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ENDOSCOPIC RESECTIONS FOR BENIGN TUMORS
OF DUODENAL PAPILLA MAGNA
М. Е. Nichitaylo, P. V. Ogorodnik, А. G. Deynichenko, О. G. Boyko, I. О. Chmelyuk

Д

оброкачественные опухоли
БСДК составляют 1,5 — 3%
общего числа новообразо
ваний пищеварительного
канала. До развития и широкого
внедрения эндоскопической диа
гностики их обнаруживали крайне
редко [1, 2].
К доброкачественным эпители
альным опухолям БСДК относят ту
булярные и ворсинчатые аденомы, к
неэпителиальным — липомы, фиб
ромы, нейрофибромы, лейомиомы
и другие гиперпластические про
цессы.
По данным литературы, тубуляр
ные и ворсинчатые аденомы явля
ются наиболее частыми доброкаче
ственными
новообразованиями
БСДК, которые большинство иссле
дователей считают предраковым со
стоянием. Аденоматозно изменен
ные участки ткани выявляют в 35 —
91% наблюдений при гистологичес
ком исследовании аденокарцином
[3, 4].
Нейроэндокринные
опухоли
БСДК крайне редки, поэтому едино
го мнения относительно сущности
заболевания нет, прогноз, как пра
вило, благоприятный.
Радикальные операции, в част
ности, панкреатодуоденальную ре
зекцию, достаточно часто применя
ют при доброкачественных и злока
чественных
новообразованиях
БСДК. Однако из—за тяжести тече
ния послеоперационного периода,
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Реферат
Изучены результаты эндоскопических резекционных вмешательств, выполненных
у 63 больных по поводу доброкачественных опухолей большого сосочка двенад'
цатиперстной кишки (БСДК) в отделе лапароскопической хирургии и холелитиаза
в период с 2005 по 2014 г. Тотальная одномоментная папиллэктомия произведе'
на 15 больным, фрагментарная тотальная папиллэктомия — 12, локальная резек'
ция БСДК — 11, аденомэктомия — 25. Осложнения возникли у 8 (12,7%) больных.
Все пациенты живы.
Ключевые слова: общий желчный проток; большой сосочек двенадцатиперст'
ной кишки; доброкачественные опухоли; эндоскопическая папиллэктомия.

Abstract
The results of endoscopic interventions, performed in 63 patients, suffering benign
tumors of duodenal papilla magna (DPM) in Department of Laparoscopic Surgery and
Choledocholithiasis in 2005—2014 yrs, were studied. Total one—staged papillectomy
was performed in 15 patients, fragmentary total papillectomy — 12, local resection of
DPM — 11, аdenomectomy — 25. Complicated have had occur in 8 (12.7%) patients.
All the patients are alive.
Key words: common biliary duct; duodenal papilla magna; benign tumors; endoscop'
ic papillectomy.

высокой травматичности и леталь
ности применение агрессивной хи
рургической тактики при доброка
чественных новообразованиях или
предраковом поражении на ранних
стадиях нецелесообразно. Преиму
щества эндоскопического доступа
сместили парадигму лечения от хи
рургических вмешательств к эндо
скопическим, учитывая их эффек
тивность, минимальную инвазив
ность, низкую летальность.
Разработка современного эндо
скопического оборудования и появ
ление операционных видеодуоде
носкопов существенно повысили
эффективность и безопасность эн
доскопических транспапиллярных
вмешательств, что, в свою очередь,

позволило расширить показания к
выполнению эндоскопической па
пиллэктомии по поводу новообра
зований БСДК[4, 5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучены результаты эндоскопи
ческого лечения 63 больных по по
воду доброкачественных опухолей
БСДК в отделе лапароскопической
хирургии и холелитиаза в период с
2005 по 2014 г. Женщин было 38,
мужчин — 25. Возраст пациентов в
среднем (58 ± 14) лет.
Эндоскопические вмешательства
выполняли в рентгеноперационной
с использованием дуоденоскопов
JF—1T 40, TJF — 160 VR Olympus,
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электрохирургического
блока
Olympus, аргоно—плазменного коа
гулятора "ЭКОНТ 0701", торцевых
папиллосфинктеротомов, эндоско
пических петель, гибких проводни
ков, пластиковых и полимерных
стентов Boston Scientific, Olympus и
Microvasive Endoscopy.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Основными клиническими про
явлениями доброкачественных опу
холей БСДК были: желтушность и
зуд кожи, похудение, редко — боль в
животе, сопровождающаяся призна
ками холестаза, чаще новообразова
ние БСДК было диагностической
находкой во время стандартного эн
доскопического обследования.
В целях определения размеров
опухоли, внутрипротокового рас
пространения и резектабельности
всем пациентам проводили ком
плексное обследование, включав
шее: трансабдоминальное ультра
звуковое исследование (УЗИ), ком
пьютерную (КТ) и магниторезо
нансную (МРТ) томографию, эзофа
гогастродуоденофиброскопию
(ЭГДФС), эндосонографию, магни
торезонансную холангиопанкреа
тографию (МРХПГ).
Окончательным этапом диагнос
тики опухолей были эндоскопичес
кая прицельная биопсия изменен
ных тканей и гистологическое ис
следование.
Данные литературы свидетельст
вуют о необходимости осторожно
го подхода к диагностике аденомы
БСДК. Билиарная гипертензия, обус
ловленная холедохолитиазом, миг
рацией конкрементов, стенозирую
щим папиллитом, часто сопровож
дается гиперпластическими изме
нениями элементов слизистой обо
лочки БСДК: клапанов, переходной
складки, желез. Эти изменения часто
представлены гиперпластическими
полипами устья и интраампулярной
части БCДК, а также аденомиозом.
Аденомиоз относят к группе гетеро
топических процессов, возникает
вследствие перемещения гиперпла
зированных желез в мышечную обо
лочку БСДК. В зависимости от осо
бенностей строения различают три

последовательно возникающие гис
тологические формы аденомиоза:
узловую — в ранней фазе, узлова
то—диффузную и диффузную. По
данным гистологических исследо
ваний о наличии аденомиоза свиде
тельствуют очаги гиперплазирован
ных желез и мышечных элементов в
виде узлов с нетипичной, вихреоб
разной ориентацией пучков глад
ких мышц. Несмотря на внешнее
сходство аденом БСДК и полипов,
их гистологическое строение суще
ственно различается. В отличие от
гиперпластических полипов с ба
зально расположенными ядрами в
эпителиальных клетках, в аденомах
выявлены признаки атипии. Ядра
клеток большие, гиперхромные, а
главное, они утрачивают строгое
полярное расположение, появляют
ся митозы. Строма папиллярных
аденом менее развита, чем полипов,
инфильтрат представлен преимуще
ственно лимфоцитами и фибробла
стами.
Представляем усовершенство
ванную нами классификацию аде
ном БСДК.
Макроскопический тип
— интраампулярный
— одиночный узел
— аденоматоз
— экстраампулярный
Гистологическая форма
— тубулярная
— ворсинчатая
— смешанная
Степень дисплазии
— легкая
— умереная
— тяжелая
Размеры, см
— до 1
— 1—3
— больше 3
Эндоскопические признаки аде
номы зависят от ее локализации.
При интраампулярном росте обна
руживают увеличение БСДК, нару
шение пассажа желчи. На поверхно
сти БСДК и вокруг него изменений
нет.
Диагноз устанавливали после вы
полнения торцевой диагностичес
кой папиллотомии с прицельной
биопсией измененных тканей или
иссечением аденоматозного узла на

Клінічна хірургія. — 2015. — № 8

ножке с последующим гистологиче
ским исследованием макропрепара
та. При экстраампулярной локали
зации аденомы отмечали разраста
ние ткани опухоли розово—крас
ной окраски в просвет нисходящей
части двенадцатиперстной кишки
(ДПК).
По результатам гистологических
исследований диагностированы та
кие виды доброкачественных опу
холей: тубулярная аденома — у 25
пациентов, ворсинчатая — у 17, сме
шанная — у 16, нейроэндокринные
опухоли БСДК — у 5; интраампуляр
ная локализация опухолей отмечена
у 21 пациента, экстраампулярная —
у 42; одиночные интраампулярные
аденоматозные узлы устья и ампулы
БСДК — у 12, множественные адено
мы (аденоматоз) — у 9.
Выполнение эндоскопической
папиллэктомии рекомендовано в
таких ситуациях:
— диаметр опухоли менее 3 см;
— отсутствие эндоскопических
признаков злокачественного роста
(эрозия, кровоточивость при инст
рументальной пальпации, плотная
консистенция, инфильтрация стен
ки ДПК);
— отсутствие внутрипротоково
го распространения опухоли по
данным холангиографии и эндосо
нографии;
— доброкачественный характер
опухоли по данным биопсии.
Нами предложена классифика
ция эндоскопических резекцион
ных вмешательств по поводу добро
качественных опухолей БСДК.
1. Одномоментная тотальная па
пиллэктомия.
2. Фрагментнарная тотальная па
пиллэктомия.
3. Локальная резекция БСДК.
4. Аденомэктомия.
Каждое вмешательство, в свою
очередь, подразделено на:
а) эндоскопическую резекцию
БСДК без стентирования протоко
вых систем;
б) эндоскопическую резекцию
БСДК со стентированием протока
поджелудочной железы (ПЖ);
с) эндоскопическую резекцию
БСДК со стентированием общего
желчного протока;
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д) эндоскопическую резекцию
БСДК со стентированием обеих
протоковых систем.
В соответствии с предложенной
классификацией, тотальная одно
моментная папиллэктомия выпол
нена у 15 больных, фрагментарная
тотальная папиллэктомия — у 12,
локальная резекция БСДК — у 11,
аденомэктомия — у 25. Резекцию
опухолей выполняли с применени
ем эндоскопических петель диамет
ром 11 и 20 мм, а также торцевых па
пиллотомов
(Boston
Scientific;
Microvasive Endoscopy). Перед вы
полнением резекционных вмеша
тельств в целях обеспечения гемо
стаза подслизистую основу периам
пулярной зоны инфильтрировали
96% раствором этилового спирта.
Тотальную одномоментную папил
лэктомию выполняли по поводу но
вообразований диаметром менее 2
см, путем обхвата и отсечения БСДК
с опухолью диатермической петлей
(рис. 1).
В некоторых ситуациях цирку
лярно рассекали ткань опухоли у ее
основания с помощью торцевого
папиллотома, что облегчало ее за
хват. Аденомы диаметром более 2 см
резецировали фрагментами. Внача
ле удаляли дистальную часть ново
образования, затем проксимальную
(рис. 2).
Диаметр удаленных фрагментов
не превышал 1 см, что давало воз
можность извлечь их через инстру
ментальный канал операционного
дуоденоскопа для последующего ги
стологического исследования. Ре
зекцию новообразования выполня
ли с применением электрохирурги
ческого блока в смешанном режиме,
либо електрохирургического ком
плекса ERBOTOM (ERBE, США). Ло
кальную резекцию БСДК выполняли
при наличии опухолей диаметром
менее 1 см путем иссечения участка
сосочка с опухолью петлей или тор
цевым папиллотомом. Эндоскопи
ческую аденомэктомию применяли
при наличии солитарных, как пра
вило, на ножке, небольших (диамет
ром 3 — 5 мм) аденом устья или ам
пулы БСДК путем их удаления тор
цевым папиллотомом. Место резек
ции тщательно изучали для выявле
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Рис. 1.
Этапы эндоскопической
папиллэктомии.

Рис. 2.
Фрагментарная папиллэктомия.

ния протоков после папиллэктомии
в целях предотвращения послеопе
рационных осложнений нет. В на
ших наблюдениях, основанных на
опыте выполнения эндоскопичес
ких резекционных вмешательств у
63 больных, временное эндопанкре
атическое стентирование осуществ
лено у 9.
С этой целью использовали пан
креатические эндопротезы диамет
ром 3 — 5F, длиной 3 — 5 см.
Показания к применению эндо
панкреатического стентирования:
— диаметр протока ПЖ менее 5
мм
— нестабильный гемостаз
— термальная абляция зоны ус
тья протока ПЖ.

