ASPECTS OF CORRECTION
OF ANTERIOR ABDOMINAL WALL
І. V. Yatsyshyn
бдомінопластика, або плас
тика передньої черевної
стінки, включає декілька
важливих в естетичному
сенсі етапів, в тому числі перенесен
ня, формування чи створення ново
го пупка [1]. Пупок — найбільш
помітний орієнтир на передній че
ревній стінці. Він розташований
нижче середини лінії, що з'єднує ме
чоподібний відросток з лобковою
кісткою. Локалізація пупка відносно
постійна: між лінією талії та лінією,
що з'єднує верхні передні ості клу
бових кісток. Вся техніка абдоміно
пластики концентрується практич
но навколо пупка [2]. Новий пупок
може і має бути природнім та
завжди кращим, ніж до операції [3].
Разом з тим, транспозиція пупка мо
же спричинити грубе рубцювання
перипупкових тканин, атипову есте
тично незадовільну форму та
розміри пупка, а також постійний
запальний процес [4].

А

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Узагальнені результати виконан
ня абдомінопластики у 209 паці
єнтів, у 192 (82,3%) з них — виникла
необхідність перенесення чи ство
рення нового пупка, що свідчить
про важливість проведення дослід
жень у цьому напрямку [5, 6]. Під час
транспозиції пупка ми вирішували
такі завдання: визначення нового
місця для пупка; пластика пупка з ви
користанням власних тканин; фор
мування пупкового кільця та його
заглиблення; створення нового пуп
ка після видалення пошкодженого.
Визначення нового місця для
пупка — дуже важливий момент на
етапі переміщення пупка під час аб

Реферат
На підставі узагальнення досвіду виконання естетичної абдомінопластики у 209
пацієнтів запропонована ефективна хірургічна технологія формування пупка та
навколопупкової зони. Результати оцінені в 4 групах пацієнтів, у яких застосовані
стандартні та вдосконалені методи формування пупка.
Ключові слова: передня черевна стінка; пупок; м'язово—апоневротична пласти
ка; абдомінопластика.

Abstract
Effective surgical technology of the umbilicus and the near—umbilicus zone formation
was proposed, basing on compilation of experience, concerning performing of esthet
ic abdominoplasty in 209 patients. Results were estimated in 4 groups of patients, in
whom a standard and improved methods of umbilicus formation were applied.
Key words: anterior abdominal wall; umbilicus; musculo—aponeurotic plasty;
abdominoplasty.

домінопластики. Від правильного
вибору місця пупка залежать його
форма, конфігурація, спрямованість
в той чи інший бік.
Пупок має бути розташований
суворо на серединній лінії. Висота
його розташування має відповідати
так званій "ідеальній дистанції гар
монійного живота", яку обчислюють
за формулою:
ОР = ХР/2 — 10%,
де ОР — відстань від пупка до
лобка, ХР — відстань від мечопо
дібного відростка до лобка. На прак
тиці, для дотримання цих пропор
цій локалізацію нового пупка визна
чали шляхом перенесення проекції
пупка на шкіру відсепарованого
верхнього клаптя. В прямому поло
женні пацієнта на операційному
столі після повного відсепарування
шкірно—жировий клапоть пере
міщували в каудальному напрямку і
фіксували тимчасовими швами по
раніше розміченій центральній
лінії. Ми впевнились в необхідності
попередньої фіксації шкірно—жи
рового клаптя, щоб уникнути де
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формації пупка під час його подаль
шої фіксації. Для маркування нового
положення пупка використовували
затискач Пітангі з довгими бранша
ми, перпендикулярно осі якого в
браншах фіксували пряму хірур
гічну голку, якою визначали центр
пупка. Місце проколу шкіри по сере
динній лінії вважали центром нової
локалізації пупка.
Формування пупка на місці при
родної пупкової воронки — не менш
важливий етап. Техніка і методика
залежать від таких чинників: висоти
пупкової ніжки, стану навколишніх
тканин — м'язово—апоневротичної
системи, товщини підшкірного про
шарку в цій ділянці.
Від висоти пупкової ніжки знач
ною мірою залежить естетичний ви
гляд як самого пупка, так і навколо
пупкової зони. Якщо висота пупко
вої ніжки дорівнює або більше тов
щини підшкірного прошарку верх
нього клаптя, пупок виходить випук
лий, а навколопупкова зона — без
характерної втягнутості, що у відда
леному післяопераційному періоді
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не відповідає критеріям гармо
нійного живота.
За такої ситуації після пластики
апоневрозу, якщо це необхідно, під
час абдомінопластики обов'язково
фіксуємо пупок до апоневрозу 4—6
вузловими швами так, щоб висота
його ніжки становила 1/2 — 1/3 тов
щини підшкірного прошарку верх
нього клаптя в цій ділянці. Це також
запобігає перекручуванню ніжки
пупка у подальшому.
За наявності діастазу прямих
м'язів живота, що потребує створен
ня дублікатури апоневрозу, можливе
зміщення основи пупка від середин
ної лінії. Тому дуже важливо пра
вильно розмітити лінії накладання
швів під час м'язово—апоневротич
ної пластики. Створення дублікату
ри апоневрозу за наявності глибо
кого пупка зумовлює зменшення ви
соти пупкової ніжки, що за значної
товщини підшкірного прошарку не
дозволяє з'єднати пупок швами з по
верхнею шкіри без надмірного на
тягу. Це спричиняє ішемізацію як са
мого пупка з подальшим його част
ковим чи повним некрозом в післяо
пераційному періоді, а також стис
кання розташованого навколо ньо
го підшкірного прошарку. А це може
бути причиною некрозу жирової
клітковини з подальшим нагно
єнням рани. Щоб уникнути таких
наслідків, під час пластики пупка ми
завжди висікали ділянку підшкірно
го прошарку, розташованого навко

ло створюваного каналу для нового
пупка на краніальному клапті.
Метод формування пупкового
кільця значною мірою залежить від
того, через який розріз виводять
сформований пупок, та способу
з'єднання з навколишніми тканина
ми.
Розріз шкіри на верхньому клапті
для формування пупкового кільця
на початкових етапах ми робили
шляхом висічення округлого клаптя
шкіри з підшкірним прошарком
діаметром 1,0 — 1,5 см. Після зістав
лення країв розрізу з краями пупка
накладали шви, захоплюючи ткани
ни апоневрозу в 4 — 6 місцях,
рівновіддалених один від одного,
щоб майбутній рубець був вправле
ний всередину пупка та для змен
шення навантаження (сили натягу)
на сам пупок. Проте, як свідчать
віддалені результати, циркулярний
рубець не завжди естетично приваб
ливий. Тому такий спосіб формуван
ня пупкового кільця використовува
ли тільки під час вертикальної чи
комбінованої абдомінопластики.
Для поліпшення естетичного
ефекту під час формування пупка ми
використовуємо V — подібний (70
— 80°) розріз, повернутий основою
вниз, з довжиною сторін 0,8 — 1,2
см. Пупок розсікаємо вертикально в
його дистальній частині, сформова
ний трикутний клапоть вшиваємо в
розріз пупка. Накладаємо 2 — 3 шви
у верхній частині пупка, захоплюю

3
1

2

4

Способ створення нового пупка.
1  аутодермотрансплантат;
2  біла лінія живота;
3  шкіра верхнього клаптя;
4  фіксуючі шви.

чи апоневроз, що забезпечує по
глиблення пупка. Після цього краї
сформованого пупка підшиваємо до
поверхні шкіри вузловими швами
4,0 — 5,0. При застосуванні такої ме
тодики відсутній циркулярний ру
бець, особливо помітний по нижнь
ому периметру.
Окремо слід виділити моменти
пластики нового пупка після вида
лення пошкодженого. Потреба в
цьому може виникнути при об
ширній дублікатурі апоневрозу для
усунення діастазу прямих м'язів жи
вота понад 8 см або наявності пуп
кової чи параумбілікальної грижі,
пластику якої неможливо здійснити
без видалення пупка.
Пластику пупка в таких ситуаціях
виконували так (див. рисунок). Після
визначення нового місця для пупка

Ðåçóëüòàòè ôîðìóâàííÿ ïóïêà ç âèêîðèñòàííÿì åñòåòè÷íî¿ àáäîì³íîïëàñòèêè
Ðåçóëüòàòè
Âòðó÷àííÿ

Ïåðåíåñåííÿ ïóïêà áåç éîãî
ïîïåðåäíüî¿ ô³êñàö³¿ äî àïîíåâðîçó,
íàêëàäàííÿ øâ³â íà ð³âí³ ïîâåðõí³
øê³ðè îêðóãëî¿ ôîðìè

áåçïîñåðåäí³ (çàãîºííÿ)

29 (28 – ïîâíå,
1 – ÷àñòêîâå
ïîøêîäæåííÿ
åï³äåðì³ñó)
88 (64 – ïîâíå,
13 – ÷àñòêîâå
ïîøêîäæåííÿ
åï³äåðì³ñó,
1 – ðîçõîäæåííÿ øâ³â
øê³ðè)

Ïåðåíåñåííÿ ïóïêà ç éîãî
ïîïåðåäíüîþ ô³êñàö³ºþ äî àïîíåâðîçó,
íàêëàäàííÿ çàãëèáëåíèõ øâ³â øê³ðè V –
ïîä³áíî¿ ôîðìè
Ñòâîðåííÿ íîâîãî ïóïêà
çà éîãî â³äñóòí îñò³

Ïåðåíåñåííÿ ïóïêà ç éîãî
ïîïåðåäíüîþ ô³êñàö³ºþ äî àï îíåâðîçó,
íàêëàäàííÿ çàãëèáëåíèõ øâ³â øê³ðè
îêðóãëî¿ ôîðìè
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îö³íêà ÷åðåç 1 ð³ê
ïàö³ºíòîì

õ³ðóðãîì

³íøèìè

Íèçüêà – 18,
ïîñåðåäíÿ – 6,
õîðîøà – 5

Íèçüêà – 4,
ïîñåðåäíÿ – 10,
õîðîøà – 4,
â³äì³ííà – 1

Íèçüêà – 12,
ïîñåðåäíÿ – 4

Õîðîøà – 44
â³äì³ííà – 11

Õîðîøà – 17,
â³äì³ííà – 38

Õîðîøà – 14,
â³äì³ííà – 41

71 (71 –ïîâíå
çàãîºííÿ)

Õîðîøà – 18,
â³äì³ííà – 37

Õîðîøà – 5,
â³äì³ííà – 50

Õîðîøà – 7,
â³äì³ííà – 48

21 (12 – ïîâíå
çàãîºííÿ,
9 – ÷àñòêîâå
ïîøêîäæåííÿ
åï³äåðì³ñó)

Õîðîøà – 5,
â³äì³ííà – 16

Õîðîøà – 5,
â³äì³ííà – 5

Õîðîøà – 1,
â³äì³ííà – 9
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на шкірі верхнього клаптя формува
ли отвір довжиною 20 — 25 мм,
висікали підшкірний прошарок, на
апоневрозі визначали ділянку для
нового пупка і фіксували аутодермо
трансплантат (1) діаметром 10 — 12
мм на апоневрозі білої лінії живота
(2), до якого фіксували шкіру верх
нього клаптя (3).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЮВАННЯ
Для оцінки результатів естетич
ної абдомінопластики пацієнти роз
поділені на 4 групи. У 29 пацієнтів
(1—ша група) пупок формували без
фіксації до апоневрозу, тобто, без
його заглиблення та фіксації на по
верхні шкіри. Цю методику застосо

вували на початку дослідження че
рез її естетичні недоліки.
У 88 пацієнтів (2—га група)
здійснене перенесення пупка з по
передньою фіксацією до апоневрозу
та накладанням заглиблених швів
шкіри. При цьому видима частина
пупка була круглої форми. Застосу
вання такої техніки операції дозво
лило досягти більш високих есте
тичних результатів. Єдиним не
доліком було те, що при деяких по
ложеннях тіла форма пупка вигляда
ла неприродно.
Усунення цього недоліку досяг
нуте шляхом формування пупка у 71
пацієнта (3—тя група), у яких здій
снювали розріз шкіри V—подібної
форми (60 — 70°), а в пупку висікали

клапоть шкіри подібної форми.
Після накладення швів перехід шкі
ри у пупок був непомітний. У 21 хво
рого (4—та група) створений новий
пупок. Результати операції оцінюва
ла хірургічна бригада безпосеред
ньо після операції, насамперед, за
гоєння рани та стан епідермісу
шкіри пупка (див. таблицю).
Через 1 рік здійснювали естетич
ну оцінку створеного пупка та на
вколопупкової зони хірург, пацієнт
та сторонні особи.
За результатами дослідження від
значена висока естетична важли
вість пупка, запропоновані надійні
методи його відтворення, що дозво
лило досягти високих віддалених ес
тетичних результатів.
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ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ УЩЕМЛЕННЫХ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖАХ ЖИВОТА
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THE CHOICE OF SURGICAL TACTICS IN INCARCERATED
POSTOPERATIVE ABDOMINAL HERNIAS
F. N. Ilchenko, N. N. Derkach, N. V. Lyashenko, М. М. Serbul
щемленная ПГЖ — сложная
и актуальная проблема не
отложной хирургии. Забо
левание наиболее часто
встречается в практике ургентных
хирургов. В структуре ущемленных
грыж, которые занимают по частоте
второе место после острого аппен
дицита, ущемленные ПГЖ составля
ет 10 — 18%. Они сопровождаются
тяжелыми осложнениями, высокой
летальностью. В Украине в среднем
летальность при всех формах грыж
составляет 2,4 — 2,5%, в отдельных
областях — 3,7 — 5,7% [1—4], при
ущемленных ПГЖ — увеличивается
до 9 — 33% [1, 5—7], что определяет
практическую необходимость изу
чения различных аспектов данной
проблемы.
Цель исследования: разработка
оптимальной тактики при ущемлен
ных ПГЖ на основании анализа
факторов риска возникновения по
слеоперационных осложнений и
неблагоприятного исхода операции
у больных.

У

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен ретроспективный ана
лиз историй болезни 82 пациентов с
ущемленной ПГЖ, у которых выпол
нены неотложные хирургические
вмешательства в хирургических
клиниках за период с 2004 по 2014 г.
В историях болезни регистриро
вали следующие данные: возраст,
пол, размер грыжи, особенности
клинических проявлений, продол
жительность заболевания с момента
образования грыжи и ее ущемления,
данные анамнеза, сопутствующие
заболевания, индекс массы тела, сте
пень операционного риска по клас
сификации ASA (American Society of

hirurgiya.com.ua

Реферат
Проанализированы результаты хирургического лечения 82 больных по поводу
ущемленной послеоперационной грыжи живота (ПГЖ). Предложена оптимальная
хирургическая тактика в зависимости от наличия факторов риска возникновения
послеоперационных осложнений. Обоснован выбор метода операции у больных
при различной степени операционного риска.
Ключевые слова: послеоперационная грыжа живота; ущемление; хирургическая
тактика.

Abstract
The results of surgical treatment of 82 patients, suffering incarcerated postoperative
abdominal hernia, were analyzed. Optimal surgical tactics, depending on presence of
the risk factors for postoperative complications occurrence, was proposed. The choice
of operative method in patients with different operative risk, was substantiated.
Кey words: postoperative abdominal hernia; incarceration; surgical tactics.

Anestesiologists), вид анестезии, хи
рургическое вмешательство и его
продолжительность, послеопераци
онные осложнения, длительность
лечения в клинике, летальность.
У каждого пациента установлен
класс в соответствии со шкалой ASA
[8], которая определяет уровень рис
ка оперативного вмешательства и
анестезии. Хирургическое вмеша
тельство выполняли под местной (у
6 больных) или общей (у 76) анесте
зией в соответствии с функциональ
ным состоянием пациента и заклю
чением анестезиолога. Способ плас
тики грыжи определял оперирую
щий хирург. Использовали различ
ные аутопластические и протезиру
ющие "натяжные" и "ненатяжные"
способы герниопластики [4, 9, 10].
Результаты проанализированы с
учетом длительности лечения боль
ного в стационаре, частоты ослож
нений, летальности и других факто
ров.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Неотложное хирургическое вме
шательство по поводу ущемленной
ПГЖ выполнено у 756 пациентов, из

них 82 (10,8%) включены в исследо
вание.
Возраст пациентов от 29 до 89
лет, в среднем (63,4 ± 10,3) года, 44
(53,7%) из них были старше 60 лет.
Мужчин было 11 (13,4%), женщин —
71 (86,6%). У 19 (23,2%) пациентов
выявлена рецидивная грыжа (у 14
женщин и 5 мужчин). Грыжа сре
динной локализации отмечена у 72
(87,2%) больных, боковой — у 10
(12,8%). У 32 (39,0%) больных по
классификации Тоскина — Жебров
ского [10] грыжа была средних раз
меров, у 45 (54,9%) — обширная, у 6
(7,3%) — гигантская. Верхнесредин
ную грыжу чаще отмечали у мужчин,
нижнесрединную — у женщин. Бо
ковые грыжи чаще локализовались
справа в паховой, подреберной и
поясничной областях.
Продолжительность существова
ния грыжи установлена у 44 (53,7%)
пациентов. Она составляла от 4 мес
до 25 лет, в среднем (7,3 ± 6,5) года. У
18 пациентов грыжа существовала
более 10 лет. У 64 (78%) больных
грыжа была невправимая.
Наиболее частыми показаниями
к неотложной госпитализации па
циентов были локальная боль и не
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вправимость грыжевого образова
ния в области послеоперационного
рубца — у 70 (83,4%). Нечеткие кли
нические признаки отмечены у 11
пациентов, что потребовало прове
дения дополнительных диагности
ческих исследований и наблюдения.
У 36 (43,9%) пациентов обнаружены
признаки механической непрохо
димости кишечника. Срок от появ
ления симптомов ущемления до гос
питализации от 2 — 4 ч до 5 сут, в
среднем (1,9 ± 0,7) сут. В сроки до 24
ч от появления симптомов госпита
лизированы 64 (78,0%) пациента,
позже — 18 (12,0%).
Сопутствующие заболевания об
наружены у 62 (75,6%) пациентов,
преимущественно
хронические
сердечно—сосудистые (артериаль
ная гипертензия, кардиоваскуляр
ные расстройства).
У 16 (19,5%) пациентов состоя
ние оценено как II класса по ASA, у
39 (47,6%) — III класса, у 27 (32,9%)
— IV класса. Все пациенты, у кото
рых установлен II класс по ASA, жи
вы, ІІІ класс — умерли 3% больных,
IV класс — 3%.
Содержимым грыжевого мешка
явились: тонкая кишка — у 36
(43,9%) пациентов, большой саль
ник — у 19 (23,1%), толстая кишка —
у 1 (1,2%), несколько органов — у 26
(31,7%). При ущемлении кишки у 8
(9,8%) пациентов осуществлена ре
зекция ее некротизированного уча
стка. Из этих больных 6 (75,0%) бы
ли старше 65 лет. Резекция тонкой
кишки произведена 7 больным, обо
дочной кишки — 1. При нижнесре
динной грыже частота ущемления
кишки с ее резекцией больше (у 6
больных), чем при верхнесредин
ной (у 2).
Радикальные операции (различ
ные аутопластические и протезиру
ющие способы) выполнены у 54
больных, паллиативные ("ненатяж
ная" паллиативная герниопластика)
— у 27. Всего протезирующие спо
собы герниопластики применены у
38 (46,3%) больных, из них паллиа
тивная коррекция произведена у 23
(60,5%), радикальная герниопласти
ка — у 15 (39,5%). Необходимо отме
тить, что с 2003 г. использование
ССМ у больных при ущемленной

ПГЖ является в клинике обязатель
ным. В настоящее время у больных
при ущемленной ПГЖ наиболее на
дежной и соответствующей требо
ваниям неотложной хирургии в пла
не снижения травматичности счи
таем протезирующую герниоплас
тику по методу on lay. Она техничес
ки не сложна, в большинстве ситуа
ций обеспечивает достаточную ста
бильность брюшной стенки даже у
больных при высокой степени опе
рационного риска.
Из симультанных хирургических
вмешательств наряду с герниоплас
тикой аппендэктомия выполнена у 1
больного, тубэктомия — у 1, удале
ние дивертикула Меккеля — у 1, рас
сечение спаек в брюшной полости и
устранение непроходимости ки
шечника — у 16 (19,5%) больных.
Дополнительная декомпрессионная
интубация тонкой кишки с после
операционным лаважем кишечника
и энтеросорбцией произведена 14
больным.
Послеоперационные осложне
ния возникли у 26 (31,7%) больных:
пневмония и экссудативный плев
рит — у 2, сердечно—сосудистые
расстройства — у 5, острый тромбо
флебит поверхностных вен нижних
конечностей — у 1. Местные ослож
нения заживления раны выявлены у
16 пациентов, из них у 3 — нагное
ние раны, у 1 — гематома, у 10 — се
рома, у 1 — эвентрация. У одного
больного после операции образо
вался тонкокишечный свищ, кото
рый закрылся самостоятельно. По
вторные операции выполнены у 3
больных: у 1 — по поводу эвентра
ции, у 1 — при возникновении после
операции перитонита с некрозом
ущемленной кишки, которая до того
была признана жизнеспособной; у 1
— при ранней спаечной непроходи
мости кишечника.
После операции умерли 6 (7,3%)
больных, все были старше 65 лет, у
всех диагностированы тяжелые со
путствующие заболевания, из них 4
— поздно госпитализированы. Толь
ко 1 больной оперирован позже чем
через 6 ч после госпитализации.
Причиной смерти были острая
сердечно—сосудистая и дыхатель
ная недостаточность — у 1 больного
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при хроническом обструктивном
заболевании легких (III класс по
ASA); острая сердечно—сосудистая
недостаточность в раннем после
операционном периоде — у 2 (III и
IV класс по ASA); тромбоэмболия ле
гочной артерии — у 1 (III класс по
ASA); абдоминальный сепсис и по
лиорганная недостаточность — у 2
пациентов при текущем перитони
те, нагноении раны, двусторонней
пневмонии (IV класс по ASA).
Длительность лечения в стацио
наре от 7 до 64 дней, в среднем (11 ±
6,7) дня, при наличии послеопера
ционных осложнений она увеличи
валась в среднем до (16,4 ± 12,2) дня.
Продолжительность лечения боль
ных в стационаре значительно уве
личивалась при возникновении ос
ложнений у пациентов пожилого
возраста, длительном (более 10 лет)
существовании симптомов заболе
вания, позднем (позже чем через 24
ч) обращении, наличии сопутствую
щих заболеваний, высоком классе
по ASA, выполнении хирургическо
го вмешательства под общим обез
боливанием продолжительностью
более 2 ч.
Все эти факторы оценены как
оказывающие существенное влия
ние на частоту послеоперационных
осложнений.
Различные осложнения выявле
ны у 12 (75%) пациентов, которым
осуществляли обширный висцеро
лиз и декомпрессионную интуба
цию кишечника. Этот фактор также
определен как оказывающий значи
тельное влияние на осложненное
течение послеоперационного пери
ода, он отмечен только у одного из 6
умерших больных.
Также установлено, что леталь
ность лишь в определенной степени
соотносится с жизнеспособностью
ущемленной кишки. Из 6 умерших
больных только у 3 произведена ре
зекция кишечника.
Нами не установлена связь между
летальностью и способом гернио
пластики. Только у одного из умер
ших больных была выполнена ради
кальная операция с пластикой гры
жевых ворот по Сапежко, у осталь
ных — пластика без натяжения или
паллиативная коррекция: у 2 — уста
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новлен полипропиленовый им
плантат по методу on lay; у 2 — осу
ществлена паллиативная коррекция
грыжевого дефекта по Тоскину —
Жебровскому; у 1 — при флегмоне
грыжевого мешка выполнена герни
орафия краев грыжевого мешка с
наложением провизорных швов на
кожу.
Выбор способа герниопластики
патогенетически обоснован и на
правлен на уменьшение неблаго
приятного влияния повышения вну
трибрюшного давления (ВБД) после
грыжесечения на показатели гемо
динамики и дыхание. Обоснован
ность выбора "ненатяжных" мето
дов в таких ситуациях подтвержда
ется тем, что в группе пациентов с
сопутствующими заболеваниями
старше 65 лет после таких операций
отмечено неосложненное течение
послеоперационного периода, не
смотря на высокий класс по ASA,
указывающий на высокий уровень
операционного риска. Вместе с тем,
летальность достоверно соотносит
ся с классом по ASA (р<0,01), в кото
рой не учитывается травматичность
вмешательства.
Не только летальность, но и час
тота осложнений увеличивалась в
зависимости от исходного функци
онального статуса пациента; они
возникли соответственно у 1 (6,3%),
14 (35,9%) и 13 (48,1%) больных (II,
III и IV класс по ASA, р<0,01).
На основании анализа собствен
ных результатов и данных литерату
ры предложена такая хирургическая
тактика ведения больных при ущем
ленной ПГЖ.
1. При выборе лечебной тактики
необходим дифференцированный
подход с учетом клинической фор
мы и продолжительности заболева
ния, наличия осложнений и класса
операционного риска по ASA.
2. Операцию следует выполнять в
максимально короткие сроки после
госпитализации пациента и прове
дения адекватной предоперацион
ной подготовки. При нечетких кли
нических признаках заболевания
необходимо проводить динамичес
кое наблюдение, активно использо
вать для дифференциальной диа
гностики дополнительные методы
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исследования, в том числе ультра
звуковое исследование брюшной
стенки и брюшной полости.
3. При выполнении операции у
больных по поводу ущемленной
ПГЖ необходимо выбирать наиме
нее травматичный, но в то же время
достаточно надежный способ опе
рации для обеспечения стабильнос
ти передней брюшной стенки в по
слеоперационном периоде. Этим
требованиям соответствует проте
зирующая герниопластика по мето
ду on lay. При удовлетворительном
физическом состоянии больного
возможно применение метода про
тезирующей герниопластики sub lay.
Осуществление аутопластики при
ущемленной обширной и гигант
ской ПГЖ нецелесообразно в связи
с высоким риском возникновения
рецидива заболевания.
4. У больных при III и IV классе
операционного риска по ASA пато
генетически обосновано использо
вание паллиативных ("без натяже
ния") способов герниопластики.
Этот метод также обоснован при ос
ложнении ущемленной ПГЖ острой
непроходимостью кишечника и пе
ритонитом, в том числе при интуба
ции кишечника. Противопоказани
ем к ее использованию является
флегмона грыжевого мешка и
брюшной стенки.
5. В целях прогнозирования и
ранней диагностики нарушений ге
модинамики и дыхания герниопла
стику у больных по поводу ущемлен
ной ПГЖ целесообразно выполнять
под контролем ВБД во время опера
ции с последующим мониторингом
после нее. Выбранный метод дол
жен обеспечивать уменьшение не
благоприятного влияния повыше
ния ВБД после грыжесечения на
жизненно важные функции орга
низма вследствие возможного фор
мирования компартмент синдрома.
6. После операции пациентам
показаны профилактика и коррек
ция нарушений гомеостаза и экс
траабдоминальных заболеваний,
применение антибиотиков и дезин
токсикационной терапии, в том
числе с использованием энтеросор
бентов, активное ведение операци
онной раны.

Преобладание пациентов пожи
лого и старческого возраста обус
ловливает большую частоту ослож
ненных форм заболевания. Опас
ность выполнения плановой опера
ции у больных пожилого возраста
со сложными формами ПГЖ осо
бенно велика, поэтому очевидна
тенденция в практическом здравоо
хранении оперировать их только по
нетложным показаниям. Между тем,
дряблость тканей брюшной стенки,
склонность к запору и повышение с
возрастом ВБД способствуют быст
рому увеличению объема грыжево
го выпячивания, что, в сочетании с
образованием спаек, чревато воз
никновением таких осложнений,
как ущемление и спаечная непрохо
димость кишечника.

ВЫВОДЫ
1. Выявление до операции фак
торов риска, способствующих воз
никновению послеоперационных
осложнений и летальности, позво
ляет определить группу пациентов с
ПГЖ высокого риска и на основа
нии этого выбрать оптимальную хи
рургическую тактику и метод опера
ции.
2. По мере прогрессирования за
болевания резервные компенсатор
ные возможности организма паци
ентов при ПГЖ к стрессу, метаболи
ческим расстройствам, нарушениям
деятельности жизненно важных ор
ганов и систем значительно снижа
ются. Функциональная несостоя
тельность гомеостаза при таких со
стояниях, особенно у больных по
жилого возраста, требует более ак
тивной предоперационной подго
товки и своевременного раннего
выполнения адекватного оператив
ного вмешательства, что, однако, не
исключает неблагоприятного исхо
да.
3. Оптимальным способом про
филактики ущемления ПГЖ являет
ся своевременное выполнение пла
новой операции, в том числе у паци
ентов при высоком риске по класси
фикации ASA, поскольку при воз
никновении ущемления проблема
степени операционного риска при
обретает основное значение для ис
хода операции.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОРИСТАННЯ
ВИСОКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
ТА ЕЛЕКТРОКОАГУЛЯЦІЇ ПІД ЧАС ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ
ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ З ПРИВОДУ ДЕСТРУКТИВНИХ ФОРМ
ГОСТРОГО КАЛЬКУЛЬОЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ
М. Ю. Ничитайло, А. М. Базяк, В. В. Клочан, П. К. Груша, А. В. Гоман
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ
Білоцерківська міська лікарня, Київська область

COMPARATIVE ANALYSIS OF APPLICATION
OF HIGHLY INTENSIVE LASER IRRADIATION
AND ELECTROCOAGULATION WHILE LAPAROSCOPIC
CHOLECYSTECTOMY, PERFORMED FOR DESTRUCTIVE
FORMS OF AN ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS
М. Yu. Nichitaylo, А. М. Bazyak, V. V. Klochan, P. К. Grusha, А. V. Goman

Ч

астота виконання операцій
на печінці , позапечінкових
жовчних протоках у загаль
нохірургічному стаціонарі
неухильно збільшується, оскільки
жовчнокам'яну хворобу виявляють
майже у 10% населення. Разом з тим,
збільшується складність таких втру
чань як у відкритій, так і лапаро
скопічній хірургії. Перед хірургами
постає завдання зробити ці операції
максимально ефективними й без
печними. ЛХЕ вважають "золотим
стандартом", тому показання до її
використання при різних формах
гострого холециститу розширю
ються. Частка таких операцій у
провідних клініках становить 92 —
96%. Проте, незважаючи на перева
ги, ЛХЕ має свої особливості та
складнощі, зокрема, видділення
жовчного міхура від печінки та на
вколишніх тканин з подальшим об
роблянням ложа, особливо при дес
труктивних формах гострого холе
циститу за тривалості процесу по
над 72 год і вираженого інфільтра
тивно —спайкового процесу та за
наявності рубцево—зморщеного
жовчного міхура. Під час виконання
операції потрібно розсікати ткани
ни з забезпеченням надійного гемо
стазу і мінімальним ушкодженням
навколишніх тканин. Після таких
операцій виникають специфічні ус
кладнення, діагностика й корекція
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Реферат
Проведений порівняльний аналіз результатів використання діодного лазера (до
вжина хвилі 940 нм ) і електрокоагуляції під час виконання лапароскопічної холе
цистектомії(ЛХЕ). Оперовані 52 пацієнта з приводу гострого калькульозного холе
циститу, у яких замість електрокоагуляції застосований лазер, що забезпечило
зменшення термічного впливу на тканини, відсутність ускладнень, зменшення
тривалості лікування хворих у стаціонарі після операцій з (5,2 ± 1,2 ) до (4,9 ± 0,6 )
дня.
Ключові слова: гострий калькульозний холецистит; лапароскопічна холецистек
томія; лазер; електрокоагуляція.