ния остатков ткани новообразова
ния, проводили тщательный гемо
стаз. При невозможности удаления
оставшихся фрагментов опухоли
петлей применяли методы термаль
ной абляции (моно— и биполярная
электрокоагуляция, аргоно—плаз
менная фульгурация). Критериями
радикальности резекции считали
отсутствие видимой оставшейся
ткани опухоли в зоне резекции, вну
трипротокового распространения
новообразования по данным холан
гиографии, отрицательный резуль
тат морфологического исследова
ния.
Единого мнения относительно
необходимости эндопанкреатичес
кого и эндобилиарного стентирова

Ïîñëåîïåðàöèîííûå îñëîæíåíèÿ è ìåòîäû èõ êîððåêöèè.
Îñëîæíåíèå

Îñòðûé ïàíêðåàòèò
Êðîâîòå÷åíèå
èíòðàîïåðàöèîííîå

×èñëî
áîëüíûõ

3

2
ïîñëå îïåðàöèè
2
Õîëàíãèò
Ðåòðîäóîäåíàëüíàÿ ïåðôîðàöè ÿ

1

-

Ìåòîäû óñòðàíåíèÿ

Êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå
Ãåìîñòàç ñ èñïîëüçîâàíèåì
àðãîíî–ïëàçìåííîãî êîàãóëÿòîðà,
èíúåêöèîííûé ãåìîñòàç
Ýíäîñêîïè÷åñêèé ãåìîñòàç.
Ðåíòãåíîâàñêóëÿðíàÿ ýìáîëèçàöèÿ
ïàíêðåàòîäóîäåíàëüíûõ àðòåðèé
Ýíäîáèëèàðíîå ñòåíòèðîâàíèå
Íàçîãàñòðàëüíàÿ èíòóáàöèÿ äëÿ
äðåíèðîâàíèÿ æåëóäêà,
ýíäîñêîïè÷åñêîå óñòàíîâëåíèå
ýíòåðàëüíîãî çîíäà äëÿ ïèòàíèÿ,
àíòèáàêòåðèàëüíàÿ òåðàïèÿ,
ïóíêöèÿ è äðåíèðîâàíè å
çàáðþøèííîãî ïðîñòðàíñòâà

Клінічна хірургія. — 2015. — № 8

8
Эндобилиарное стентирование
использовали у 2 больных после ло
кальной резекции БСДК при усло
вии неадекватного желчеоттока и
возникновении кровотечения после
операции.
Послеоперационные осложне
ния эндоскопических резекцион
ных вмешательств представлены в
таблице.
Псевдонегативные результаты
биопсии БСДК после резекционных
вмешательств отмечены у 5 пациен
тов: у 3 — по данным гистологичес
кого исследования удаленного пре
парата обнаружена высокодиффе
ренцированная аденокарцинома, у
2 — низкодифференцированная
аденокарцинома. У 2 пациентов
впоследствии выполнены радикаль
ные хирургические вмешательства,
у 3 — осуществлено эндобилиарное

стентирование с использованием
нитиноловых имплантатов. У ос
тальных пациентов проводили кон
трольный осмотр зоны резекции
через каждые 3 мес на протяжении
первого года, далее — ежегодно. Ре
цидив заболевания в различные
сроки после резекционных вмеша
тельств возник у 4 пациентов. Реци
дивные разрастания ткани опухоли
иссекали эндоскопической петлей
или применяли методы термальной
абляции.

ВЫВОДЫ
1. Эндоскопическая папиллэкто
мия является эффективным мето
дом лечения доброкачественных
опухолей БСДК и должна быть при
оритетной при таких заболеваниях.
2. Показаниями к выполнению
эндоскопических резекционных

вмешательств являются: диаметр
опухоли не более 3 см, гистологиче
ски верифицированный доброкаче
ственный характер, отсутствие вну
трипротокового распространения
новообразования.
3. Полноценное предоперацион
ное обследование пациентов позво
ляет ограничить показания к выпол
нению панкреатодуоденальной ре
зекции, уменьшить частоту инвали
дизации пациентов, продолжитель
ность их лечения в стационаре, час
тоту осложнений и летальность.
4. Несмотря на относительную
безопасность
эндоскопических
операций, они относятся к вмеша
тельствам с высоким риском воз
никновения осложнений, их долж
ны выполнять опытные специалис
ты в специализированных хирурги
ческих центрах.

ЛИТЕРАТУРА
1. Малярчук В. И. Заболевания большого дуоденального сосочка
/ В. И. Малярчук, Ю. Ф. Пауткин, Н. Ф. Плавунов. — М.: Изд.
дом "Камерон", 2004. — 168 с.
2. De Palma G. D. Endoscopic papillectomy: indications, techniques,
and results / G. D. de Palma // World J. Gastroenterol. — 2014. —
Vol. 20, N 6. — P. 1537 — 1543.
3. Билиодекомпрессивные транспапиллярные вмешательства
при опухолях периампулярной зоны / М. Е. Ничитайло, П. В.
Огородник, А. Н. Литвиненко [и др.] // Проблеми військової
охорони здоров'я: Зб. наук. праць Укр. Військ.—мед. акад. —
2012. — Т. 1, вип. 34. — С. 145 — 150.

Клінічна хірургія. — 2015. — № 8

4. Jimin Han. Recent advances in endoscopic papillectomy for
ampulla of vater tumors: endoscopic ultrasonography, intraductal
ultrasonography, and pancreatic stent placement / Jimin Han,
Dong Wook Lee, Ho Gak Kim // Clin. Endosc. — 2015. — Vol. 48,
N 1. — P. 24 — 30.
5. Moon J. H. Current status of endoscopic papillectomy for
ampullary tumors / J. H. Moon, H. J. Choi, Y. N. Lee // Gut Liver.
— 2014. — Vol. 8, N 6. — P. 598 — 604.

hirurgiya.com.ua

9
УДК 616.335—089.168:616.33—089.87

РАНДОМІЗОВАНЕ КОНТРОЛЬОВАНЕ ПОРІВНЯЛЬНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ
ПЛІКАЦІЇ ВЕЛИКОЇ КРИВИНИ ШЛУНКА
ТА ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ РУКАВНОЇ ГАСТРЕКТОМІЇ
В. В. Грубнік, Р. С. Парфентьєв, О. В. Медведєв, М. С. Кресюн
Одеський державний медичний університет

RANDOMIZED CONTROLLED COMPARATIVE INVESTIGATION
OF EFFICACY OF LAPAROSCOPIC PLICATION
OF BIG GASTRIC CURVATURE AND LAPAROSCOPIC SLEEVE
GASTRECTOMY
V. V. Grubnik, R. S. Parfentyev, О. V. Medvedev, М. S. Kresyun
аріатрична хірургія забезпе
чує стійку втрату МТ, змен
шення тяжкості перебігу су
путніх захворювань, покра
щує якість життя пацієнтів при мор
бідному ожирінні [1].
ЛРГ розроблена на основі операції,
відомої в іноземній літературі як
"duodenal switch", спеціально з при
воду морбідного суперожиріння, і є
її першим етапом. ЛРГ набула над
звичайного поширення в усьому
світі. Проте, супроводжується таки
ми ускладненнями, як неспромож
ність лінії швів і шлункова кровоте
ча, з частотою відповідно 1,2 і 3,6%
[2, 3], які важко піддаються лікуван
ню.
Для зменшення частоти виник
нення цих ускладнень запропoнова
на нова рестриктивна процедура —
ЛП ВКШ, механізм якої подібний до
такого при ЛРГ: за обох методик ут
ворюють шлункову трубку, усувають
ВКШ, проте, за ЛП ВКШ можлива
оберненість хірургічної техніки,
оскільки не виконують часткову гас
тректомію.
За даними численних дослід
жень, відзначають схожі зміни мета
болізму і зменшення МТ після ЛРГ і
ЛП ВКШ [4 — 9].
Проте, віддалена ефективність
цих втручань потребує подальшого
дослідження.
Метою проспективного рандомі
зованного дослідження було порів
няння ранніх і віддалених резуль
татів ЛРГ і ЛП ВКШ.

Б
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Реферат
Лапароскопічна плікація (ЛП) великої кривини шлунка (ВКШ) є новою баріатрич'
ною рестриктивною процедурою, механізм якої схожий з таким лапароскопічної
рукавної гастректомії (ЛРГ), проте, без загрози виникнення неспроможності швів.
Порівнювали ефективність і безпечність ЛРГ і ЛП ВКШ. Аналіз ускладнень, індексу
втрати маси тіла (МТ), втрати надмірної МТ, втрати апетиту, тяжкості перебігу су'
путніх захворювань проведений за результатами повторного огляду. Через 2 роки
втрата надмірної МТ становила відповідно (42,4 ± 18) і (78,9 ± 20)%; через 3 роки
— (28,5 ± 23) і (72,8 ± 22)%. Таким чином, ЛП ВКШ менш ефективна, ніж ЛРГ, при
лікуванні пацієнтів з приводу морбідного ожиріння.
Ключові слова: ожиріння; баріатричне лікування; плікація великої кривини шлун'
ка; рукавна гастректомія.

Abstract
Laparoscopic plication (LP) of gastric big curvature (GBC) constitutes a new bariatric
restrictive procedure, which has mechanism quite similar to that of a laparoscopic
sleeve gastrectomy (LSG), but without danger for the sutures insufficiency develop'
ment. The efficacy and safety of LSG and LP GBC were compared. Аnalysis of compli'
cations, the body mass (BM) index loss, an extra BM loss, an appetite loss, severity of
the concomitant diseases course was conducted in accordance to results of the repeat
examination. In 2 yrs the loss of extra BM have constituted the loss of an extra BM,
accordingly, (42.4 ± 18) and (78.9 ± 20)%; in 3 yrs — (28.5 ± 23) and (72.8 ± 22)%.
Тhus, LP GBC is less effective, then LSG, in the treatment of morbid obesity.
Key words: obesity; bariatric treatment; plication of big curvature; sleeve gastrectomy.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проспективне рандомізоване
дослідження проведене у 2010 —
2014 рр. У дослідження включені 54
пацієнти, у яких індекс МТ (ІМТ) пе
ревищував 35 кг/м2, віком від 18 до
65 років, у середньому (42,6 ± 6,8)
року. У дослідження не включали
хворих, яким раніше виконували се
рединну лапаротомію, за значної
психологічної нестійкості, зловжи
вання наркотиками, можливості за
стосування загальної анестезії.
Два пацієнти виключені з дослід
ження, один — віком старше 65 ро

ків, один — якому раніше здійснена
серединна лапаротомія. Рандоміза
ція проведена шляхом випадкової
виборки за допомогою комп'ютер
ної програми. Пацієнти розподілені
на дві групи: у 25 (І група) здійснена
ЛП ВКШ, у 27 (ІІ група) — ЛРГ. У
пацієнтів І групи ІМТ становив у се
редньому (41,6 ± 6,5) кг/м2, ІІ групи
— (45,8 ± 7,2) кг/м2; вік хворих —
відповідно (40,5 ± 5,2) і (44,2 ± 6,8)
року. Всім пацієнтам проведене об
стеження, що включало огляд тера
певта, психіатра, хірурга; загальний
аналіз крові, аналіз ліпідограми,
вмісту тиреоїдних гормонів, ультра
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мечоподібного відростка; троакар
діаметром 5 мм — у лівій підреб
ровій ділянці між мечоподібним від
ростком і пупком.
За допомогою апарата LigaSure
(ValleyLab, США) розсікали сальник і
шлунково—сальникові судини від
великої кривини шлунка, на відстані
4 см від вороторя до лівої ніжки
діафрагми і стравохідно—шлунко
вого кута. Короткі судини шлунка,
задню шлункову вену і задні спайки
ретельно розділяли. Назогастраль
ний зонд діаметром 32 F встановлю
вали у шлунок і спрямовували у на
прямку воротаря. У подальшому хід
операції залежав від її виду.
ЛРГ. Шлунок розсікали на 4 см
ближче до вороторя з використан
ням зшивального ендостеплера діа
метром 60 мм (Ethicon, США). Зши
вальні апарати встановлювали на
відстані приблизно 1 см від зонда у
напрямку стравохідно—шлункового
переходу. Кровотечу з судин припи
няли за допомогою ендокліпс до
вжиною 10 мм або шляхом накла
дання інтракорпорального шва з ви
користанням вікрилу 3/0. У кожного

звукове дослідження (УЗД) органів
черевної порожнини, гастрофібро
скопію, рентгеноконтрастне дослід
ження травного каналу. Супутні за
хворювання оцінювали до і після
операції. Характеристики пацієнтів
були аналогічні в обох групах (табл.
1).
У строки спостереження 1, 3, 6,
12, 24 і 36 міс після операції оціню
вали показники: тривалість операції,
тривалість лікування у стаціонарі,
вартість ЛРГ і ЛП ВКШ, частоту
післяопераційних ускладнень, від
чуття голоду, відсоток втрати MТ
(BMIL) та зайвої МТ (%EWL), зміни
перебігу супутніх захворювань.
Втрату апетиту і відчуття насичення
оцінювали за допомогою анкетуван
ня.
Хірургічна техніка. Закритий
пневмоперитонеум (12 — 14 мм рт.
ст.) здійснювали за допомогою гол
ки Вереша. Троакар діаметром 10 мм
встановлювали вище пупка для ла
пароскопа з оптикою, скошеною на
30°; троакар діаметром 12 мм — пра
воруч по передній пахвовій лінії;
троакар діаметром 5 мм — нижче
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пацієнта лінію степлерних швів по
силювали
серозно—мукозними
швами, накладали безперервний
шов ниткою Ethibond 3/0. Відсіче
ний шлунок вилучали через правий
порт діаметром 12 мм. Наприкінці
операції в куксу шлунка вводили
повітря для контролю неспромож
ності швів. Дренаж з черевної по
рожнини видаляли на 3—тю добу
після операції, після того, як пацієнт
починав харчування природним
шляхом.
ЛП ВКШ. Після розсічення саль
ника накладали 8 — 10 екстрамукоз
них перервних швів ниткою
Ethibond 2/0 від стравохідно—шлун
кового кута до воротаря, не доходя
чи до нього 4 см, над зондом. Другий
ряд екстрамукозних швів ниткою
Ethibond 3/0 використаний для під
силення першого і звуження шлун
ка. Контроль неспроможності швів
не проводили.
Післяопераційне ведення хворих.
У хворих І групи застосовували
інгібітори протонового насоса
(ІПН) внутрішньовенно протягом
післяопераційного періоду. Пацієн
тів виписували після того, як вони
змогли вживати рідку їжу без виник
нення блювання. Пацієнтам реко
мендували застосовувати м'яку дієту
— через 15 діб після операції і зви
чайну дієту — через 30 діб. Призна
чали одну дозу ІПН щоденно впро
довж 30 діб.
У ІІ групі на 2—гу добу після опе
рації проведене рентгенологічне
дослідження шлунка. Пацієнтам доз
воляли вживати рідку іжу, виписува
ли на 3—тю добу після операції.
Нормальну дієту відновлювали че
рез 3 тиж.
Статистичний аналіз проведе
ний за допомогою програмного за
безпечення SPSS, версія 17 за стан
дартною методикою.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В усіх пацієнтів процедури вико
нані лапароскопічно без конверсії.
Тривалість операції ЛП ВКШ від 80
до 115 хв, у середньому 92 хв, ЛРГ —
від 80 до 128 хв, у середньому 102 хв,
різниця недостовірна (p>0,1). Не
спроможність швів або тромбоем
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болію не спостерігали. Кровотеча з
основної лінії швів виникла в одного
пацієнта після ЛРГ. Здійснені по
вторна лапароскопія, прошивання
судин, що кровоточать. У ранні
строки нудота і блювання, гіпер
салівація і біль у черевній порожни
ні відзначені в обох групах. Ці симп
томи спонтанно зникли протягом 7
— 10 діб.
Тривалість лікування хворого у
стаціонарі майже однакова в обох
групах: від 3 до 7 днів, у середньому
3,8 дня — у І групі; від 3 до 8 днів, у се
редньому 4,0 дня — у ІІ групі (p>0,1).
Тривалість спостереження за па
цієнтами від 13 до 38 міс, у середнь
ому 25,5 міс. Встановлені відмін
ності щодо втрати відчуття голоду
через 6, 12 і 24 міс після операції, че
рез 24 міс після ЛП ВКШ відчуття го
лоду втрачене у 3 (12,5%) пацієнтів,
після ЛРГ — у 18 (69,2%) (р<0,01).
Зміни ІМТ і %EWL через 6, 12, 24 і
36 міс після операції в обох групах
представлені у табл. 2.
Шлунково—стравохідний реф
люкс відзначений по одному спос
тереженню в обох групах через 1 —
2 роки після операції. У період спос
тереження протягом 6 — 12 міс від
значене зменшення тяжкості пере
бігу супутніх захворювань. Проте,
після ЛРГ ремісію цих захворювань
спостерігали значно частіше. Підви
щення артеріального тиску у 71,4%
пацієнтів після ЛРГ не виявляли, у
28,6% — відзначене покращення че
рез 1 рік.
Рукавна гастректомія отримала
визнання у минулі роки. У багатьох
дослідженнях підтверджено істотне
зменшення МТ, незважаючи на від
мінності багатьох чинників, зокре
ма, розмір зонда, місце початку ре
зекції воротаря, величина залише
ної тканини дна шлунка в зоні шлун
ково—стравохідного переходу [10].
За даними літератури [8], втрата зай
вої МТ у середньому перевищила
50% через 6 міс і 1 рік. Досягнуте оду
жання більш ніж 65% пацієнтів при
цукровому діабеті ІІ типу, підви
щенні артеріального тиску, синд
ромі нічного апноє.
Частота виникнення ускладнень
після ЛРГ, за даними літератури,
варіює: кровотечі — від 0 до 16%, не
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спроможності швів шлунка — від 0
до 5,5%. Неспроможність швів є ос
новною причиною летальності, час
тота якої становить від 0 до 1,7% [2, 3,
7]. У нашому дослідженні кровотеча
виникла в 1 (3,7%) пацієнта. Неспро
можність швів не спостерігали. Щоб
запобігти неспроможності швів, ми
уникали надмірного звуження рука
ва у вирізці і надмірного прошиван
ня степлерної лінії.
Неспроможність швів шлунка є
основним ускладненням, що важко
піддається лікуванню. Вона зумов
лює значне збільшення тривалості
лікування хворого у стаціонарі і мо
же бути причиною його смерті [2,
10].
З огляду на це, розроблена тех
ніка ЛП ВКШ, метою якої є отриман
ня аналогічних результатів, як за ЛРГ,
щодо втрати МТ, проте, з меншою
частотою ускладнень. Хоча перша
плікація шлунка виконана в експе
рименті на моделях тварин ще у
60—ті роки минулого століття, пер
ші результати її виконання в клініці
опубліковані у 2006 р.
За рекомендаціями Американсь
кого товариства метаболічної та
баріатричної хірургії (2011), пліка
цію шлунка слід вважати дослідною
процедурою, отже, її можна викону
вати тільки в межах певного прото
колу дослідження.
Під час обстеження 521 пацієнта,
включеного у проспективне дослід
ження, та 307 пролікованих пацієн
тів у строки спостереження у серед
ньому 12 міс, %EWL становив від 40
до 60%, у середньому 50%, через 6
міс. У хворих за ІМТ менше 40 кг/м2
до операції BMIL через 6 міс був
значно більшим, ніж у хворих за ІМТ
понад 40 кг/м2, через 9 міс істотної
різниці показників не було. При ІМТ
менше 45 кг/м2 %EWL після операції
був значно більший, неадекватна
втрата МТ була подвоєна у хворих
при ІМТ понад 45 кг/м2. Результати
плікації шлунка порівнянні з такими
ЛРГ.
У нашому дослідженні всі опе
рації виконували старші хірурги.
Інтраопераційні і післяопераційні
ускладнення були мінімальні. Не
спроможність швів не спостерігали.
Всі пацієнти живі. Після ЛРГ в одно

го пацієнта виникла кровотеча з
лінії степлерного шва, здійснено по
вторну операцію. Частота кровотечі
в нашому дослідженні становила
3,7%, що відповідає даним інших
дослідників [10].
Після ЛП ВКШ найбільш частими
ускладненнями були нудота, блю
вання та гіперсалівація, їх частота
була більшою, ніж після ЛРГ.
Після операції можливе виник
нення перфорації шлунка, зокрема,
внаслідок гострого розширення
шлунка або тяжкого блювання, що
спричиняє пошкодження лінії шва,
та відстрочене теплове ушкодження
шлунка під час пересічення його ко
ротких судин. Наш досвід показав,
що бездоганна хірургічна техніка
дозволяє уникнути основних ус
кладнень, зокрема, кровотечі, не
спроможності швів, утворення но
риці.
За результатами дослідження різ
ниця %EWL в групах через 6 міс не
достовірна, проте, через 12, 24 і 36
міс — суттєва.
За короткочасного спостережен
ня не виявлено істотну різницю
BMIL в групах, проте, через 24 — 36
міс втрата МТ була в 2 — 3 рази
більша після ЛРГ.
Різниця показників, можливо, зу
мовлена втратою відчуття голоду,
яке значно відрізняється в найближ
чому і віддаленому періоді спостере
ження. Через 6 міс після ЛП ВКШ
відчуття голоду втратили 54,2% па
цієнтів, через 12 міс — тільки 25%.
Відмінності втрати відчуття голоду,
BMIL і %EWL через 24 — 36 міс були
достовірні (р<0,001) при викорис
танні цих двох методів.
Ці відмінності можна пояснити
двома чинниками. По—перше, рі
вень греліну в плазмі крові (грелін —
єдиний гормон збудження апетиту,
вміст якого у плазмі крові збіль
шується перед їдою і зменшується у
міру насичення) зменшувався після
ЛРГ внаслідок резекції дна шлунка,
де грелін виробляється. Після ЛП
ВКШ, яка не передбачає резекцію
дна шлунка, рівень греліну в плазмі,
можливо, не знижується такою мі
рою, як після ЛРГ. По—друге, при
збереженні шлунка під час ЛП ВКШ
розслаблюється його м'язова обо
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лонка, що можливо, зумовлює збіль
шення його об'єму через 6 міс.
За даними ендоскопії, у хворих за
неадекватної втрати МТ місткість
шлунка помітно збільшена через 6
міс після ЛП ВКШ. Наші результати
свідчили про значне зменшення
тяжкості перебігу супутніх захворю
вань в обох групах.

В той же час, встановлено, що у
віддаленому періоді ЛРГ більш ефек
тивна для лікування супутніх захво
рювань. Це може бути багатофак
торним явищем завдяки втраті гор
монів голоду та IМТ, а також змен
шенню поглинання вуглеводів після
баріатричного втручання.
Таким чином, ЛП ВКШ — здій
сненна й безпечна баріатрична про

цедура у пацієнтів, які страждають
на морбідне ожиріння. На відміну від
ЛРГ, ЛП ВКШ обернена. У найближ
чому періоді спостереження ЛП
ВКШ і ЛРГ мають приблизно одна
кові результати. Проте, за даними
віддаленого спостереження ЛП
ВКШ менш ефективна у пацієнтів за
морбідного ожиріння.
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ВИБІР ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПРИВОДУ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ГРИЖІ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ
З СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ
Б. М. Кондратенко
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

CHOICE OF THE TREATMENT TACTICS IN PATIENTS,
SUFFERING POSTOPERATIVE HERNIA OF ANTERIOR
ABDOMINAL WALL WITH CONCOMITANT MORBID OBESITY
B. М. Коndratenko
ісляопераційні грижі (ПОГ)
передньої черевної стінки
(ПЧС) спостерігають у 8,8 —
14% хворих після оператив
ного втручання на органах черевної
порожнини, за надмірної МТ — у
20%. Незважаючи на широке впрова
дження сучасних безнатяжних ме
тодів герніопластики, частота реци
дивів становить майже 50% [1, 2]. На
сучасному етапі розвитку герніоло
гії впровадження в практику синте
тичних ендопротезів сприяло знач
ному зменшенню частоти реци
дивів, проте, у пацієнтів за значної
товщини підшкірного прошарку на
явність сітчастого імплантата спри
чинила збільшення частоти утво
рення сером, нагноєння та відторг
нення протеза. У таких хворих, крім
запальної реакції на протез, вираже
ний вплив латерально спрямованих
сил, що розтягують краї рани, це зу
мовлює прорізування швів, зміщен
ня країв протеза, створює несприят
ливі умови для загоєння та сприяє
виникненню рецидиву [3 — 5].
За даними епідеміологічних до
сліджень, більш ніж в 1 млрд. людей
на планеті виявляють надмірну МТ, з
них у 250 млн. діагностують ожирін
ня. За даними ВООЗ, більш ніж у 30%
населення планети виявляють над
мірну МТ. Ожиріння визнане ВООЗ
неінфекційною епідемією ХХІ сто
ліття. В Україні ожиріння відзнача
ють у 28,5% пацієнтів, надмірну МТ
— у 48% [6]. У міру збільшення кіль
кості хворих на ожиріння зако
номірно збільшується частота за
хворювань — похідних ожиріння,
одними з яких є ПОГ ПЧС.

П
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Реферат
Представлений досвід лікування 73 хворих з приводу післяопераційної грижі пе'
редньої черевної стінки (ПОГ ПЧС) та супутнього ожиріння. У 31 (42,5%) з них дру'
гим етапом після баріатричної операції (БО) виконана алогерніопластика в період
зменшення та стабілізації маси тіла (МТ), у 9 (42,5%) — симультанно з БО
здійснені герніопластика та дерматоліпектомія. За період спостереження реци'
див грижі після БО та герніопластики виник у 3 (9,1%) хворих, після герніопласти'
ки — в 11 (33,3%), що свідчило про високу ефективність етапного лікування таких
хворих.
Ключові слова: післяопераційна грижа передньої черевної стінки; ожиріння;
етапне лікування.

Abstract
Experience of treatment of 73 patients, suffering postoperative hernia of anterior
abdominal wall with concomitant obesity, was presented. In 31 (42.5%) of them in a
period of reduction and stabilization of a body mass the allohernioplasty as a second
stage after bariatric operation was done, and in 9 (42.5%) — simultant bariatric opera'
tions with hernioplasty and dermatolipectomy. During a follow—up period after bariatric
operation and hernioplasty the hernia recurrence have occurred in 3 (9.1%) patients,
after hernioplasty —in 11 (33.3%), witnessing high efficacy of staged treatment in such
patients.
Key words: postoperative hernia of anterior abdominal wall; оbesity; staged treatment.