Abstract
Comparative analysis of results of the laser diode (the wave length 940 nm) and elec
trocoagulation application while performing laparoscopic cholecystectomy was con
ducted. For an acute calculous cholecystitis 52 patients were operated, in whom
instead of electrocoagulation the laser was applied, provide for reduction of thermal
impact on tissues, the complications absence, reduction of the patients stationary
treatment duration postoperatively from (5.2 ± 1.2) to (4.9 ± 0.6) days.
Key words: acute calculous cholecystitis; laparoscopic cholecystectomy; laser; еlec
trocoagulation.

яких становить серйозні труднощі:
неправильне обробляння ложа
жовчного міхура може спричинити
внутрішньочеревну кровотечу, жов
чотечу, виникнення жовчного пери
тоніту. Частота цих ускладнень ста
новить від 0,2 до 14%.
В ендохірургічній практиці для
дисекції тканин і здійснення гемо
стазу найбільш часто використову
ють високочастотні електрохірур
гічні апарати. Переваги електрокоа
гуляції — це простота використан
ня, висока швидкість розсічення
тканин під час роботи в монополяр
ному режимі, надійність гемостазу.

Проте, її застосування в лапаро
скопічній хірургії має свої особли
вості і потенційні проблеми: мож
ливі термічні опіки органів внаслі
док як прямого, так і ємнісного про
бивання електроенергії, феномен
тунелізації струму з пошкодженням
суміжних органів, феномен демоду
ляції струму з ураженням пацієнта
струмом низької частоти, опік в
ділянці пасивного електрода. При
застосуванні електрокоагуляції ут
ворюється велика кількість диму, що
значно погіршує видимість в опе
раційному полі. Тому високочастот
ний електричний струм потрібно
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дуже обережно застосовувати у зо
нах розташування життєво важли
вих структур та великих судин. За
даними вітчизняних та зарубіжних
авторів, частота електрохірургічних
ускладнень під час виконання лапа
роскопічних втручань становить від
0,5 до 12,0%. У зв'язку з цим пробле
ма вибору оптимального методу
фізичного впливу на тканини під
час виконання ендоскопічних опе
рацій актуальна. На думку дослід
ників, для дисекции і коагуляції тка
нин перспективним є використання
високоінтенсивного лазерного ви
промінювання.
Мета дослідження: oбґрунтувати
можливість використання високоін
тенсивного лазерного випроміню
вання з довжиною хвилі 940 нм для
видалення жовчного міхура з навко
лишніх тканин та обробляння його
ложа під час виконання ЛХЕ з при
воду деструктивних форм гострого
холецисттиту.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У 2013 р. у клініці ЛХЕ виконана у
166 хворих з приводу гострого каль
кульозного холециститу (табл. 1).
Пацієнти розподілені на дві групи. У
52 хворих (основна група) під час
втручання використовували висо
коінтенсивне лазерне випроміню

Òàáëèöÿ 1.

вання, у 114 (група порівняння) —
монополярну електрокоагуляцію.
Вік хворих від 24 до 82 років, у се
редньому в основній групі — (58,4 ±
8,2 ) року, в групі порівняння — ( 62,4
± 12,2 ) року. В обох групах преважа
ли жінки: 48 — в основній групі, 102
— в групі порівняння.
У групі порівняння виконували
типову ЛХЕ з використанням моно
полярної електрокоагуляції, засто
совували коагулятор Erbotom ICC
200 в стандартному режимі. В ос
новній групі застосовували висо
коінтенсивне лазерне випроміню
вання з довжиною хвилі 940 нм за
допомогою лазерного коагулятора
ЛІКА— ХІРУРГ в імпульсному режимі
10:50 та 50:50, потужність 10 — 20 Вт,
безконтактним методом впливу —
для дисекції тканин і в безперервно
му режимі потужність 5 — 15 Вт —
для коагуляції. В експерименті дове
дено, що такий режим лазерного ви
промінювання забезпечує найбіль
шу швидкість дисекції та надійний
гемостаз за мінімального термічно
го пошкодження навколишніх тка
нин. При виникненні технічних
труднощів під час виділення жовч
ного міхура з навколишніх інфільт
ративно—змінених тканин та спай
ок у проблемних зонах воріт печін
ки дисекцію здійснювали ендо
скопічними ножицями без застосу

Ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà ïàö³ºíò³â
Ïîêàçíèê

Ê³ëüê³ñòü ïàö³ºíò³â
Æ³íêè
×îëîâ³êè
Òðèâàë³ñòü îïåðàö³¿, õâ
Òåìïåðàòóðà ò³ëà ï³ñëÿ îïåðàö³¿, °Ñ
1–øà äîáà
2–ãà äîáà
3–òÿ äîáà
Òðèâàë³ñòü ã³ïåðòåðì³¿, ä³á
9
Ê³ëüê³ñòü ë åéêîöèò³â, ×10 â 1 ë
1–øà äîáà
2–ãà äîáà
3–òÿ äîáà
Îá’ºì âèä³ëåíü ïî äðåíàæó çà 1 äîáó, ìë
Òðèâàë³ñòü äðå íóâàííÿ ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè, ä³á
Â³äíîâëåííÿ ôóíêö³é êèøå÷íèêó (ïîÿâà âèïîðîæíåíü)
Çàñòîñóâàííÿ çíåáîëþâàëüíèõ çàñîá³â ï³ñëÿ îïåðàö³¿
Â³äíîâëåíÿ ô³çè÷íî¿ àêòèâí³ñò³, ä³á
Òðèâàë³ñòü ë³êóâàííÿ ó ñòàö³îíàð³, äí³â
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Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ
îñíîâí³é
ïîð³âíÿííÿ

52
48
4
64

114
102
8
55

37,5
37,3
36,8
2,8

37,9
37,4
37,2
3,6

9,2
8,8
8,2
20,4
1,8
2,2
2,8
1
4,9

9,8
8,8
8,4
45,6
2,4
2,8
3,2
1
5,2

вання електрокоагуляції з подаль
шим оброблянням діодним лазером.
Ложе жовчного міхура обробля
ли через лапароскопічний порт діа
метром 5 мм, розташований в пра
вій підребровій ділянці по середньо
ключичній лінії, безконтактним ме
тодом (відстань між кінцем світло
воду і коагульованою поверхнею 8
— 16 мм), коловими рухами від цен
тру до периферії спіралеподібно,
починаючи з ділянок з інтенсивною
кровотечею, далі — на всю ранову
поверхню від краю до воріт печінки,
до забезпечення повного гемостазу.
При деструктивних формах гос
трого холециститу під час видділен
ня жовчного міхура від печінки фік
совані некротизовані фрагменти
його задньої стінки залишали в ложі
печінки з подальшою лазерною коа
гуляцією залишених фрагментів до
повного усунення слизової оболон
ки міхура. Всі оперативні втручання
завершували встановленням в підпе
чінкове заглиблення дренажа та вве
денням антибіотиків.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В групі порівняння ЛХЕ супрово
джувалася технічними труднощами.
Під час здійснення електрохірур
гічного гемостазу часто робоча час
тина інструмента прилипала до коа
гульованої поверхні з подальшим
відривом струпа і відновленням кро
вотечі. Також на поверхню інстру
мента налипала велика кількість ко
агульованих речовин, що порушува
ло контакт інструмента з тканина
ми. Значне задимлення операційно
го поля обмежувало видимість і
спричиняло додаткові незручності.
При застосуванні діодного лазе
ра цих незручностей не було через
безконтактний метод дії. Проте,
відзначали засліплення яскравими
спалахами під час лазерного оп
ромінення операційного поля. Під
час операції дещо більшою була
тривалість коагуляції при викорис
танні лазера у порівнянні з такою за
електричного впливу, що, можливо,
пояснюється впровадженням мето
ду в практику та надбанням певних
технічних навиків хірурга і персона
лу операційної, підбором оптималь
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них параметрів режиму та дози коа
гуляції.
При лазерній коагуляції після
операції відзначали зменшення
кількості лейкоцитів, гіпертермії та
її тривалості, а також об'єму виділень
по дренажній трубці. Функція ки
шечнику відновлювалась раніше
(через 2,2 доби — в основній групі,
через 2,8 доби — в групі порівнян
ня). Метод коагуляції не впливав на
фізичну активність пацієнтів після
операції, всі вони самостійно вста
вали у першу добу. В основній групі
пацієнтам була потрібна менша
кількість знеболювальних засобів.
Все це сприяло зменшенню трива
лості лікування хворого у стаціонарі
з 5,2 до 4,9 дня.
Таким чином, виконання ЛХЕ з
приводу деструктивних форм холе
циститу з використанням електро
коагуляції часто супроводжується
технічними труднощами. Енергія
високоінтенсивного лазерного ви
промінювання з довжиною хвилі
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Òàáëèöÿ 2.

Àíàë³ç ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ óñêëàäíåíü
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü â ãðóïàõ
îñíîâí³é
ïîð³âíÿííÿ

Óñêëàäíåííÿ

Ãåìàòîìà ï³äïå÷³íêîâîãî çàã ëèáëåííÿ
Á³ëîìà ï³äïå÷³íêîâîãî çàã ëèáëåííÿ
²íô³ëüòðàò îïåðàö³éíî¿ ðàíè
Ëåòàëüí³ñòü ï³ñëÿ ËÕÅ
×àñòîòà ðàíí³õ ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ óñêëàäåíü,%
ÏÕÅÑ (÷åðåç 1 ì³ñ)
Ïðèì³òêà.

–
–
2
–
3,84
2

1
1
4
–
5,26
5

ÏÕÅÑ – ïîñòõîëåöèñòåêòîì³÷íèé ñèíäðîì.

940 нм має переваги у порівнянні з
високочастотною електроенергією:
безконтактність (відсутність ефекту:
прилипання інструмента до коагу
льованої поверхні); значно менша
глибина термічного пошкодження
тканин; менше задимлення в зоні
операції; відсутність потенційної
небезпеки виникнення електрохі
рургічних ускладнень, забезпечення
більш ефективного гемо— і жовчос
тазу. Вплив високоінтенсивного ла
зерного випромінювання в порів
нянні з електрокоагуляцією зумов

лює менш виражену ексудативну і
лейкоцитарну реакцію. Викорис
тання цього методу забезпечує по
кращення результатів лікування хво
рих, зменшення ризику виникнення
ускладнень та тривалості лікування
хворого у стаціонарі (табл. 2).
Високоінтенсивне лазерне ви
промінювання з довжиною хвилі
940 нм є альтернативою високочас
тотному електричному струму під
час виконання ЛХЕ з приводу дест
руктивних форм холециститу.
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КЛІНІЧНА ТА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
ГОСТРОГО БІЛІАРНОГО ПАНКРЕАТИТУ
С. М. Василюк, В. В. Іванина
Івано—Франківський національний медичний університет

CLINICAL AND LABORATORY DIAGNOSIS OF
AN ACUTE BILIARY PANCREATITIS
S. М. Vasylyuk, V. V. Іvanyna

Г

острий панкреатит є най
більш частим хірургічним
захворюванням. Його час
тота становить від 5 до 10%
в структурі захворювань органів че
ревної порожнини, що потребують
виконання невідкладних втручань,
де він посідає третє місце після гос
трого холециститу і гострого апен
дициту [1]. За темпами збільшення
захворюваності гострий панкреатит
випереджає інші захворювання ор
ганів черевної порожнини. У 25%
хворих діагностують тяжкий пан
креатит, за якого, навіть у спеціалізо
ваних клініках світу, загальна ле
тальність стабільно висока — майже
15%, у фазі ферментного шоку — 85
— 90% [2 — 4]. Важливими чинника
ми, що визначають летальність, є
пізня або помилкова діагностика,
недооцінка тяжкості стану хворих і,
відповідно, неадекватний вибір кон
сервативних і хірургічних заходів.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведене клінічне обстеження
й лікування 126 хворих з приводу
ГБП у хірургічному відділенні
міської клінічної лікарні № 1 Івано—
Франківська. Чоловіків було 32
(25,4%), жінок — 94 (74,6%). Біль
шість (59,5%) пацієнтів були віком
від 41 до 60 років, 13,4% — старше 61
року. У всіх хворих проведений не
обхідний комплекс обстеження з
використанням лабораторних і ін
струментальних методів за локаль
ними протоколами.
Пацієнти розподілені на три гру
пи. У 65 хворих (1—ша група) вияв
лений ізольований холецистолітіаз,
у 42 з них — гострий, у 23 — хроніч
ний калькульозний холецистит. У 35

Реферат
Проведене клінічне обстеження 126 хворих на гострий біліарний панкреатит
(ГБП). У 65 хворих (1—ша група) відзначений ізольований холецистолітіаз; у 35
(2—га група) — холелітіаз, що не спричиняв обтурацію спільної жовчної протоки
(СЖП); у 26 (3—я група) — холелітіаз, що спричинив обтурацію жовчовивідних
шляхів (в тому числі вклинені конкременти в устя великого сосочка дванадцятипа
лої кишки — ВСДК). Клінічний перебіг ГБП відрізнявся залежно від локалізації кон
крементів позапечінкових жовчних проток. У хворих при ГБП спостерігали
біохімічні ознаки функціональних розладів гепатоцита, що потребувало включення
гепатопротекторних препаратів у комплекс періопераційної консервативної те
рапії. Визначення активності панкреатичної α—амілази у сироватці крові та прове
дення АСТІМ Pancreatitis тесту є найбільш чутливими і специфічними методами
біохімічної діагностики ГБП.
Ключові слова: гострий біліарний панкреатит; клінічний перебіг; діагностика.

Abstract
In 126 patients, suffering an acute biliary pancreatitis (ABP), clinical examination was
conducted. In 65 patients (1—st group) the isolated cholecystolithiasis was noted; in 35
(2—nd group) — cholelithiasis, which did not cause obturation of common biliary duct;
in 26 (3—rd group) — cholelithiasis, which caused the biliary ways obturation (including
calculi, which were incorporated into the duodenal papilla magna ostium). Clinical
course of an ABP have differed depending on localization of calculi of extrahepatic bil
iary ducts. In patients, suffering ABP, a biochemical signs of hepatocytes functional dis
orders were observed, impacting the need for hepatoprotector preparations inclusion
into complex of perioperative conservative therapy. Determination of activity of pancre
atic α—аmylase in the blood serum and conduction of the АСТІМ Pancreatitis test con
stitute the most sensitive and specific methods of the ABP biochemical diagnosis.
Кey words: acute biliary pancreatitis; clinical course; diagnosis.

пацієнтів (2—га група) верифіковані
дрібні конкременти у різних жовчо
вивідних шляхах, що не спричиняли
обтурацію СЖП, у 14 з них раніше
виконана холецистектомія. У 26
хворих (3—тя группа) верифіковані
конкременти, що обтурували СЖП, в
тому числі — вклинені у ВСДК, у 7 з
них під час холецистектомії видале
ний жовчний міхур.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Клінічний перебіг ГБП у хворих
1—ї групи був подібним до такого за
гострого холециститу або печінко
вої кольки. Про це свідчить встанов
лення попереднього діагнозу ур
гентним хірургом у приймальному
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відділенні. Під час госпіталізації у 44
(67,7%) хворих — діагностована пе
чінкова колька, у 16 (24,6%) — гос
трий калькульозний холецистит, у 5
(7,7%) — гострий панкреатит.
У 87,7% пацієнтів біль локалізу
вався у правій підребровій ділянці, у
5 (7,7%) — був типовий "панкреатич
ний", "оперізуючий". У 51 (78,5%)
хворого біль іррадіював у праву по
ловину грудної клітки і шию. Нудота
і одноразове блювання відзначені,
відповідно, у 81,5 і 56,9% хворих,
підвищення температури тіла до
38°С і більше у 81,3%. У цих хворих
не спостерігали багаторазове блю
вання, притаманне гострому пан
креатиту, відзначали переважно од
норазове блювання жовчю (у 56,9%).
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Характерні для гострого холецисти
ту клінічні симптоми (Oртнера, дe
Mюссі, Mурфі, Кера тощо) виявлені у
66,2% хворих, ознаки місцевого пе
ритоніту — у 45 (69,2%), дифузного
— у 6 (17,1%).
Пацієнти 2—ї групи під час госпі
талізації скаржилися на біль у че
ревній порожнині, в тому числі по
стійний — 74,3%, нападоподібний —
9 (25,7%). У 45,7% хворих біль лока
лізувався у надчеревній ділянці, у
(25,7%) — у правій підребровій. У
22,8% хворих відзначали "оперізую
чий" біль без типової іррадіації. Суб
іктеричність шкіри і склер виявлена
у 19 (54,3%) хворих, підвищення
температури тіла понад 38°С — у
68,6%. Проте, підвищення темпера
тури тіла скоріше розцінювали як
прояв холангіту. У 25,7% хворих від
значене збільшення меж печінки за
Курловим. Специфічні симптоми
гострого холециститу діагностували
у 2 (5,7%) пацієнтів, місцевиий пери
тоніт, що локалізувався у правій
підребровій ділянці — у 54,3%.
Найбільш типові клінічні ознаки
гострого панкреатиту виявлені у
пацієнтів 3—ї групи. На тлі загальної
слабості (у 92,3% хворих) і втрати
апетиту (у 84,6%) спостерігали по
стійний біль (у 80,8%), "оперізую
чий" — у 18 (69,2%). Найчастіше (у
53,8% хворих) біль іррадіював у по
перекову ділянку, у 26,9% — не мав
типової іррадіації. В усіх хворих цієї
групи відзначали субіктеричність
склер і шкіри. За відсутності напру
ження м'язів передньої черевної
стінки у 9 (34,6%) хворих діагносту
вали симптоми дифузного пери
тоніту.
За ізольованого холецистолітіазу
типові симптоми гострого панкреа
титу у значної кількості пацієнтів не
спостерігали. Найбільш часто у 1—й
групі відзначали локальне напру
ження м'язів передньої черевної
стінки в проекції підшлункової зало
зи (симптом Keрте) — у 23,1% хво
рих, у 2—й групі — у 45,7%. У хворих
3—ї групи специфічні симптоми
гострого панкреатиту діагностували
найчастіше. Симптоми Саферта (у
69,2%), Куллена (у 57,7% ), Keртe (у
84,6%), Воскресенського (у 73,1%) є
типовими для ГБП, спричиненого
вклиненням конкремента у ВСДК.
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Активність цитолітичних гепато
специфічних ферментів різнилася у
пацієнтів різних груп. У хворих 1—ї
групи активність АсАТ становила у
середньому (0,44 ± 0,05) мкмоль/(мл
× год), медіана 0,32 мкмоль/(мл ×
год), у контролі — (0,31 ± 0,04)
мкмоль/(мл × год); активність АлАТ
— підвищена до (0,72 ± 0,08)
мкмоль/(мл × год), медіана 0,40
мкмоль/(мл × год), у контролі —
(0,48 ± 0,05) мкмоль/(мл × год).
Відповідно, коефіцієнт de Ritis змен
шувався до 0,58 ± 0,07 (медіана 0,50).
У пацієнтів 2—ї групи активність
АсАТ перевищувала не тільки показ
ники у контрольній групі, а й у 1—й
групі, і становила (0,52 ± 0,06)
мкмоль/(мл × год), медіана 0,37
мкмоль/(мл × год). Активність АлАТ
збільшена
до
(0,86
±
0,07)
мкмоль/(мл × год), медіана 0,52
мкмоль/(мл × год), що зумовлювало
збільшення коефіцієнту de Ritis до
0,62 ± 0,08 (медіана 0,6). Найвища ак
тивність АсАТ — (0,89 ± 0,07)
мкмоль/(мл × год), медіана 0,45
мкмоль/(мл × год) та АлАТ — (1,21 ±
0,09) мкмоль/(мл × год), медіана 0,65
мкмоль/(мл × год), відзначена у
пацієнтів 3—ї групи, у яких вклинен
ня конкремента, у ВСДК спричиняло
холестаз. Коефіцієнт de Ritis у них
становив 0,77 ± 0,08 (медіана 0,61).
Незважаючи на те, що АлАТ і
АсАТ у клінічній практиці вважають
біохімічними маркерами пошкод
ження гепатоцита, їх активність не
завжди точно відображає його
функціональний стан, ці ферменти
у більшій концентрації розподіля
ються у перипортальній зоні гепато
цита, у меншій — у центрі часточок.
Більш специфічним маркером є
оцінка активності γ—глутатіонтран
сферази. Вона забезпечує біологічні
функції печінки і в однаковій кон
центрації міститься у центрі часто
чок і в перипортальній зоні. Оскіль
ки центр печінкової часточки най
більш функціонально чутливий до
різних патологічних впливів, ми
вважали за доцільне проаналізувати
зміни активності цього ферменту у
пацієнтів.
У хворих 1—ї групи активність
γ—глутатіонтрансферази становила
(200,1 ± 17,4) ум. од., що відповідало
такій у контрольній групі — (196,4 ±

14,5) ум. од., медіана 148,5 ум. од. У
пацієнтів 2—ї групи активність цьо
го ферменту перевищувала таку в
контрольній групі і становила (320,2
± 18,8) ум. од., медіана 208,5 ум. од.,
що свідчило про функціональні роз
лади гепатоцита. У хворих 3—ї гру
пи цей показник становив (630,5 ±
25,2) ум. од., медіана 400,5 ум. од., що
втричі перевищувало такий у кон
трольній групі і свідчило про гли
бокі функіональні порушення пе
чінки, що потребувало включення у
комплекс періопераційної терапії
гепатопротекторів.
Аналізуючи результати біохіміч
них досліджень, ми встановили, що
підвищення активності трансаміназ
є типовим для ГБП, незалежно від
локалізації конкрементів чи жовч
ного сладжу у позапечінкових жовч
них протоках. У пацієнтів 3—ї групи
підвищення активності трансаміназ
найбільш виражене. У хворих 1—ї та
2—ї груп виявлене зменшення ко
ефіцієнту de Ritis, у пацієнтів 3—ї
групи — його збільшення. Підви
щення активності γ—глутатіонтран
сферази понад 400,5 ум. од. та до
стовірне збільшення вмісту загаль
ного білірубіну впродовж 24 год
лікування хворого у стаціонарі та
кож свідчило про вклинення кон
кремента в усті ВСДК.
Підвищення активності α—амі
лази у сироватці крові та сечі у
порівнянні з референтними величи
нами (відповідно до 80 і 380 од./л)
відзначали не в усіх пацієнтів. У
пацієнтів 1—ї групи діагностична
чутливість визначення активності
α—амілази у сироватці крові стано
вила 0,66, у сечі — 0,42, що свідчило
про невисокі діагностичні можли
вості. У пацієнтів 2—ї групи цей тест
був більш чутливим: у сироватці —
0,89, у сечі — 0,80. Найбільш часто
підвищення активності α—амілази
спостерігали у пацієнтів 3—ї групи:
чутливість її визначення у сироватці
становила 0,96, у сечі — 0,88. Діагно
стична специфічність визначення
активності α—амілази у сироватці
крові становила 0,85, у сечі — 0,75.
Цінність позитивного результату бу
ла найвищою при визначенні актив
ності α—амілази у сироватці крові
хворих 2—ї (0,85) та 3—ї (0,86) груп.
Цінність негативного результату та
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кож була найвищою у пацієнтів 2—ї
(0,88) та 3—ї (0,96) груп.
Визначення активності панкреа
тичної α—амілази у сироватці крові і
сечі було найбільш специфічним те
стом у хворих при ГБП, незалежно
від клінічної ситуації. У більшості
хворих цей показник перевищував
референтні значення у сироватці
(53,0 од./л) та сечі (319,0 од./л). Чут
ливість цього тесту була у межах від
92 до 100%, цінність позитивного
результату — 1,0, незалежно від біо
логічного матеріалу, в якому його
визначали, що дозволяє рекоменду
вати його широке впровадження у
клінічну практику.
Діагностична чутливість визна
чення активності ліпази у хворих
усіх груп висока: у 1—й групі — 0,84,
2—й групі — 0,80, 3—й групі — 0,88.
Специфічність методу 0,75. Цінність
позитивного результату у 1—й групі
— 0,77, 2—й групі — 0,76, 3—й групі
— 0,78. За результатами досліджен
ня, активність ліпази у сироватці
крові у хворих при ГБП підвищена,

проте, ізольоване застосування цьо
го тесту з метою діагностики гос
трого панкреатиту недоцільне через
його недостатю специфічність. Діаг
ностичну важливість його можна
оцінювати тільки в поєднані з визна
ченням активності α—амілази або
панкреатичної α—амілази у сиро
ватці крові та сечі.
Найбільш простим методом якіс
ної оцінки вмісту трипсиногену—2 в
сечі є АСТІМ Pancreatitis тест [4, 5].
Метод застосований у 25 пацієнтів
кожної групи та 20 осіб контрольної
групи. Встановлена висока чут
ливість тесту у пацієнтів всіх груп
(96,0 — 100,0%), специфічність ста
новила 95,0%. Невелика кількість
спостережень не дозволяє остаточ
но оцінити його діагностичну цін
ність, проте, отримані результати
дозволяють припустити його ефек
тивність. Важливим є те, що АСТІМ
Pancreatitis тест як скринінговий ме
тод можна проводити впродовж 5 —
10 хв в умовах приймального від
ділення, за його результатами визна

чати подальшу діагностичну такти
ку. За негативного результату тесту
діагноз ГБП з високою ймовірністю
можна виключити. Позитивний ре
зультат тесту, на нашу думку, ще до
проведення складних біохімічних,
ультразвукових, радіологічних ме
тодів дослідження, є показанням до
проведення антисекреторної кон
сервативної терапії.

ВИСНОВКИ
1. У пацієнтів при холецисто
літіазі під час госпіталізації частіше
діагностували калькульозний холе
цистит чи печінкову кольку і тільки у
7,7% — ГБП.
2. Визначення активності пан
креатичної α—амілази у сироватці
крові
та
проведення
АСТІМ
Pancreatitis тесту є найбільш чутли
вими і специфічними методами
біохімічної діагностики ГБП.
3. Перспективним у плані по
дальших досліджень є розробка діаг
ностичного алгоритму на підставі
викладених нами даних.
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РОЛЬ МАТРИКСНИХ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗ ТА ЇХ ІНГІБІТОРІВ
У ПАТОГЕНЕЗІ ПСЕВДОКІСТ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
І. А. Криворучко, Н. М. Гончарова, С. А. Андреєщев
Харківський національний медичний університет МОЗ України

THE ROLE OF MATRIX METALLOPROTEINASES
AND THEIR INHIBITORS IN PATHOGENESIS
OF PANCREATIC PSEUDOCYSTS
І. А. Кryvoruchko, N. М. Goncharova, S. А. Аndreyeshchev
ронічний панкреатит (ХП)
належить до групи хроніч
них захворювань ПЗ різної,
переважно запальної при
роди, що характеризується фазо
во—прогресуючими вогнищевими,
сегментарними або дифузними де
генеративними і деструктивними
змінами її екзокринної частини, ат
рофією залозистих елементів (пан
креацитів), заміщенням їх фіброз
ною тканиною; змінами в прото
ковій системі ПЗ; утворенням кіст і
конкрементів; порушенням екзо
кринної та ендокринної функцій ПЗ
різного ступеня. ХП — поліетіо
логічне захворювання ПЗ, яке вини
кає внаслідок атак гострого панкре
атиту (ГП) чи травми ПЗ. Як свідчать
дані літератури, частота виявлення
ХП становить приблизно 30 на 100
000 хворих [1].
Пріоритетними напрямками су
часних досліджень в панкреатології
є вивчення механізмів втрати функ
ціонуючої тканини ПЗ і заміщення її
сполучною тканиною. При пошкод
женні ацинарних клітин ПЗ про
відну роль відіграють складні проце
си міжклітинної взаємодії, які ак
тивізуються під впливом імунних і
неімунних чинників. Тобто, в основі
фіброзних змін в ПЗ при ХП, як
наслідок дії динамічного каскаду ци
токінів, хемокінів, факторів росту та
багатьох інших, лежить порушення
балансу між процесами синтезу та
розпаду протеїнів позаклітинного
матриксу (ПКМ) з його накопичен
ням та деградацією [2]. Саме фіброз
ПЗ у теперішній час вважають
провідним патологічним механіз
мом ХП та його ускладнень, ключову
роль при цьому відіграють PSCs—

Х
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Реферат
Дослідження проведене у 47 хворих, оперованих з приводу псевдокіст (ПК) під
шлункової залози (ПЗ). Для оцінки факторів запалення, тяжкості гіпоксії та стану
реконструкції тканини ПЗ визначали активність матриксних металопротеїназ
(ММП—9) та вміст їх тканинного інгібітору (ТІМП—2) у сироватці крові. Відзначено
високу активність ММП—9 та ТІМП—2 у хворих за наявності ПК ПЗ І і II типу, що,
ймовірно, зумовлене компенсаторною реакцією, спрямованою на пригнічення де
струкції системи колагену (переважно колагену IV типу) та попередження подаль
шої перебудови сполучної тканини ПЗ. При прогресуванні фіброзу ПЗ активність
ММП—9 та рівень ТІМП—2 знижувались у порівнянні з цими показниками за його
відсутності. При ПК ПЗ ІІІ типу активність ММП—9 була на 83,6% вище, ніж у кон
трольній групі, проте, на 51,4 і 35,1% нижче, ніж за ПК ПЗ I і II типу. В усіх хворих
спостерігали ендотеліальну дисфункцію з пошкодженням ендотелію, про що
свідчило значне підвищення вмісту у плазмі крові ендотеліального фактору росту
(VEGF). Це створювало сприятливі умови для ремоделювання тканини ПЗ, при
цьому дефект паренхіми заміщувався тканиною з нижчим рівнем організації, зок
рема, рубцевою, за повторного ушкодження клітин відзначали ще більшу акти
вацію панкреатичних зірчастих клітин (PSCs) і збільшення продукції компоненту
позаклітинної матриці.
Ключові слова: псевдокісти підшлункової залози; патогенез; матриксні метало
протеїнази.