Схильність пацієнтів за надмір
ної МТ до грижоутворення зумовле
на початково підвищеним внут
рішньочеревним тиском [1], що
створює підвищене навантаження
на шовну нитку, якою зближують
краї рани, вона прорізує тканини,
навколо неї формується зона некро
зу, а в подальшому — неспромож
ність швів [7]. Наявність іноді знач
ного шкірно—жирового "фартуха"
також створює додаткове постійне
статичне навантаження на апонев
роз, зумовлює перерозтягування
прямих м'язів живота, апоневротич
них і фасціальних шарів черевної
стінки [1, 8]. Ставлення до необхід
ності його видалення у хірургів не
однозначне: деякі вважають вико
нання дерматолипектомії симуль

танно з герніологічним втручанням
виправданим і необхідним, інші, на
впаки, впевнені, що це лише збіль
шує тривалість операції, розміри ра
нової поверхні, підвищує ризик ви
никнення локальних ускладнень.
З огляду на можливості викорис
тання БО як патогенетично обгрун
тованого методу лікування ПОГ ПЧС
(поряд з виконанням стандартної
герніопластики) у хворих на ожи
ріння, вивчення ефективності мето
ду актуальне для впровадження в
хірургічну практику.
Мета дослідження: покращити
результати лікування хворих з при
воду ПОГ ПЧС та супутнього ожи
ріння шляхом розробки етапної
хірургічної тактики з використан
ням сучасних БО.
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нику, наявність хронічного вогнища
інфекції в ділянці післяопераційно
го рубця.
За розширеною класифікацією
Міжнародної групи з вивчення
ожиріння ВООЗ (IOTF WHO, 1997),
ожиріння II ступеня діагностували
за ІМТ 35,0 — 39,9 кг/м2; морбідне
ожиріння (МО) ІII ступеня — понад
40 кг/м2; морбідне суперожиріння —
50 кг/м2 і більше.
Хворі розподілені на групи по
рівняння та основну залежно від за
стосованої хірургічної тактики. За
МТ, ІМТ, ступенем ожиріння, індек
сом талія — стегно (ІТС) групи
зіставні.
До групи порівняння включені
33 (45,2%) пацієнта, у яких виконано
лише герніопластику; до основної
групи — 31 (42,5%) пацієнт, яким з
приводу ПОГ ПЧС та супутнього
ожиріння пластика ПЧС здійснена
другим етапом після виконання БО
(підгрупа А), та 9 (12,3%) пацієнтів,
яким пластика ПЧС виконана си
мультанно з БО (підгрупа Б). Пока
заннями до поділу лікування на два
етапи були: тяжкий вихідний стан
пацієнта (функціональний стан за
шкалою P—POSSUM понад 20 балів);
наявність великого жирового "фар
туха"; ІМТ 35 кг/м2 і більше; відсут
ність в анамнезі відомостей про за
щемлення грижі та непрохідності

Проаналізовані результати об
стеження й хірургічного лікування
73 хворих з приводу ПОГ ПЧС з су
путнім ожирінням, яким здійснено
пластику ПЧС у період з 2000 по
2015 р. у відділі хірургії стравоходу
та реконструктивної гастроентеро
логії.
Вік хворих від 29 до 60 років, у се
редньому (45,4 ± 8,3) року, 58 (79,5%)
хворих були працездатного віку. МТ
від 108 до 180 кг, у середньому (141,5
± 29,5) кг, індекс МТ (ІМТ) від 35 до
58 кг/м2 у середньому (48,5 ± 8,7)
кг/м2.
ІМТ від 35 до 45 кг/м2 відзначе
ний у 26% пацієнтів, від 45 до 55
кг/м2 — у 49%, від 55 до 58 кг/м2 — в
11%.
Жінок було 59 (80,8%), чоловіків
— 14 (19,2%).
За класифікацією Chevrel—Ratz
(2000), в усіх хворих відзначали гри
жу серединної локалізації (М1 —
М2), ширина грижових воріт стано
вила від 5 до 18 см (W2 — W4), час
тота виникнення рецидивів R0 — R2.
Для характеристики умов виконан
ня герніопластики брали до уваги
такі чинники: наявність шкірно—
жирового "фартуха", відомості в
анамнезі про епізоди защемлення
грижі та/або непрохідності кишеч
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кишечнику; локалізація грижі поза
зоною БО (М3 — М5).
Розподіл хворих основної групи
за видом БО представлений у табл.
1. До операції всім хворим протягом
тривалого часу проводили консер
вативну терапію. Показаннями до
виконання БО були: ІМТ 40 кг/м2 і
більше, ІМТ 35 — 40 кг/м2 за наяв
ності супутніх захворювань, пов'яза
них з ожирінням, з метою покра
щання їх перебігу після хірургічного
лікування (метаболічні розлади, за
хворювання серцево—судинної та
дихальної систем, тяжкий остеоарт
рит тощо). При цьому величина ІМТ
може бути не поточною, а задоку
ментована раніше: а) якщо у хворо
го був високий ІМТ, проте, на даний
момент не перевищував 31 кг/м2
внаслідок інтенсивного лікування;
б) якщо після значної втрати МТ під
час програми консервативної те
рапії вона почала прогресивно
збільшуватися.
Вибір БО залежав від ІМТ, харак
теру супутніх захворювань та ба
жання пацієнта. Показаннями до
БШ були ІМТ менше 50 кг/м2, відс
утність метаболічного синдрому,
свідома згода пацієнта дотримувати
рекомендованої дієти після операції.
Показаннями до ШШ були ІМТ по
над 50 кг/м2 та понад 45 кг/м2 за на
явності супутніх захворювань (цук
ровий діабет — ЦД ІІ типу, мета
болічний синдром), неможливість
відмовитися від стереотипу харчо
вої поведінки.
З метою оцінки ефективності БО
визначали МТ, ІМТ, відсоток втрати
надмірної МТ (%ВНМТ). ІМТ обчис
лювали за формулою Кетле; для виз
начення ідеальної МТ використову
вали індекс Брока та таблиці
MetropolitanLife; надлишок МТ
(НМТ) визначали як різницю між
фактичною та ідеальною МТ;
%ВНМТ — як співвідношення ВНМТ
до НМТ у відсотках; ІТС — як спів
відношення об'єму талії до об'єму
стегна.
Розподіл хворих за видом герніо
пластики представлений у табл. 2.
Всім хворим проведене ком
плексне обстеження з використан
ням загальноприйнятих методів.
Якість життя оцінювали за опиту
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вальником SF—36 до і через 12 міс
після операції. Після виписування
всі пацієнти перебували під диспан
серним спостереженням, огляд про
водили через 6, 12 та 36 міс. Повтор
не обстеження включало аналіз ант
ропометричних параметрів і спеці
альні методи дослідження (функції
зовнішнього дихання, кислотно—
основного стану — КОС та газооб
міну).
Внутрішньочеревний тиск (ВЧТ)
як основний фактор ризику виник
нення рецидиву грижі визначали
непрямим методом шляхом вимірю
вання тиску в сечовому міхурі (за І. L.
Kron та співавт., 1984) з метою: 1)
оцінки вихідного стану та динаміки
ВЧТ після оперативного лікування
ожиріння (БО) у віддаленому періо
ді; 2) моніторингу та попередження
виникнення синдрому внутрішньо
черевної гіпертензії (ВЧГ) після
герніопластики. Оцінку ВЧГ прово
дили за міжнародною класифіка
цією WSACS.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У більшості (83,4%) пацієнтів ді
агностоване одне або декілька
cyпутніх захворювань різної тяж
кості: артеріальна гіпертензія — у
52,1%, ЦД ІІ типу або порушення то
лерантності до глюкози — у 32%,
дисліпідемія — у 24,3%, метаболіч
ний синдром — у 19,5%, синдром
сонного апное — у 10,1%, хронічна
дихальна недостатність — у 73,9%, в
тому числі І стадії — у 78%, ІІ стадії —
у 22%, що проявлялось зменшенням
життєвої ємності легень та функціо
нальної життєвої ємності легень від
91,3 до 84,5% від належних величин
та значним зниженням толерант
ності до гіпоксії. У 55% хворих за ре
зультатами аналізу КОС та газо
обміну діагностовані метаболічні
розлади у вигляді ацидозу та зміша
ного ацидозу. Ожиріння й супутні
захворювання спричинили втрату
працездатності у 63,4% пацієнтів, з
приводу чого 33,7% з них встановле
но інвалідність.
Хворі обох груп за основними
клінічними показниками, зокрема,
віком, статтю, кількістю рецидивів
репрезентативні (χ2 = 0,41, р = 0,87),
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проте, за деякими об'єктивними по
казниками, що відображали тяж
кість вихідного функціонального
стану за шкалою P—POSSUM, стан
пацієнтів підгрупи А основної групи
більш складний — (23 ± 2,6) бала,
ніж хворих групи порівняння та
підгрупи Б основної групи — (18 ±
3,8) бала.
У хворих основної групи макси
мальна ВНМТ після обох типів БО
досягнута через 2 роки. Завдяки
зменшенню МТ після БШ ІМТ у хво
рих становив у середньому (35,5 ±
6,5) кг/м2, тобто, МО трансформува
лося в ожиріння ІІ ступеня. Після
ШШ цей процес відбувався майже
вдвічі інтенсивніше, у деяких паці
єнтів відзначали ожиріння не тільки
ІІ ступеня (у 58%), а й І ступеня (у
32%), а іноді — надмірну МТ (у 10%),
ІМТ становив у середньому (32,2 ±
6,1) кг/м2. Після операції ШШ стаб
ільно спостерігали суттєво більшу
ВНМТ протягом усього віддаленого
періоду.
Вихідний рівень ВЧТ у пацієнтів
за ІМТ 35,1 — 40 кг/м2 становив
(1,77± 0,12) кПа, або (13,3 ± 1,4) мм
рт. ст.; за ІМТ 40,1 — 45 кг/м2 — (2,3 ±
0,05) кПа; або (17,3 ± 0,3) мм рт. ст.; за
ІМТ 45,1—50 кг/м2 — (2,59 ± 0,12)
кПа, або (19,5 ± 0,4) мм рт. ст.; за ІМТ
50,1 — 58 кг/м2 — (2,84 ± 0,09) кПа,
або (21,3 ± 0,4) мм рт. ст. Отже, ВЧТ у
хворих обох груп становив у серед
ньому (2,36 ± 0,09) кПа, або (17,7 ±
0,8) мм рт. ст. При порівняльному
аналізі ВЧТ у хворих у контрольні
строки спостереження після БО
встановлені достовірні відмінності
(р<0,01) показника в усіх хворих ос
новної групи у порівнянні з таким
до БО, ВЧТ через 24 міс після опе
рації становив у середньому (1,31 ±
0,08) кПа, або (9,8 ± 0,9) мм рт. ст.
Максимальні темпи зниження ВЧТ
відзначали протягом 4 — 5 міс після
операції, що відповідало зменшен
ню МТ, найбільшу інтенсивність
якого відзначали також в перші
місяці. ВЧТ у хворих основної групи
за 12 міс знизився у середньому на
(0,85 ± 0,09) кПа, або (6,49 ± 0,75) мм
рт. ст., тобто на 36,7%; максимально
— на (1,87 ± 0,05) кПа, або 14 мм рт.
ст., мінімально — на (0,53 ± 0,25)
кПа, або 4 мм рт. ст. При порівняль

ному аналізі змін ВЧТ в контрольні
строки спостереження встановлено
достовірну обернену кореляційну
залежність рівня ВЧТ та ВНМТ (ран
говий коефіцієнт кореляції ρ = — 0,8,
р<0,01).
При оцінці стану зовнішнього
дихання у хворих основної групи
через 24 міс після БО прояви ди
хальної недостатності та метаболіч
ні розлади були у стадії компенсації.
Тяжкість функціонального стану
хворих за шкалою P—POSSUM в під
групі А основної групи після хірур
гічного лікування ожиріння змен
шилась у середньому на (8 ± 2,8) ба
ла і становила у середньому (15 ±
1,6) бала, що дало змогу у 12 хворих
доповнити герніопластику симуль
танною дерматоліпектомією.
Таким чином, результатом пер
шого етапу лікування стали суттєве
зменшення МТ, нормалізація або
значне зниження ВЧТ, усунення
респіраторних та метаболічних
розладів, покращення функціональ
ного стану пацієнта.
Для оцінки ефективності ліку
вання хворих основної групи та гру
пи порівняння після виконання гер
ніопластики як основні критерії ви
користовували частоту виникнення
рецидиву грижі, характер і тяжкість
ускладнень, якість життя пацієнтів у
віддаленому
післяопераційному
періоді.
Виявлені післяопераційні усклад
нення, специфічні — ранові (серо
ма, нагноєння, крайовий некроз
шкіри) та неспецифічні (пневмонія,
прогресування дихальної та серце
вої недостатності, гостра спайкова
непрохідність кишечнику).
У підгрупі А основної групи
післяопераційні ускладнення ви
никли у 3 (9,6%) хворих; у підгрупі Б
— у 6 (66,7%); в групі порівняння — в
11 (33,3%) (χ2 = 6,01, р = 0,02).
Після алогерніопластики за Rives
— Stoppa ускладнення виникли у 12
(29,3%) хворих, компонентної сепа
раційної пластики ПЧС в поєднанні
з імплантацією синтетичного про
теза — у 2 (28,6%), пластики ПЧС за
Rives — Stoppa з неповним укриттям
ППС — у 6 (24,0%) ( 2 = 3,03, р = 0,31).
В підгрупі А основної групи ре
цидив грижі виявлений у 3 (9,1%)
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пацієнтів, в підгрупі Б — у 2 (22,0%) у
строки (9,8 ± 0,5) міс; в групі
порівняння — в 11 (33,3%) хворих у
строки (7,9 ± 0,7) міс.
При оцінці якості життя у хворих
обох груп за опитувальником MOS
SF—36 істотні відмінності до опе
рації не встановлені. Інтегральний
показник якості життя у хворих гру
пи порівняння до операції становив
у середньому (84,7 ± 3,2) бала, через
24 міс після операції істотно не
змінився — (94,2 ± 3,3) бала. В ос
новній групі через 24 міс відзначене
поліпшення якості життя пацієнтів
за всіма компонентами: показники
фізичного компоненту збільшилися
в 1,8 разу, психічного — у 2,4 разу.
Узагальнюючи результати ліку
вання хворих групи порівняння,
слід зазначити високу частоту не
ефективного лікування, рецидив

грижі виник у 33,3%. У 14 (23,3%)
пацієнтів, незважаючи на відсут
ність рецидиву грижі, виявляли бо
льовий синдром в ділянці ПЧС, на
явність значної надмірної МТ і пов'я
заних з цим медичних, психологіч
них і соціальних проблем не дозво
ляє говорити про кардинальні зміни
якості їх життя. Незадовільні резуль
тати лікування в групі порівняння
відзначені у 55% хворих. У пацієнтів
за відсутності рецидиву захворю
вання якість життя залишалася неза
довільною або погіршувалася вна
слідок прогресування ожиріння та
асоційованих з ним захворювань.