Abstract
The investigation was conducted in 47 patients, оperated on for pancreatic pseudo
cysts (PP). Activity of matrix metalloproteinases (ММP—9) and content of their tissue
inhibitor (ТІМP—2) were determined in the blood serum for estimation of inflammatory
factors, hypoxia severity and state of the pancreatic tissue reconstruction. High activity
of ММP—9 and ТІМP—2 in presence of PP types І and II was noted in patients, what,
probably, is caused by compensation reaction, directed towards inhibition of the colla
gen system destruction (predominantly of collagen type IV) and prevention of further
reconstruction of pancreatic connective tissue. While progressing of pancreatic fibrosis
the ММP—9 activity and the ТІМP—2 level have lowered in comparison with these
indices while its absence. In PP type ІІІ the ММP—9 activity was by 83.6% higher, than
in a control group, but, by 51.4 and 35.1% lower, than in PP types I and II. In all the
patients endothelial dysfunction with endothelial injury was observed, witnessed by sig
nificant rising of the VEGF content in the blood serum. It have created favorable condi
tions for pancreatic tissue remodeling while parenchymal defect have been constituted
by tissue, owing lower level of organization, including a cicatricial one. In cases of cel
lular repeated affection more activation of pancreatic stellate cells and enhancement of
production of extracellular matrix component were noted.
Key words: pancreatic pseudocyst; pathogenesis; matrix metalloproteinases.

міофібробластоподібні
клітини,
здатні змінюватися від спокійного
до активованого фенотипу й назад,
нагадуючи PSCs печінки [3, 4]. PSCs
виявляють в ділянках екзокринної
тканини ПЗ, а також при активації
багатьма чинниками, зокрема, ета
нолом, при оксидантному стресі то

що. Ці клітини здатні мігрувати до
вогнищ ураження ПЗ, беруть участь
в "усуненні" пошкодження, при цьо
му секретують компоненти ПКМ.
Порушення функціонування PSCs
може відігравати роль у патогенезі
як панкреатиту, так і раку ПЗ, а саме:
їх надмірна й повторна активація
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може спричинити рак ПЗ на тлі ХП.
Це відбувається під впливом про
фіброгенних медіаторів, продукова
них пошкодженими клітинами ПЗ, а
також клітинами, які беруть участь у
запаленні: макрофагами, лімфоци
тами тощо, які зумовлюють перехід
PSCs в активний стан [5].
Значний вклад у виникнення за
хворювань ПЗ вносять ендотеліаль
ні фактори, в тому числі VEGF. Слід
зазначити, що деякі доступні в літе
ратурі дані щодо порушення функції
ендотелію та впливу VEGF на проце
си запалення, фіброзування ПЗ су
перечливі, а відомості про вплив за
палення (за рівнем інтерлейкіну—6
— IЛ—6), гіпоксії (за рівнем VEGF),
желатинази В (за активністю ММП—
9) і ТIМП—2 у патогенезі ХП та його
ускладнень нечисленні й неодно
значні [6].
Аналіз публікацій в пошуковій
базі PubMed за назвою "Matrix metal
loproteinase in diseases of pancreas",
показав, що станом на 17.11.14 вияв
лено 450 джерел, в яких так чи інак
ше висвітлені питання щодо ролі
різних MMП в патогенезі захворю
вань ПЗ, проте, більшість публікацій
присвячені раку ПЗ. Тільки у двох
дослідженнях вивчено роль MMП—
9 в патогенезі ХП. В одному з них на
ведені дані, пов'язані з підвищенням
у сироватці крові активності MMП—
9 у пацієнтів при ХП [7]; в іншому
відзначено, що активація MMП—9
сприяла виникненню цукрового
діабету при ХП, що пов'язане з про
теолітичною деградацією інсуліну,
зумовленою цим ферментом [8].
Основою для проведення дослід
ження стала сформульована нами
гіпотеза, що в умовах гіпоксії та
ішемії ПЗ внаслідок її ушкодження
під впливом ангіогенних чинників
відбувається активація і проліфе
рація ендотеліоцитів, що завершу
ється процесами неоваскуляризації,
а недостатня деградація ПКМ, що на
копичується, є основною причиною
прогресування фіброзу і ремоделю
вання тканини ПЗ, появи усклад
нень, у тому числі внаслідок повтор
ної дії екзогенних та ендогенних
чинників. При цьому ми вважали,
що ремоделювання тканини ПЗ —
гетерогенний процес, що зумовлює

зміни у сполучній тканині, пору
шення структури і функції органа
внаслідок динамічного процесу ди
ференціювання, міграції, розвитку
та дозрівання клітин.
Мета роботи: визначити про
фіброгенні медіатори, маркери ен
дотеліальної дисфункції і гемостазу
у хворих за різних типів ускладне
них ПК ПЗ.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Дизайн дослідження схвалений
Етичним комітетом. Обов'язковою
умовою включення у дослідження
було одержання поінформованої
згоди учасників. Дослідження про
ведені у 47 хворих віком у середньо
му (43,58 ± 7,38) року, співвідношен
ня чоловіки /жінки 8,4 : 1.
Критерії включення: наявність
ПК ПЗ. За класифікацією A. D'Egidio,
М. Schein, до ПК I типу віднесені по
стнекротичні ПК ПЗ, що утворилися
після епізоду ГП або травми ПЗ; до II
типу — постнекротичні ПК ПЗ, що
утворилися внаслідок атак ГП у хво
рих на ХП; до III типу — ретенційні
кісти, що виникли при ХП внаслідок
стриктури проток ПЗ [9].
У дослідження не включали паці
єнтів, у яких діагностовані захворю
вання печінки (гепатит, цироз) та
рак ПЗ.
Пацієнти розподілені на три гру
пи: у 12 хворих (1—ша група) вияв
лена ПК ПЗ, ускладнена нагноєнням
(у 12) та гострою кровотечею в по
рожнину (у 2); у 16 (2—га група) —
ПК ПЗ II типу (у 12 — з нагноєнням,
у 3 — кровотечею в порожнину
кісти, в 1 — розрив кісти з кровоте
чею в черевну порожнину); у 17 (3—
тя група) — ПК ПЗ III типу, причи
ною утворення якої був фіброзно—
дегенеративний панкреатит, усклад
нений вторинною портальною
гіпертензією, обтураційною жовтя
ницею тощо. Групи хворих репре
зентативні (χ2=1,234, р>0,05).
Клінічне обстеження включало
оцінку скарг, аналіз даних анамнезу
основного та супутніх захворювань,
оцінку антропометрических показ
ників (ріст, маса тіла, індекс маси
тіла — ІМТ), ЕКГ, визначення основ
них клінічних та біохімічних пара
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метрів крові і сечі, УЗД, СКТ, МРТ,
рентгенографію травного каналу (за
показаннями). Фактори запалення,
тяжкість гіпоксії та стан реконст
рукції тканини ПЗ визначали за
рівнем IЛ—6, VEGF, ММП—9, ТІМП—
2 та їх співвідношення (ММП—
9/ТІМП—2) у сироватці крові з за
стосуванням імуноферментного ме
тоду. IЛ—6, ММП—9, ТІМП—2 до
сліджували з використанням ко
мерційних діагностичних наборів
фірм R&D Diagnostics Inc. (США):
Human ММP—9 Quantikine ELISA Kit,
кат. DMP900; Human ТІМP—2
Quantikine ELISA Kit, кат. DTM200;
Human IL—6 Quantikine ELISA Kit
кат. D6050; Human TGF—beta 1
Quantikine ELISA Kit кат. DB100B.
Вміст IЛ—8 у системному (верхня
порожниста вена — ВПВ) та спланх
нічному (ворітна вена — ВВ) крово
току після канюляції пупкової вени
визначали за імуноферментним ме
тодом з використанням комерцій
них наборів Human CXCL8/IL—8
Quantikine ELISA Kit кат. D8000C
(США). Для визначення впливу як
патологічного процесу, так і самої
операції, оцінювали досліджувані
показники в крові з систем ВВ і НПВ,
отриманої до основного етапу опе
рації і через 72 год після неї.
Для отримання сироватки веноз
ну кров, взяту в суху чисту пробірку,
залишали на 30 хв при кімнатній
температурі для формування згуст
ку, потім центрифугували протягом
30 хв зі швидкістю 5000 об./хв при
кімнатній температурі. Надосадову
фракцію розливали на аліквоти по
0,5 мл і зберігали при температурі
—40°С для проведення імунофер
ментного аналізу. У контрольну гру
пу включені 15 практично здорових
донорів віком від 26 до 45 років.
Статистична обробка результатів
проведена з використанням пакета
програм "Біостатистика" (Росія). Для
опису розподілу показника визнача
ли середнє значення, стандартну по
милку середнього і стандартне квад
ратичне відхилення, медіану, верх
ній та нижній квартилі — Ме (25%;
75%). Для аналізу всієї вибірки вико
ристовували критерій χ2. Коре
ляційний аналіз застосовували для
оцінки зв'язку двох різних кількіс
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них ознак за методом Спірмена та
однофакторного
дисперсійного
аналізу.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Клінічні прояви у хворих та дані
клініко—лабораторних досліджень
наведені на рис. 1 та у табл. 1. У 22
(46,8%) хворих спостерігали гіпер
термію, у 16 (34%) — жовтяницю, у 9
(19,1%) — порушення прохідності
дванадцятипалої кишки (ДПК), у 8
(17%) — кальцифікацію ПЗ, у 4
(8,5%) — вірсунголітіаз, у 14 (29,8%)
— регіонарний портальний блок.
Нагноєння ПК ПЗ виявлене в усіх
хворих 1—ї групи, обтураційна жов
тяниця — у 23,5% хворих 2—ї та у
57,1% 3—ї групи; порушення прохід
ності ДПК — у 7,1% хворих 2—ї та у
26,7% — 3—ї групи; кальцифікація
ПЗ — у 24% хворих 3—ї групи; вір
сунголітіаз — у 14,3% хворих 3—ї
групи; регіонарний портальний
блок — у 14,3% хворих 2—ї групи та
у 21,4% — 3—ї групи; стискання су
сідніх органів — у 42,9% хворих 2—ї
групи; поєднання різних ускладнень
— у 28,6% хворих 2—ї та 3—ї груп.
За даними раніше проведених
нами досліджень, в усіх хворих на
ХП відзначали достовірне підви
щення середнього рівня глікозамі
ногліканів і еластази у плазмі крові
при прогресуванні захворювання і
виникненні ускладнень, що свідчи
ло про збільшення інтенсивності де
структивних процесів у ПКМ та
фіброзування ПЗ [10].

Òàáëèöÿ 1.

Рис. 1.
Клінічні прояви ПК ПЗ.

Концепція оптимального ком
плексного лікування хворих, яку ми
використовуємо з 90—х років мину
лого століття, передбачає макси
мальне збереження функціонально
го резерву ПЗ на підставі чотирьох
основних напрямків на всіх етапах:
1) контроль інтенсивності абдомі
нального болю; 2) лікування синд
рому мальдигестії; 3) "управління"
ускладненнями; 4) якомога більше
збереження неураженої паренхіми
під час прямих хірургічних втру
чань на ПЗ.
Всі хворі оперовані. Резекція вен
тральної частини головки ПЗ за
Фреєм виконана в 11, субтотальна
резекція головки ПЗ за Бернською
методикою — у 3, дренування по
рожнини ПК ПЗ — у 14 (у поєднанні
з протоковою системою ПЗ — у 3),

пункційно—дренувальні втручання
під контролем УЗД — у 10, відкриті
оперативні втручання та зовнішнє
дренування порожнини ПК ПЗ — у 4.
Помер один хворий від арозивної
кровотечі.
За даними сучасних досліджень,
панкреатит характеризується дест
рукцією ацінарних і дуктальних клі
тин, інтра— і перилобулярним фі
брозом і склерозом паренхіми ПЗ.
На думку фахівців, некроз, апоптоз і
фіброз є процесами динамічними,
супроводжуються змінами вмісту
поліпептидів, до яких належить
трансформуючий фактор росту—β1
(TGF—β1), однією з його функцій є
регулювання балансу негативних і
позитивних процесів, що відбува
ються в тканинах ПЗ [11]. За резуль
татами експериментальних дослід

Êë³í³êî–ëàáîðàòîðíà õàðàêòåðèñòèêà õâîðèõ
Ïîêàçíèê

Â³ê, ðîê³â
×/Æ
2
²ÌÒ, êã/ì
Ëåéêîöèòè êðîâ³, × 10 9 â 1 ë
Àì³ëàçà êðîâ³, ã/(÷ × ë)
Çàãàëüíèé á³ëîê, ã/ë
Çàãàëüíèé á³ë³ðóá³í, ìêìîëü/ë
ÀËÒ êðîâ³, íìîëü/(ñ × ë)
ÀÑÒ êðîâ³, íìîëü/(ñ × ë)
Ãëþêîçà êðîâ³, ììîëü/ë
Êðåàòèí³í êðîâ³, ììîëü/ë
Ýëàñòàçà–1, ìêã â 1 ã êàëó
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1–é (n=14)

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ õâîðèõ, Ì å(Q1 – Q3)
2–é (n=16)

3–é (n=17)

43,6 (26 – 55)
12/2
24 (21 – 28)
14,8 (12,1 – 18,7)
64,6 (60,2 – 73,8)
63,1 (60,2 – 67,8)
22,4 (14,8 – 34,2
42,4 (36,7 – 54,8)
95,4 (87,8 – 102,1)
7,2 (5,6 – 12,4)
0,065 (0,058 – 0,089)
121,5 (108,6 – 156,7)

45,4 (34 – 59)
10/4
23 (21 – 26)
9,7 (5,5 – 11,9)
48,7 (24,7 – 62,1)
64,5 (63,3 – 69,4)
27,2 (17,1 – 42,2)
45,2 (40,2 – 57,3)
97,2 (91,2 – 112,3)
9,2 (8,7 – 14,3)
0,068 (0,061 – 0,083)
95,2 (78,4 – 112,8)

44,2 (32 – 57)
11/3
21 ± (20 – 26)
8,2 (5,9 – 10,8)
24,8 (21,1 – 28,9)
65,2 (60,7 – 73,2)
44,8 (40,6 – 64,5)
44,8 (39,9 – 52,7)
96,5 (92,4 – 105,6)
7,4 (7,1 – 12,3)
0,069 (0,062 – 0,089)
81,5 (61,2 – 97,6)
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жень, гіперпродукція TGF—β1 зу
мовлює виникнення у тварин пан
креатиту і супутнього TGF—β—цук
рового діабету [12]. TGF— 1 активує
PSCs і збільшення синтезу ними
ПКМ, включаючи колаген I і III типу.
Крім того, цей цитокін інгібує дегра
дацію ПКМ внаслідок пригнічення
активності специфічних метало
ферментів [13]. Вміст TGF—β1, який
є ключовим профібротичним ци
токіном, був значно збільшений у
хворих усіх груп — відповідно на
1807,5, 521,9 та 412,2% у порівнянні з
таким у контрольній групі, що, оче
видно, свідчило про його провідну
роль у формуванні інтра— і перило
булярного фіброзу, незалежно від
тригерного механізму панкреатиту
та його ускладнень. Максимальне
підвищення рівня TGF—β1 спос
терігали у хворих за наявності гос
трих ПК ПЗ, що утворилися через 4
— 6 тиж від початку ГП (рис. 2). Виз
начення рівня циркулюючого TGF—
β1 може відображати різні стадії пе
ребігу панкреатиту та тяжкість ус
кладнень, що виникають у різні
строки від початку захворювання.
Отримані дані узгоджуються з дум
кою авторів [14 — 17], які довели, що
TGF—β1 є предиктором, що впливає
на процеси проліферації фіброб
ластів, синтез компонентів ПКМ, ко
операцію клітин запалення (насам
перед, макрофагів). В експеримен
тах на тваринах відзначена висока
експресія TGF—β1 в гостру фазу за
палення і пізню стадію фіброзу, при
впливі на імунну систему переважа
ли ефекти TGF—β1, що мають

Рис. 2.
Рівень TGFβ1 та IЛ6 у хворих
за різних типів ПК ПЗ.

функції інгібування. TGF—β1 як
фіброгенний цитокін стимулює
зміни структури ПЗ, ремоделювання
її тканини, відіграє важливу роль у
фіброзуванні і потенціюванні апоп
тозу клітин ПЗ. Ця морфологічна пе
ребудова може бути основою пато
генезу панкреатиту.
IЛ—6 є одним з найбільш актив
них цитокінів, що бере участь у за
пальній реакції. За даними проведе
них нами досліджень, рівень IЛ—6
був значно підвищений у хворих
усіх груп у порівнянні з таким у кон
тролі. Підвищення рівня IЛ—6 було
максимальним у хворих при ПК ПЗ I
типу, що узгоджується з результата
ми досліджень, в яких вивчали стан
цього цитокіну як біомаркера ішемії
[18].
За всіх типів ПК ПЗ відзначали
збільшення активності желатинази
В у порівнянні з такою у контролі
(рис. 3). У хворих при ПК ПЗ I типу
активність ММП—9 підвищена на
73,5%, II типу — на 64,7% III типу —
на 45,5% (p<0,001). Концентрація
ТІМП—2 у хворих при ПК ПЗ I типу

Рис. 3.
Вміст ММП9 у сироватці крові хворих
за різних типів ПК ПЗ.
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Рис. 4.
Вміст ТІМП2 у сироватці крові хворих
за різних типів ПК ПЗ.

була у середньому на 51,6% більша,
ніж у контрольної групи (p <0,001);
при ПК ПЗ II типу різниця показ
ників невірогідна; при ПК ПЗ III типу
— рівень ТІМП—2 був у середньому
на 9,6% нижчим, ніж у контролі
(p<0,05) (рис. 4).
Співвідношення MMП—9/TIMП
—2 (коефіцієнт інгібування по ММП
—9) при ПК ПЗ I і II типу становило
відповідно 6,3 і 7,1, у контрольній
групі — 2,45 (р<0,001). При ПК ПЗ III
типу цей коефіцієнт був меншим,
ніж в інших групах, проте, на 109,8%
перевищував такий у контрольній
групі (p<0,001). Співвідношення
MMП—9/TIMП—2 у хворих 2—ї гру
пи на 189,8% перевищувало таке у
контрольній групі, на 12,7% — у 1—й
групі, на 38,1% — у 3—й групі (p<
0,05) (рис. 5).
Під час формування ПК ПЗ в
ранній період (перші 4 — 6 тиж від
початку панкреатиту) відзначають
такі стадії: 1) чітко передбачуване
прогресування запального інфільт
рату; 2) гостре скупчення рідини; 3)
утворення інкапсульованого скуп
чення рідини, багатої на амілазу, об
межене фіброзною тканиною оче
ревини та/або ретроперитонеаль
ного простору і серозною оболон
кою прилеглих органів. Відсутність
епітелію дозволяє диференціювати
ПК від кістозних новоутворень. Ос
новними компонентами, що проду
кують активовані PSCs, є колаген I
типу та, в меншій кількості колагени
III і IV типу, а також фібронектин,
ламінін, гіалуронова кислота тощо.
За розпад ПКМ відповідають мат

Рис. 5.
Коефіцієнт інгібування по ММП9
у хворих за різних типів ПК ПЗ.
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ричні металопротеїнази (ММП) —
група ендопептидаз, які продукують
PSCs, їх протеолітична активність
регулюється тканинними інгібіто
рами — групою білків, які також
продукують PSCs. Регуляція експресії
металопротеїназ відбувається на
трьох рівнях: геномному, шляхом
активації проензимів та інгібіції ак
тивності ферментів за участю тка
нинних інгібіторів. Активність ММП
залежить, зокрема, від експресії їх
генів і балансу активаторів та інгі
біторів. Модуляторами експресії
ММП є TNF—α IЛ—1β, IЛ—8, IЛ—17,
епідермальний фактор росту (EGF),
трансформуючий фактор росту
(TGF) тощо. Всі вони спричиняють
стійкі порушення функцій імуно
компетентних клітин різного типу
[19]. Експресію ММП інгібують ос
теокальцитонін, доксициклін, рети
ноїди, глікозаміноглікани.
Експресія ММП, що є компонен
тами клітинних мембран, дуже схо
жа з експресією класичних білків
гострої фази і факторів гуморально
го вродженого імунітету та регу
люється протизапальними цитокі
нами, а також бактеріальними ліпо
полісахаридами. Експресію ММП
вважають найважливішим чинни
ком деградації ПКМ, "критичним
кроком" у його ремоделюванні, мар
кером активності запалення, фібро
зу й склерозу ПЗ. Гіалуронова кисло
та, тканинні інгібітори ММП (ТІМП
—1,ТІМП—2), ламінін, лептин, кола
ген IV типу та ін. використовують як
показники, що відображають кіль
кість сполучної тканини [4]. Ак
тивність ферментів залежить як від
експресії їх генів, так і наявності ак
тиваторів та інгібіторів. ММП в ос
новному належать до "індукованих"
ферментів, транскрипція яких під
порядковується багатьом чинникам:
стероїдним і тиреоїдним гормонам,
цитокінам, факторам росту, хіміч
ним агентам тощо. Винятком є
ММП—2, експресія якої відбувається
за конституціональним типом, а ре
гуляція активності ферментів на
посттрансляційному рівні здійсню
ється шляхом активації зимогенів
або взаємодії з тканинними інгібіто
рами ММП [20, 21].
Вклад PSCs у пошкодження ПЗ не
обмежується надмірною продук
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цією сполучної тканини, вони також
стимулюють фактори росту, зокре
ма, трансформуючий фактор (TGF
—β), тромбоцитарний (PDGF) та ін.
Крім того, активації фіброзування у
ПЗ сприяють бактеріальна інфекція
та внутрішньоклітинна продукція
кисневих радикалів [10]. Проліфе
рація PSCs зумовлює формування
нових кровоносних судин. Ці про
цеси є наслідком гіпоксії тканин ПЗ
та дії вазоактивних медіаторів і ци
токінів: оксиду азоту та інших [22].
Процес ангіогенезу необхідний для
тривалої адаптації тканин в умовах
ушкодження, а основним механіз
мом його регуляції є вивільнення
ангіогенних факторів, джерелами
яких є ендотеліальні клітини,тка
нинні базофіли, макрофаги тощо.
Під впливом ангіогенних факторів
відбувається активація проліферації
ендотеліоцитів (переважно в пост
капілярних венулах), яка завершу
ється ремоделюванням судин, після
чого сформована судина стає ста
більною. Припускають, що в ме
ханізмі міграції ендотеліоцитів важ
ливе значення має активація екс
пресії ендотеліальних молекул ад
гезії, наприклад, Е—селектину. У
стабільному стані ендотеліоцити не
здатні до проліферації і лише рідко
(1 раз на 7 — 10 років) діляться. Ан
гіогенез може бути індукований при
підвищенні концентрації стимуля
торів і зниженні рівня інгібіторів
або при поєднанні цих процесів. Та
ким чином, процес ангіогенезу пе
редбачає, що після розширення су
дин і збільшення проникності їх
стінки виникає констрикція ендо
теліальних клітин, зменшується
щільність міжклітинних контактів.
Внаслідок цього базальна мембрана
руйнується деякими протеазами, в
тому числі ММП. Пул ендотеліаль
них клітин крізь зруйновану базаль
ну мембрану мігрує в паренхіму під
впливом ангіогенних факторів,
формуються нові незрілі капілярні
петлі. У свою чергу, при прогресу
ванні фіброзу може збільшуватися
резистентність ендотелію судин ПЗ,
що зумовлює ще більше порушення
її функціональних можливостей і
сприяє прогресуванню фіброзу.
Фіброз паренхіми ПЗ, що прогресує
при ХП, зумовлює підвищення в ній

тиску, порушення екзокринної та
ендокринної функцій органа, а об
струкція проток ІІ і ІІІ порядку —
зменшення кількості функціоную
чих ацинарних клітин.
При патологічних процесах від
значають активацію ангіогенезу, що
може впливати на процеси в ПКМ
[11]. VEGF — потенційний мітоген
для епітеліальних клітин судин. Він
справляє значний вплив на про
никність стінки судин, є потужним
ангіогенним білком, бере участь в
процесах неоваскуляризації в різ
них патологічних ситуаціях, в тому
числі при ХП.
Таким чином, агресивний і тяж
кий перебіг ПК ПЗ (8 балів і більше
за шкалою SOFA) асоціюється з
більш високою активністю ММП—9,
а прогресування фіброзу і виник
нення ускладнень у хворих при ПК
ПЗ III типу — з меншим вмістом
TIMП—2. При цьому, середній рівень
показника був не тільки меншим,
ніж у пацієнтів 1—ї та 2—ї груп, а й
на 9,3% менше такого у контрольній
групі (р<0,05). Отже, за різних типів
ускладнених ПК ПЗ виявляють пору
шення балансу ММП та їх інгібіторів,
що має важливе значення для швид
кості протеолізу ПКМ з переважан
ням процесів їх утворення та нако
пичення.
Нами визначені внутрішньогру
пові кореляційні зв'язки між вмістом
VEGF (показник гіпоксії та пошкод
ження ендотелію), активністю ММП
—9 та рівнем TIMП—2 у крові хво
рих за наявності ПК ПЗ (табл. 2).
При всіх типах ПК ПЗ встановлений
позитивний зв'язок тільки між ак
тивністю ММП—9 та рівнем VEGF:
при ПК ПЗ I типу він становив 0,57
(p<0,05), II типу — 0,76 (p<0,05), III
типу — 0,68 (p<0,01). Результати до
слідження свідчать, що в усіх хворих
спостерігали ендотеліальну дис
функцію з пошкодженням ендоте
лію, про що свідчило значне підви
щення у плазмі крові рівня VEGF на
176,4% (у 1—й групі), 129,2% (у 2—й
групі) та 54,2% (у 3—й групі) у по
рівнянні з таким у контролі (p
<0,05).
Таким чином, з використанням
однофакторного
дисперсійного
аналізу можна оцінити відмінності
між середніми значеннями показ
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Òàáëèöÿ 2.

VEGF
ÌÌÏ–9
TIMÏ–2

VEGF
ÌÌÏ–9
TIMÏ–2

VEGF
ÌÌÏ–9
TIMÏ–2

Âíóòð³øíüîãðóïîâ³ êîðåëÿö³éí³ çâ'ÿçêè ì³æ ð³âíåì VEGF,
àêòèâí³ñòþ ÌÌÏ –9 ³ âì³ñòîì TIMÏ–2 ó õâîðèõ çà íàÿâíîñò³
ÏÊ ÏÇ
ÏÊ ÏÇ I òèïó
VEGF
ÌÌÏ–9
1,0000
0,57, p<0,05
0,57, p<0,05
1,0000
−0,23, p>0,05
0,09, p>0,05
ÏÊ ÏÇ II òèïó
VEGF
ÌÌÏ–9
1,0000
0,76, p<0,05
0,76, p<0,05
1,0000
0,25, p>0,05
0,24, p>0,05
ÏÊ ÏÇ III òèïó
VEGF
ÌÌÏ–9
1,0000
0,68, p<0,01
0,68, p<0,01
1,0000
0,07, p>0,05
0,24, p>0,05

ників у чотирьох групах. За довірчої
ймовірності 0,95% (р<0,05) показ
ник ММП—9 значимо різнився в усіх
чотирьох групах; ТІМП—2 — тільки
у 1—й і 3—й групах, як між групами,
так і в порівнянні з контролем і в 2—
й групі. У середньому співвідношен
ня ММП—9 / ТІМП—2 вірогідно
різнилося тільки у 3—й групі у
порівнянні з контрольною та 1—ю і
2—ю групами. Високі активність
ММП—9 та рівень ТІМП—2 у хворих
при ПК ПЗ I і II типу, можливо, зу
мовлені компенсаторною реакцією,
спрямованою на пригнічення дест
рукції системи колагену (переважно
колагену IV типу) та попередження
подальшої перебудови сполучної
тканини ПЗ. При прогресуванні
фіброзу ПЗ (у хворих 3—ї групи) ак
тивність ММП—9 та рівень ТІМП—2

TIMÏ–2
0,09, p>0,05
−0,23, p>0,05
1,0000
TIMÏ–2
0,25, p>0,05
0,24, p>0,05
1,0000
TIMÏ–2
0,07, p>0,05
0,3, p>0,05
1,0000

знижувались у порівнянні з такими у
хворих 1—ї та 2—ї груп. При ПК ПЗ
III типу активність желатинази В бу
ла на 83,6% вище, ніж у контрольній
групі, проте, на 51,4 і 35,1% нижче,
ніж у хворих при ПК ПЗ I і II типу.
При цьому рівень TIMП—2 у хворих
3—ї групи був у середньому від
повідно на 40,4 і 11% (р<0,05) ниж
чим, ніж в 1—й і 2—й групах. MMП—
9 відіграє важливу роль при хроніч
них фазах різних хвороб [8]. Крім
того, регресія ПКМ також відбу
вається завдяки апоптозу PSCs. У по
дальшому все залежить від впливу
шкідливого чинника (вірусів, ауто
антитіл, токсинів тощо). Якщо вплив
патогенного чинника припиняєть
ся, на тлі триваючої активності ММП
та апоптозу відбувається деградація
колагену. Цей варіант сприятливий,

подібні спостереження описані у
пацієнтів при синдромі переванта
ження залізом і міддю, алкогольінду
кованому ураженні печінки, хроніч
ному вірусному гепатиті після вида
лення вірусу, неалкогольному стеа
тогепатиті, аутоімунному гепатиті
тощо [11]. Результати цих дослід
жень дозволяють припустити, що в
умовах гіпоксії і ішемії тканини ПЗ
внаслідок її ушкодження під впли
вом ангіогенних факторів відбува
ються активація і проліферація ен
дотеліоцитів, що завершується ре
моделюванням судин та процесами
неоваскуляризації. Внаслідок пору
шення стійкого балансу між швид
кістю утворення білків та їх розпа
дом змінюється структура панкреа
цитів. Уповільнення процесів утилі
зації компонентів ПКМ, що накопи
чуються в зоні пошкодження ПЗ, ве
де до уповільнення процесів репа
рації та може бути основною причи
ною прогресування фіброзу, появою
ХП та його ускладнень, у тому числі
внаслідок повторного впливу екзо
генних та ендогенних чинників, ак
тивації PSCs, про що свідчить збіль
шення концентрації TIMП—2 і ко
ефіцієнту інгібування ММП—9 при
ПК ПЗ всіх типів. Відповідно, це
створює сприятливі умови для ре
моделювання тканини ПЗ, коли де
фект паренхіми органа заміщується
тканиною з нижчим рівнем ор
ганізації, наприклад, рубцевою, при
повторному ушкодженні клітин зу
мовлює ще більшу активацію PSCs,
зміни геометрії органа, появу ХП та
його ускладнень.
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ПРОДОЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В НОРМЕ
И ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ
Е. М. Трембовецкая, Г. В. Кнышов, В. П. Захарова, К. В. Руденко
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LONGITUDINAL SHIFT OF LEFT VENTRICLE IN WALLS
NORM AND WHILE DILATED CARDIOMYOPATHY
Е. М. Тrembovetskaya, G. V. Knyshov, V. P. Zaharova, К. V. Rudenko
илатационная кардиомио
патия (ДКМП) характеризу
ется значительной кардио
мегалией вследствие выра
женной дилатации полостей сердца,
особенно ЛЖ, и выраженной недо
статочностью
сократительной
функции миокарда, обусловленной
первичным, а также внутренним по
вреждением кардиомиоцитов. Это
сопровождается прогрессирующей
СН и плохим прогнозом [1—6]. По
данным литературы, при ДКМП
практически у всех больных выявля
ют различные нарушения ритма
сердца [7—9], у 40 — 50% — полную
блокаду ЛН ПЖП. При ДКМП и бло
каде ЛН ПЖП отмечают прогресси
рование СН. Патогенез ДКМП сло
жен и недостаточно изучен [10, 11].
Значительная распространенность
ДКМП, а также высокий риск вне
запной смерти обусловливают акту
альность ее ранней диагностики,
поиска адекватных методов лечения
и профилактики осложнений [12,
13]. Идея сравнения работы сердца с
насосом, где предсердно—желудоч
ковая плоскость является поршнем,
принадлежит Леонардо да Винчи.
Работа сердца представляет собой
поочередное расширение предсер
дий и желудочков без смещения ок
ружающих тканей. Кроме того, сме
щение предсердно—желудочковой
плоскости к верхушке — в систолу и
ее отдаление от верхушки — в диа
столу происходит так, что сама вер
хушка практически неподвижна, как
и весь внешний контур сердца (так
называемое "относительное посто
янство контура"). Такой способ дви
жения миокарда минимизирует рас
ход энергии. Поэтому эффектив
ность работы миокарда ЛЖ опреде

Д

Реферат
Изучены особенности продольного смещения стенок левого желудочка (ЛЖ) у
больных при разных вариантах дилатационной кардиомиопатии (ДКМП). У боль
ных при ДКМП отмечают увеличение конечно—диастолического (КДИ) и конеч
но—систолического (КСИ) индексов, уменьшение ударного индекса (УИ) и фрак
ции выброса (ФВ), гипертензию в легочной артерии (ГЛА), умеренную недоста
точность митрального (МК) и трехстворчатого (ТК) клапанов. Эти изменения усу
губляются при полной блокаде левой ножки (ЛН) предсердно—желудочкового
пучка (ПЖП). При сокращении сердца как в норме, так и при ДКМП максимально
выраженное продольное смещение миокарда выявляют в базальных сегментах
ЛЖ, при этом верхушка сердца практически неподвижна. При ДКМП продольное
смещение миокарда ЛЖ значительно уменьшается по мере прогрессирования
сердечной недостаточности (СН). При полной блокаде левой ножки ПЖП, что про
являлось тотальным уменьшением амплитуды продольного смещения миокарда
боковой и задней стенок ЛЖ, отмечено усугубление недостаточности МК (до 2+)
и повышение давления в легочной артерии — до (60,1 ± 7,5) мм рт.ст., еще боль
шее прогрессирование недостаточности кровообращения.
Ключевые слова: дилатационная кардиомиопатия; эхокардиография; продоль
ное смещение, левого желудочка; сердечная недостаточность.