ВИСНОВКИ
1. Внаслідок втрати зайвої МТ
після БО як першого етапу лікування
ПОГ ПЧС нормалізувався або зни
зився ВЧТ, покращилися показники

зовнішнього дихання, КОС, газо
обміну.
2. Вибір методу лікування ПОГ
ПЧС у хворих на ожиріння залежить
від її локалізації, ІМТ, перебігу су
путніх захворювань. Показаннями
до двохетапного лікування є: ІМТ 35
кг/м2 і більше; локалізація грижі поза
зоною БО (М3 — М5); відсутність в
анамнезі відомостей про защемлен
ня грижі та непрохідність кишечни
ку; високий операційний ризик (P—
POSUSM 20 балів і більше).
3. Включення в комплекс лікуван
ня ПОГ ПЧС у хворих на ожиріння
БО (БШ чи ШШ) сприяло зменшен
ню частоти рецидивів з 31,6 до 9,1%,
покращенню якості життя після пла
стики удвічі (за опитувальником
MOS SF — 36).
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВАРКИ
МЯГКИХ ТКАНЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕМОСТАЗА
ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ
Ю. А. Шаповалова
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького

CRITERIONS OF EFFICACY OF THE SOFT TISSUES ELECTRIC
WELDING FOR THE HEMOSTASIS GUARANTEEING IN
LAPAROSCOPIC OPERATIONS
Yu. А. Shapovalova
ешение задачи окончатель
ной остановки кровотече
ния, особенно в связи с раз
витием миниинвазивной
хирургии, перешло на новый уро
вень. Выбор оптимального способа
остановки кровотечения при эндо
скопических операциях является
предметом многочисленных дис
куссий [1]. Сегодня в эндоскопичес
кой хирургии методом выбора счи
тают электрокоагуляцию. Расшире
ние области применения высокоча
стотной электрохирургической ап
паратуры обусловило увеличение
частоты осложнений, связанных с
непониманием специфики дейст
вия электромагнитного поля высо
кой частоты. Мировой опыт, накоп
ленный в последние десятилетия,
свидетельствует, что высокочастот
ная электроэнергия в хирургии мо
жет быть источником тяжелых ос
ложнений, частота которых состав
ляет от 0,5 до 12%, летальность — до
11% [2, 3].
Все изложенное определяет ак
туальность темы, необходимость
разработки и внедрения в клиниче
скую практику новых способов ос
тановки кровотечения, простых в
исполнении для хирурга и щадящих
— для больного [4].
Цель исследования: улучшение
качества эндоскопических опера
ций, уменьшение частоты осложне
ний путем внедрения в клиничес
кую практику новых лапароскопи
ческих оперативных приемов гемо
стаза с применением ЭСМТ, разра
ботанной в Институте электросвар
ки им. Е. О. Патона НАН Украины [5].

Р
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Реферат
Изучены возможности применения генератора электрической сварки мягких тка'
ней (ЭСМТ) для гемостаза при выполнении лапароскопических операций. Уста'
новлено, что при выполнении лапароскопической операции применение биоло'
гической сварки тканей обеспечивает надежный интра— и послеоперационный
гемостаз, уменьшение частоты интра— и послеоперационных осложнений.
Ключевые слова: лапароскопические операции; электросваривание биологиче'
ских тканей; гемостаз.

Abstract
Possibilities of application of generator for electric welding of soft tissues, used for
hemostasis in laparoscopic operations, were studied. There was established, that while
doing laparoscopic operation a biological welding of tissues secures a safe intra— and
postoperative hemostasis, reduction of intra— and postoperative morbidity rate.
Key words: laparoscopic operations; electric welding of biologic tissues; hemostasis.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Обобщен опыт выполнения 679
эндовидеохирургических вмеша
тельств в клинике кафедры общей
хирургии и хирургических болез
ней стоматологического факульте
та, хирургических отделениях № 2
ДОКТМО и № 1 ЦГКБ № 1 г. Донецка
в период с 2010 по 2015 г., во время
которых возникло интраопераци
онное кровотечение.
Понятие "кровотечение" включа
ло все интраоперационные ситуа
ции, проведенные не на "сухом по
ле", при которых объем кровопоте
ри превышал 0.
В основную группу включены
372 (54,79%) пациента, у которых
лапароскопические оперативные
вмешательства произведены с ис
пользованием высокочастотного
электрокоагулятора ЕК—300М1 для
достижения гемостаза, а также про
филактики интраоперационного
кровотечения. Для сравнения ре

зультатов использования сварочной
технологии у 307 (45,21%) больных
(контрольная группа) во время ла
пароскопических операций гемо
стаз осуществляли с помощью бипо
лярного коагулятора Karl Storz
26021. Сведения о структуре лапаро
скопических вмешательств, источ
никах интраоперационного крово
течения представлены в табл. 1. Ос
новная и контрольная группа были
репрезентативными. Результаты эн
доскопического гемостаза в интрао
перационном периоде оценивали
по таким критериям: время, необхо
димое для достижения гемостаза;
стойкость гемостаза во время опе
рации; удобство технического вы
полнения операции; длительность
оперативного вмешательства; час
тота интраоперационных осложне
ний; концентрация цитокинов, в
том числе интерлейкинов (ИЛ),
ИЛ—1β, ИЛ—6, фактора некроза
опухолей—α (ФНО— α) в перитоне
альной жидкости и сыворотке кро
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ви в 1—е и 3—и сутки после опера
ции.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе интраоперацион
ного периода в контрольной группе
отмечено, что применение электро
коагуляции, особенно в условиях
выраженного воспаления тканей
или инфильтративно—спаечного
процесса, может сопровождаться
некоторыми нежелательными элек
трохирургическими эффектами. Де
модуляцию тока с нейромышечны
ми сокращениями диафрагмы часто
наблюдали при мобилизации ножек
диафрагмы во время выполнения
фундопликации. Аномальные пути
движения тока возникали во время
выполнения аппендэктомии на эта
пе коагуляции слизистой оболочки
культи червеобразного отростка,
что явилось причиной ожога купола
слепой кишки у 2 (12,6%) больных и
потребовало погружения культи с
участком ожога в кисетный шов. До
стичь стойкого гемостаза путем би
полярной коагуляции удавалось при
возникновении кровотечения из со

Òàáëèöà 1.

расположении желчного пузыря,
повреждении печени и селезенки,
ткани яичника применение высоко
частотного
электрокоагулятора
ЕК—300М1 оказалось наиболее вы
годным тактическим решением. В
таких ситуациях достичь надежного
гемостаза другими способами до
вольно сложно, нередко это сопря
жено с риском возникновения как
вторичного кровотечения, образо
вания гематом с их возможным на
гноением в последующем, так и дру
гих осложнений. При возникнове
нии кровотечения из поврежден
ных сосудов после четкой визуали
зации источника кровотечения
культю кровоточащего сосуда фик
сировали лапароскопическим сва
рочным зажимом аппарата ЕК—
300М1 и заваривали его просвет в
режиме "сварка". При этом особых
ограничений диаметра сосуда не
было, успешный и надежный гемо
стаз достигнут на кровоточащих со
судах среднего и большого диамет
ра — 8 мм и более. Технология пред
полагает отказ от стандартной хи
рургической методики остановки
кровотечения с этапом позициони

судов диаметром до 3 мм, в осталь
ных наблюдениях методика была
неэффективной. Использование би
полярного коагулятора для коагуля
ции раневой поверхности паренхи
матозных органов занимает много
времени, сопровождается интен
сивным эффектом карбонизации из
коагулированных тканей на рабо
чей поверхности электродов, ос
ложняется прилипанием к ним тка
ней, часто не позволяет достичь на
дежного гемостаза. Характерным
также было образование дыма, что
ухудшало видимость и требовало
его аспирации. При коагуляции от
мечены выраженные термические
изменения тканей. По структуре,
форме, окраске они значительно от
личались от интактных тканей. При
этом на их поверхности образовы
валась зона коагуляционного стру
па.
Использование сварочной тех
нологии во время операций на па
ренхиматозных органах не сопро
вождалось какими—либо труднос
тями в достижении гемостаза. Более
того, в некоторых ситуациях, на
пример, при внутрипеченочном

Ëàïàðîñêîïè÷åñêèå âìåøàòåëüñòâà è èñòî÷íèê èíòðàîïåðàöèîííîãî êðîâîòå÷åíèÿ
×èñëî ïàöèåíòîâ â ãðóïïàõ
Îïåðàöèÿ

Õîëåöèñòýêòîìèÿ
Àïïåíäýêòîìèÿ, â ò. ÷.
ñèìóëüòàííàÿ ñ ðåçåêöèåé ÿè÷íèêà
èëè ýíóêëåàöèåé êèñòû
Ãåðíèîàëëîïëàñòèêà
Ôóíäîïëèêàöèÿ ïî Íèññåíó è Òóïå,
â ò.÷. â ìîäèôèêàöèè Êîëèññà
Êàðäèîñåðîìèîòîìèÿ ïî Ãåëëåðó

Ðåçåêöèÿ æåëóäêà

Íà òîëñòîé êèøêå

Èñòî÷íèê êðîâîòå÷åíèÿ

Ïóçûðíàÿ àðòåðèÿ
Ëîæå æåë÷íîãî ïóçûðÿ
Àïïåíäèêóëÿðíàÿ àðòåðèÿ
Áðûæåéêà ÷åðâåîáðàçíîãî îòðîñòêà
Ïàðåíõèìà ÿè÷íèêà
Ñîñóäû ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè
Ëåâàÿ äèàôðàãìàëüíàÿ àðòåðèÿ
Äîïîëíèòåëüíàÿ âåòâü ïå÷åíî÷íîé
àðòåðèè
Êîðîòêèå æåëóäî÷íûå àðòåðèè
Êàïñóëà ñåëåçåíêè
Ïèùåâîäíûå àðòåðèè
Æåëóäî÷íî-ñàëüíèêîâàÿ àðòåðèÿ
Ëåâàÿ æåëóäî÷íàÿ àðòåðèÿ
Ïðàâàÿ æåëóäî÷íàÿ àðòåðèÿ
Ïîäâçäîøíî–îáîäî÷íàÿ âåíà
Ïðàâàÿ îáîäî÷íàÿ âåíà
Ëåâàÿ îáîäî÷íàÿ àðòåðèÿ
Ñèãìîâèäíûå àðòåðèè
Ñîñóäû êðåñòöîâîé ôàñöèè
Íèæíÿÿ áðûæåå÷íàÿ àðòåðèÿ
Êàïñóëà è ïàðåíõèìà ñåëåçåíêè
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êîíòðîëüíîé

îñíîâíîé

àáñ.

% (x ± m)

àáñ.

% (x ± m)

189

61,6 ± 2,8

188

50,5 ± 2,6

54

17,6 ± 2,2

45

12,1 ± 1,7

8

2,6 ± 0,9

14

3,8 ± 1,0

11

3,6 ± 1,1

10

2,7 ± 0,8

7

2,3 ± 0,9

10

2,7 ± 0,8

38

12,4 ± 1,9

43

11,6 ± 1,7

307

100

372

100
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Òàáëèöà 2.

α â ñûâîðîòêå êðîâè ïàöèåíòîâ
Äèíàìèêà êîíöåíòðàöèè ïðîâîñïàëèòåëüíûõ öèòîêèíîâ è ÔÍÎ–α
Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ â ãðóïïàõ (x ± m)

Ïîêàçàòåëü ïêã/ìë

ÈË–1β
ÈË–6
ÔÍÎ–α

Òàáëèöà 3.