Abstract
Peculiarities of longitudinal shift of the left ventricle (LV) walls were studied in patients in
various variants of dilated cardiomyopathy (DCMP). In patients, suffering DCMP, the
enhancement of the end—diastolic (EDI) and the end—systolic (ESI) indexes are noted,
as well as of the punch index and expulsion fraction, the pulmonary artery hypertension,
moderate insufficiency of mitral and tricuspid valves. These changes are aggravated in
complete blockade of left pedicle of atrio—ventricular fascicle (AVF). In cardiac con
tractions, in normal conditions and in DCMP as well, a maximally pronounced longitudi
nal myocardial shift is revealed in basal segments of LV, while cardiac apex remains
practically immobile. In DCMP a longitudinal shift of the LV myocardium reduces signif
icantly while cardiac insufficiency progression. In complete blockade of left pedicle of
AVF, presented by total reduction of amplitude of longitudinal myocardial shift in the LV
lateral and posterior walls, aggravation of a mitral valve insufficiency (up to 2+) and rais
ing of pressure in pulmonary artery — up to (60.1 ± 7.5) mm Hg, further progression of
the blood circulation insufficiency were noted.
Key words: dilated cardiomyopathy; echocardiography; longitudinal shift of left ventri
cle; cardiac insufficiency.

ляется не только его сократитель
ной активностью, но и продольным
смещением его стенок [14]. Однако
эта составляющая сложной биоме
ханики сердца недостаточно изуче
на. Ультразвуковая технология
"Speckle Tracking" на основе анализа
данных двухмерной эхокардиогра
фии дает уникальную возможность
качественно и количественно изу
чить посегментно все аспекты дви
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жения миокарда по ходу ультразву
кового луча. В частности, интересно
проанализировать нарушение про
дольного движения миокарда как
возможного
патогенетического
фактора при формировании СН, в
частности, при ДКМП.
Цель исследования: изучить осо
бенности продольного смещения
миокарда стенок ЛЖ у больных при
ДКМП.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для диагностики ДКМП и оценки
функционального состояния мио
карда использовали метод ком
плексной
эхокардиографии
(ЭхоКГ). Метод включал одно— и
двухмерную ЭхоКГ, непрерывную и
импульсную допплер—ЭхоКГ, цвет
ное допплеровское картирование
(ЦДК) и вектор—ЭхоКГ. У всех паци
ентов проведена ЭхоКГ с помощью
ультразвукового аппарата эксперт
ного класса VIVID E9 фирмы General
Electric (США) c использованием
секторных датчиков с переменной
частотой от 1,5 до 5,0 МГц. Все дат
чики, независимо от частоты скани
рования, имели совместимые режи
мы одномерной и двухмерной
ЭхоКГ, а также режимы импульсной
и непрерывной допплер—ЭхоКГ и
ЦДК. При одномерной ЭхоКГ опре
деляли объемы и ФВ ЛЖ по формуле
Teichholtz и соавторов [15]. Объемы
ЛЖ приведены на единицу поверх
ности тела и представлены в виде
индексов КДИ, КСИ, УИ. Дополни
тельно по данным ЦДК оценивали
наличие и степень относительной
недостаточности МК и ТК, ее выра
жали полуколичественно от 1+ до 4+
[15]. При непрерывной допплер—
ЭхоКГ по степени недостаточности
ТК рассчитывали давление в легоч
ной артерии и определяли степень
ГЛА.
Особое внимание уделяли новой
ультразвуковой технологии "Speckle
Tracking", основанной на внедрении
в ЭхоКГ уникальной информацион
ной технологии обработки динами
ческих изображений [16—18]. Ее
принцип заключается в том, что
двухмерное изображение миокарда
автоматически разделяется на ма
ленькие сегменты (по типу мозаи
ки), перемещение которых просле
живается на протяжении сердечно
го цикла.
Для исследования кардиодина
мики и удобства оценки функции
каждого сегмента ЛЖ использовали
схему сегментарного деления ЛЖ,
предложенную Американской ассо
циацией эхокардиографии [11, 12].
Продольное смещение сегментов
ЛЖ измеряли в систолу.
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Статистическая обработка ре
зультатов проведена после создания
базы данных в программе Microsoft
Excel с использованием метода ва
риационной статистики для сред
них величин. При сравнении сред
них величин использовали коэффи
циент Стьюдента для определения
их достоверности. Различия показа
телей считали достоверными при р
< 0,05.
Обследованы 70 пациентов, у ко
торых выявлена ДКМП, в возрасте в
среднем (45,8 ± 7,1) года, мужчин —
55, женщин — 15, и 35 пациентов
без изменений структуры сердца в
возрасте в среднем (38,7 ± 9,4) года,
мужчин — 20, женщин — 15.
В зависимости от наличия блока
ды ЛН ПЖП пациенты распределе
ны на две группы. В I группу включе
ны 44 пациента в возрасте в среднем
(43,3 ± 12,3) года, мужчин — 38, жен
щин — 6, с ДКМП без блокады ЛН
ПЖП и выраженных признаков СН
(I, IIа стадии), у которых установлен
ІІ функциональный класс (ФК) по
NYHA; во II группу — 26 пациентов с
ДКМП и блокадой ЛН ПЖП в возрас
те в среднем (49,1 ± 7,6) года, муж
чин — 17, женщин — 9, у которых
клинически были выраженные про
явления СН (IIб — III стадии), III — IV
ФК по NYHA.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В I группе КДИ составлял в сред
нем (130,2 ± 18,2) мл/м2, КСИ — (92,2
± 19,7) мл/м2, что достоверно боль
ше нормы; УИ (38,1 ± 7,6) мл/м2, ФВ
— (30,2 ± 7,7)%, что достоверно
меньше нормы. Степень недоста
точности МК и ТК в пределах 1+, ГЛА
умеренно выражена, давление (37,1
± 5,9) мм рт. ст.
Во II группе индексы ЛЖ также
достоверно больше нормы: КДИ —
(145,2 ± 30,4) мл/м2, КСИ — (105,8 ±
28,9) мл/м2, УИ — (39,2 ± 7,0) мл/м2;
ФВ (25,6 ± 7,1)% — достоверно мень
ше нормы. При этом степень недо
статочности МК и ТК умеренная, в
пределах 2+, ГЛА выраженная, давле
ние (60,1 ± 7,5) мм рт. ст.
Продольное направление сме
щения миокарда ЛЖ кардинально
меняется в систолу и диастолу. В си

столу векторы продольного смеще
ния миокарда сегментов ЛЖ как в
норме, так и при ДКМП всегда поло
жительны, то есть направлены в сто
рону верхушки ЛЖ. При этом все
кривые, с помощью которых графи
чески изображают смещение, рас
положены выше изолинии, а на
цветной шкале этим векторам соот
ветствуют оттенки красного цвета. В
диастолу наблюдают постепенное
возвращение стенок ЛЖ к их пер
вичному положению. Векторы про
дольного смещения миокарда сег
ментов стенок ЛЖ направлены в
сторону фиброзного кольца МК.
Амплитуда продольного смеще
ния миокарда ЛЖ в норме и при
ДКМП во всех стенках всегда макси
мальная на уровне базальных сег
ментов и, постепенно уменьшаясь,
становится минимальной в области
верхушки. Эти данные подтвержда
ют, что в систолу базальные и сред
ние сегменты ЛЖ двигаются внутрь
полости, по направлению к верхуш
ке. Апикальные сегменты мини
мально сдвигаются внутрь, к геомет
рическому центру ЛЖ, при этом
верхушка практически неподвижна.
В I группе наблюдали достовер
ное уменьшение продольного сме
щения миокарда всех сегментов и
стенок ЛЖ ниже нормы, в частнос
ти, значительное уменьшение про
дольного смещения базальных и
средних отделов межжелудочковой
перегородки (МЖП): нижне—пере
городочного базального сегмента —
до (8,3 ± 2,7) мм, нижне—перегоро
дочного среднего сегмента — до
(6,0 ± 2,8) мм, передне—перегоро
дочного базального сегмента — до
(7,7 ± 3,3) мм, передне—перегоро
дочного среднего сегмента — до
(5,9 ± 2,5) мм и передней стенки ЛЖ,
в том числе базального сегмента —
до (7,2 ± 3,7) мм, среднего сегмента
— до (4,5 ± 2,3) мм, по сравнению с
этими показателями в норме: ниж
не—перегородочный
базальный
сегмент — (18,4 ± 1,8) мм, нижне—
перегородочный средний сегмент
— (11,7 ± 1,5) мм; передне—перего
родочный базальный сегмент —
(18,7 ± 1,3) мм, передне—перегоро
дочный средний сегмент — (10,2 ±
0,7) мм; базальный сегмент перед
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ней стенки — (17,0 ± 2,4) мм, сред
ний сегмент передней стенки —
(10,4 ± 2,6) мм.
Показатели продольного смеще
ния миокарда боковой, задней и
нижней стенок ЛЖ в этой группе
также были достоверно меньше
нормы, но не только в базальных и
средних отделах, а также в апикаль
ных. В боковой стенке ЛЖ продоль
ное смещение миокарда в I группе
составляло: в базальных сегментах
— (8,1 ± 3,2) мм, в средних — (5,5 ±
2,8) мм, в апикальных — (1,9 ± 1,3)
мм; в норме эти показатели были со
ответственно (19,0 ± 3,2), (11,9 ± 2,7)
и (4,8 ± 2,3) мм. В задней стенке ЛЖ
показатели продольного смещения
миокарда в I группе составляли: в ба
зальных сегментах — (7,7 ± 3,8) мм, в
средних — (5,0 ± 2,1) мм, в апикаль
ных — (1,7 ± 1,5) мм; в норме — со
ответственно (17,3 ± 1,4), (10,9 ± 1,1)
и (3,6 ± 0,7) мм. Показатели продоль
ного смещения миокарда нижней
стенки ЛЖ в I группе также были до
стоверно меньше нормы: в базаль
ных сегментах — (9,2 ± 3,5) мм, в
средних — (5,3 ± 2,2) мм, в апикаль
ных — (1,5 ± 1,1) мм; в норме — со
ответственно (18,2 ± 1,9), (10,2 ± 1,8)
и (3,2 ± 1,1) мм.
Эти данные подтверждают, что
при ДКМП возникает диффузное
первичное, а также внутреннее по
вреждение кардиомиоцитов, что
обусловливает выраженную недо
статочность сократительной функ
ции миокарда.
Во II группе у больных с ДКМП
при появлении блокады ЛН ПЖП
признаки СН более выражены, что
сопровождалось еще большим
уменьшением амплитуды продоль

ного смещения миокарда всех отде
лов ЛЖ. Однако именно в этой груп
пе отмечено достоверное уменьше
ние показателей продольного сме
щения миокарда всех сегментов зад
ней и боковой стенок ЛЖ не только
по сравнению с нормой, но и с соот
ветствующими показателями в I
группе. Так, продольное смещение
миокарда боковой стенки ЛЖ соста
вило: в базальных сегментах — (4,0 ±
2,0) мм, в средних — (2,6 ± 2,0) мм, в
апикальных — (0,5 ± 1,5) мм; задней
стенки — соответственно (3,7 ± 1,2),
(2,5 ± 2,0) и (0,1 ± 1,4) мм.
При блокаде ЛН ПЖП прекраща
ется проведение импульса по основ
ному стволу ножки до его разветвле
ния. По правой ножке ПЖП элект
рический импульс проводится
обычно, обеспечивая возбуждение
правой половины МЖП и правого
желудочка. Лишь после этого волна
активации медленно, по сократи
тельным волокнам и волокнам Пур
кинье распространяется на ЛЖ, в
связи с чем общая продолжитель
ность активации желудочков увели
чена. Это обусловливает значитель
ное замедление прохождения воз
буждения по желудочкам, расшире
ние комплекса QRS, изменение на
правления деполяризации ЛЖ. В
связи с этим у больных II группы на
иболее выражены признаки СН (IIб
— III стадии, IV ФК по NYHA). Также
можно предположить, что именно
значительное уменьшение продоль
ного смещения миокарда у пациен
тов ІІ группы обусловливает усугуб
ление СН. Тотальное уменьшение
амплитуды продольного смещения
миокарда боковой и задней стенок
ЛЖ обусловливает увеличение сте

пени недостаточности МК (до 2+) и
выраженности ГЛА, давление (60,1 ±
7,5) мм рт. ст. И все это чревато про
грессированием недостаточности
кровообращения.

ВЫВОДЫ
1. У больных при ДКМП отмеча
ют увеличение КДИ и КСИ, уменьше
ние УИ и ФВ, прогрессирование
ГЛА, возникновение умеренной не
достаточности МК и ТК. Эти измене
ния значительно усугубляются при
появлении полной блокады ЛН
ПЖП.
2. В процессе сокращения сердца
как в норме, так и при ДКМП макси
мальное продольное смещение ми
окарда выявляют в базальных сег
ментах ЛЖ. При этом верхушка
сердца практически неподвижна.
3. При ДКМП продольное смеще
ние миокарда ЛЖ значительно
уменьшается по мере прогрессиро
вания СН.
4. Продольное смещение мио
карда базальных отделов перегоро
дочной и боковой стенок ЛЖ в І
группе составило соответственно
(8,3 ± 2,7) и (8,1 ± 3,2) мм, в норме —
(18,4 ± 1,8) и (19,0 ± 3,2) мм. При воз
никновении блокады ЛН ПЖП
уменьшение этих показателей в ба
зальных сегментах усугублялось,
особенно боковой стенки — (4,0 ±
2,0) мм.
5. Значительное уменьшение
амплитуды продольного смещения
миокарда всех сегментов задней и
боковой стенок ЛЖ у пациентов при
ДКМП и блокаде ЛН ПЖП обуслов
ливает выраженное прогрессирова
ние СН.
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КЛІТИННИЙ ТА БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД СУСПЕНЗІЇ ВІДМИТИХ
АУТОЛОГІЧНИХ ЕРИТРОЦИТІВ, ОТРИМАНИХ
ЗА ДОПОМОГОЮ АПАРАТА CELL SAVER
С. О. Кузьменко
Науково—практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, м. Київ

CELLULAR AND BIOCHEMICAL CONTENTS OF SUSPENSION
OF THE LAUNDERED AUTOLOGOUS ERYTHROCYTES,
ОBTAINED USING A CELL SAVER APPARATUS
S. О. Кuhzmenko
ля зменшення крововтрати
під час виконання опера
тивних втручань все часті
ше застосовують апарати
для збирання, відмивання та реін
фузії аутокрові типу cell saver. Апа
рат cell saver забезпечує збирання,
фільтрацію, відмивання та повер
нення відмитих аутологічних ерит
роцитів на всіх етапах операції і в
післяопераційному періоді, а також
попереджає гемодилюцію в умовах
ШК. Ефективність і безпечність цьо
го методу кровозбереження доведе
на в хірургії дорослих пацієнтів, в
тому числі кардіохірургічних [1, 2].
Дані щодо застосування подібного
методу у новонароджених пооди
нокі.
Так, підтверджено ефективність
інтраопераційного застосування си
стеми для аутотрансфузії в ортопе
дичній хірургії у новонароджених
[3]; у пацієнтів масою тіла менше 20
кг [4].
Проте, даних щодо якісного складу
суспензії відмитих аутологічних
еритроцитів, переваг і недоліків
цього трансфузійного середовища в
неонатальній кардіохірургії немає. У
дослідженні ми спробували визна
чити склад суспензії, яку отримують
при використанні апарата cell saver,
під час кардіохірургічних втручаннь
у новонароджених.
Мета дослідження: визначити
ефективність відмивання аутологіч
них еритроцитів з використанням
апарата cell saver, що застосовують з
метою кровозбереження в неона
тальній кардіохірургії.

Д

Реферат
Досліджено ефективність відмивання аутологічної крові та залишкового перфуза
ту під час виконання кардіохірургічних втручань у новонароджених з приводу вро
джених вад серця (ВВС) в умовах штучного кровообігу (ШК) з використанням апа
рата cell saver. За результатами дослідження, ефективність відмивання вільного
гемоглобіну становила 71,6%, прозапального інтерлейкіну — 6 (ІЛ—6) — 95,8%,
втрата тромбоцитів — 85,8%.
Ключові слова: новонароджені; транспозиція магістральних судин; операція ар
теріального переключення; кровозбереження; апарпт cell saver.

Abstract
Efficacy of autologous blood and residual blood laundering while cardiosurgical opera
tions performance in a newborn babies for the inborn heart failures in conditions of arti
ficial blood circulation, using a cell saver apparatus, was investigated. In accordance to
the investigation data obtained, the efficacy of a free hemoglobin laundering have con
stituted 71.6%, proinflammatory interleukin—6 — 95.8%, loss of thrombocytes —
85.8%.
Key words: newborn babies; transposition of main vessels; оperation of arterial switch;
saving of the blood; cell saver apparatus.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У 47 новонароджених з приводу
транспозиції магістральних судин
виконана операція артеріального
переключення. Передопераційні по
казники у досліджуваних пацієнтів
представлені у табл. 1.
На момент хірургічного втручан
ня вік пацієнтів становив у середнь
ому 5 діб. Всі пацієнти, включені у
дослідження, оперовані в період но
вонародженості. Всі пацієнти наро
дилися доношеними, гестаційний
вік від 38 до 43 тиж, у середньому 39
тиж. Тривалість перебування у від
діленні реанімації до 3 діб, у серед
ньому 2 доби.
В усіх пацієнтів під час оператив
ного втручання з метою кровозбе
реження застосовували апарат cell
saver.
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Ефективність відмивання ауто
логічних еритроцитів контролюва
ли шляхом визначення в суспензії
рівня вільного гемоглобіну та проза
пального ІЛ—6 в порціях до і після
відмивання. Крім того, визначали
кількість еритроцитів (за рівнем ге
матокриту), тромбоцитів, лейко
цитів.
Оскільки основним джерелом ау
токрові був залишковий перфузат в
контурі апарата ШК (АШК) та част
ково — кров, що втрачається під час
здійснення хірургічного гемостазу,
ми порівнювали кількість клітин та
вміст ІЛ—6 у відмитих еритроцитах
з показниками у залишковому пер
фузаті. Рівень вільного гемоглобіну
визначали у зразках крові в колек
торному резервуарі апарата cell
saver і порівнювали з таким у сус
пензії відмитих еритроцитів.
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Статистична обробка даних пе
редбачала обчислення медіани (Mе),
25 і 75 перцентилів.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Проведений аналіз якісного
складу суспензії відмитих ауто
логічних еритроцитів. До відмиван
ня в крові з операційної рани та за
лишковому перфузаті містилася
значна кількість потенційно нега
тивних чинників впливу на організм
новонародженого (вільний гемо
глобін, ІЛ—6). Результати відмиван
ня аутологічних еритроцитів пред
ставлені у табл. 2.
Після відмивання аутологічної
крові відзначали вірогідне знижен
ня рівня вільного гемоглобіну май
же на 72% (р<0,01), що свідчило про
ефективне відмивання еритроцитів.
Проаналізований вміст прозапаль
них цитокінів у суспензії відмитих
еритроцитів при застосуванні апа
рата cell saver. Вміст прозапального
цитокіну ІЛ—6 у суспензії відмитих
аутологічних еритроцитів після
відмивання в апараті cell saver змен
шувався на 95,8% (р<0,01). На нашу
думку, це свідчило про додаткові пе
реваги апарата cell saver, крім збере
ження й повернення аутологічних
еритроцитів.
Трансфузія відмитих аутологіч
них еритроцитів з низьким вмістом
прозапальних цитокінів має попе
реджати надмірну системну запаль
ну відповідь та пов'язані з цим ус
кладнення.
Через невеликий об'єм крововт
рати та кількість залишкового пер
фузату ми не спостерігали вірогід
ного концентрування еритроцитів
після процесингу в апараті cell saver.
Гематокрит збільшувався у середнь
ому на 10% після відмивання та цен

Òàáëèöÿ 2.

Òàáëèöÿ 1.

Ïåðåäîïåðàö³éíà õàðàêòåðèñòèêà ïàö³ºíò³â
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü
àáñ.
%

Ïîêàçíèê

ÒÌÑ, ²ÌØÏ
ÒÌÑ, ÄÌØÏ
ÒÌÑ, ÄÌØÏ, ÊîÀî
ÒÌÑ, ÄÌØÏ, ÎÂÒËØ
Ìàñà ò³ëà, êã (x ± m)
Ñòàòü
×
Æ
Îö³íêà çà øêàëîþ Àïãàð, áàë³â (x ± m)
1 õâ
5 õâ
Ãåñòàö³éíèé â³ê, òèæ (x ± m)
Â³ê, äí³â
Äîîïåðàö³éíà ØÂË
Áàëîííà àòð³îñåïòîñòîì³ÿ
ÂÐ²Ò ïåðåä îïåðàö³ºþ, äí³â
Ïðèì³òêà.

33
13
–
1
3,4 ± 0,5

70,2
27,7
–
2,1

29
18
7,2 ± 0,8
7,7 ± 0,9
39 ± 1,1
5 (3 – 7)
8
28
2

17
64
0–3

ÒÌÑ – òðàíñïîçèö³ÿ ìàã³ñòðàëüíèõ ñóäèí; ²ÌØÏ – ³íòàêòíà
ì³æøëóíî÷êîâà ïåðåãîðîäêà; ÄÌØÏ – äåôåêò ì³æøëóíî÷êîâî¿
ïåðåãîðîäêè; ÊîÀî – êîàðêòàö³ÿ àîðòè; ÎÂÒËØ – îáñòðóêö³ÿ
âèíîñíîãî òðàêòó ë³âîãî øëóíî÷êà.

трифугування в апараті cell saver
(р=0,753). На нашу думку, це пов'яза
не з малим об'ємом крововтрати та
залишкового перфузату в контурі
АШК у порівнянні з відносно вели
ким колоколом апарата cell saver. Ми
також не спостерігали вірогідного
зменшення кількості лейкоцитів в
отриманій після відмивання сус
пензії аутологічних еритроцитів
(р=0,422).
Поряд з тим, відзначали змен
шення кількості тромбоцитів на
85,8% (р<0,01). При трансфузії вели
кого об'єму суспензії відмитих ауто
логічних еритроцитів, отриманих з
використанням апарата cell saver,
можливе зменшення кількості тром
боцитів в крові новонародженого
(внаслідок дилюції та крововтрати).
Результати дослідження клітин
ного та біохімічного складу сус

пензії відмитих аутологічних ерит
роцитів, отриманих при викорис
танні апарата cell saver, свідчать про
високу ефективність очищення ау
токрові від факторів запалення та
вільного гемоглобіну. З недоліків
слід вказати на значне зменшення
кількості тромбоцитів після відми
вання аутокрові, а також недостат
ню концентраційну спроможність
використаного нами апарата саме у
новонароджених.
За результатами проведеного
дослідження ми дійшли висновку,
що застосування апарата для зби
рання, відмивання та реінфузії ауто
крові типу cell saver ефективне для
очищення аутологічної крові та за
лишкового перфузату від вільного
гемоглобіну та забезпечує протиза
пальний ефект завдяки відмиванню
ІЛ—6.

Åôåêòèâí³ñòü â³äìèâàííÿ àóòîëîã³÷íèõ åðèòðîöèò³â ç âèêîðèñòàííÿì àïàðàòà cell saver
Ïîêàçíèê

Â³ëüíèé ãåìîãëîá³í, ã/ë (x ± m)
²Ë–6, ïã/ë
Ãåìàòîêðèò
9
Òðîìáîöèòè, × 10 â 1 ë
9
Ëåéêîöèòè, × 10 â 1 ë
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Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà
äî â³äìèâàííÿ
ï³ñëÿ â³äìèâàííÿ

2,70 ± 0,28
38,5 (18,1 – 74,9)
0,28 (0,26 – 0,32)
132 (99 – 169)
8,0 (6,1 – 9,9)

×àñòîòà çì³í,%

0,76 ± 0,09
Me (25% –75%)
1,6 (1,34 – 3,75)
0,31 (0,24 – 0,37)
20 (10,5 – 32,3)
6,6 (4,2 – 8,3)

ð

71,6

<0,001

95,8
10
85,8
17,5

<0,001
0,753
<0,001
0,422
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАЛЛОННЫХ КАТЕТЕРОВ
С АНТИПРОЛИФЕРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ У БОЛЬНЫХ
ПРИ ПОРАЖЕНИИ АРТЕРИЙ БЕДРЕННО—ПОДКОЛЕННОГО
СЕГМЕНТА
А. И. Питык
Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева НАМН Украины, г. Харьков

EFFICACY OF BALLOON CATHETERS
WITH ANTIPROLIFERATIVE COVER IN PATIENTS,
SUFFERING AFFECTION OF ARTERIES
OF FEMORO—POPLITEAL SEGMENT
А. I. Pityk
тремительное развитие эн
доваскулярной хирургии
способствовало более ак
тивному
использованию
эндоваскулярных
вмешательств
(ЭВ) для реваскуляризации нижних
конечностей (НК). ЭВ по сравнению
с открытыми характеризуются ма
лой травматичностью, сопровожда
ются значительно меньшей часто
той периоперационных осложне
ний и летальностью, не требуют
применения общей анестезии,
практически не ограничивают воз
можности повторного выполнения
ЭВ или открытых вмешательств в
последующем, при возникновении
рецидива заболевания.
Основным недостатком ЭВ на
артериях НК является большая час
тота рестеноза в послеоперацион
ном периоде вследствие гиперпла
зии внутренней оболочки артерии,
особенно при лечении протяжен
ного поражения типа C и D (по клас
сификации TASC II). Использование
стентов улучшает непосредствен
ные результаты чрескожной бал
лонной ангиопластики (ЧБА), одна
ко мало влияет на отдаленные ре
зультаты. После ЧБА и стентирова
ния артерий БПС частота возникно
вения рестеноза и реокклюзии че
рез 1 год составляет 30 — 60%, хотя
сохранность при этом довольно вы
сокая — 80 — 90% [1 — 3].
Перспективной новой техноло
гией предупреждения гиперплазии
внутренней оболочки артерий БПС
после ЭВ является применение бал

С
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Реферат
Представлены результаты лечения 30 пациентов по поводу поражения артерий
бедренно—подколенного сегмента (БПС) с использованием баллонных катете
ров с лечебным покрытием. Доказано, что баллонная ангиопластика по сравне
нию с обычной ангиопластикой обеспечивает значительно лучшие показатели
первичной проходимости оперированных артерий, меньшую частоту возникнове
ния рестеноза в отдаленном периоде.
Ключевые слова: поражение артерий бедренно—подколенного сегмента; эндо
васкулярные вмешательства; баллонная ангиопластика; баллонные катетеры с
лечебным покрытием.

Abstract
Results of treatment of 30 patients, suffering affection of arteries of femoro—popliteal
segment, using balloon catheters with treating cover, are analyzed. There was proved,
that balloon angioplasty, comparing with routine angioplasty, provide for significantly
better the indices of primary passability of operated arteries, as well as reduce the rate
of restenosis occurrence in late period.
Key words: affection of arteries of femoro—popliteal segment; endovascular interven
tions; balloon angioplasty; balloon catheters with treating cover.

лонных катетеров с антипролифе
ративным покрытием. Преимущест
вами метода являются отсутствие в
артерии металлического импланта
та, максимальная концентрация ан
типролиферативного средства в
стенке артерии после ее поврежде
ния при ангиопластике, отсутствие
необходимости проведения дли
тельной антитромбоцитарной тера
пии, простота процедуры ангиопла
стики и возможность ее многократ
ного осуществления [4]. При приме
нении баллонных катетеров, по
крытых паклитакселем, в 4 рандо
мизированных клинических иссле
дованиях (THUNDER, FEMPAC, LEV
ANTI, PACIFIER) отмечены значи
тельно лучшие отдаленные клини
ческие результаты по сравнению с
таковыми при обычной ЧБА [5 — 9].

Цель исследования: оценить
среднесрочную эффективность ЧБА
при поражении БПС с использова
нием баллонных катетеров с лекар
ственным покрытием паклитаксе
лем IN. PACT Admiral (Medtronic,
США) по сравнению с таковой при
применении непокрытых баллон
ных катетеров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включены 30
больных, у которых диагностирова
но окклюзионно—стенотическое
поражение артерий БПС. У 15 боль
ных (1—я группа) выполнена ЧБА с
использованием баллонных катете
ров с лекарственным покрытием
паклитакселем; у 15 (2—я группа)
выполнена ЧБА с применением не
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покрытых баллонных катетеров. По
основным демографическим и кли
ническим показателям (возраст,
пол, анамнез), объективным дан
ным, характеру заболевания паци
енты обеих групп сопоставимы, что
свидетельствовало о репрезентатив
ности групп и проведенных в них
исследований и явилось важным ус
ловием для сравнительной оценки
выполненных лечебных мероприя
тий.
В 1—й группе ишемия 2б степе
ни (по классификации Фонтейна)
отмечена у 3 больных, 3 степени — у
5, 4 степени — у 7. Во 2—й группе
ишемию 2б степени наблюдали у 5
больных, 3 степени — у 4, 4 степени
— у 6. Поражение локализовалось в
основном в дистальных отделах по
верхностной бедренной и прокси
мальной подколенной артерий. В
обеих группах преобладала окклю
зия — соответственно у 78 и 82%
больных. Протяженность окклюзи
онно—стенотического поражения в
обеих группах не превышала 12 см,
в среднем (9,5 ± 2,5) см.
При выполнении ЧБА использо
вали как контралатеральный, так ан
теградный доступы. Применяли бал
лоны длиной 120 мм, диаметром 5
— 6 мм. Продолжительность разду
вания баллона 2 мин. При окклюзии
вначале выполняли предилатацию с
помощью обычного баллонного ка
тетера. Накануне больным назнача
ли клопидогрель в нагрузочной дозе
300 мг с последующим ежедневным
введением по 75 мг в сутки в сочета
нии с аспирином по 100 мг в сутки в
течение 3 мес.
Наблюдение за больными осуще
ствляли в течение 12 мес в виде регу
лярных осмотров в поликлинике
Института и проведения ультразву
ковой допплерографии артерий
оперированной НК. Проходимость
оперированной артерии рассчиты
вали с помощью метода Каплана—
Мейера.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У всех больных при наличии пе
ремежающейся хромоты после вы
полнения ЧБА отмечено клиничес
кое улучшение в виде увеличения

Кумулятивные показатели
первичной проходимости
артерий БПС после ЧБА с
применением баллонных
катетеров, покрытых
паклитакселем (БЛП)
и обычной ЧБА (ББП).

дистанции ходьбы до появления бо
ли, у пациентов при критической
ишемии тканей НК — исчезновения
боли в покое и заживления язвен
но—некротических дефектов. У 3
(20%) больных 1—й группы в сроки
до 1 года возник рестеноз, что кли
нически не проявлялось и не требо
вало выполнения повторных опера
тивных вмешательств. Среднесроч
ные результаты во 2—й группе были
значительно хуже. У 5 больных воз
ник рестеноз, у 3 — реокклюзия (в
целом 53%). У 3 больных выполнены
повторные ЭВ, у 1 — бедренно—
подколенное шунтирование. Все па
циенты в обеих группах живы.
Таким образом, частота возник
новения рестеноза после ЧБА с при
менением баллон—катетеров с по
крытием паклитакселем достоверно
меньше, чем после ЧБА с использо
ванием обычных баллонных катете
ров — соответственно 20 и 53% (Log
rank критерий 0,045). Данные о пер
вичной проходимости оперирован
ных артерий представлены на ри
сунке.
ЭВ, особенно в сочетании со
стентированием с использованием
нитиноловых саморасправляющих
ся стентов, является эффективным
методом лечения поражения арте
рий БПС. К сожалению, большая ча
стота рестеноза, которая увеличива
ется с увеличением протяженности
поражения, значительно ограничи
вает отдаленную эффективность эн
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доваскулярного лечения. Появление
новых технологий, основанных на
использовании антипролифератив
ных препаратов, угнетающих разра
стание неоинтимы, будет перспек
тивным направлением.
Паклитаксель является противо
опухолевым средством, обеспечива
ющим устойчивое ингибирование
пролиферации и миграции гладко
мышечных клеток и предупреждаю
щим рестеноз. В настоящее время
паклитаксель используют в боль
шинстве баллонных катетеров для
периферической ангиопластики. В
баллонных катетерах с паклитаксе
лем используют специальное гидро
фильное покрытие, которое обеспе
чивает быструю доставку препарата
с поверхности баллона в процессе
раздувания на стенку артерии, а так
же длительный (в течение 1 мес) ан
типролиферативный эффект.
Полученные данные исследова
ний показывают, что результаты
применения баллонных катетеров с
антипролиферативным покрытием
значительно превосходят результа
ты обычной ЧБА. Частота рестеноза
после применения этих баллонов в
2—2,5 раза меньше, по данным ме
та—анализа рандомизированных
клинических исследований, 18,7 и
45,5%; частота повторной реваску
ляризации — соответственно 12,2 и
27,7%. Полученные результаты под
тверждаются данными современ
ных зарубежных исследований. В
настоящее время проводятся не
сколько крупных рандомизирован
ных клинических исследований, ко
торые позволят подтвердить пред
варительные данные о значитель
ном преимуществе таких баллонов в
предупреждении рестеноза по срав
нению с обычными непокрытыми
баллонами для периферической ан
гиопластики.
ЧБА с использованием баллон
ных катетеров с антипролифера
тивным покрытием при поражении
артерий БПС позволяет значитель
но улучшить результаты эндоваску
лярного лечения больных благода
ря предупреждению рестеноза опе
рированной артерии в раннем и
среднесрочном периоде наблюде
ния.
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МЕТОДЫ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ КОРРЕКЦИИ
ЭНЕРГОСТРУКТУРНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В ОРГАНИЗМЕ
Л. М. Смирнова
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев

THE METHODS OF PERIOPERATIVE CORRECTION
OF THE ENERGY—STRUCTURAL INTERRELATIONSHIPS
IN THE ORGANISM
L. М. Smirnova
внедрением миниинвазив
ных и кровосберегающих
технологий современная
хирургия не стала более бе
зопасной. С помощью компонентов
периоперационного обеспечения
возможно исключить жизненно
опасные нарушения гомеостаза [1].
Однако продолжительность жизни
оперированных пациентов далека
от средней демографической [2].
Недооценка факторов повреждаю
щего действия операционной трав
мы и анестезии чревата тяжелыми
осложнениями и последствиями.
Поэтому стратегия периоперацион
ной медицины должна быть направ
лена на обеспечение надежной за
щиты от операционной травмы
каждого пациента [3, 4]. Это требует
новых знаний и мультидисципли
нарного системного подхода на ос
нове энергоэволюционной сущнос
ти Природы. Установить закономер
ности биологических реакций орга
низма на стресс, операционную аг
рессию или какой—либо иной по
вреждающий фактор возможно пу
тем изучения изменений сопряжен
ности направления энергетических
потоков в рамках энергопродуктив
ного гомеостаза.
Биологическая целостность ор
ганизма (БЦО) — это структурно—
функциональное единство организ
ма, поддерживаемое адекватным и
взаимозависимым энергопроизвод
ством и энергоресурсообеспечени
ем. Информационной составляю
щей БЦО является биологическая
устойчивость (БУ), отражающая об
щую потенциальную способность

С

Реферат
В рамках нового концептуального подхода к снижению операционного риска
представлены инновационные методы персонифицированного периоперацион
ного обеспечения: динамический стресс—мониторинг, антиноцицептивный нар
козный потенциал, методы трансфузионной и стресс—коррекции.
Ключевые слова: персонификация периоперационной медицины; стресс—мо
ниторинг; антиноцицепция; стресс—коррекция.

Abstract
In a frame of new conceptual approach to the operative risk lowering, the innovative
methods of a personified perioperative support were presented. Among them: dynam
ical stress—monitoring, аntinociceptive narcose potential, methods of transfusional
and the stress—correction.
Key words: personification of perioperative medicine; stress—monitoring; аntinoci
ception; stress—correction.

организма обеспечивать при опера
ционной травме и анестезии уро
вень функциональных резервов са
мовосстановления ДНК и органелл
клеток (физиологическая регенера
ция), необходимый для минимиза
ции сроков устранения дефицита
структурных элементов (репаратив
ная регенерация) после операции
[5]. Количественное выражение те
кущих изменений энергоструктур
ного взаимоотношения позволяет
оценивать реакции организма на
повреждение и стресс. Показатели
энергетического биометрического
мониторинга являются интегратив
ной характеристикой организма.
Основным свойством единой
нозоориентированной совокупнос
ти взаимодействующих периопера
ционно хирургических, анестезио
логических, трансфузиологических
и клинико—фармакологических
технологий должна быть способ
ность защищать каждого оперируе
мого больного от деструктивных и

Клінічна хірургія. — 2015. — № 2

дестабилизирующих влияний опе
рационной травмы [6].
Цель исследования: системати
зировать и переориентировать ком
плекс используемых периопераци
онно лечебных воздействий в сис
тему научных знаний и практичес
кой деятельности, направленных на
персонифицированное сохранение
БУ организма при периоперацион
ных изменениях его жизнедеятель
ности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Доказательную базу, использо
ванную для переосмысления основ
теории периоперационной меди
цины и разработки технологий
обеспечения персонифицирован
ной стабильности и адекватности
энергоструктурных взаимодейст
вий, составили результаты исследо
вания жизненно важных функций
организма и гомеостаза у 399 боль
ных. Возраст пациентов в среднем
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(34,76 ± 4,58) года. Распределение
пациентов в зависимости от метода
анестезиологического обеспечения
и характера оперативного вмеша
тельства представлено в таблице.
Группы больных репрезентатив
ны по возрасту, полу и массе тела.
Методы исследования одинаковы во
всех группах и проводились дис
кретно. На всех этапах клинических
исследований оценивали опасность
периоперационных деструктивных
нарушений и нестабильность энер
гоструктурного взаимодействия у
каждого пациента. Пациентов, у ко
торых документально подтвержде
ны сопутствующие заболевания, в
исследование не включали. Структу
ра каждой группы соответствовала
особенностям операционной трав
мы (неосложненная, осложненная,
отягощенная).
В рамках энергобиометрическо
го мониторинга для коррекции те
кущего дефицита энергии предло
жен способ определения потребно
сти организма в энергетическом
обеспечении с вычислением долж
ного, реального и необходимого
уровня потребления кислорода. Раз
личия показателей свидетельствова
ли о градиентном несоответствии
величин энергетического обеспече
ния в данный момент. В зависимос
ти от выявленного несоответствия
осуществляли коррекцию биоэнер
гетической недостаточности.
— Уровень активности (А) — ре
альное потребление кислорода тка
нями организма.
— Уровень готовности (Г) —
должное потребление кислорода
тканями организма. С точки зрения
энергоструктурного гомеостаза по
казатель должного основного обме

на (ООд, ккал/сут) соответствует
стабильному уровню стресс—готов
ности.
— Уровень потребности (П) —
потребность организма в потребле
нии кислорода или необходимая
интенсивность метаболизма, доста
точная для сохранения морфост
руктурного баланса в организме.
Для определения потребности в по
треблении кислорода тканями орга
низма использован показатель Сх —
артериовенозная разница содержа
ния кислорода, удовлетворяющего
потребности организма при рvО2 40
мм рт. ст. Показатель Сх и газовый
состав артериальной и венозной
крови определяли с помощью аппа
рата AVL 800 (фирмы Radiometеr, Да
ния). Рассматривая в динамике ак
тивность, готовность и потреб
ность, можно устанавливать началь
ные проявления деструктивности и
нестабильности энергоструктур
ных механизмов, обеспечивая, та
ким образом, надежный монито
ринг периоперационной безопас
ности.
В зависимости от преобладаю
щих стресс—реакций планировали
индивидуальный метод предстоя
щего анестезиологического обеспе
чения и текущей энергокоррекции в
соответствии с возможностями ор
ганизма. Такой клинический подход
позволил персонифицировать анес
тезиологическое обеспечение и пе
риоперационную энергетическую
коррекцию в соответствии с по
требностями организма.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Залогом правильной оценки БУ
организма к операционной травме

и анестезии являются результаты
определения показателей энергоби
ометрического мониторинга. Тех
нологии восстановления нарушен
ного энергоструктурного взаимоот
ношения ориентированы по фазам,
имеют целевой характер и приме
няются в опережающем режиме.
Результаты клинических наблю
дений свидетельствуют, что у паци
ентов без нозоиндуцированных на
рушений энергоструктурного взаи
модействия или при его начальной
дисфункции возможно применение
любого метода общей или регио
нарной анестезии.
Функциональное состояние ор
ганизма, которое характеризуется
стресс—активацией и соответствует
I — II функциональному классу (по
ASA), является критической дис
функцией БУ организма. Критичес
кая дисфункция в большинстве на
блюдений характерна для оператив
ного вмешательства в условиях ре
гионарной аналгезии. Уровень ре
ального потребления кислорода
рvО2 составляет от 148 до 170
мл/(мин × м2), в среднем (160,39 ±
8,16) мл/(мин × м2). Особенностью
стресс—активации является адек
ватное стрессу как увеличение энер
гетической потребности, так и ее
обеспечение. Оба показателя пре
вышают уровень готовности. В виде
математического выражения это со
стояние записывается так: А > Г < П.
При стресс—активации функцио
нальные возможности организма
всегда достаточны для самовосста
новления после внешней агрессии.
Для поддержания энергоструктур
ных взаимоотношений достаточно
проведения гомеостазобеспечиваю
щей энергетической коррекции, на
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правленной на удовлетворение и
гармонизацию потребностей орга
низма.
Если функциональное состояние
организма соответствует I — II
функциональному классу (по ASA), а
оперативное вмешательство выпол
няют в условиях компонентного
обезболивания, периоперационно
формируются реакции организма,
соответствующие стресс—реализа
ции или угрозоопасной дисфунк
ции энергоструктурного взаимо
действия. Состояние угрозоопасной
дисфункции чаще всего формирует
ся вследствие увеличения наркозно
го потенциала. Для угрозоопасной
дисфункции кислородного режима
характерно либо повышение рvО2 за
пределы максимально допустимого
уровня 170 мл/(мин × м2) либо его
колебание в пределах от 112 до 147
мл/(мин × м2), в среднем (128,61 ±
7,24) мл/(мин × м2). Энергопродук
ция, превышая уровень готовности,
оказывается ниже необходимой
из—за ограниченного энергетичес
кого ресурсообеспечения. Следова
тельно, при периоперационном
стрессе нарушается нормальная
жизнедеятельность, возникают рас
стройства системы транспорта кис
лорода. В такой ситуации БУ орга
низма к операционной травме и
анестезии снижается, а возможнос
ти организма к самовосстановле
нию ограничены. При операцион
ной травме и анестезии существен
но нарушается нормальная жизне
деятельность, возникают расстрой
ства кислородтранспортной систе
мы. Состояние угрозоопасной дис
функции энергоструктурного взаи
модействия в массе клеток организ
ма свидетельствует о том, что опера
ционная травма становится ослож
ненной. Нарушения микроциркуля
ции проявляются синдромом гемо
реологической недостаточности с
транзиторной гиперкоагуляцией.
Формируется гипергидратация с
уменьшением количества свобод
ной воды. Дисфункция митохонд
рий становится устойчивой, а экс
прессия генома ограничена. Для пе
риоперационной энергетической
коррекции у таких пациентов при
меняют метод стресс—стабилиза

ции. Технология стресс—стабилиза
ции включает персонифицирован
ное устранение внеклеточной ги
пергидратации, дефицита белка,
электролитов и гемоглобина, транс
портирующего кислород, с последу
ющим удовлетворением их суточ
ной потребности. Ожидаемым ре
зультатом является восстановление
саморегулируемого энергострук
турного взаимодействия в массе
клеток организма. Метод статус—
стабилизации позволяет в течение 3
сут после операции достичь соот
ветствия между потребностью орга
низма в кислороде и реальной вели
чиной его потребления на фоне
адекватного ресурсообеспечения,
что и определяет восстановление
БУ организма.
У пациентов, исходное состоя
ние которых соответствует I — II
функциональному классу (по ASA),
тяжелая операционная травма, дли
тельная компонентная и ингаляци
онная анестезия, интраоперацион
ная кровопотеря объемом более
15% ОЦК формируют реакции
стресс—повреждения, что обуслов
лено энергетическим дефицитом.
Стресс—повреждение характеризу
ется выраженными системными
расстройствами, опасным для жиз
ни нарушением интенсивности
энергоструктурных взаимоотноше
ний. Возникают "утечка" плазмы
крови, внеклеточная гипергидрата
ция с увеличением количества свя
занной воды, микроциркуляторно—
митохондриальный дистресс—син
дром, недостаточная экспрессия ге
нома. Уровень реального потребле
ния кислорода снижается до (86,41
± 5,68) мл/(мин × м2), что в среднем
на (25,14 ± 2,48)% меньше, чем ниж
няя граница должного показателя
потребления кислорода. То есть,
уровень активности меньше уровня
готовности, а уровень потребности
в кислороде снижается до уровня
готовности. При таких условиях ор
ганизм не в состоянии самостоя
тельно достичь "активности" до ре
ферентного уровня готовности к са
мовосстановлению. Для коррекции
выраженных нарушений энергост
руктурных взаимодействий опти
мальным является метод энергоре
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сусцитации. Энергоресусцитация —
это персонифицированный метод
повышения БУ организма при
стресс—повреждении путем восста
новления эффективного функцио
нирования микроциркуляторно—
митохондриального комплекса. Ме
тод предусматривает устранение
дисгидрии, поддержание напряжен
ного объема крови, энергопротек
тивную изоосмию и нормокарбона
темию. Нормокарбонатемическая
искусственная вентиляция легких
предполагает: частоту дыхания от 8
до 12 в 1 мин, частоту сокращений
сердца 70 — 84 в 1 мин, НСО3— 24,5 —
23,5 ммоль, альвеолярную вентиля
цию 4,805,2 л/мин, FiO2 не более 0,4,
а при респираторном дистресс—
синдроме и отеке легких — увели
чение до устранения альвеолярной
гипоксемии. Систолическое АД
должно быть на уровне 14,0 — 18,0
кПа (105 — 135 мм рт. ст.). Достичь
желаемого АДср. удается путем ис
пользования раствора добутамина,
доза которого составляет в среднем
6 мкг/(кг × мин), и кордарона. Для
анестезиологического обеспечения
оптимальным методом является то
тальная внутривенная анестезия на
основе натрия оксибутирата, допол
ненная лидокаином.
Если во время операционной
травмы и анестезии нарушения
энергоструктурных взаимоотноше
ний в массе клеток организма до
стигают уровня несостоятельности,
реакции организма на стресс стано
вятся стресс—разрушающими, а па
циенты — стресс—неустойчивыми.
Реальное потребление кислорода
тканями организма (уровень А) до
стигает критического уровня — от
54 до 85 мл/(мин × м2). В таком со
стоянии уровень активности, как и
уровень потребности тканей в кис
лороде, находятся ниже уровня го
товности. Характерные изменения
показателей
энергоструктурных
взаимоотношений при таком состо
янии можно описать математичес
ким выражением: А < Г > П. Подоб
ные изменения энергоструктурных
взаимоотношений могут возникать
при любом, например, возникшем
остро, критическом инциденте. Для
анестезиологического обеспечения
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в критических ситуациях оптималь
ным методом является внутривен
ный программированный полинар
коз на основе агонистов ГАМК— и
антагонистов NMDA—рецепторов.
Как правило, анестезию дополняют
симпатомиметиками, кордароном и
лидокаином. Наркотические аналге
тики вводят после стабилизации по
казателей гемодинамики на мини
мально допустимом уровне (АДср 9,3
— 10,2 кПа, или 65 мм рт. ст.). Пери
операционный стресс, сопровожда
ющийся крайней степенью систем
ных расстройств, обусловливает
опасное для жизни нарушение ин
тенсивности кислородного режима.
В таких ситуациях достичь рефе
рентного уровня готовности орга
низма к самовосстановлению не
возможно даже при использовании
статус—энергокоррекции. К сожа
лению, средства энергетической
коррекции не всегда обеспечивают
достижение минимального уровня
перфузионного давления для устра
нения коронарной гипоперфузии,
блокады микроциркуляции и повы
шения потребления кислорода.
Пациентов, у которых вследст
вие нозогенного нарушения энер
гоструктурных механизмов возник
ла дисфункция, недостаточность
или несостоятельность энергост
руктурных взаимоотношений, мы
относим в группу с отягощенной
операционной травмой. Состояние
нозогенной дисфункции и недоста
точности энергоструктурных взаи
моотношений не нарушало стресс—
устойчивость пациентов к операци
онному стрессу и анестезии, в то
время, как нозогенная несостоя
тельность энергоструктурных взаи
моотношений формирует у пациен
тов стресс—неустойчивость.
Следовательно, необходим пер
сонифицированный выбор метода
анестезии в соответствии с нозоген
ным повреждением энергострук
турных взаимоотношений. В прак
тической работе придерживались
принципа: каждому клиническому
состоянию должен соответствовать
метод анестезии, способный обес
печить оптимизацию процессов са
мовосстановления организма и ог
раничить негативное влияние опе

hirurgiya.com.ua

рационной травмы и анестезии пу
тем восстановления энергострук
турных взаимоотношений. Для вы
бора индивидуального метода анес
тезиологического обеспечения мы
использовали принцип превентив
ности, то есть степень операцион
ного риска определяли по балльной
системе (ASA, Гологорский), если
полученная сумма балов не делилась
на равные части, склонялись в сто
рону увеличения операционного
риска.
При наличии нозоиндуцирован
ной дисфункции (III функциональ
ный класс по ASA), которая характе
ризуется уменьшением потребле
ния кислорода (рvО2) от 147 до 112
мл/(мин × м2), реакции организма
на стресс являются стресс—реализу
ющими. Потребность в кислороде
уменьшается, однако остается выше
уровня готовности. У пациентов при
нозоиндуцированной дисфункции
энергоструктурных взаимоотноше
ний наиболее эффективны органо
протективное компонентное обез
боливание (желательно с использо
ванием препаратов в целевой кон
центрации), комбинированная ане
стезия, тотальная внутривенная и
ингаляционная анестезия. Для пери
операционной энергокоррекции
применяют метод статус—стабили
зации, направленный на устранение
дефицита воды, электролитов, про
теина, гемоглобина, с последующим
удовлетворением суточных потреб
ностей.
Если вследствие прогрессирова
ния патологического процесса уро
вень реального потребления кисло
рода становится ниже уровня готов
ности, среднее значение дvО2
(126,47 ± 4,33) мл/(мин × м2) соот
ветствует референтному значению
рvО2 от 86 до 111 мл/(мин × м2), а
уровень потребности в кислороде
выше или равен уровню готовности,
стрессовые реакции организма яв
ляются стресс—повреждающими
(III — IV функциональный класс по
ASA). Энергоструктурные взаимоот
ношения описываются математиче
ским выражением: А < Г < П. При
стресс—повреждении всегда фор
мируется недостаточность энерго
структурного взаимодействия в мас

се клеток организма. Универсаль
ным методом предоперационной
энергокоррекция является энерго
ресусцитация. Однако при стресс—
повреждении энергоструктурных
взаимоотношений достичь рефе
рентного уровня готовности орга
низма к самовосстановлению не
возможно даже при применении
энергоресусцитационной интен
сивной терапии. Тем не менее, она
является необходимым компонен
том периоперационного периода.
Оптимальным выбором для анесте
зиологического обеспечения явля
ется органопротективная внутри
венная анестезия, основу которой
составляет целевая концентрация
анестетика в крови, и метод тоталь
ного внутривенного программиро
ванного полинаркоза, дополнен
ный агонистами ГАМК— и антаго
нистами NMDA— рецепторов. Опе
ративное вмешательство выполня
ют в условиях искусственной венти
ляции легких. При необходимости,
анестезию дополняют симпатоми
метиками, ганглиоблокаторами, ор
ганопротекторами и местными ане
стетиками.
При нозогенной несостоятель
ности энергоструктурных взаимо
отношений (IV функциональный
класс по ASA), когда реакции орга
низма на любое внешнее воздейст
вие становятся стресс—разрушаю
щими, не только энергопродукция,
но и энергопотребность оказывает
ся ниже уровня готовности. Несо
стоятельность энергоструктурных
взаимоотношений
обусловлена
жизненно опасным заболеванием с
нестабильностью и деструктивнос
тью крайней степени. Реальное по
требление кислорода тканями орга
низма (уровень активности) дости
гает критического уровня — от 54 до
85 мл/(мин × м2). Характерные изме
нения показателей энергоструктур
ного взаимодействия при таком со
стоянии описывают математичес
ким выражением: А < Г > П. Заверша
ющим этапом танатогенеза отяго
щенной операционной травмы яв
ляются системные расстройства
крайней степени, что обусловливает
опасное для жизни нарушение ин
тенсивности кислородного режима,
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а также общая гипергидратацион
ная дисгидрия, ДВС—синдром, бло
када микроциркуляции и внутри
клеточное "осмотическое просачи
вание" с разрушением митохондрий
и других органелл клеток. В таких
ситуациях достичь референтного
уровня готовности организма к са
мовосстановлению невозможно да
же при использовании метода ста
тус—энергокоррекции. Не всегда
удается достичь минимального
уровня перфузионного давления,
чтобы повысить уровень потребле
ния кислорода. Однако метод оста
ется необходимым компонентом
периоперационной энергокоррек
ции.
У больных, исходное состояние
которых было стресс—неустойчи
вым и соответствовало выраженной
недостаточности или несостоятель
ности энергоструктурных взаимо
отношений, наиболее безопасным
методом
анестезиологического
обеспечения является внутривен
ный программированный полинар
коз, дополненный агонистами
ГАМК— и антагонистами NMDA—
рецепторов. Оперативное вмеша
тельство выполняют в условиях ис
кусственной вентиляции легких.
Введение наркотических аналгети
ков возможно только после стойкой
стабилизации АДср на уровне, пре
вышающем 65 мм рт. ст. При необ
ходимости, анестезию дополняют
симпатомиметиками, ганглиобло
каторами, органопротекторами и
местными анестетиками для дости
жения энергетической сопряжен
ности энергоструктурных взаимо
отношений в массе клеток организ
ма.
При несостоятельности кисло
родного режима (IV — V функцио
нальный класс по ASA), когда реак
ции организма на стресс становятся
стресс—дезинтегрирующими, ре
альное потребление кислорода
(уровень активности) достигает
предела критичности — от 34 до 53

мл/(мин × м2). Показатели энергост
руктурных взаимоотношений при
таком состоянии описывают мате
матическим выражением: А < Г > П.
Результаты вычисления этого мате
матического выражения объектив
но свидетельствуют о негативном
влиянии гипобиоза. Критическому
уровню потребления кислорода со
ответствует синдром полиорганной
недостаточности, проявляющийся
коронарной гипоперфузией и бло
кадой микроциркуляции. Наруше
ние функционального состояния
проявляется периоперационным
шоком, который сопровождается
нарушением систем жизнеобеспе
чения крайней степени, что обус
ловливает возможность летального
исхода в ближайшие 24 ч. Тяжесть
нарушения энергопродуктивного
взаимодействия требует проведе
ния статус—протезирующей энер
гетической коррекции, которая
предусматривает восстановление
функциональной взаимосвязи вен
тиляционного и транспортного
компонентов кислородного режи
ма, устранение блокады микроцир
куляции, "утечки" плазмы и "осмоти
ческого просачивания". Посинд
ромное лечение полиорганной не
достаточности начинают с искусст
венной поддержки или замещения
функции той системы, без влияния
на которую возможен быстрый ле
тальный исход. Для антистрессовой
защиты организма стресс—неус
тойчивых пациентов, у которых ре
акции организма являются стресс—
дезинтегрирующими, статус—кор
рекция является методом персони
фицированного периоперационно
го ограничения прогрессирования
операционной травмы. Энергокор
рекция является стратегическим
принципом борьбы со стресс—дез
интеграцией. Однако достичь жела
емого результата — минимального
уровня перфузионного давления —
удается не всегда. Уменьшение или
ограничение
прогрессирования

операционной травмы у таких па
циентов возможно путем повыше
ния ГАМК—эргической модальнос
ти общего обезболивания и энерго
протективной коррекции микро
циркуляторно—митохондриально
го дистресс—синдрома. Для анесте
зиологического обеспечения ис
пользуют только тотальный внутри
венный полинаркоз на основе аго
нистов ГАМК— и антагонистов
NMDA—рецепторов с дополнитель
ным введением симпатомиметиков,
кордарона, лидокаина. Наркотичес
кие аналгетики вводят после стаби
лизации показателей гемодинамики
на минимально допустимом уровне
(АДср 9,3 — 10,2 кПа, или 65 мм рт.
ст.).

ВЫВОДЫ
1. Энергобиометрия, раскрывая
периоперационные энергострук
турные взаимоотношения в массе
клеток организма пациентов, обес
печивает абсолютную персонифи
цированность периоперационной
медицины. Реализация достижений
осуществляется через персонифи
цированное проведение динамиче
ского стресс—мониторинга, энер
гетической гомеостатики, стресс—
стабилизации, энергоресусцитации
и статус—коррекции.
2. Овладение научными основа
ми персонифицированной пери
операционной медицины транс
формирует врачебный интеллект,
ориентируя его на устранение не
стабильности и деструктивности
энергоструктурного взаимодейст
вия.
3. Применение нового концепту
ального подхода к периоперацион
ной энергетической коррекции у
разных категорий пациентов спо
собствует уменьшению частоты ос
ложнений, обусловленных опера
ционной травмой и анестезией,
улучшению результатов лечения па
циентов хирургического профиля.
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МОРФОГЕНЕЗ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ
НА ГІДРОНЕФРОЗ, СПРИЧИНЕНИЙ СТРИКТУРОЮ
МИСКОВО—СЕЧОВОГО СЕГМЕНТА РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ
В. І. Савенков
Харківський національний медичний університет

МОRPHOGENESIS OF CONNECTIVE TISSUE IN PATIENTS
WITH HYDRONEPHROSIS, СAUSED BY STRICTURE
OF URETERIC—PELVIC SEGMENT OF VARIOUS ETIOLOGY
V. І. Savenkov
ідронефроз, спричинений
обструкцією МСС, є склад
ним і досить частим уро
логічним захворюванням.
Обструкція МСС може бути як набу
того, так і вродженого генезу [1—3].
Основними методами лікування
хворих на гідронефроз ІІ—ІІІ стадії,
зумовлений обструкцією МСС різної
етіології та перебігу, є оперативні
втручання, спрямовані на усунення
обструкції та нормалізацію уроди
наміки верхніх сечових шляхів.
Проте, незалежно від техніки вико
нання оперативного втручання, у 18
— 20% хворих спостерігають реци
диви обструкції, що потребує у по
дальшому здійснення складних пла
стичних і реконструктивних втру
чань. При цьому після кожної на
ступної операції можливе виник
нення рецидиву [1, 4]. У численних
дослідженнях з вивчення морфо
логічних змін МСС і паренхіми нир
ки при гідронефрозі немає відомо
стей про його етіологію — вроджену
чи набуту, а також перебіг — безре
цидивний або рецидивний, немає
морфологічного пояснення появи
рецидивів [5 — 8].
Мета роботи: визначити струк
турно—функціональні особливості
сполучної тканини нирки та стрик
тури МСС у хворих, оперованих з
приводу гідронефрозу різної етіо
логії за різного перебігу.