êîíòðîëüíîé

â íîðìå

27,8 ± 3,9
7,9 ± 2,8
10,84 ± 3,5

îñíîâíîé

1–å ñóòêè

3–è ñóòêè

1–å ñóòêè

3–è ñóòêè

309,6 ± 4,8
98,4 ± 2,4
64,7 ± 2,3

203,2 ± 3,1
84,1 ± 1,9
55,3 ± 3,2

272,2 ± 3,1
73,9 ± 3,6
46,8 ± 3,3

106,1 ± 2,4
52,8 ± 2,9
23,9 ± 3,1

α â ïåðèòîíåàëüíîé æèäêîñòè
Äèíàìèêà èçìåíåíèé óðîâíÿ ïðîâîñïàëèòåëüíûõ öèòîêèíîâ è ÔÍÎ–α
ïàöèåíòîâ
Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ, â ãðóïïàõ (x ± m)

Ïîêàçàòåëü ïêã/ìë

ÈË–1β
ÈË–6
ÔÍÎ–α

â íîðìå

16,4 ± 2,6
18,1 ± 3,2
2,2 ± 0,8

рования сосуда, позволяя произво
дить одномоментно позициониро
вание и заваривание. Травмирован
ную область обрабатывали свароч
ным импульсом при хорошем визу
альном контроле выполнения мани
пуляций, заваривание тканей не вы
зывало никаких затруднений, обес
печивало надежный гемостаз без
обугливания тканей и образования
выраженной зоны коагуляционного
некроза. После наложения свароч
ного шва на поврежденной области
возникал эластичный слой светло—
коричневой окраски с ровной, глад
кой, блестящей поверхностью.
Сравнивая продолжительность
оперативного вмешательства с при
менением сварочных технологий и
биполярной коагуляции, мы отме
тили ее значительное уменьшение в
основном благодаря затратам вре
мени на обеспечение гемостаза.
При выполнении электрокоагуля
ции у 10 (9,6%) больных контроль
ной группы гемостаз оказался неэф
фективным, что потребовало кон
версии операции в открытую. После
операции осложнений, непосредст
венно связанных с применением
электрической сварки мягких тка
ней, не было.
При изучении концентрации
провоспалительных
цитокинов
ИЛ—1β, ИЛ—6 и маркера воспале
ния ФНО—α с помощью иммуно

hirurgiya.com.ua

êîíòðîëüíîé

îñíîâíîé

1–å ñóòêè

3–è ñóòêè

1–å ñóòêè

3–è ñóòêè

335,2 ± 13,2
67,9 ± 5,5
19,1 ± 2,4

203,1 ± 2,7
40,9 ± 3,7
17,1 ± 1,9

207,2 ± 11,6
51,5 ± 6,4
14,9 ± 2,7

96,1 ± 18,1
12,4 ± 2,5
8,6 ± 2,4

ферментного анализа в 1—е и на
3—и сутки после операции отмече
но ее увеличение в 1—е сутки воспа
лительной реакции на операцион
ную травму и уменьшение — при не
осложненном течении и удалении
дренажей из брюшной полости. В
1—е сутки значительно увеличива
лась концентрация как провоспали
тельных цитокинов — ИЛ—1β и
ИЛ—6, так и более чем в 2 раза —
ФНО—α (табл. 2).
В последующем в основной груп
пе уровень ИЛ—1β снизился на 166
пкг/мл, в контрольной группе — на
106 пкг/мл. Содержание ИЛ—6 в ди
намике существенно не различа
лось, хотя в основной группе оно
было значительно меньше, чем в
контрольной. Концентрация ФНО—
α в основной группе в 1—е сутки
увеличена почти в 5 раз, на 3—и сут
ки — уменьшилась в 2 раза; в кон
трольной группе — увеличилась в 6
раз, на 3—и сутки уменьшилась на 9
пкг/мл. Это свидетельствовало о бо
лее длительном течении воспали
тельного процесса в контрольной
группе, что, возможно, обусловлено
денатурацией тканей и белков при
использовании биполярной коагу
ляции. При изучении изменений со
держания цитокинов в перитоне
альной жидкости наблюдали такую
же тенденцию, как и в сыворотке
крови (табл. 3).

В 1—е сутки значительно увели
чилась концентрация ИЛ—1β и
ИЛ—6, ФНО—α — в 7 раз. На 3—и
сутки концентрация ИЛ—1β и ИЛ—
6 уменьшилась, соответственно в 2 и
4 раза, концентрация ФНО—α —
почти в 2 раза. В контрольной груп
пе отмечены подобные изменения,
на 3—и сутки концентрация цито
кинов в 2 — 4 раза превышала тако
вую в основной группе.
Использование ЭСМТ позволило
уменьшить частоту возникновения
интра— и послеоперационных ос
ложнений по сравнению с таковой
при применении биполярной коа
гуляции, избежать нежелательных
эффектов электрохирургии, значи
тельно повысить безопасность ла
пароскопических
вмешательств.
Кровопотеря при применении элек
трической сварки меньше, чем при
использовании биполярных мето
дов гемостаза. Продолжительность
оперативного вмешательства с при
менением сварочных технологий
значительно уменьшилась. Исполь
зование этой методики значительно
расширило возможности эндовиде
охирургии, открыло дальнейшие
перспективы по усовершенствова
нию, упрощению и повышению ка
чества выполняемых оперативных
вмешательств.
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ПОЄДНАННЯ ЛАПАРОЛІФТИНГУ З ДОЗОВАНИМ
КАРБОКСИПЕРИТОНЕУМОМ ПІД ЧАС МІНІІНВАЗИВНИХ
ВТРУЧАНЬ З ПРИВОДУ ЖОВЧНОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ
А. І. Годлевський, О. А. Ярмак
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

COMBINATION OF LAPAROLIFTING WITH DOSATED
CARBOXYPNEUMOPERITONEUM WHILE PERFORMANCE
OF MINIINVASIVE INTERVENTIONS FOR BILIARY
CALCULOUS DISEASE
А. І. Godlevskiy, О. А. Yarmak
ьогодні практично кожне
внутрішньочеревне втру
чання має лапароскопічний
аналог. Загальновизнані пе
реваги таких втручань: зменшення
травматичності, а отже, вираженості
больового синдрому після операції,
тривалості стаціонарного та амбу
латорного лікування, швидке від
новлення працездатності, кращі ко
сметичні результати. В той же час,
використання
лапароскопічних
технологій зумовило появу нових,
специфічних лише для таких втру
чань, ускладнень, в тому числі
пов'язаних з інсуфляцією газу в че
ревну порожнину [1—3]. Більшість
хірургів поділяють їх на три групи.
Перша група — це ускладнення,
пов'язані з специфікою знеболення,
яке часто доводиться здійснювати у
вимушеному положенні хворого під
час інсуфляції газу в черевну порож
нину, тобто, фактично при ство
ренні моделі синдрому "підвищено
го внутрішньочеревного тиску".
Друга група — ускладнення, зумов
лені фармакологічною дією газу.
Третя група — ускладнення, спричи
нені особливостями виконання
маніпуляцій в замкнутому просторі
черевної порожнини, заповненої га
зом [4, 5]. Вивчення карбоксипери
тонеуму як фактору агресії та змін
гомеостазу, що виникають при цьо
му, актуальні для оцінки ступеня ри
зику й розробки методів поперед
ження ускладнень[4, 6].
Мета дослідження: оцінка па
тофізіологічних ефектів при вико
ристанні запропонованого способу

С
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Реферат
Проведений порівняльний аналіз результатів лікування 97 пацієнтів з приводу
жовчнокам’яної хвороби (ЖКХ), ускладненої холедохолітіазом, з використанням
методів стандартного напруженого карбоксиперитонеуму — НКП (12 мм рт. ст.) та
дозованого ліфт—асистованого карбоксиперитонеуму — ДЛКП (4 — 6 мм рт. ст.).
Критеріями стресорної та травмувальної дії вважали періопераційні показники ге'
модинаміки та вираженість больового синдрому після операції. Отримані резуль'
тати достовірно свідчать про більш щадний ефект запропонованого методу ство'
рення робочого простору.
Ключові слова: лапароскопічна холецистектомія; карбоксиперитонеум; внут'
рішньочеревний тиск; лапароліфтинг.

Abstract
Comparative analysis of the treatment results in 97 patients for biliary calculous dis'
ease, complicated by choledocholithiasis, using the stressed standard carboxyperi'
toneum method (12 mm Hg) and the dosed one lift—assisted carboxyperitoneum (4 —
6 mm Hg), was conducted. Perioperative indices of hemodynamics and postoperative
pain syndrome severity were considered the criterions of the stressor—like and the
damaging action. The results obtained witness trustworthy a more safe еffect of the
method of the labor space creation.
Key words: laparoscopic cholecystectomy; carboxyperitoneum; intraabdominal pres'
sure; laparolifting.

створення робочого простору під
час лапароскопічних оперативних
втручань в порівнянні з впливом на
організм стандартного НКП.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати ліку
вання 97 пацієнтів з приводу ЖКХ,
ускладненої холедохолітіазом, на
клінічних базах кафедри хірургії
№ 2.
Сформовані 2 групи хворих за
лежно від використаного методу
створення робочого простору під
час лапароскопічного втручання. В І
групі у 38 (39,17%) хворих застосо
ваний стандартний НКП, внутріш
ньочеревний тиск 10 — 12 мм рт. ст.

Хворим здійснювали лапароскопіч
ну холецистектомію як другий етап
мініінвазивної корекції холецисто
холедохолітіазу після попередніх
ендоскопічних папілосфінктеро
томії та балонної папілодилатації; у
14 (14,43%) — одноетапне мініінва
зивне хірургічне втручання, що пе
редбачало лапароскопічну холецис
тектомію з одночасною ревізією
жовчних проток та їх зовнішнім
дренуванням. В ІІ групі використо
вували розроблений метод ДЛКП (4
— 6 мм рт. ст.) з використанням за
пропонованого
атравматичного
пристрою для лапароліфтингу. Ме
тод передбачав механічне підняття
черевної стінки з застосуванням ат
равматичних балонних пневморет

Клінічна хірургія. — 2015. — № 8

22

Рис. 1.
Періопераційні показники АТсер.
в групах хворих.

ракторів, що фіксували до лапаро
скопічних портів, та дозоване вве
дення (до тиску 4 — 6 мм рт. ст.) СО2
в черевну порожнину.
У 35 (36,08%) хворих виконано
лапароскопічну холецистектомію
після попередніх транспапілярних
втручань, у 10 (10,31%) — одноетап
не мініінвазивне хірургічне втру
чання.
Групи рандомізовані за віком,
статтю пацієнтів та супутніми захво
рюваннями.
Безпосередньо перед створен
ням НКП або ДЛКП після введення
хворого в наркоз (етап 1), одразу
після інсуфляції СО2 (етап 2), через
30 хв після початку оперативного
втручання (етап 3) та через 30 хв
після його завершення та десуфляції
(етап 4) визначали параметри гемо
динаміки: середній артеріальний
тиск (АТсер.), частоту скорочень сер
ця (ЧСС), сатурацію кисню в крові
(SpO2) та рН крові. В ранньому
післяопераційному періоді двічі (че
рез 24 і 48 год) оцінювали вира
женість больового синдрому шля
хом вивчення інтенсивності болю за
візуально—аналоговою
шкалою
(ВАШ).
Статистичний аналіз проводили
за допомогою програми Statistica 6.0
(StatSoft Inc®, США). Застосовували
параметричні і непараметричні
критерії (Ст’юдента, Манна—Уїтні,
Уїлкоксона). Відмінності показників
вважали достовірними при p<0,05,
p<0,001.

Рис. 2.
Періопераційні показники ЧСС
в групах хворих.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Середні показники АТсер. та ЧСС
до початку оперативного втручання
у пацієнтів досліджуваних груп до
стовірно не різнилися (p>0,05) і пе
ребували у межах фізіологічної нор
ми. Під час інсуфляції СО2 відзнача
ли збільшення середніх показників
АТсер. у порівнянні з такими до опе
рації, зміни достовірності як в ІІ гру
пі (p<0,05), так і в І групі (p<0,001).
При зіставленні показників виявле
ний достовірно вищий АТсер. в І
групі — (109,33 ± 2,27) мм рт. ст. у
порівнянні з таким у ІІ групі — (99,64
± 2,2) мм рт. ст. (p<0,05). При порів
нянні середніх показників ЧСС від
значали її достовірне збільшення у
пацієнтів І групи (p<0,001) та ІІ гру
пи (p<0,05); при зіставленні показ
ників у групах за різних методів
створення робочого простору вияв
лене їх значне переважання у І групі
— (96,15 ± 2,38) за 1 хв (p<0,001).
Крім того, в цій групі спостерігали
більш виражену варіабельність ре
акції серцево—судинної системи на
інсуфляцію СО2 — значне збільшен
ня ЧСС у 51,9% пацієнтів або зни
ження — у 9,6%, максимальний по
казник АТсер. в групі — 139 мм рт. ст.
Збільшення ЧСС до 100 за 1 хв і
більше при інсуфляції виявлене у
34,61% пацієнтів, зменшення більш
ніж на 10 за 1 хв — в 11,54%; у ІІ групі
— відповідно у 17,77 і 4,4%.
Під час оперативного втручання
через 30 хв після накладення кар
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боксиперитонеуму АТсер. та ЧСС у
пацієнтів обох груп відносно стабі
лізувалися. При порівнянні між гру
пами в І групі відзначений досто
вірно більший середній показник
АТсер. (p<0,05) та ЧСС (p<0,05). Через
30 хв після десуфляції СО2 у
більшості пацієнтів обох груп АТсер.
був у межах фізіологічного рівня і
достовірно нижчим (p<0,001) від
вихідного. ЧСС у пацієнтів І групи
становила (81,90 ± 1,34) за 1 хв і до
стовірно переважала як вихідну се
редню величину (p<0,001), так і
післяопераційний показник у ІІ
групі (p<0,001). Тахікардія у І групі
зберігалась у 21,15% хворих, у ІІ
групі середня ЧСС була меншою за
вихідну, не виходила за межі фізіо
логічної норми. Динаміка періопе
раційних змін показників АТсер. та
ЧСС представлена на рис. 1, 2.
Середні показники SpO2 до по
чатку оперативного втручання у
пацієнтів обох груп достовірно не
різнились (p>0,05). При подальшо
му аналізі найнижчий рівень сату
рації кисню відзначали безпосеред
ньо після створення карбоксипери
тонеуму, при цьому в ІІ групі SpO2 з
високою достовірністю переважав
відповідний показник в І групі
(p<0,001).
В подальшому показники сату
рації збільшувалися в обох групах.
Інтраопераційно рівень SpO2 в ІІ
групі
був
достовірно
вищим
(p<0,05). Після десуфляції СО2 по
казники в обох групах достовірно
не різнились (p>0,05).
Достовірне зниження рН крові в
обох групах спостерігали лише під
час операції. Як під час оперативно
го втручання (p<0,001), так і через
30 хв після десуфляції СО2 (p<0,05)
достовірно менші показники рН
крові відзначали в І групі.
Дані дослідження свідчать про
підвищене навантаження на серце
во—судинну та дихальну системи у
пацієнтів І групи у порівнянні з та
ким при використанні запропоно
ваного методу, що особливо акту
ально при оперативному лікуванні
пацієнтів похилого віку з супутніми
захворюваннями та за тривалих
(понад 1,5 — 2 год) лапароскопіч
них процедур.
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При порівняльному аналізі вира
женості больового синдрому до
стовірні відмінності в групах пацієн
тів як через 24, так і 48 год після опе
рації не виявлені (див. таблицю).
Необхідності у призначенні нарко
тичних аналгетиків не було. До
стовірні відмінності кількості не
обхідних знеболювальних засобів в
групах не виявлені.