Г

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Досліджені тканини нирки та
фрагменти стриктури МСС, взяті під
час виконання операції та біопсії у
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Реферат
У хворих на гідронефроз ІІ—ІІІ стадії, спричинений обструкцією мисково—сечово
го сегмента (МСС) внаслідок вроджених вад сечової системи (СС), в інтерстицію,
судинах паренхіми нирок та стінці МСС відзначають зменшення співвідношення
вмісту колагену І і ІІІ типу, а за набутої обструкції — його збільшення. При обст
рукції у хворих на тлі вроджених вад у базальних мембранах судин спостерігають
дефіцит колагену IV типу і появу нехарактерного для базальних мембран судин
інтерстиціального колагену ІІІ типу. За набутої обструкції МСС виявляють лише
збільшення вмісту колагену IV типу. Ці порушення найбільш виражені у пацієнтів за
рецидивного перебігу захворювання. Запропонований діагностичний коефіцієнт
співвідношення колагену І і ІІІ типу у хворих на гідронефроз, спричинений обст
рукцією МСС різної етіології. При гідронефрозі, зумовленому стриктурою МСС,
виникає дисбаланс цитокінів, що впливають на процеси колагеноутворення.
Ключові слова: нирки; мисково—сечовий сегмент; гідронефроз; стриктура; мор
фогенез сполучної тканини; CD34; інтерлейкіни; колаген.

Abstract
In patients, suffering hydronephrosis stages ІІ—ІIІ, caused by the ureteric—pelvic seg
ment (UPS) obstruction due to inborn failures of urinary system, the collagen types I
and III ratio reduction, аnd in acquired obstruction — its enhancement, are noted in
interstitium, renal parenchyma vessels and the UPS walls. While obstruction in patients
due to inborn failures in vascular basal membranes a deficiency of collagen type IV and
appearance of nontypical for vascular basal membranes іntersticial collagen type ІІІ are
observed. In the acquired UPS obstruction the enhancement of content of collagen
type IV is revealed only. These disorders are mostly pronounced in patients with the dis
ease recurrence. There was proposed diagnostic coefficient of ratio between collagens
types І and ІІІ in patients, suffering hydronephrosis, caused by obstruction of various
etiology. In hydronephrosis, caused by the UPS stricture, the cytokines disbalance
occurs, impacting processes of collagen formation.
Key words: kidneys; ureteric—pelvic segment; hydronephrosis; stricture; morphogen
esis of connective tissue; CD34; іnterleukin; collagen.

80 хворих віком у середньому (42,1 ±
4,8) року після отримання інформо
ваної згоди. Чоловіків було 28, жінок
— 52.
Як морфологічний контроль ви
користовували матеріал патологоа
натомічного дослідження, проведе
ного через 5 — 6 год після смерті
пацієнтів від пухлин головного моз
ку без захворювань нирок, на базі
патологоанатомічного відділення
Обласної клінічної лікарні (Харків).

Матеріал розподілений на п'ять
груп.
I група (n = 10) — секційний ма
теріал — група контролю;
II група (n = 20) — матеріал, одер
жаний при виконанні біопсії та опе
рації від хворих на гідронефроз ІІ —
ІІІ стадії, зумовлений обструкцією
МСС внаслідок вроджених вад СС, у
яких після оперативного втручання
не було рецидиву стриктури МСС
протягом 4 років;
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III група (n = 21) — біопсійний та
операційний матеріал, одержаний у
таких самих хворих за наявності ре
цидивної стриктури МСС після опе
ративного втручання;
IV група (n = 20) — біопсійний та
операційний матеріал, одержаний у
хворих на гідронефроз ІІ — ІІІ стадії,
зумовлений набутою обструкцією
МСС, без рецидиву стриктури МСС
протягом 4 років після оперативно
го втручання;
V група (n = 19) — біопсійний та
операційний матеріал, одержаний у
таких самих хворих за наявності ре
цидивної стриктури МСС після опе
ративного втручання.
Дослідження проведене на базі
кафедри патологічної анатомії Хар
ківського національного медичного
університету.
Для морфологічного досліджен
ня використовували стандартні гіс
тологічні, гістохімічні та імуномор
фологічні методи [9].
Імуногістохімічне дослідження
проведене на парафінових зрізах
товщиною 5 — 6 мкм прямим мето
дом Кунса за методикою M. Brosman
[10]. Тип колагену визначали з вико
ристанням моноклональних анти
тіл (МКА) до колагенів I, III і IV типу
(Novocastra Laboratories Ltd). Для
об'єктивізації балансу колагенів у
дослідних тканинах використовува
ли
коефіцієнт
співвідношення
вмісту колагену І і ІІІ типу (Кд). Адге
зивні властивості клітин визначали
за допомогою МКА до CD34, кліти
ни—продуценти інтерлейкіну—1α
(ІЛ—1α) виявляли за допомогою
МКА до ІЛ—1α (Novocastra Laborato
ries Ltd). Препарати вивчали в люмі
несцентному мікроскопі Axioskor
40. Оптичну щільність імунофлуо
ресценції колагенів та ендотелію,
що продукує CD34, визначали за ме
тодом Г. І. Губіної—Вакулик і співав
торів [11] за допомогою мікроскопа
Axioskor 40 та програмного забезпе
чення Biostat.exe. Кількість клітин—
продуцентів ІЛ—1α підраховували в
полі зору мікроскопа за збільшення
×400.
Результати проведеного дослід
ження обробляли за методами мате
матичної статистики з використан
ням параметричних та непарамет

ричних методів множинного порів
няння [12].

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За даними імуноморфологічного
дослідження, в усіх хворих на гідро
нефроз у склерозованій інтер
стиціальній тканині нирки та МСС
виявлені два інтерстиціальних кола
гени — І і ІІІ типу — з різною ди
намікою вмісту залежно від етіології
захворювання. Оптична щільність
імунофлуоресценції колагену I типу
у хворих за вроджених вад СС була
достовірно меншою, ніж у пацієнтів
групи контролю; у пацієнтів за набу
тої обструкції МСС спостерігали
протилежну динаміку його вмісту.
Найбільші порушення вмісту зріло
го колагену І типу спостерігали у
пацієнтів при рецидиві стриктури
МСС.
Також спостерігали односпрямо
вані зміни вмісту колагену ІІІ типу як
у стромі нирки і судин, так і в стінці
МСС. У хворих ІІ і ІІІ груп вміст кола
гену ІІІ типу як в інтерстицію па
ренхіми нирок, так і в МСС значно
збільшений у порівнянні з таким у
контролі, особливо у пацієнтів ІІІ
групи. Можливо припустити, що
при вроджених порушеннях першо
причиною патології сполучної тка
нини є генетичні зміни процесів
формування колагенових структур,
зокрема, зумовлені порушенням
співвідношення типів колагенів. У
хворих IV і V груп вміст колагену ІІІ
типу в стромі був достовірно мен
шим, ніж у пацієнтів ІІ і ІІІ груп. У
хворих V групи цей показник був
більшим, ніж у пацієнтів IV групи.
Коефіцієнт
співвідношення
вмісту колагену І і ІІІ типу був мен
шим у пацієнтів ІІ і особливо ІІІ гру
пи внаслідок вираженого збільшен
ня вмісту колагену ІІІ типу. Тобто, у
хворих на гідронефроз на тлі врод
жених вад СС спостерігають спотво
рення формування колагенових
структур з домінуванням у спо
лучній тканині не зрілого, а молодо
го колагену ІІІ типу. У пацієнтів IV і V
груп, навпаки, відзначене збільшен
ня коефіцієнту співвідношення вна
слідок підвищення рівня колагену І
типу, особливо у V групі. Отже, збе
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режене загальнобіологічне перева
жання вмісту колагену І типу у
порівнянні з таким колагену ІІІ типу,
як і в групі контролю. Зміни його
вмісту є реакцією на персистуюче
імунне запалення з чергуванням де
структивних і репаративних про
цесів, особливо у V групі. Можливо,
порушення співвідношення вмісту
різних типів колагену і спричиняє
розлади процесів самозбирання і
дефектів надмолекулярних ком
плексів сполучної тканини, це зу
мовлює формування нестабільного
колагену, що постійно руйнується, а
репарація сприяє надмірному роз
ростанню сполучної тканини. Це
порушення може також включати
формування наджорстких структур,
не здатних до подальшого ремоде
лювання. Обидва патологічні ме
ханізми зумовлюють виникнення
рецидивів захворювання.
Аналіз кривих розподілу свідчив,
що запропонований коефіцієнт
можна використовувати у хворих на
гідронефроз для визначення його
етіології. Якщо коефіцієнт менше
1,0, діагностують генетично зумов
лені розлади, що спричинили утво
рення стриктури МСС; якщо він пе
ревищує 2,0 — це свідчить про набу
ту обструкцію МСС.
За даними імуногістохімічного
дослідження судинного русла як у
нирках, так і МСС виявлені ознаки
порушення колагеноутворення у
стінках судин. У пацієнтів ІІ і ІІІ груп
у порівнянні з іншими групами
відзначений достовірний дефіцит
колагену IV типу у базальних мемб
ранах. Причому, цей показник у ІІІ
групі був найменшим. Це спричиня
ло збільшення проникності судин,
ексудацію плазми у навколишнє се
редовище, активацію склеротичних
процесів у тканинах. У пацієнтів IV і
V груп вміст колагену IV типу в ба
зальних мембранах судин значно
перевищував такий у нормі і був
найбільшим у пацієнтів V групи, у
яких спостерігали рецидивний пе
ребіг захворювання. Збільшення
вмісту колагену IV типу у пацієнтів
IV і V груп при обструкції МСС на тлі
вроджених вад СС є наслідком хро
нічного імунного запалення, більш
вираженого, ніж у пацієнтів ІІ і ІІІ
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груп за вродженої обструкції, що
проявлялося щільною лімфоплазмо
цитарною інфільтрацією строми
нирок і МСС.
У хворих ІІ і ІІІ груп у базальних
мембранах судин у нирках та стрик
турі МСС спостерігали появу неха
рактерного для судинних та епіте
ліальних базальних мембран кола
гену ІІІ типу, який у стінці судин
представлений осередковим, місця
ми яскравим, місцями слабим світін
ням. При цьому у хворих за наяв
ності рецидиву стриктури його
вміст був більшим.
У хворих усіх груп в інтерстиці
альній зоні коркового і мозкового
шарів нирки та МСС відзначали осе
редкову лімфогістіоцитарну ін
фільтрацію, серед елементів якої за
даними імуногістохімічного дослід
ження значно частіше, ніж у паці
єнтів І групи, виявляли клітини—
продуценти ІЛ—1α, що активно
впливали на регуляцію синтезу ко
лагену. У пацієнтів IІІ і V груп за ре
цидивного перебігу захворювання
кількість цих клітин більша, ніж у
пацієнтів ІІ і ІV груп, що можна пояс
нити більшою активністю хроніч
ного запалення. Це, вірогідно, і є
однією з ланок прогресування скле
ротичних змін у паренхімі нирок і
складових стінки МСС. Найбільшу
кількість клітин—продуцентів ІЛ—
1α виявляли у пацієнтів V групи.
При вивченні оптичної щіль
ності імунофлуоресценції у препа
ратах, оброблених МКА до CD34, у
хворих ІІ групи не спостерігали її
достовірного зменшення у порів
нянні з такою в контролі.

Проте, в інших групах досліджу
ваний показник був значно меншим,
ніж у групі контролю, найменшим —
у пацієнтів за набутої обструкції
МСС, особливо за рецидивного пе
ребігу захворювання. Виявлені змі
ни вмісту CD34 співпадали з більш
вираженим імунним запаленням у
нирках та МСС у хворих IV і V груп.
Порушення утворення колагену
IV типу в епітеліальних та судинних
базальних мембранах, поряд з змен
шенням вмісту CD34, зумовлює змі
ни адгезивних властивостей епіте
ліоцитів МСС та зменшення кіль
кості шарів покривного епітелію. У
хворих ІІ і ІІІ груп спостерігали
більш виражене зменшення товщи
ни епітелію слизової оболонки, при
чому, у хворих ІІІ групи вона була
найтоншою. У хворих IV і V груп цей
показник був меншим, ніж у І і ІІ гру
пах, у V групі — менший, ніж у IV
групі.
Для уточнення встановлених за
кономірностей доцільне проведен
ня генетичних досліджень для роз
ширення уявлення про патогенез за
хворювання.
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BISEGMENTAL ANTERIOR INTERBODY SPONDYLODESIS,
USING RIGID PLATES, IN SURGICAL TREATMENT
OF CERVICAL VERTEBRAL COLUMN TRAUMAS
AND DISEASES
А. Е. Barysh, S. А. Коzyrev
о данным отечественных и
зарубежных авторов, после
адекватной декомпрессии
для стабилизации ШОП и
надежного сращения позвонков вы
полняют ПМС с применением цер
викальных РП [1]. РП обеспечивают
жесткую внутреннюю фиксацию
оперированных позвоночных дви
гательных сегментов (ПДС) [2]. По
данным литературы, при ПМС с
применением РП межтеловое сра
щение отмечено в 47 — 100% на
блюдений [3]. В то же время, частота
осложнений при использовании РП
может достигать 53% [4, 5].
Цель работы: проанализировать
результаты выполнения ПМС с ис
пользованием цервикальных РП
при хирургическом лечении травм
и заболеваний ШОП.

П

Реферат
Проанализированы результаты хирургического лечения 34 пациентов по поводу
травм и заболеваний шейного отдела позвоночника (ШОП). У всех пациентов вы
полняли бисегментарный передний межтеловой спондилодез (ПМС) с использо
ванием цервикальных ригидных пластин (РП) и вертикальных цилиндрических
сетчатых имплантатов (ВЦСИ). Уточнена существующая и получена новая инфор
мация о динамике изменения рентгенологических показателей при применении
авторами методики. Межтеловое сращение достигнуто у 82,4% пациентов через
1 год после операции. Частота осложнений при использовании имплантатов со
ставила 23,3%, общая частота осложнений — 29,1%.
Ключевые слова: шейный отдел позвоночника; повреждение; хирургическое ле
чение; передний межтеловой спондилодез; ригидные цервикальные пластины;
вертикальные цилиндрические сетчатые имплантаты.

Abstract
Results of surgical treatment of 34 patients, suffering cervical vertebral column traumas
and diseases, are analyzed. In all the patients bisegmental anterior interbody spondy
lodesis was conducted, using cervical rigid plates and vertical cylindrical net implants.
The existing and newly obtained information about changes in the radiological indices
dynamics while the method application by its authors is presented. The interbody syn
ostosis was achieved in 82.4% patients in 1 yr after the operation. The complications
rate while the implants application have constituted 23.3%, and the total rate of compli
cations — 29.1%.
Key words: cervical vertebral column; injury; surgical treatment; anterior interbody
spondylodesis; the rigid cervical plates; vertical cylindrical net implants.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено хирургическое лече
ние 34 больных, в том числе 29
(85,3%) мужчин и 5 (14,7%) женщин,
в ортопедо—травматологическом
отделении в период с 2008 по 2013 г.
Возраст больных от 17 до 52 лет, в
среднем 30,5 года. У 5 (14,7%) паци
ентов диагностированы дегенера
тивные заболевания, у 29 (85,3%) —
травма ШОП. При заболеваниях
ШОП выявлены грыжи межпозвон
ковых дисков на двух смежных
уровнях. Тяжесть повреждения оп
ределяли по классификации Allen
(привед. по: R. Moftakhar и соавт. [1]).

У всех пациентов осуществляли
бисегментарный ПМС. В качестве
межтеловой опоры использовали
разработанные в клинике ВЦСИ и
РП [3]. Для заполнения полости
ВЦСИ использовали костные корти
кальногубчатые аутотрансплантаты
(ККГАТ) по модифицированой ме
тодике Harms (привед. по: А. Е. Ба
рыш [3]). При травмах ШОП стаби
лизацию шейных ПДС на протяже
нии СIII — CV осуществляли у 2 (6,9%)
больных, CIV — СVI — у 9 (31%), CV —
СVII — у 12 (41,4%), СVI — TI — у 6
(20,7%). При заболеваниях ШОП
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стабилизацию шейных ПДС прово
дили на протяжении CV — СVII у 5 па
циентов. Неврологический статус
оценивали в соответствии с класси
фикацией ASIA/IMSOP, авторской
разработкой и общепринятыми в
русскоязычной литературе опреде
лениями [3]. При поступлении у 3
(10,3%) пострадавших при травме
ШОП выраженность неврологичес
ких симптомов по шкале ASIA/
IMSOP соответствовала степени А, у
12 (41,4%) — степени В, у 4 (13,7%) —
степени С; периферические невро
логические расстройства наблюда
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ли у 10 (34,5%) больных У всех паци
ентов при заболеваниях ШОП перед
операцией отмечали клинические
признания шейной радикулопатии.
Клинический результат оценива
ли по модифицированным крите
риям Оdom (привед. по: А. Е. Барыш
[3]). Рентгенологическая оценка
структурно—функционального со
стояния шейных ПДС после ПМС
проведена в соответствии с разра
ботанными в клинике методиками
[6, 7]. Сращение на уровне хирурги
ческого вмешательства оценивали
по данным рентгенографии по
Bridwell (привед. по: А. А. Корж и со
авт. [7]). У 6 (17,6%) больных после
операции проводили компьютер
ную томографию.
После операции внешнюю им
мобилизацию ШОП осуществляли с
помощью синтетических голово
держателей — при травмах, мягких
ортезов — при заболеваниях ШОП в
течение от 4 до 10 нед. Продолжи
тельность наблюдения 12 мес.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Положительная динамика кли
нических симптомов отмечена у
всех пациентов — при заболеваниях
ШОП и у 15 (51,7%) — при травмах
ШОП, из них у 9 (31%) — при по
ступлении выявлены клинические
признаки миелопатии, у 6 (20,7%) —
периферические неврологические
расстройства. Через 1 год после хи
рургического лечения у одного па
циента тяжесть состояния степени А
изменилась до степени В, у 5 паци
ентов состояние степени В — до сте
пени С, у 2 — степени D. У 2 больных
состояние степени С изменилось до
степени D. У 10 (34,5%) пострадав
ших при травме ШОП с клиничес
кими признаками в виде перифери
ческих неврологических симпто
мов после хирургического лечения
отмечали их регресс различной сте
пени выраженности.
Результат лечения 7 пациентов
по поводу травмы ШОП, в соответ
ствии с модифицированными кри
териями Оdom, оценен как отлич
ный, 3 — хороший, 17 — удовлетво
рительный, 2 — неудовлетворитель
ный, что обусловлено тяжестью
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первичного повреждения. У всех па
циентов после хирургического ле
чения заболеваний ШОП отмечен
регресс периферических невроло
гических симптомов. Результат ле
чения у 3 пациентов оценен как от
личный, у 2 — хороший.
Через 12 мес после операции
межтеловое сращение градации 1
достигнуто у 12 (35,3%), градации 2
— у 16 (47,1%), градации 3 — у 3
(8,8%), градации 4 — у 3 (8,8%) боль
ных. У 3 (8,8%) пациентов после
травмы ШОП отмечен псевдоартроз
на уровне стабилизированных ПДС
без клинических проявлений. По
вреждение винтов или РП не наблю
дали. Миграция РП возникла у 1
(2,9%) пациента при травме ШОП;
частичное перекрытие РП крани
ального смежного межтелового
промежутка — у 1 (2,9%) пациента
при травме ШОП; парциальное вы
кручивание винта из краниальной
пары — у 2 (5,8%) пациентов (у 1 —
при травме, у 1 — при заболевании
ШОП); пролабирование ВЦСИ на
величину менее 10% вертикального
размера тела каудального стабили
зированного позвонка — у 33 боль
ных, более 10% — у 1.
До операции у 21 (61,8%) больно
го отмечали кифотическую дефор
мацию сегментарного шейного са
гиттального контура (ШСК), у 13
(38,2%) — его выпрямление. Верти
кальный размер стабилизирован
ных ПДС непосредственно после
операции составлял в среднем (49,6
± 0,6) мм, через 1 год после хирурги
ческого лечения — (48,2 ± 0,6) мм.
Величина сегментарного ШСК ин
траоперационно составила (6,2 ±
0,3)°, через 1 год — (4,9 ± 0,3)°. При
сравнении сегментарного ШСК у
пациентов при заболеваниях ШОП
в раннем послеоперационном пе
риоде и через 12 мес после хирурги
ческого лечения отмечено его
уменьшение в среднем на 1,4°, после
травмы ШОП — на 1,2°. Угол между
краниальной и каудальной парой
винтов интраоперационно соста
вил в среднем (18,1 ± 1,2)°, через 12
мес — (16,9 ± 1,1)°. У 2 (5,8%) боль
ных образовалась гематома в зоне
изъятия костных аутотранспланта
тов.

Инфекционные осложнения не
наблюдали.
По данным литературы, бисег
ментарный ПМС с использованием
РП выполняют наиболее часто [2, 4,
8—10]. Характерные осложнения
при использовании РП: перекрытие
пластиной пространства смежного
межпозвонкового диска — в 14,3%
наблюдений,
пролабирование
ВЦСИ в тела позвонков — в 7,04—
23,8%, миграция винта — в 1,1—3,2%,
миграция ВЦСИ и РП — в 9,8—30,4%,
выкручивание винта — в 1,8—8%,
поломка РП — в 0,8—1,8%, псевдоар
троз — в 5—53%, фиброзное сраще
ние — в 13%; повторные хирургиче
ские вмешательства по поводу несо
стоятельности фиксирующих кон
струкций выполнены в 1,4 — 20% [2,
4, 5, 8—10]. Костное сращение, по
данным литературы, при использо
вании РП достигнуто у 47 — 100%
больных. В нашем исследовании ус
пешное межтеловое сращение от
мечено у 82,4% больных. У 9 боль
ных для восстановления межтело
вой опоры авторы использовали
ККГАТ, у 2 — кейджи PEEK, у 3 —
ВЦСИ, у 2 — костные аллотранс
плантаты [2, 4, 5, 8 — 10]. При ис
пользовании ВЦСИ и других видов
кейджей псевдоартроз возник у 2 —
10,8% больных, успешное сращение
достигнуто у 70 — 100% больных.
Таким образом, частота ослож
нений при использовании РП в по
следние годы достаточно велика,
что обусловлено феноменом экра
нирования нагрузки на межтеловую
опору, что негативно отражается на
процессе межтелового сращения и
стабильности фиксации [1, 2]. Полу
ченные нами результаты коррели
руют с данными других авторов [2, 4,
5, 8—10].
Приводим наблюдение. Больной
С., 25 лет, госпитализирован с диа
гнозом: осложненный взрывной пе
релом СVI (вертикально—компрес
сионное повреждение 2 подтипа по
Allen), посттравматическая неста
бильность СV — CVI III степени, лево
сторонняя радикулопатия СVI. Дор
зальное линейное смещение отлом
ка тела СVI позвонка по отношению
к СVІI в сагиттальной плоскости со
ставило 50%, величина сегментар
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ного ШСК на этом уровне была на 3°
больше. Проведено лечение: субто
тальная корпэктомия СVI, ПМС СV —
СVII с помощью ВЦСИ и РП. Через 12
мес после операции отмечен рег
ресс периферических неврологиче
ских симптомов. Клинический ре
зультат по модифицированным
критериям Оdom оценен как отлич
ный. Сегментарный ШСК перед вы
пиской составил — 9°, через 12 мес
— 8°. Вертикальный размер стабили
зированного сегмента после опера
ции составил 49 мм, через 12 мес —

48 мм. Положение имплантатов по
усовершенствованной нами рентге
нологической методике оценено
как хорошее. Достигнуто межтело
вое сращение СV — СVII градации 1.
По данным рентгенологических
исследований в динамике, бисег
ментарный ПМС с использованием
РП характеризуется клинически не
значимым уменьшением вертикаль
ного размера оперированных сег
ментов и сегментарного ШСК при
минимальном изменении взаимо
отношений между краниальной и

каудальной парой винтов, углов
проведения винта и между винтами
и РП. Использование цервикальных
РП и ВЦСИ для ПМС обеспечивает
межтеловое сращение у 82,4% паци
ентов в сроки до 1 гоа после опера
ции при лечении травм и заболева
ний ШОП. В то же время, частота ос
ложнений при использовании им
плантатов составляет 23,3%, общая
частота осложнений — 29,1%, что
коррелирует с данными литературы.
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ПЛАСТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ ТАЗОБЕДРЕННОЙ ОБЛАСТИ
ЛОСКУТОМ МЫШЦЫ НАПРЯГАТЕЛЯ ШИРОКОЙ ФАСЦИИ
Д. А. Пасичный
Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи
им. проф. А. И. Мещанинова

THE PLASTY FOR THE HIP REGION SORES, USING THE FLAP,
CONSISTING OF M. TENSOR FASCIAE LATAE
D. А. Pasichniy

П

ролежни в области большо
го вертела бедренной кости
образуются у 20 — 27%
больных при стойкой утра
те двигательной активности, часто
требуют оперативного лечения [1,
2]. В качестве пластического мате
риала при таких операциях, как пра
вило, используют покровные ткани
бедра, наиболее часто — лоскут
МНШФ бедра [3]. Частота осложне
ний в виде расхождения краев ран и
краевого некроза лоскута после та
кой пластики составляет 12,5%, ре
цидив пролежня возникает в 25% на
блюдений [4].
Хотя классическое применение
лоскута МНШФ для закрытия про
лежней в области большого вертела
бедренной кости подробно освеще
но в литературе, однако техника и
тактика их применения в условиях
патологически—измененных про
лежневым процессом тканей —
гнойными затеками под МНШФ, ее
прямым компрессионным повреж
дением, тромбозом восходящей вет
ви (r. ascendens) латеральной арте
рии, огибающей бедренную кость
(ЛАОБК—a. circumflexa femoris later
alis) недостаточно разработаны. По
этому актуальны разработка и со
вершенствование методов опера
тивных вмешательств с сохранени
ем источников кровоснабжения
тканей, в том числе возникших в ус
ловиях патологии анастомозов
между сосудистыми сетями осевого
кровоснабжения тканей.
Цель исследования: усовершен
ствовать метод пластики пролежне
вых дефектов в области тазобедрен
ного сустава с использованием кож
но—мышечного лоскута МНШФ с
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Реферат
Предложен способ пластики пролежней тазобедренной области, основанный на
перемещении в составе лоскута проксимальной части мышцы напрягателя
широкой фасции (МНШФ — m. tensor fascia latae) путем пересечения ее между
местом прикрепления к передней верхней подвздошной ости (spina iliaca anterior
superior) и местом вхождения в мышцу основной сосудистой ножки, что
позволяет избежать обширной мобилизации мышцы и сохранить существующие
в норме и возникшие при патологии анастомозы между сосудистой сетью лоскута
и окружающими тканями. Предложенный способ успешно применен для пластики
пролежней тазобедренной области III — IV степени у 2 больных.
Ключевые слова: пролежни тазобедренной области; пластика; лоскут мышцы
напрягателя широкой фасции.

Abstract
The method of plasty for the hip region sores, based on transposition of proximal part of
m. tensor fascia latae in content of the flap, using her transsection between place of
attachment to spina iliaca anterior superior and place of the main vascular pedicle entry
into the muscle,was proposed, what permits to prevent vast mobilization of the muscle
and to secure existing in normal conditions and formed in pathological conditions anas
tomoses between vascular net of the flap and surrounding tissues. The method pro
posed was successfully applied for plasty of the hip region sores of degrees III — IV in 2
patients.
Key words: the hip region sores; plasty; flap of m. tensor fasciae latae.