ВИСНОВКИ
1. Використання ДЛКП з інтрааб
домінальним тиском 4 — 6 мм рт. ст.
має переваги у порівнянні з стан
дартним НКП (10 — 12 мм рт. ст.), він

Ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà âèðàæåíîñò³ áîëüîâîãî ñèíäðîìó â ðàííüîìó
ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³ â ãðóïàõ õâîðèõ
Ïîêàçíèê ÂÀØ

×åðåç 24 ãîä
×åðåç 48 ãîä

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ, áàë³â (x ± m)
I

II

5,3 ± 0,2
2,7 ± 0,1

5,1 ± 0,2
2,6 ± 0,1

справляє менший стресорний та
травмуючий вплив на організм хво
рого, про що свідчить достовірно
менший ступінь періопераційних
патофізіологічних ефектів при ви
користанні запропонованого мето
ду.
2. Отримані результати свідчать
про відповідність розробленого ме

тоду створення робочого простору
принципам мінімальної інвазив
ності та його атравматичність по
відношенню до тканин передньої
черевної стінки, що є одним з важ
ливих критеріїв при характеристиці
систем для виконання лапароліф
тингу.
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МІНІІНВАЗИВНІ ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ
З ПРИВОДУ ГОСТРОГО НЕКРОТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ
І. В. Хомяк
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

MINIINVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS
FOR AN ACUTE NECROTIC PANCREATITIS
І. V. Khomyak
ікування ГНП є актуальною
проблемою сучасної пан
креатології. Незважаючи на
прогрес, досягнутий в ос
танні десятиріччя в діагностиці,
консервативному та хірургічному
лікуванні, летальність та частота ус
кладнень при ГП досить високі.
Кількість хворих, у яких виявляють
ГП, невпинно збільшується в усьому
світі. За даними літератури, частота
ГП становить 70 — 120 на 100 тис.
населення. Найчастіше ГП виникає у
пацієнтів працездатного віку (від 30
до 50 років), що зумовлює важливе
соціально—економічне значення
проблеми [1 — 4].
Загальноприйнятими методами
оперативного втручання є панкреа
тонекрсеквестректомія з подаль
шим закритим лаважем, плановою
релапаротомією або лапаростомі
єю. При хірургічному лікуванні хво
рих з приводу ГНП широко застосо
вують методики санації парапанкре
атичної клітковини з використан
ням мінідоступів, зокрема, мінілапа
ротомію, мінілюмботомію, що є аль
тернативою відкритому оператив
ному втручанню.
В хірургічну практику впровад
жують малотравматичні черезшкір
ні методи лікування, в тому числі че
резшкірне дренування під контро
лем УЗД або комп’ютерної томо
графії (КТ) [5 — 8].
Мініінвазивні технології відкри
ли нові можливості щодо поліпшен
ня результатів лікування ГНП. Сьо
годні важливим є питання вдоскона
лення хірургічної тактики з приводу
ГНП з пріоритетним використан
ням мініінвазивних методів на ета
пах перебігу захворювання. Потре
бує вивчення проблема обгрунту

Л

Реферат
Розроблена та впроваджена диференційована етапна хірургічна тактика лікування
гострого некротичного панкреатиту (ГНП), основана на теорії фазового перебігу
гострого панкреатиту (ГП). Санація та дренування під контролем ультразвукового
дослідження (УЗД) сприяли стабілізації стану хворих, були етапом подальшого ла'
паротомного втручання, у 26,87% хворих основної групи — остаточними втручан'
нями (в контрольній групі — у 13,19%). Доведена ефективність відеоконтрольова'
ної санації та дренування заочеревинного простору з використанням нефроскопа.
Розроблені нові методи мініінвазивного хірургічного лікування панкреонекрозу та
попередження гнійно—септичних ускладнень. Частота виконання лапаротомії
зменшена з 57,14% — в контрольній групі до 33,07% — в основній групі. Ле'
тальність в основній групі становила 6,72%, післяопераційна летальність — 9,83%,
частоту ускладнень у хворих вдалося зменшити у 2,26 разу.
Ключові слова: гострий некротичний панкреатит; хірургічне лікування; дифе'
ренційована етапна тактика; мініінвазивні втручання.

Abstract
A differentiated staged surgical tactics for treatment of an acute necrotic pancreatitis,
based on theory of an acute necrotic pancreatitis phased course, was elaborated and
introduced. Sanation and drainage under ultrasonographic control have promoted the
patients state stabilization with further stage of laparotomic intervention, іn 26.87% of
patients of the main group were a residual interventions performed, while in a control
group — in 13.19%. Efficacy of a videocontrolled sanation and drainage of retroperi'
toneal space, using nephroscope, was proved. New methods of miniinvasive surgical
treatment of pancreonecrosis, the septic—purulent complications prophylaxis were
elaborated. The rate of laparotomy performance was reduced from 57.14% — in a con'
trol group down to 33.07% — in the main group. Lethality in the main group was 6.72%,
postoperative lethality — 9.83%, a morbidity rate in patients have reduced in 2.26
times.
Key words: acute necrotic pancreatitis; surgical treatment; differentiated staged tac'
tics; miniinvasive interventions.

вання показань до використання ло
кальних селективних мінідоступів,
застосування ендовідеотехнологій
[9 — 14].
Таким чином, збільшення кілько
сті хворих на ГНП, незадовільні ре
зультати їх лікування, невеликий
досвід виконання операцій з вико
ристанням мініінвазивних техно
логій, розбіжності поглядів вчених
щодо тактики хірургічного лікуван
ня зумовлюють актуальність про
блеми та спонукають до розробки
нових методів санації гнійно—не
кротичних вогнищ, вивчення мож
ливостей, обгрунтування показань
до застосування черезшкірних, ен
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доскопічних, селективних мініінва
зивних оперативних втручань.
Мета роботи: поліпшення ре
зультатів хірургічного лікування
пацієнтів з приводу ГНП шляхом
впровадження патогенетично об
ґрунтованої
диференційованої
етапної тактики їх ведення залежно
від варіантів перебігу захворювання,
удосконалення, розробки й впрова
дження мініінвазивних хірургічних
втручань.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати ліку
вання 716 хворих з приводу ГП.
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Інтерстиційний ГП діагностований
у 147 (20,53%) хворих (легка фор
ма), яким в основному проводили
симптоматичне лікування й дина
мічне спостереження, що не є пред
метом цього дослідження. У 569
(79,47%) хворих діагностований
ГНП, вони становили клінічний ма
теріал дослідження.
В ретроспективний період (кон
трольна група) лікували 182, в ос
новний — 387 хворих з приводу
ГНП. Вік хворих від 18 до 79 років,
жінок було 108 (18,98%), чоловіків —
461 (81,02%). Переважали хворі ві
ком від 41 до 50 років, що є зако
номірним для гострих захворю
ваннь підшлункової залози (ПЗ).
Більшість — 521 (91,56%) пацієнт бу
ли працездатного віку (до 60 років).
Розподіл хворих за етіологічним
чинником представлений у таб&
лиці.
Асептичні форми ГНП в ос
новній групі виявлені у 260 (67,18%)
хворих, у контрольній — у 107
(58,79%); гнійно—септичні усклад
нення спостерігали відповідно у 127
(32,82%) та 75 (41,21%).
УЗД органів черевної порожни
ни вважали скринінговим методом.
Дослідження проводили з викорис
танням апарата "Aloka SSD—630"
(Японія) в режимі реального часу.
Апарат оснащений конвексним дат
чиком з частотою 3,5 МГц, лінійним
датчиком з частотою 3,5 МГц, при
значеним для черезшкірних маніпу
ляцій (пункції, лікувальне та діагнос
тичне дренування). УЗД здійснюва
ли за загальноприйнятою методи
кою: суворо натще, після фермент
ної підготовки протягом 2—3 діб.
Дослідження проводили в поло
женні хворого лежачи на спині чи
на лівому боці. Вивчали стан печін

ки, жовчних проток, ПЗ, отримували
дані про характер супутніх захворю
вань органів черевної порожнини.
Наявність гострої постнекротичної
кісти ПЗ значно погіршувала внут
рішньоорганний кровоток внаслі
док стискання судин. Особливо на
глядно це відзначали під час УЗД з
кольоровим дуплексним картуван
ням. З метою оцінки стану спланх
нічного кровообігу і внутрішньоор
ганного кровотоку в ПЗ проводили
динамічне ультразвукове дуплексне
сканування за допомогою апарата
TECHNOS MDX (Esaote, Італія) з ви
користанням електронного кон
вексного датчика з частотою 3,5 —
5,0 МГц. Дослідження проводили су
воро натщесерце. В артеріальних
судинах визначали пікову сис
толічну та діастолічну швидкість
кровотоку, індекси пульсації та опо
ру. У венозних судинах оцінювали
максимальну, середню та об'ємну
швидкість кровотоку протягом од
ного дихального циклу. Пункцію па
тологічного вогнища здійснювали
за допомогою голки Chiba, дрену
вання — за Сельдингером. Для одно
моментного дренування (за умови
поверхневого розташування пато
логічної порожнини) застосовували
стилет—катетер. Залежно від ло
калізації патологічного утворення
та його розмірів доступ здійснюва
ли, обминаючи судини і, по можли
вості, порожнисті органи черевної
порожнини. Під час виконання
зовнішнього дренування сальнико
вої сумки під контролем УЗД перева
гу віддавали введенню двох дре
нажів, що дозволяло створити аспі
раційно—промивну систему.
Ендоскопічне
дослідження
шлунка і дванадцятипалої кишки
(ДПК), а також (при труднощах ди
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ференційної діагностики) — ендо
скопічну панкреатохолангіографію
(ЕРПХГ) проводили з використан
ням дуоденоскопів з бічною опти
кою IF—1T та IF—1T10 фірми
"Olympus" (Японія), діаметр робочо
го канала 1,7 мм, та електронно—оп
тичного перетворювача "Telemax"
(Угорщина).
Ангіографія органів гепатопан
креатодуоденальної зони є високое
фективним методом діагностики
вірсунгогеморагії та вогнищ некро
тичного ураження ПЗ. Вірсунгоге
морагія, зумовлена утворенням не
справжніх аневризм артерій гепа
толієнального басейну, що локалізу
ються в тканині ПЗ і сполучаються з
її протокою, є однією з причин ви
никнення кровотечі з верхніх відді
лів кишечнику, яку найтяжче діагно
стувати.
КТ проводили з використанням
апарата
"Somatom—CR"
фірми
"Siemens" (Німеччина), спіральну КТ
(СКТ) — апарата Somatom Plus4
("Siemens", Німеччина). На плівках
отримували зображення внутрішніх
органів в поперечному зрізі з зада
ним інтервалом глибини зрізів.
Лапароскопічні
дослідження
проводили з використанням відео
ендоскопічної апаратури та ком
плекту обладнання для ендоскопіч
них хірургічних операцій фірми
"Karl—Storz—Endoskope" (Німеччи
на). До лапароскопічного набору
включені: відеосистема з відеокаме
рою та монітором, освітлювач, елек
тронний інсуфлятор, відсмоктуваль
но—іригаційна система, електроко
агулятор, хірургічні інструменти.
Під ендотрахеальним наркозом пе
редню черевну стінку проколювали
троакаром в ділянці верхньої точки
Калька, через нього в черевну по
рожнину вводили лапароскоп. По
слідовно оглядали очеревину, сероз
ну оболонку шлунка та кишечнику,
великий сальник, органи малого та
за. Основну увагу приділяли визна
ченню кількості та характеру випо
ту, наявності вогнищ стеатонекрозу,
огляду печінки, жовчного міхура, ге
патодуоденальної зв'язки. Шляхом
внутрішньоочеревинної пальпації
кінчиком лапароскопа визначали
консистенцію печінки, ступінь на
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повнення і тонус стінки жовчного
міхура, стан сальникової сумки та
ПЗ. Під час дослідження за лока
лізацією і характером випоту в че
ревній порожнині оцінювали харак
тер та поширення некрозу ПЗ, огляд
заднього листка очеревини дозво
ляв зробити попередній висновок
про поширення некротичних змін
клітковини заочеревинного просто
ру. Лікувальними завданнями лапа
роскопії були: видалення перитоне
ального ексудату, декомпресія за
очеревинного простору, санація та
дренування черевної порожнини.
Клінічне та інструментальне об
стеження хворих відповідно до роз
роблених діагностичних підходів,
проведення досліджень за показан
нями дозволило встановити пра
вильний та повний діагноз у 363
(93,8%) хворих основної групи, об
рати правильну тактику і стратегію в
подальшому етапному хірургічному
лікуванні хворих з приводу ГНП.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Хірургічне лікування ГНП на су
часному етапі розвитку абдоміналь
ної хірургії характеризується дифе
ренційованим етапним підходом до
вирішення проблеми. Перевагу від
даємо мініінвазивним, малотравма
тичним, локальним методам хірур
гічного лікування ГНП.
ГНП розглядаємо як фазове за
хворювання, виділяємо ферментну,
реактивну фази, фази розплавлення,
секвестрації та реституції.
Відповідно до фаз вибудовували
етапи хірургічного лікування ГНП.
Виділяємо такі етапи, під час яких
здійснювали відповідні втручання.
І етап — ферментна фаза захво
рювання, лапароскопічна санація та
усунення панкреатогенного асциту.
ІІ етап — реактивна фаза захво
рювання, черезшкірні діапевтичні і
заочеревинні відеоконтрольовані
ендоскопічні втручання, санація й
дренування патологічних вогнищ
ПЗ, парапанкреатичної клітковини
та клітковини заочеревинного про
стору.
ІІІ етап — фаза розплавлення та
секвестрації, черезшкірні діапев
тичні та заочеревинні відеоконтро