сохранением многочисленных ис
точников кровоснабжения из при
легающих тканей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Кожно—фасциальные лоскуты
использовали при оперативном ле
чении 6 больных в возрасте от 36 до
60 лет, у которых выявлены 12 про
лежней III — IV степени (по класси
фикации пролежней Agency for
Health Care Policy and Research,
1992). Из них 6 пролежней локали
зовались в области тазобедренных
суставов, площадь дефекта кожи от
49,2 до 88 см2, у 3 больных пластика
4 пролежней произведена с исполь
зованием лоскутов, включавших
МНШФ: в 2 наблюдениях — класси
ческим методом, в 2 — путем пере
мещения проксимальной части

мышцы (из—за обширных гнойных
затеков под мышцу, дистрофичес
ких изменений в ней, тромбоза вос
ходящей ветви ЛАОБК)&; в 2 — с по
мощью
кожно—фасциальных
встречных лоскутов. Площадь ран
во время лечения измеряли с точно
стью до 1% (р=0,05) по собственной
методике [5]. В качестве клиничес
кого теста адекватности микроцир
куляции в растягиваемых покров
ных тканях использован симптом
"белого пятна" (оценка тканевой
перфузии) [6].
Анатомия лоскута МНШФ. Лос
кут включает собственно плоскую
удлиненной формы мышцу на пе
реднелатеральной поверхности та
за и бедра, подвздошно—больше
берцовый тракт широкой фасции и
прилежащие ткани. Проекционная
линия, проходящая от большого
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вертела до середины латерального
края надколенника делит пополам
середину лоскута МНШФ. Передний
край лоскута простирается до края
прямой мышцы бедра (m. rectus
femoris), задний край — до границы
двуглавой мышцы бедра (m. biceps
femoris), снизу — прикрепляется к
латеральной широкой мышце (m.
vastus lateralis).
Начало и прикрепление. МНШФ
начинается от передней верхней
подвздошной ости, а более широко
— от большого вертела бедренной
кости и переходит в широкую фас
цию, прикрепляющуюся к латераль
ной стороне колена и действующей
как его боковой стабилизатор.
Сосуды. МНШФ кровоснабжается
из ЛАОБК — латеральной ветви глу
бокой артерии бедра (a. profunda
femoris), которая также снабжает
прямую и латеральную широкую
мышцы бедра. Сосудистую ножку
обнаруживают на глубокой меди
альной стороне МНШФ, на 8 — 10

см ниже передней верхней под
вздошной ости (при оттянутой ме
диально прямой бедренной мыш
це). Отходя от начальной части глу
бокой артерии бедра, ЛАОБК на
правляется кнаружи, проходит меж
ду прямой мышцей бедра и нижней
частью подвздошно—поясничной
мышцы (m. iliopsoas) и вскоре разде
ляется на собственные боковые вет
ви: восходящую, поперечную и нис
ходящую. Восходящая ветвь ЛАОБК
является доминирующей в васкуля
ризации лоскута МНШФ. Важное
значение в кровотоке лоскута
МНШФ имеет сосудистая сеть на
обеих сторонах широкой фасции.
Кожа латеральной поверхности
дистальной трети бедра преимуще
ственно кровоснабжается из пря
мых прободающих артерий от лате
ральной широкой мышцы. Сравни
тельное преобладание этих дис
тальных прободающих сосудов ог
раничивает
размеры
лоскута
МНШФ, за исключением отсрочен

а

б

Рис. 1.
Схемы:
а  выделения и источники кровоснабжения лоскута;
б  перемещения проксимальной части МНШФ при пластике пролежня в области
тазобедренного сустава модифицированным кожномышечным лоскутом.
1  передняя верхняя подвздошная ость; 2  линия разреза тканей;
3  поверхностная артерия, огибающая подвздошную кость; 4  пролежень;
5  ЛАОБК; 6  восходящая ветвь ЛАОБК; 7  поперечная ветвь ЛАОБК;
8  нисходящая ветвь ЛАОБК; 9  прободающие артерии; 10  латеральная
верхняя коленная артерия; 11  суставная сеть колена; 12  МНШФ (исходное
положение); 13  МНШФ (после перемещения в составе лоскута);
14  подвздошнобольшеберцовый тракт; 15  надколенник.
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ных (выделенных с применением
метода delay). Венозный отток осу
ществляется венами, сопровождаю
щими артерии (vv. comitantes). Мо
торную иннервацию обеспечивает
нижний ягодичный нерв (n. gluteus
inferior) LIV — LV — SI из крестцового
сплетения (plexus sacralis). Сенсор
ная иннервация осуществляется ла
теральным кожным нервом бедра
(n. cutaneus femoris lateralis) — ветви
второго и третьего поясничных
нервов, который проходит через
мышечную лакуну примерно на 4 см
ниже передней верхней подвздош
ной ости.
Техника выделения лоскута. Ли
нии границ выделения лоскута:
верхняя — соответствует передне
боковой поверхности подвздошно
го гребня; передняя — от передней
верхней подвздошной ости до на
ружного края надколенника; задняя
— от точки, расположенной на 5 — 6
см кзади от передней верхней под
вздошной ости, через большой вер
тел к латеральному надмыщелку бе
дренной кости; нижняя — на 10 см
выше коленного сустава. В класси
ческом варианте лоскут выделяют
субфасциально, начиная от дисталь
ных отделов. При необходимости
отыскивают и выделяют латераль
ный кожный нерв бедра. Между пря
мой и латеральной широкими мыш
цами бедра обнаруживают ЛАОБК и
сопровождающие ее вены. По ходу
выделения сосудистой ножки пере
секают ветви ЛАОБК: нисходящую и
идущую к ягодичной мышце, мел
кие, идущие вверх, а также к лате
ральной широкой и прямой мыш
цам. Артерию мобилизуют до места
ее отхождения от глубокой артерии
бедра. Лоскут выделяют по верхней
границе при использовании его в
качестве свободного. Длина сосуди
стой ножки лоскута 2 — 4 см [7—10].
Разработан способ пластики
пролежней тазобедренной области,
основанный на перемещении в со
ставе лоскута проксимальной части
МНШФ путем пересечения ее между
местом прикрепления к передней
верхней подвздошной ости и мес
том вхождения в мышцу основной
сосудистой ножки на 8 — 10 см ни
же передней верхней подвздошной
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Рис. 2.
Вид левой тазобедренной области:
а  пролежень с площадью кожного дефекта 63,3 см2; б  кожномышечнофасциальный лоскут переднелатеральной
поверхности бедра с включением МНШФ и кожнофасциальный заднебоковой лоскут размерами 25 × 20 см;
в  результат на 14е сутки после пластики пролежня.

ости, что позволяет избежать об
ширной мобилизации мышцы и со
хранить существующие в норме и
образовавшиеся в условиях патоло
гии анастомозы между сосудистой
сетью лоскута и окружающими тка
нями (рис. 1). Приводим клиничес
кое наблюдение.
Больному Х., 60 лет, госпитализи
рованному в ожоговое отделение по
поводу пролежней III — IV степени в
области крестца, обеих тазобедрен
ных областей 3% поверхности тела,
остеохондроза грудного отдела по
звоночника, вторичного абсолют
ного стеноза позвоночного канала
на уровне TIV — TVI позвонков, ниж
ней параплегии, анестезии ниже
уровня TVI позвонка, нарушения
функции органов таза по централь
ному типу (задержка), как этап лече
ния выполнена пластика пролежня
размерами 7 × 5,7 см, площадью 63,3
см2 в области левого тазобедренно
го сустава с использованием двух
сложно—составных лоскутов. Под
внутривенным наркозом иссечены
патологически—измененные ткани
в области пролежневого дефекта,
выкроены два лоскута размерами 25
× 20 см: на передней поверхности
левого бедра — на дистальной пита
ющей ножке c включением прокси
мальной части МНШФ, на задне—
боковой поверхности — кожно—
фасциальный лоскут на прокси
мальной питающей ножке. Осуще
ствлена пластика дефекта покров
ных тканей двумя выделенными ло
скутами. Края раны сопоставлены с
помощью швов. Произведено аспи
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рационное дренирование раны. Те
чение послеоперационного перио
да без осложнений. Оперативное ле
чение всех пролежней завершено,
пациент направлен для реабилита
ционного лечения в санаторий г.
Славянска. Вид пролежня в начале
лечения, лоскутная пластика в ходе
операции (выделен модифициро
ванный проксимальный лоскут
МНШФ) и результат лечения перед
выпиской представлены на рис. 2 (а,
б, в).

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У оперированных больных до
стигнут хороший результат пласти
ки с использованием кожно—фас
циально—мышечного лоскута с
включением МНШФ на дистальной
питающей ножке в виде приживле
ния. Краевой некроз лоскута не вы
явлен. К концу 1—х суток продолжи
тельность симптома "белого пятна"
на краях лоскутов менее 3 с, тогда
как после операций с применением
классического метода у верхушки
лоскута — 4 — 5 с, что сопровожда
лось замедленным заживлением,
прорезыванием швов и расхожде
нием краев раны на этом участке у
одного больного (рана зашита без
утраты длины лоскута). В отличие от
кожно—фасциальных лоскутов, ло
скуты с включением проксималь
ной части МНШФ более объемные и
толстые, они лучше восполняли ут
раченные ткани в области пролеж
ней.
В отличие от классического ме

тода выделения лоскута МНШФ, мо
билизация дистальных отделов лос
кута между передней верхней под
вздошной остью и местами вхожде
ния в мышцу ЛАОБК обеспечивает
достаточную подвижность лоскута
для смещения в сторону пролежня в
области большого вертела, при этом
не пересекают нисходящую ветвь
ЛАОБК (эта артерия анастомозиру
ет с верхними и нижними коленны
ми артериями, связанными с ветвя
ми артерий, расположенных в обла
сти коленного сустава) и идущие
вверх мелкие ветви, а также ветвь
этой артерии, идущую к малой яго
дичной мышце. Это позволяет также
сохранить часть ветвей поверхност
ной артерии, огибающей подвздош
ную кость (a. circumflexiae ilium
superficiales) и прободающие сосу
ды, идущие от латеральной широ
кой мышцы. Сохранение этих вет
вей обеспечивает коллатеральный
кровоток в мышце при окклюзии
артерий и вен питающей ножки
вследствие гнойного затека под
МНШФ или дистрофических изме
нений этой мышцы при ее сдавле
нии.
Таким образом, разработанный
способ пластики пролежня с ис
пользованием лоскута МНШФ пре
дусматривает пересечение мышцы
между передней верхней подвздош
ной остью и точкой, расположен
ной на 8 — 10 см ниже (дистальнее)
места вхождения в мышцу попереч
ной ветви ЛАОБК; перемещение
проксимальной части мышцы в об
ласть пролежневого дефекта в со

Клінічна хірургія. — 2015. — № 2

66
ставе лоскута. Способ позволяет при
повреждении основной питающей
ветви лоскута (гнойный затек, сдав
ление) сохранить образовавшиеся к
моменту пластики пролежня анас
томозы между сосудистой сетью
мышцы и лежащих над ней покров
ных тканей с сосудистыми сетями
прилежащих тканей, имеющих осе
вое кровоснабжение, прежде всего,
сосудистыми сетями, питаемыми:
верхней ягодичной артерией (a.
glutea superior), артерией, огибаю
щей подвздошную кость (a. circum
flexa ilium profunda), глубокой арте
рией бедра (a. profunda femoris) и
через нисходящую ветвь (r. descen
dens) ЛАОБК с верхними и нижни
ми коленными артериями (aa. genus
superiores et inferiores).

ВЫВОДЫ
1. Пролежневый процесс и гной
ные затеки под МНШФ обусловлива
ют тромбоз сосудов, питающих
мышцу, и ее частичный некроз.
2. Предложен способ пластики
пролежней в области большого вер
тела с использованием лоскута
МНШФ, основанный на том, что
МНШФ выделяют на дистальной
ножке путем ее пересечения между
верхней передней подвздошной ос
тью и местом вхождения основной
питающей артерии в составе рота
ционного лоскута, без нарушения
анастомозов между сосудистой се
тью мышцы и окружающих тканей.
3. При тромбозе сосудов, питаю
щих МНШФ, и ее частичного некро
за лоскут МНШФ выделяют с макси

мальным сохранением и включени
ем в него тканей, имеющих анасто
мозы с сосудистой сетью мышцы и
покровных тканей над ней.
4 Усовершенствован метод плас
тики пролежневого дефекта в облас
ти тазобедренного сустава на осно
ве использования ротационного ло
скута МНШФ на дистальной (дис
тально—медиальной) питающей
ножке с сохранением кровотока че
рез близлежащие ткани с осевым
кровоснабжением.
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ІНВАЛІДНІСТЬ ВНАСЛІДОК ТРАВМ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ
КОЛІННОГО СУГЛОБА
С. С. Страфун, О. А. Костогриз, М. М. Риган, Ю. В. Ільїн, Ю. О. Костогриз,
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Спеціалізована травматологічна медико—соціальна експертна комісія, м. Київ

ІNVALIDISM DUE TO TRAUMAS AND DISEASES
OF A KNEE JOINT
S. S. Strafun, О. А. Коstogryz, М. М. Rygan, Yu. V. Ilyin, Yu. О. Коstogryz,
R. V. Nechyporenko
еликі суглоби зазнають най
більшого функціонального
навантаження, тому частіше
ушкоджуються. В Україні, як
і в усьому світі, відзначають збіль
шення щороку кількості пацієнтів з
травмами та захворюваннями вели
ких суглобів, найбільш поширеними
у сучасному суспільстві, що посіда
ють третє місце в структурі хвороб з
тимчасовою та стійкою втратою
працездатності (після хвороб систе
ми кровообігу та новоутворень), ча
стота остеоартрозу становить май
же 500 на 100 тис. населення [1 — 3].
Соціальне значення травм та за
хворювань великих суглобів зумов
лене суттєвим обмеженням життєді
яльності пацієнтів, високою часто
тою тимчасової та стійкої втрати
працездатності, великими еконо
мічними втратами [4, 5]. Водночас,
відзначають тенденцію до збільшен
ня тяжкості інвалідизації таких хво
рих [6]. Так, інвалідність внаслідок
захворювань КС у структурі захво
рювань опорно—рухового апарату,
за даними вітчизняних та зарубіж
них авторів, становить від 5,9 до 14
— 16,5% [7, 8].

В

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
На базі Київської спеціалізованої
травматологічної МСЕК протягом
2011 — 2013 р. обстежені 5419 хво
рих. Ретроспективно проаналізо
вані історії хвороби пацієнтів,
здійснено систематизацію та роз
поділ за видом захворювання. З при
воду захворювань нижньої кінцівки
обстежені у 2011 р. — 1135 (68,1%)
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Реферат
Проаналізовано структуру інвалідності хворих внаслідок пошкодження та захво
рювань колінного суглоба (КС). Рівень первинної інвалідності з приводу травм та
захворювань КС становив у 2013 р. 12,4%. Причиною інвалідизації чоловіків є пе
реважно однобічний гонартроз, жінок — двобічний внаслідок супутніх обтяжуючих
чинників (дисгормональні зміни, надмірна маса тіла). Збільшення показників
інвалідності спричинене відсутністю диспансерного нагляду, недостатнім лікуван
ням на різних стадіях перебігу хвороби, тяжкістю та необоротністю патологічного
процесу у КС, соціально—економічними факторами, низьким реабілітаційним по
тенціалом, прогнозованою неможливістю професійно—трудової реабілітації у пе
редпенсійному та пенсійному віці.
Ключові слова: колінний суглоб; гонартроз; травма суглоба; інвалідність.

Abstract
The invalidism structure was analyzed for patients, suffering consequences of traumas
and diseases of a knee joint (KJ). The primary invalidism level because of traumas and
diseases of a KJ have constituted in 2013 yr 12.4%. The cause of invalidism in men is
predominantly a one—side gonarthrosis, and in women — a bilateral one — due to con
current aggravating causes (dishormonal changes, excessive body mass). The inva
lidism indices enhancement is caused by absence of a dispensary follow—up, insuffi
cient treatment on various stages of the disease course, severity and irreversibility of
pathological process in a KJ, socio—economic factors, low rehabilitational potential,
prognosticated impossibility to conduct a professional—labour rehabilitation in a
prepensionable and pensionable age.
Key words: knee joint; gonarthrosis; trauma of joint; іnvalidism.

пацієнтів, у 2012 р. — 1230 (67%), у
2013 р. — 1423 (73,5%), що свідчить
про збільшення кількості хворих.
В структурі травми нижньої
кінцівки у 407 (28,6%) пацієнтів ви
явлене ушкодження гомілки, захво
рювань великих суглобів у 287
(20,1%) — коксартроз, з приводу
якого здійснене ендопротезування
кульшового суглоба, у 222 (15,6%) —
гонартроз.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Частота ушкоджень КС в струк
турі захворювань нижньої кінцівки у
2011 р. становила 12,2%, у 2012 р. —
15,4%, у 2013 р. — 16,8%, тобто,

відзначено тенденцію до збільшен
ня показника.
З загальної кількості пацієнтів з
захворюваннями КС інвалідність з
приводу остеоартрозу (у більшості
—післятравматичного) встановлена
у 2011 р. — у 94%, у 2012 р. — у 92%, у
2013 р. — у 93%.
Артроз кульшового, колінного та
надп'ятково—гомілкового суглобів
посідає перше місце як в структурі
захворювань нижньої кінцівки: у
2011 р. — 39%, у 2012 р. — 40,1%, у
2013 р. — 28,5%, так і всіх захворю
вань у пацієнтів, що звернулися до
МСЕК у 2011 — 2013 рр. — відпо
відно 26,9% — у 2011 та 2012 рр.,
28,5% — у 2013 р. На тлі стабільно
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високої частоти коксартрозу збіль
шилася частота виявлення гонарт
розу: у 2011 р. — 29,6%, у 2012 р. —
35,6%, у 2013 р. — 40,2%
Спостерігають тенденцію до
збільшення частоти дегенератив
но—дистрофічних змін великих
суглобів та суглобів нижніх кінцівок
серед усіх захворювань. Рівень пер
винної інвалідності з приводу захво
рювань КС у дорослого населення
мав тенденцію до збільшення, вона
встановлена у 2011 р. — у 43 паці
єнтів з загальної кількості обстеже
них, у 2012 р. — у 89, у 2013 р. — у
125.
Повторно інвалідність з приводу
захворювань КС встановлена у 2011
р. — у 61 хворого, у 2012 р. — у 77, у
2013 р. — у 111.
Частота вперше та повторно
встановленої інвалідності з приводу
захворювань КС у 2011 — 2013 р.
збільшилася. Вперше інвалідність
встановлена у 2011 р. у 3 хворих ві
ком до 39 років, у 2012 р. — у 9, у
2013 р. — у 29; віком від 40 до 55 —
60 років — відповідно у 35, у 2012 р.
— у 61 та 85. Як правило, інвалідність
встановлюють у пацієнтів працез
датного віку. У 2011 р. вперше інва
лідність встановлено у 38 (88%) па
цієнтів працездатного віку (до 55 —
60 років), у 2012 р. — у 70 (79%), у
2013 р. — у 114 (91%) по відношен
ню до непрацездатного населення
(старші 55 — 60 років).
Проаналізований вплив статі та
віку на частоту ушкодження КС у
хворих, яким вперше та повторно
встановлено інвалідність. За резуль
татами експертного аналізу, суттєве
порушення функції опорно—рухо
вої системи було пов'язане з тяж
кістю патологічного процесу, знач
ними морфологічними та біоме
ханічними розладами у КС, що зу
мовлювало погіршення якості життя
пацієнтів та встановлення інвалід
ності. Суттєва різниця за статтю
пацієнтів, яким вперше та повторно
встановлено інвалідність з приводу
захворювань КС, не виявлена. У
жінок частіше встановлювали інва
лідність з приводу двобічного го
нартрозу (внаслідок обтяжуючих
чинників, зокрема, дисгормональ
них змін, надмірної маси тіла), у чо
ловіків — однобічного.

Вперше інвалідність встановлю
вали частіше з приводу двобічного
гонартрозу, ніж однобічного: у 2011
р. — у 21 та 18, у 2012 р. — у 52 та 26;
у 2013 р. — у 46 та 47; в той же час по
вторно інвалідність встановлювали
переважно за однобічного гонарт
розу, ніж двобічного: у 2011 р. — у 37
та 17, у 2012 р. — у 38 та 27, у 2013 р.
— у 52 та 45.
Частота встановлення інвалід
ності III групи щороку зростає: у
2011 р. — у 74 (77%) хворих, у 2012 р.
— у 102 (71%), у 2013 р. — у 124
(69%). Інвалідність II групи встанов
лена у 2011 р. — 23%, у 2012 р. — 29%,
у 2013 р. — 31%. Інвалідність I групи
у 2011 — 2013 рр. не було встановле
но, це опосередковано свідчить про
якісне лікування пацієнтів з приводу
травм та захворювань КС, вчасне ви
конання реконструктивно—віднов
них втручань, здійснення ендопро
тезування, що покращує якість жит
тя пацієнтів. Ендопротезування у
2011 р. здійснене у 6 пацієнтів, яким
вперше встановлено інвалідність
після тотального ендопротезування
(ТЕП), у 2012 р. — у 10, у 2013 р. — у
30. Порівнюючи ці показники з час
тотою встановлення інвалідності
після ТЕП кульшових суглобів, слід
зауважити, що ця кількість незначна,
проте, є тенденція до їх збільшення.
Частота встановлення інвалід
ності III групи, як у дорослого насе
лення, так і пацієнтів працездатного
віку, у 2011 р. у 3,3 разу перевищува
ла таку інвалідності II групи, у 2012 р.
— у 2,5 разу, у 2013 р. — у 2,2 разу. Ця
тенденція зумовлена недостатнім
фінансуванням реабілітаційних за
ходів та індивідуальних програм ре
абілітації, неможливістю працевла
штування, внаслідок чого інвалід
ність III групи подовжують за
соціальними показаннями.
Нами проаналізовано частоту
встановлення інвалідності з приводу
захворювань КС залежно від стадії
гонартрозу та статі пацієнтів. Про
тягом періоду спостереження кіль
кість чоловіків (154) і жінок (155)
була практично однаковою. З при
воду гонартрозу III стадії інвалід
ність III групи встановлена у 82
(54%) чоловіків та 85 (57%) жінок; II
групи — у 38 (66%) чоловіків та 32
(52%) жінок, тобто, інвалідність III
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групи на 3% частіше встановлювали
у жінок, а інвалідність II групи — на
14% частіше у чоловіків. З приводу
гонартрозу II стадії інвалідність III
групи встановлена у 56 (37%) чо
ловіків та 62 (41%) жінок; II групи —
у 10 (17%) чоловіків та 13 (21%)
жінок, тобто, у жінок на 4% частіше
встановлювали інвалідність III та II
групи. З приводу гонартрозу IV
стадії інвалідність III групи встанов
лено у 10 (7%) чоловіків та 2 (1,5%)
жінок; II групи — у 10 (17%) чолові
ків та 16 (27%) жінок, тобто, інвалід
ність III групи на 5,5% частіше вста
новлювали у чоловіків, ніж у жінок, II
групи — на 10% частіше у жінок. Ін
валідність не встановлена у 4 (2,7%)
чоловіків та 5 (3,3%) жінок, які звер
нулися до МСЕК.
Проведений паралельний аналіз
потерпілих з переломами гомілки та
гонартрозом, обстежених на МСЕК.
Повторно інвалідність з приводу
травми гомілки встановлювали у 7
разів рідше, ніж первинно, що свід
чить про позитивну динаміку ліку
вання. В той же час, при травмі КС
кількість хворих, яким встановлено
інвалідність первинно і повторно з
року в рік збільшується, що свідчить
про тяжкість та необоротність ана
томо—функціональних порушень у
суглобі без перспективи покращен
ня стану.

ВИСНОВКИ
1. Рівень первинної інвалідності,
встановленої з приводу травм та за
хворювань КС, стабільно високий і
має тенденцію до збільшення.
2. Вік хворих, яким вперше вста
новлено інвалідність з приводу
травм КС та їх наслідків, становив у
середньому (50,6 ± 9,4) року, повтор
но — (46 ± 6,4) року; інвалідність II
групи — у жінок та чоловіків однако
вий — (50 ± 11,2) року; інвалідність
III групи — вік жінок — (48 ± 8,3), чо
ловіків — (46 ± 6,9) року.
3. Інвалідність з приводу остеоар
трозу КС встановлюють у чоловіків
за переважно однобічного гонарт
розу, у жінок — двобічного внаслі
док наявності супутніх обтяжуючих
факторів.
4. Збільшення кількості пацієнтів,
яким встановлюють інвалідність з
приводу гонартрозу III — IV стадії,
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зумовлене відсутністю диспансер
ного нагляду, недостатнім лікуван
ням на різних стадіях перебігу хво
роби. Основними причинами збіль
шення частоти встановлення інва
лідності є тяжкість та необоротність
патологічного процесу у КС, соці
ально—економічні чинники (низь
кий прожитковий мінімум, недо

статнє фінансування лікувальних за
кладів, висока вартість ендопротезів
та санаторно—курортного лікуван
ня), низький реабілітаційний по
тенціал, прогнозована неможли
вість професійно—трудової ре
абілітації у передпенсійному та
пенсійному віці.

5. Застосування принципів сучас
ного, адекватного комплексного
лікування та сучасних реабілітацій
них заходів з приводу травм КС та їх
наслідків сприятиме зниженню рів
ня інвалідності як соціальної про
блеми суспільства.
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ПРОКАЛЬЦИТОНИН КАК ПРЕДИКТОР БАКТЕРИЕМИИ
У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
С ФЕБРИЛЬНОЙ НЕЙТРОПЕНИЕЙ
Д. А. Алиев, З. Ш. Везирова, Т. Ф. Геюшева
Национальный центр онкологии, г. Баку, Республика Азербайджан

PROCALCITONIN AS A PREDICTOR OF BACTEREMIA
IN PEDIATRIC PATIENTS, SUFFERING ONCOLOGICAL
DISEASES WITH FEBRILE NEUTROPENIA
D. А. Аliyev, Z. Sh. Vezirova, Т. F. Geyusheva
епсис и тяжелые инфекци
онные осложнения являют
ся одной из актуальных
проблем современной ме
дицины из—за тенденции к увели
чению числа тяжело больных, вы
нужденного применения агрессив
ных методов специфической тера
пии, стабильно высокой летальнос
ти, составляющей 30 — 70% [1 — 3].
Это обусловлено как трудностями
дифференциации локальной и ге
нерализованной инфекции, уста
новления причин формирования
синдрома системного воспалитель
ного ответа, определения его тяжес
ти и прогноза клинического тече
ния, так и поздним установлением
диагноза и, соответственно, нача
лом лечения, отсутствием возмож
ности оценки эффективности про
водимой терапии [4, 5].
Как сам опухолевый процесс, так
и химиотерапия в целом изменяют
клиническое течение инфекцион
ного процесса, спектр преобладаю
щих возбудителей, а также в значи
тельной степени отягощают его те
чение вплоть до возникновения
фульминантного сепсиса.
Одним из основополагающих
факторов при возникновении ин
фекционных осложнений у пациен
тов на фоне проводимой специфи
ческой терапии является уровень и
длительность нейтропении [6]. Осо
бую группу риска составляют дети с
онкологическими и онкогематоло
гическими заболеваниями, которым
проводят ПХТ. Практически у 20%
пациентов при количестве нейтро

С

Реферат
Изучена динамика уровня прокальцитонина (ПКТ) у 75 пациентов детского возра
ста, у которых на фоне онкологических заболеваний и проведения полихимиоте
рапии (ПХТ) возникли бактериемия и нейтропения. Определение уровня ПКТ в ка
честве быстро реагирующего биомаркера генерализованности инфекционного
процесса позволяет установить его прогрессирование, осуществить раннюю ди
агностику, провести своевременные и адекватные лечебные мероприятия.
Ключевые слова: онкологические заболевания; полихимиотерапия; бактерие
мия; нейтропения; прокальцитонин; дети.

Abstract
Dynamics of procalcitonin level was studied in 75 pediatric patients, in whom on back
ground of polychemotherapy conduction for oncological disease bacteremia and neu
tropenia have occurred. Determination of procalcitonin level as a rapidly reacting bio
marker of generalized infectious process permits to establish its progression, to con
duct early diagnosis, to perform timely and adequate treatment measures.
Key words: oncological diseases; polychemotherapy; bacteremia; neutropenia; pro
calcitonin; children.

фильных гранулоцитов (НГ) менее
100 в 1 мм3 возникает бактериемия.
Признаки локального инфекцион
ного процесса у некоторых боль
ных при нейтропении отсутствуют,
единственным симптомом инфек
ции зачастую является лихорадка
(фебрильная нейтропения): темпе
ратура тела выше 38°С, сохраняю
щаяся в течение 2 — 3 ч, не связан
ная с введением пирогенных препа
ратов или условиями окружающей
среды. У 80% пациентов она обус
ловлена инфекцией, однако лишь у
40% удается ее подтвердить по дан
ным микробиологического иссле
дования [7].
Стандартный протокол ведения
пациентов требует от клинициста
незамедлительного принятия реше
ния о срочном начале адекватной
эмпирической антибактериальной
терапии (АБТ) на основе результа
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тов микробиологических исследо
ваний. Однако такая тактика часто
затруднительна вследствие низкой
специфичности некоторых клини
ческих (гипертермия, озноб, гипо
тензия и др.) и лабораторных (коли
чество лейкоцитов, уровень С—ре
активного протеина — СРП), крите
риев, а также недостатков микроби
ологических методов исследования
с учетом временного фактора (по
лучение достоверных результатов
возможно лишь через 24 — 48 ч), со
ставляющих основу установления
диагноза бактериемии.
Это чревато установлением оши
бочного диагноза, необоснован
ным, поздним началом эмпиричес
кой АБТ, в экономическом аспекте
необоснованным использованием
препаратов, что ассоциируется с
прогрессированием септического
процесса вплоть до возникновения
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шока и синдрома полиорганной не
достаточности, ухудшением про
гноза течения заболевания.
Таким образом, проблема свое
временной диагностики сепсиса и
эффективного контроля течения за
болевания актуальна.
Применение быстро реагирую
щего биомаркера генерализованно
сти инфекционного процесса мо
жет способствовать своевременно
му установлению диагноза бактери
емии и сепсиса, а также мониторин
гу АБТ у тяжело больных при нейт
ропении. Таким в настоящее время
является тест с ПКТ, имеющий высо
кий диагностический потенциал и
рекомендуемый к практическому
применению в современном стаци
онаре. С его внедрением в клиниче
скую практику в странах Западной
Европы с 2000 г. совершен настоя
щий прорыв в диагностике и мони
торинге бактериальных инфекций
и сепсиса. В 2005 г. тест на ПКТ одо
брен Управлением по контролю за
пищевыми и лекарственными пре
паратами США (Food and Drug
Administration — FDA) и рекомендо
ван к широкому клиническому при
менению [4, 8, 9].
Концентрация ПКТ повышается
при системном воспалении бакте
риальной этиологии, в частности,
при тяжелых бактериальных инфек
циях и сепсисе. Основными индук
торами при этом являются липопо
лисахарид грамотрицательных бак
терий, а также цитокины — интер
лейкин—6 (ИЛ—6) и фактор некро
за опухолей—α (TNF—α) [10, 11]. Пе
риод полувыведения ПКТ составля
ет около 24 ч и практически не зави
сит от функции почек. Концентра
ция ПКТ в плазме повышается про
порционально тяжести инфекцион
ного процесса. Наличие локальных
воспалительных очагов не сопро
вождается значительным выбросом
ПКТ в кровь (его уровень составляет
от 0,5 до 2 нг/мл). При тяжелых бак
териальных инфекциях и сепсисе
его уровень превышает 2 нг/мл. При
вирусных и грибковых инфекциях,
а также аллергических и аутоиммун
ных заболеваниях уровень ПКТ по
вышается незначительно, что поз
воляет проводить дифференциаль
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ную диагностику в затруднительных
ситуациях [12 — 14].
Динамика концентрации во мно
гом зависит от состояния иммунной
системы, активности системной
воспалительной реакции, локализа
ции и распространенности воспа
лительного процесса. Медленное и
прогрессирующее увеличение со
держания этого маркера при тяже
лых генерализованных бактериаль
ных и паразитарных инфекциях с
системными проявлениями свиде
тельствует о неблагоприятном про
гнозе и дальнейшем усугублении
инфекционного процесса, что под
тверждается прямой корреляцией
тяжести состояния, выраженности
полиорганной дисфункции в соот
ветствии со шкалами APACHE II и
SOFA и концентрацией ПКТ. И на
оборот, снижение его уровня в соот
ветствии с периодом полужизни 22
— 35 ч отражает уменьшение тяжес
ти воспалительного процесса [15].
Таким образом, ПКТ является вы
сокочувствительным и специфич
ным маркером системной воспали
тельной реакции, с помощью кото
рого возможны ее дифференциаль
ная диагностика (в том числе экс
пресс—диагностика), оценка тяжес
ти состояния больного и монито
ринг эффективности терапии в ре
альном времени [12].
Целью исследования является
изучение динамики уровня ПКТ у
пациентов детского возраста при
онкологических заболеваниях при
предположении о наличии бактери
емии с фебрильной и афебрильной
нейтропенией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
На базе детской клиники Нацио
нального центра онкологии обсле
дованы 75 пациентов с солидными
опухолями (36) и лимфомами (39) в
возрасте от 6 мес до 18 лет, у кото
рых абсолютное число НГ не превы
шало 500 в 1 мм3, задокументиро
ванная температура тела выше 38°С.
Тяжесть нейтропении оценивали по
шкале National Cancer Institute, она
составляла grade 4 [16]. Мальчиков
было 58, девочек — 17. Из больных с
солидными опухолями у 13 — выяв

лена нейробластома забрюшинного
пространства, у 2 — герминогенные
опухоли, у 10 — нефробластомы
(правосторонняя, левосторонняя,
билатеральная), у 2 — опухоли цент
ральной нервной системы, у 9 —
опухоли опорно—двигательного
аппарата. В группе пациентов с лим
фопролиферативными заболевани
ями крови лимфома Ходжкина (ЛХ)
и неходжинские лимфомы (НХЛ)
выявлены соответственно у 21 и 18.
Стандартные лабораторные методы
исследования дополнены определе
нием уровня СPП и ПКТ (иммуно
люминометрический метод, Brahms,
Германия). Программа микробиоло
гической диагностики включала
анализ гемокультуры. До начала ле
чения образцы крови для исследо
ваний забирали из центральных вен
(при наличии катетера) или мето
дом раздельной венепункции пери
ферических сосудов (без сосудисто
го катетера) в стерильных условиях,
специально обученный персонал
отделения, по стандартной проце
дуре в соответствии с рекомендаци
ями CDC. Результат считали положи
тельным, если наблюдали рост мик
роорганизмов в сроки до 48 ч. Диа
гноз бактериемии устанавливали в
соответствии с критериями CDC/
NHSN [17] и включал микробиоло
гически (культурально) подтверж
денные инфекции кровотока. При
предположении о наличии кате
тер—ассоциированной инфекции
кровотока в соответствии с реко
мендациями CDC использовали по
луколичественный метод оценки
колонизации по D.Maki, позволяю
щий оценить только колонизацию
наружной поверхности катетера, и
количественный метод — для оцен
ки колонизации наружной и внут
ренней поверхностей катетера [17].
Уровень ПКТ в сыворотке опре
деляли в день поступления (д0) и по
следующие 12 — 24 ч (д1), контроль
ное динамическое исследование
осуществляли в процессе проведе
ния АБТ по необходимости. Всем
пациентам проводили радиографи
ческое исследование и анализ стула
по показаниям.
Пациентам назначали стандарт
ную терапию основного и сопутст
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вующих заболеваний, стимуляцию
костного мозга с применением ко
лониестимулирующих факторов
роста, антимикотическую и инфу
зионную терапию, а также комплекс
мероприятий по общему уходу. Эм
пирическую АТБ осуществляли по
принципу деэскалации с последую
щей коррекцией в соответствии с
данными микробиологических ис
следований согласно рекомендаци
ям IDSA [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Поскольку лечение лимфопро
лиферативных заболеваний крови
— ЛХ и НХЛ предусматривает при
менение наиболее интенсивной и
высокодозной ПХТ, практически у
всех пациентов наблюдали ослож
нения в виде нейтропении. Так, за 18
мес у 10 детей при лимфопролифе
ративных заболеваниях крови на
7—е сутки от начала курса лечения
по результатам анализа перифери
ческой крови выявлена афебриль
ная нейтропения, абсолютное чис
ло НГ составляло 500 — 1000 в 1 мм3.
У 7 детей на 14—е сутки установлен
диагноз афебрильной нейтропе

нии, абсолютное число НГ 800 —
1200 в 1 мм3; у 12 — фебрильная ней
тропения, абсолютное число НГ 500
— 1000 в 1 мм3.
В группе пациентов с солидными
опухолями только у 14 на 11—е сут
ки от начала курса лечения выявле
на афебрильная нейтропения, абсо
лютное число НГ 800 — 1200 в 1 мм3.
У 23% обследованных пациентов
при фебрильной нейтропении от
мечены положительные результаты
исследования гемокультуры. Кроме
того, повышение уровня ПКТ более
0,5 нг/мл (0,5 — 10,3 нг/мл) совпада
ло с подтвержденным диагнозом
бактериемии. Серийный анализ
маркера позволил прогнозировать
течение инфекционного процесса,
а также корригировать при необхо
димости длительность АБТ.
У детей, которым проводят ин
тенсивную ПХТ, чаще возникают
фебрильная и афебрильная нейтро
пения. Быстрое прогрессирование
бактериальной инфекции у боль
ных при нейтропении вплоть до
формирования сепсиса является
причиной высокой летальности.
Благоприятный исход лечения ин
фекционного процесса на фоне

нейтропении зависит от своевре
менной диагностики и требует неза
медлительного проведения адекват
ной АБТ.
В исследовании показано, что
ПКТ является важным маркером оп
ределения тяжести бактериальной
инфекции. Значимым аспектом так
же является серийное исследование
ПКТ по сравнению с однократным
определением.
Микробиологическая диагнос
тика бактериемии является единст
венным способом, позволяющим
получить данные о возбудителе сеп
сиса, его чувствительности к АБТ. В
то же время, ПКТ является надеж
ным маркером прогрессирования
бактериальной инфекции у пациен
тов при нейтропении, индуциро
ванной ПХТ.
Таким образом, своевременная
микробиологическая диагностика
бактериемии, наряду серийным ис
следованием уровня ПКТ, способст
вует ранней диагностике, проведе
нию своевременных и адекватных
лечебных мероприятий, что обеспе
чивает предотвращение сепсиса и
его последующих этапов, связанных
с высокой летальностью.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
САНАЦИИ ГНОЙНОГО ЭНТЕРИТА ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОСТРОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ КИШЕЧНИКА
Т. И. Тамм, В. В. Непомнящий, Е. А. Шакалова
Харьковская национальная медицинская академия последипломного образования МЗ Украины

EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF POSSIBILITY
OF SANATION FOR PURULENT ENTERITIS IN MECHANICAL
ACUTE ILEUS
Т. I. Таmm, V. V. Nepomnyashchiy, Е. А. Shakalova
современной абдоминаль
ной хирургии, несмотря на
внедрение новых техноло
гий оперативных вмеша
тельств с использованием щадящих
миниинвазивных методов, а также
применение современных антибак
териальных препаратов, частота
гнойных осложнений достигает 16
— 21% [1 — 3]. Особенно часто гной
но—воспалительные осложнения
возникают при ОНК, которую на
блюдают у 26,2 — 41,4% опериро
ванных больных [4 — 6]. Наиболее
частыми и тяжелыми осложнения
ми являются несостоятельность
швов межкишечного анастомоза —
у 6,2 — 17,5% больных [1 — 7], аб
сцессы брюшной полости — у 3,7—
11,1%, послеоперационный перито
нит — у 3,5% [6 — 8], а также нагное
ние операционной раны — у 11 —
77% [4 — 9]. Большинство авторов
считают, что источником гнойных
осложнений у больных при ОНК яв
ляется транслокация патогенных
микроорганизмов из просвета ки
шечника [2, 6, 7].
Цель исследования: установить в
эксперименте неустранимый ис
точник инфекции при механичес
кой ОНК и проанализировать дина
мику его изменений под влиянием
антибактериальной терапии.

В

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Эксперименты проведены на 40
белых крысах линии Вистар, у кото
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Реферат
В эксперименте на модели механической острой непроходимости кишечника
(ОНК) по данным морфологического и микробиологического исследования
установлено, что в стенке кишки, расположенной выше места препятствия,
возникает гнойный энтерит, что может быть источником гнойно—септических
осложнений после устранения причины ОНК. Применение антибактериальных
препаратов позволяет замедлить прогрессирование процессов деструкции в
стенке пораженной кишки.
Ключевые слова: острая непроходимость кишечника; гнойно—септические
осложнения; гнойный энтерит; антибактериальная терапия; эксперимент.

Abstract
In experiment on the model of mechanical acute ileus (AI) in accordance to morpholog
ical and microbiological investigations data there was established, that in intestinal wall,
situated above the obstacle place, purulent enteritis occurs, what may constitute the
origin of purulent—septic complications after elimination of the AI cause. Application of
antibacterial preparations permits to slow down the progression of destructive process
es in the affected intestinal wall.
Key words: acute ileus; purulent—septic complications; purulent enteritis; аntibacter
ial therapy; experiment.

рых моделировали ОНК. Животные
распределены на 5 групп по 8 осо
бей в каждой. Животным контроль
ной группы антибактериальную те
рапию не проводили. Животным ос
новных групп внутримышечно вво
дили антибактериальные препара
ты в суточной лечебной дозе: жи
вотным группы А — ампициллин че
рез каждые 4 ч из расчета 50 мг/сут в
течение 48 ч; животным группы Г —
гентамицин через каждые 8 ч по 2,5
мг/сут; животным группы О — оф
рамакс через каждые 24 ч по 37,5 мг;
животным группы Ц — цифран по 5
мг/сут через каждые 12 ч. Животных
выводили из эксперимента через 12,
24, 36 и 48 ч. Все манипуляции осу
ществляли в соответствии с между
народными требованиями к прове

дению экспериментальных иссле
дований (Женева, 2004) и закона Ук
раины "Про захист тварин від жор
стокого поводження" (№ 3477 від
21.02.06).
После выведения животных из
эксперимента оценивали состояние
петель кишечника, их серозного по
крова, наличие выпота в брюшной
полости, его объем и характер. За
тем на 1 см выше места препятствия
иссекали два фрагмента тонкой
кишки по 1 г каждый. Один фраг
мент направляли на гистологичес
кое, второй — микробиологическое
исследование.
По данным гистологического ис
следования участка тонкой кишки
определяли толщину слизистой и
мышечной оболочки, соотношение
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высоты и длины кишечной ворсин
ки, толщину ворсинок, высоту ки
шечной каемки, наличие микроор
ганизмов, качественный состав вос
палительного инфильтрата.
Материал высевали на питатель
ные среды, культивировали при тем
пературе 37°С в течение 24 — 120 ч,
в зависимости от типа таксономи
ческих групп. Определяли чувстви
тельность микроорганизмов к анти
бактериальным препаратам, широ
ко применяемым в клинике: из пе
нициллинового ряда — ампицилли
ну, из аминогликозидов — гентами
цину, из фторхинолонов — цифра
ну, из цефалоспоринов — офрамак
су.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В контрольной группе уже через
12 ч эксперимента отмечены на
чальные признаки перитонита в ви
де гиперемии серозной оболочки,
отечности стенки кишечника, появ
ления серозного выпота в брюшной
полости, через 24 ч перитонит ста
новился фибринозно—гнойным.
Через 36 ч в стенке кишки выше ме
ста препятствия выявлены очаги не
кроза и перфорация, через 48 ч воз
ник каловый перитонит.
В группах животных, у которых
применяли
антибактериальные
препараты в лечебных дозах, через
12 ч после моделирования экспери
ментальной ОНК признаки перито
нита не выявлены, через 24 ч — об
наружены признаки серозного пе
ритонита. Однако течение перито
нита в разных группах различно.
Наиболее быстро, уже через 24 ч, де
генеративные процессы на фоне
прогрессирующего перитонита воз
никли у животных группы А, через
36 ч — группы Г, то есть при приме
нении в лечебной дозе препаратов
групп пенициллинов и аминоглико
зидов. У животных групп Ц и О, не
смотря на признаки гнойного пери
тонита, даже через 48 ч некроз стен
ки приводящей кишки не выявлен.
По данным гистологического ис
следования, уже через 12 ч в стенке
кишки животных контрольной
группы выявляли признаки воспале
ния слизистой оболочки: отсутствие

исчерченной каемки энтероцитов,
скопление микроорганизмов в тол
ще слизистой оболочки.
Через 24 ч у этих животных на
блюдали признаки очаговой дест
рукции слизистой оболочки, через
36 ч — глубокие дегенеративные из
менения в слизистой оболочке и
подслизистой основе, через 48 ч —
признаки деструкции выявляли во
всех оболочках стенки кишки.
У животных, которым вводили
антибактериальные препараты в ле
чебной дозе, отмечено более мед
ленное прогрессирование гнойно—
дегенеративных процессов. Так, в
группах А и Г через 12 ч воспали
тельные процессы слабо выражены,
через 24 ч — в стенке кишки выявле
ны признаки гнойного воспаления,
через 48 ч — наблюдали участки де
струкции всех оболочек стенки
кишки на фоне фибринозно—гной
ного перитонита.
В группах животных О и Ц отме
чено более медленное прогрессиро
вание гнойно—деструктивных из
менений в стенке кишки. Даже через
48 ч очаги деструкции стенки киш
ки не распространялись глубже сли
зистой оболочки и подслизистой
основы, в мышечной оболочке от
мечен отек.
По результатам микробиологи
ческого исследования, у животных
контрольной группы выявлено на
рушение микробиоценоза кишеч
ника в виде прогрессирующего
уменьшения количества бифидо
бактерий, преобладания лактобак
терий, роста различных патогенных
микроорганизмов.
В основных группах проведение
антибактериальной терапии в той
или иной степени влияло на харак
тер и выраженность изменений ми
крофлоры.
Через 12 ч эксперимента в био
птатах стенки кишки животных
контрольной группы выявлено 6
токсономических групп, у живот
ных групп А и Г — 5, О и Ц — 4. Через
48 ч у животных контрольной груп
пы в биоптатах выделены 5 токсо
номических групп, в группах А и Г —
по 3, О и Ц — по 2.
Исходно количество микроорга
низмов во всех группах составляло
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103 — 104 колониеобразующих еди
ниц в 1 мл (КОЕ /мл), что для этого
вида животных является нормой.
Через 24 ч эксперимента у жи
вотных контрольной группы коли
чество патогенных микроорганиз
мов увеличилось до 106 — 107
КОЕ/мл, в группах А и Г также со
ставляло 106 — 107 КОЕ/мл, что сви
детельствовало о формировании
гнойного воспаления в стенке киш
ки. Количество патогенной микро
флоры через 24 ч в группах О и Ц
также составляло 106 — 107 КОЕ/мл.
Через 48 ч эксперимента у жи
вотных всех групп увеличивалось
количество штаммов токсигенных
клостридий, патогенных стафило
кокков, гемолитической кишечной
палочки с 105 до 109 КОЕ/мл, в груп
пах А и Г — патогенных клостридий,
стафилококков и гемолитической
кишечной палочки — до 109 КОЕ/мл,
в группах О и Ц — токсигенных кло
стридий — до 106 КОЕ/мл, патоген
ного стафилококка — до 107
КОЕ/мл.
Таким образом, в эксперименте
на модели механической ОНК на ос
новании анализа результатов гисто
логического и микробиологическо
го исследования установлено, что
по мере прогрессирования заболе
вания увеличивается тяжесть гной
ного воспаления в стенке кишки.
При отсутствии антибактериальной
терапии гнойный энтерит осложня
ется перфорацией стенки кишки и
возникновением перитонита. Па
рентеральное введение антибакте
риальных препаратов в лечебных
дозах способствовало замедлению
прогрессирования гнойного энте
рита и возникновения перитонита
на модели экспериментальной ме
ханической ОНК.

ВЫВОДЫ
1. В процессе формирования ме
ханической ОНК в стенке кишки вы
ше препятствия возникает гнойный
энтерит, начинающийся со стороны
слизистой оболочки, что подтверж
дено данными морфологического
исследования.
2. Парентеральное введение ан
тибактериальных препаратов в ле
чебных дозах существенно замедля
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ет прогрессирование гнойного эн
терита и перитонита, что подтверж
дено данными гистологического ис
следования стенки кишки и объек

тивным осмотром кишечника.
3. Различные группы антибиоти
ков оказывают разное лечебное воз
действие на течение гнойного энте

рита, что подтверждено данными
микробиологического исследова
ния.
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ОСОБЛИВОСТІ ГЕТЕРОТОПІЧНОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ
ЖИРОВОГО ГРАФТА, ЗБАГАЧЕНОГО АЛОГЕННИМИ
КРІОКОНСЕРВОВАНИМИ СТОВБУРОВИМИ КЛІТИНАМИ
ЖИРОВОГО ЛІПОАСПІРАТУ
О. Ю. Усенко, Р. В. Салютін, К. М. Запольська, С. С. Паляниця, Л. А. Панченко
Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин МОЗ України,
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

PECULIARITIES OF HETEROTOPIC TRANSPLANTATION
OF ADIPOSE GRAFT, ENRICHED BY ALLOGENIC
CRYOCONSERVED STEM CELLS FROM ADIPOSE
LIPOASPIRATE
О. Yu. Usenko, R. V. Salyutin, К. М. Zapohlska, S. S. Palyanytsya, L. А. Panchenko
останнє десятиріччя під час
корекції об'ємно—контур
ної
деформації/дефектів
м'яких тканин активно за
стосовують пересадження аутоло
гічної жирової клітковини — ліпо
філінг [1, 2]. Метод має переваги у
порівнянні з іншими методами ко
рекції, основаними на використанні
синтетичних та біологічних філерів.
Проте, відзначають і недоліки
клінічного використання ліпофілін
гу, насамперед, здатність до резорб
ції пересадженої тканини та її замі
щення фіброзною тканиною, що по
требує проведення етапного ліпо
філінгу з короткими міжтрансплан
таційними інтервалами [3].
Впровадження в клінічну практи
ку клітинних технологій зумовило
необхідність наукового пошуку що
до перспектив використання клі
тинно—тканинних графтів, що
складаються з жирової тканини та
клітинного трансплантата, для за
повнення дефектів м'яких тканин
[4].
Результати первинних дослід
жень та клінічних експериментів до
сить суперечливі, потрібні додаткові
дослідження та експериментальне
обґрунтування.
У фахових наукових виданнях
немає інформації про дослідження
клітинно—тканинного графта, що
складається з ліпоаспірату та до
норського клітинного матеріалу
(ММСК, виділені з алогенної жиро
вої клітковини).

В

Реферат
Вивчені можливості використання донорського кріоконсервованого клітинного
матеріалу (мезенхімальних стовбурових клітин, виділених з жирової тканини) для
захисту трансплантованого жирового графта від тканинної резорбції. Збагачення
жирового графта кріоконсервованими алогенними мезенхімальними мультипо
тентними стовбуровими клітинами (ММСК), виділеними з жирової тканини, зу
мовлювало активацію деструктивно—запальних процесів у жировому графті,
погіршенню виживання адипоцитів, у подальшому — дефіцит маси трансплантата.
Використання в клінічній практиці донорських кріоконсервованих стовбурових
клітин з метою захисту пересадженої жирової тканини від тканинної резорбції вва
жаємо недоцільним.
Ключові слова: трансплантація; стовбурові клітини; жирова тканина; тканинна
резорбція.

Abstract
Possibilities of application of the donor cryoconserved cellular material (mesenchymal
stem cells, obtained from adipose tissue) for defense of transplanted adipose graft
from the tissue resorption were studied. The adipose graft enrichment, using cryocon
served allogenic mesenchymal multipotent stem cells, obtained from adipose tissue,
caused activation of destructive—inflammatory processes in adipose graft, the
adipocytes survival worsening, and in further — the transplant mass deficiency. We sug
gest inexpedient to apply in clinical practice the donor cryoconserved stem cells for
defense of transplanted adipose tissue from the tissue resorption.
Key words: transplantation; stem cells; adipose tissue; the tissue resorption.

Мета дослідження: вивчення
можливостей використання донор
ського кріоконсервованого клітин
ного матеріалу (ММСК, виділених з
жирової тканини) для захисту
трансплантованого жирового граф
та від тканинної резорбції.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Експеримент проведений на базі
Інституту генетичної та регенера
тивної медицини НАМН України з
дотриманням принципів біоетики,
норм біологічної безпеки та вимог
щодо захисту хребетних тварин,
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яких використовують з експеримен
тальною або/та іншою науковою
метою. Використані самки мишей
"дикого типу" ліній FVB та FVB—
Cg—Tg(GFPU)5Nagy/J (трансгенні
лінії, які несуть ген зеленого флуо
ресцентного білка медуз — GFP), ма
са тіла у середньому (27 ± 1,12) г.
Алогенну жирову тканину для от
римання донорського клітинного
матеріалу вилучали (після евтаназії
тварини) з пахвинних ділянок ми
шей.
Шляхом етапної механічної об
робки підшкірного прошарку та
культивування отримували культуру
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ММСК, які консервували у рідкому
азоті при температурі —196°С.
Тваринам здійснювали гетеро
топічну трансплантацію (шляхом
пересадження фрагменту пахвинної
жирової клітковини під шкіру по
обидва боки від хребта), двох граф
тів — тканинного та контралате
рально — тканинно—клітинного, до
складу якого входили донорські
кріоконсервовані ММСК. Кінцеву
концентрацію для трансплантації
кріоконсервованих клітин готували
з розрахунку 0,5 × 106 клітин для
однієї ін'єкції (трансплантації).
На 14—ту та 28—му добу експе
рименту після евтаназії у тварин ви
лучали трансплантовані графти, які
досліджували з використанням гіс
тологічних, імуногістохімічних та
морфометричних методів.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
На 2—му тижні після пересад
ження клітинно—тканинного граф
та його маса збільшилась на 27,9%
(р<0,01) у порівнянні з початковою.
Через 4 тиж маса графта зменшила
ся на 29,8% від початкової (р<0,05).
Аналогічні зміни спостерігали і в
групі тварин, яким трансплантували
тканинний графт, маса якого дещо
збільшувалася до 2—го тижня експе
рименту, до 4—го тижня — зменшу
валася. При цьому, його маса була
меншою, ніж маса клітинно—тка
нинного графта (р<0,05).
Тимчасове збільшення маси клі
тинно—тканинного графта можна
пояснити впливом ДМСО (кріокон
сервуючого розчину), який в залиш
ковій концентрації вводили з ММСК,
оскільки при введенні лише ДМСО в
тканинний графт також спостеріга
ли тимчасове збільшення його маси.
Відповідна різниця маси транс
плантованих графтів на 4—му тижні
експерименту, а саме, менш вираже
ний дефіцит маси клітинно—тка
нинного графта, зумовлена негатив
ним впливом трансплантованих
клітин та ДМСО з більш активним
накопиченням та поступовою втра
тою позаклітинної запальної рідини
в графті, збагаченому кріоконсерво
ваними ММСК. Зміни маси транс
плантованих графтів корелювали з
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Рис. 1.
Мікрофото.
Фіброз і гіаліноз стінок судин,
фібриноїдний некроз.
Стаз та сладж еритроцитів.
Забарвлення гематоксиліном та
еозином.
Зб. ×100.

Рис. 2.
Мікрофото.
Фібриноїдний некроз, утворення
кальцифікатів.
Забарвлення гематоксиліном та
еозином.
Зб. ×100.

змінами їх морфологічних характе
ристик.
На 2—му тижні експерименту
клітинно—тканинні графти були
темно—жовтого забарвлення, на
бряклі, по лінії розрізу фіксували
надмірну кількість позаклітинної
рідини у вигляді рясної "краплі ро
си".
Аналогічні морфологічні зміни
відзначали і у тканинних графтах.
Висічення досліджуваних граф
тів, як тканинних, так і збагачених
клітинним матеріалом, на 2—му
тижні експерименту не становило
технічних труднощів через інфільт
рацію навколишніх тканин.
На 4—му тижні експерименту
графти зменшувалися, зморщували
ся та набували сіро—жовтого за
барвлення.
У зв'язку з формуванням фіброз
ної капсули навколо трансплантатів
їх висічення було утруднене (граф
ти, особливо тканинні, важко було
розсікати).
За даними гістологічного дослід
ження, на 2—му тижні експерименту
в тканинних та клітинно—тканин
них графтах відзначали сладж ерит
роцитів, лімфоцитарно—макрофа
гальну інфільтрацію та перивези
кальний набряк (рис. 1).
Зазначені зміни були найбільш
виражені в клітинно—тканинних
графтах, лізис адипоцитів та фібро
зування жирової тканини — у тка
нинних трансплантатах.

На 4—му тижні експерименту в
тканинних графтах виявляли вира
жений фібриноїдний некроз жиро
вої тканини, утворення сполучнот
канинних тяжів та кальцифікатів
(рис. 2).
У клітинно—тканинних транс
плантатах виявляли макрофагальну
інфільтрацію, перивезикальний на
бряк, початкові ознаки фіброзуван
ня жирової тканини, що передувало
некрозу та лізису адипоцитів і
свідчило про триваючі дегенератив
но—дистрофічні й запальні проце
си в трансплантатах.
За даними морфометричного
аналізу, в тканинно—клітинному
графті спостерігали тенденцію до
поширення некрозу адипоцитів:
площа адипоцитів 26,7% загальної
площі гістологічного препарату —
на 2—му тижні експерименту та 9,8%
— на 4—му тижні після трансплан
тації (р<0,01).
Некроз адипоцитів також вияв
ляли і в тканинному графті, проте,
він був менш вираженим, ніж у тка
нинно—клітинному графті (15,2% —
на 4—му тижні після трансплантації,
р<0,01).
Результати імуногістохімічного
дослідження свідчили про наявність
трансплантованих ММСК в пересад
жених графтах на 2—му та 4—му
тижні експерименту.
Слід зауважити, що кількість
ММСК в трансплантатах на 4—му
тижні експерименту збільшувалась,
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більшість клітин містились у стінках
дрібних судин та середнього діамет
ра, а також у перивазальному про
сторі, що свідчило про можливість
їх ендотеліального диференціюван
ня.
Трансплантовані ММСК виявля
ли також у контралатеральному
(тканинному) графті, тобто, вста
новлено, що трансплантовані кліти
ни здатні до мігрування.
Таким чином, збагачення жиро
вого графта алогенними кріокон
сервованими ММСК зумовлювало

деструктивно—дегенеративні зміни
та асептичне запалення. Тимчасове
короткотривале збільшення маси
тканини є наслідком запального
впливу трансплантованих клітин,
що супроводжувалося перивези
кальним набряком, та супутньою
дією ДМСО, якому притаманні гідро
фільні властивості.

ВИСНОВКИ
1. Збагачення жирової тканини
алогенними кріоконсервованими
ММСК зумовлює дегенеративно—

дистрофічні та запальні зміни у пе
ресадженому графті та, як наслідок,
некроз і лізис адипоцитів з подаль
шим фіброзуванням.
2. Результати проведеного до
слідження свідчать про недоціль
ність використання донорських
кріоконсервованих ММСК для за
побігання тканинної резорбції жи
рового трансплантата, оскільки при
їх застосуванні у клінічній практиці
можливе виникнення значних нега
тивних побічних реакцій.
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ЮВІЛЕЇ
УДК 617 (092 Лігоненко)

Олексій Вікторович
ЛІГОНЕНКО
до 60 річчя з дня народження
Оlexiy Viсtorovych
LIGONENKO
to 60 th anniversary
10 лютого 2015 р. виповнилося 60 років з дня народ
ження завідувача кафедри загальної хірургії Української
медичної стоматологічної академії (м. Полтава) доктора
медичних наук професора Олексія Вікторовича Ліго
ненка.
Олексій Вікторович народився 10.02.1955 р. в
Дніпропетровську.
У 1972 р. по закінченні середньої школи вступає до
Полтавського медичного стоматологічного інституту.
Після його закінчення у 1978 р. працює у 1—й міській
лікарні м. Полтави лікарем—хірургом.
Після служби у лавах Радянської армії продовжує
працювати ординатором хірургічного відділення. У
1983 р. обраний асистентом кафедри хірургічних хво
роб Інституту.
У 1986 р. О. В. Лігоненко вступає до заочної аспіран
тури, після її закінчення успішно захищає кандидатську
дисертацію "Обоснование границ некроза при выпол
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нении резекции поджелудочной железы по поводу ост
рого деструктивного панкреатита". Працюючи на базі
хірургічного відділення Полтавської районної клінічної
лікарні, О. В. Лігоненко значну практичну допомогу на
дає практичним лікарям району з оздоровлення
працівників сільського господарства Полтавського
регіону.
У 1991 р. О. В. Лігоненко обраний на посаду доцента
кафедри загальної хірургії Української медичної стома
тологічної академії. З 1994 по 1996 р. навчається у док
торантурі, у 1997 р. захищає докторську дисертацію
"Комплексне лікування гострих запальних хвороб
підшлункової залози". У 2001 р. О. В. Лігоненко при
своєне звання професора. З 1998 р. по теперішній час
Олексій Вікторович очолює кафедру загальної хірургії
Академії.
У своїй повсякденній діяльності професор О. В. Ліго
ненко поєднує навчальний процес з науковою та ліку
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вально—консультативною роботою. Під його керів
ництвом захищені 8 кандидатських дисертацій, навча
ються аспіранти, клінічні ординатори та магістри. Він
автор понад 250 наукових праць, 15 патентів на винахід
та авторських свідоцтв з хірургічного лікування захво
рювань органів гепатопанкреатодуоденальної зони, не
прохідності кишечнику, гнійних ран.
Професор О. В. Лігоненко брав участь у реалізації
Державної програми "Цукровий діабет" з розробки но
вих вітчизняних протидіабетичних засобів. Отримав
патент України на препарат Панкреалат, що проходить
клінічну апробацію. На базі кафедри проведена клінічна
апробація препарату Вермілат, розробленого вченими
Української медичної стоматологічної академії.
Професор О. В. Лігоненко разом з співробітниками
кафедри приділяє постійну увагу профілактичній ро
боті, безпосередньо веде консультативний прийом.
Олексій Вікторович є керівником двох хірургічних
клінік, розташованих на базах Центральної районної
лікарні і Відділкової залізничної лікарні м. Полтави. У

цих клініках О. В. Лігоненко виконує найскладніші опе
ративні втручання. Він створив школу молодих хірургів,
які втілюють його ідеї у практичну медицину. Велику
практичну допомогу надає хірургічному відділенню
військового шпиталю.
Протягом 36 років науково—педагогічної та хірур
гічної діяльності в Українській медичній стомато
логічній академії Олексій Вікторович Лігоненко бере
активну участь у громадському житті: очолює обласну
громадську організацію Асоціації хірургів Полтавщини,
член Правління Асоціації хірургів України, член
спеціалізованої вченої ради за фахом "хірургія"
Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України, член редколегій жур
налів "Український журнал хірургії", "Хірургія України",
"Актуальні проблеми сучасної медицини".
Олексій Вікторович Лігоненко має великий і заслу
жений авторитет серед співробітників і студентів Ака
демії, лікарів—хірургів Полтавщини.
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