льовані, ендоскопічні, селективні
мініінвазивні лапаро— та люмбо
томні втручання, широка лапаро
томія, релапаротомія.
ІV етап — фаза реституції, діапев
тичні, ендоскопічні втручання, пла
нове хірургічне лікування усклад
нень ГНП (хірургія ускладнень ГНП).
Показаннями до виконання че
резшкірних втручань відповідно до
наведеної нами класифікації є всі
форми ГНП за наявності рідинних
утворень, вогнищ деструкції, некро
зу, гнійно—септичних ускладнень
захворювання. Діапевтичні втручан
ня показані хворим за наявності па
рапанкреатичних скупчень рідини,
псевдокіст ПЗ та абсцесів заочере
винного простору, черевної порож
нини. Показаннями до відеоконтро
льованого втручання в межах заоче
ревинного простору, сальникової
сумки з використанням нефроскопа
вважаємо наявність інфікованого
панкреонекрозу, парапанкреатич
ного скупчення рідини, абсцесу та
заочеревинних ускладнень ГНП
(флегмона, внутрішньопросвітна
кровотеча).
Черезшкірні втручання під кон
тролем УЗД виконані у 193 (49,87%)
хворих на ГНП основної групи і у 44
(24,18%) — контрольної групи.
Об'єктами черезшкірних втру
чань за асептичного перебігу ГНП є
гострі скупчення рідини та гострі
псевдокісти ПЗ діаметром 4 см і
більше. Рідинні утворення меншого
діаметра без ознак інфікування
пунктували лише за виняткових об
ставин (стискання суміжних ор
ганів, судинних структур, відсутність
ознак регресу), оскільки, за нашими
спостереженнями, вони у 61,34%
пацієнтів регресували протягом 1 —
6 міс від початку захворювання. При
нагноєнні розміри кістозних утво
рень не мали значення, і ми, відпо
відно до запропонованої тактики
лікування, етапно, диференційова
но, завжди спочатку здійснювали
діапевтичне втручання.
Нами розроблені і вивчені ос
новні варіанти доступів залежно від
локалізації патологічних утворень
та їх розмірів. Основна умова — ви
бір оптимальної траєкторії прове
дення голки, тобто, максимально ко
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роткої, яка дозволяла обминути су
дини і, по можливості, порожнисті
органи черевної порожнини. Залеж
но від локалізації рідинних пато
логічних утворень голки та дренажі
проводили через шлунково—ободо
ву або шлунково—селезінкову зв'яз
ки, печінку, малий сальник, транс
люмбально. За виняткових ситуацій
пунктували і дренували порожнини
через стінку шлунка та ДПК.
Під час лікувальної пункції у хво
рих за наявності інфікованих рідин
них утворень максимально видаля
ли вміст, багаторазово (3 — 4 рази на
добу) промивали порожнини роз
чинами антисептиків. За наявності
інфікованих гострих псевдокіст ПЗ
застосовували також розчини нат
рію гіпохлориту в концентрації
750—1500 мг/л. В порожнини також
вводили розчини антибіотиків, зва
жаючи на отримані дані про чут
ливість до мікроорганізмів. При
припущенні
про
виникнення
внутрішньопросвітної кровотечі в
порожнині утворення разом з роз
чинами антисептиків застосовували
амінокапронову кислоту. Як склеро
занти використовували 96% етило
вий спирт або концентрований роз
чин бетадину.
Впровадження в клінічну практи
ку інвазивних черезшкірних, ендо
скопічних втручань дозволило пе
реглянути абсолютні показання до
зовнішнього дренування псев
докісти ПЗ "відкритим" оператив
ним шляхом, при стисканні спільної
жовчної протоки з синдромом обту
раційної жовтяниці, стисканні ДПК
з ознаками її непрохідності. Нами за
наявності обтураційної жовтяниці у
5 хворих для успішного усунення
біліарної гіпертензії застосований
метод черезшкірної черезпечінко
вої холангіо— або холецистостомії у
поєднанні з черезшкірними пунк
ціями рідинних утворень у воротах
печінки та проекції головки ПЗ. Та
кож нам вдалося усунути клінічні оз
наки часткової непрохідності ДПК у
9 пацієнтів при стисканні її гостри
ми скупченнями рідини шляхом че
резшкірних пункцій та евакуації
вмісту.
Застосування
мініінвазивних
втручань під контролем УЗД дозво
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лило стабілізувати стан 181 (46,77%)
хворого основної групи та 38
(20,88%) — контрольної групи, що
проявлялося значним покращанням
клініко—лабораторних показників.
Черезшкірні втручання під контро
лем УЗД були остаточними у 24
(13,19%) хворих контрольної групи
та у 104 (26,87%) — основної групи.
Нами вперше вивчені клініко—ульт
развукові паралелі перебігу ГНП
відповідно до фаз захворювання, що
дозволило визначити та обґрунтува
ти строки виконання оперативних
втручань і прогнозувати подальший
перебіг патологічного процесу.
Черезшкірні втручання під кон
тролем УЗД вважаємо відносно без
печним високоефективним мето
дом діагностики й лікування хворих
з приводу ГНП за наявності об'єм
них асептичних та гнійно—запаль
них процесів у ПЗ, парапанкреатич
ному, заочеревинному просторі та
черевній порожнині, які дозволяють
стабілізувати загальний стан хво
рих, досягти хороших результатів
лікування, використати як етап
підготовки до подальшого опера
тивного втручання, а у деяких хво
рих — уникнути "відкритого" опера
тивного втручання та подальшої ре
лапаротомії.
До переваг діапевтичного методу
належать також можливість дина
мічного контролю стану патологіч
них порожнин, можливість візуаль
ної корекції розташування дренажів
під час лікування, а також виконання
додаткового втручання і дренування
на різних етапах перебігу захворю
вання, в тому числі і після відкритого
оперативного втручання.
Вперше у вітчизняній практиці
нами застосований такий вид че
резшкірного оперативного втру
чання, як люмботомне відеоконтро
льоване заочеревинне втручання з
використанням нефроскопа (пат.
України 28320 від 10.12.07).
У 14 хворих в комплексі лікуван
ня застосували люмботомну че
резшкірну санацію некротичних во
гнищ з використанням нефроскопа.
У 9 з них застосований варіант са
нації парапанкреатичного гнійного
вогнища за неефективності вста
новленого під контролем УЗД дре
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нажа. За допомогою бужів різного
діаметра проведено дилатацію існу
ючого каналу з подальшою санацією
гнійної порожнини і здійсненням
панкреатонекрсеквестректомії під
візуальним контролем через нефро
скоп і дренування порожнини дво
просвітною трубкою через робочий
канал нефроскопа.
У 5 хворих виконання через
шкірної санації за наведеною мето
дикою виявилося неможливим че
рез технічну неможливість поперед
нього дренування гнійного пара
панкреатичного вогнища під кон
тролем УЗД. У цих хворих нефро
скоп з метою санації гнійного во
гнища та виконання панкреато
некрсеквестректомії вводили через
мінілюмботомний розріз, довжина
якого на 5 мм перевищувала зовніш
ній діаметр нефроскопа.
Застосування у лікувальному ал
горитмі нового методу відеоконтро
льованої заочеревинної санації во
гнищ панкреонекрозу з викорис
танням нефроскопа дозволяє здій
снити адекватну некрсеквестрек
томію, санацію і дренування з міні
мальною травмою для пацієнта, ізо
льовано від черевної порожнини.
За неефективності черезшкірних
втручань з усунення патологічного
вогнища або неможливості застосу
вання методу переходили до наступ
ного етапу малотравматичного хі
рургічного лікування ГНП, а саме,
виконували відкриту мінілапаро
томію та мінілюмботомію.
Показаннями до здійснення се
лективної мінілапаро— та мінілюм
ботомії були відмежовані, локалізо
вані інфіковані скупчення рідини,
вогнища інфікованого панкреоне
крозу, інфіковані секвестри ПЗ та па
рапанкреатичної клітковини, абсце
си ПЗ та заочеревинного простору,
гнійно—септичні ускладнення ГНП.
Селективні відкриті мініінвазивні
втручання застосовані у 12 хворих
основної групи. Мінілапаротомію
виконували в лівій і правій підребро
вих ділянках з використанням
трансректального та параректаль
ного доступів, по серединній лінії у
надчеревній ділянці.
За потреби селективну відкриту
мініінвазивну лапаротомію викону

вали в усіх ділянках передньої че
ревної стінки.
Мінілюмботомію завжди завер
шували широким дренуванням,
встановлювали 2—3 дренажі, з них
один діаметром 1 см і більше — для
відходження секвестрів, некротизо
ваних тканин; як правило, намагали
ся створити аспіраційно—промивну
систему. В усіх хворих на ГНП (у 7 —
здійснено мінілапаротомію, у 5 —
мінілюмботомію) основної групи за
наявності локалізованих патологіч
них вогнищ хірургічне лікування з
використанням прицільних, за най
коротшою траєкторією, доступів,
мініінвазивних відкритих втручань
виявилося успішним. У 2 хворих в
подальшому виконали широку лапа
ротомію.
Таким чином, на зміну активній
хірургічній тактиці лікування хво
рих з приводу ГНП нами впровадже
на вичікувально—хірургічна такти
ка з пріоритетним застосуванням
мініінвазивних технологій. Саме до
тримання такої тактики хірургічно
го лікування дозволило значно
зменшити загальну і післяопе
раційну летальність, частоту усклад
нень у такої тяжкої категорії, якою є
хворі на ГНП. Частоту виконання ла
паротомії вдалося зменшити з
57,14% — в контрольній групі до
33,07% — в основній групі. Ле
тальність в основній групі станови
ла 6,72%, післяопераційна ле
тальність — 9,83%, частоту усклад
нень у хворих на ГНП вдалося зни
зити у 2,26 разу.

ВИСНОВКИ
1. Санація та дренування під кон
тролем УЗД сприяли стабілізації ста
ну хворих, були етапом подальшого
лапаротомного втручання, а у
26,87% хворих основної групи — ос
таточними втручаннями (в кон
трольній групі — у 13,19%).
2. Люмботомна відеоконтрольо
вана заочеревинна санація пато
логічних вогнищ з використанням
нефроскопа є дієвим способом че
резшкірного втручання, дозволяє
виконати адекватну санацію, вида
лення некротизованих тканин, дре
нування гнійно—септичних вогнищ
заочеревинного простору.
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3. Диференційований етапний
підхід, впровадження лікувального
алгоритму відповідно до фаз та
варіантів перебігу захворювання,

широке застосування черезшкірних
мініінвазивних втручань, селектив
ної малотравматичної мінілапаро—
та мінілюмботомії, відеоендоскопіч

них втручань, лапаротомії за пока
заннями дозволяють суттєво покра
щити результати хірургічного ліку
вання хворих з приводу ГНП.
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ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ
З ОЗНАКАМИ БІЛІАРНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
О. Ю. Усенко, В. М. Копчак, В. І. Пилипчук, К. В. Копчак, С. В. Андронік
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ,
Івано—Франківський національний медичний університет

SURGICAL TACTICS IN CHRONIC PANCREATITIS
WITH SIGNS OF BILIARY HYPERTENSION
О. Yu. Usenko, V. М. Коpchak, V. І. Pylypchuk, К. V. Коpchak, S. V. Andronik
ікування ХП є актуальною та
складною проблемою гаст
роентерології та хірургії.
Частота ХП, за даними літе
ратури, становить від 10 — 30 до 60
— 100 на 100 тис. населення та
постійно збільшується [1, 2]. Ранні та
пізні ускладнення ХП виявляють у
30—85% хворих [3]. Впродовж 5
років вмирають 6,3% хворих, 10
років — 30%, 20 років — до 50% [3].
Від 4 до 9% хворих показане хірур
гічне втручання [2].
Показаннями до оперативного
втручання з приводу ХП є усклад
нені форми, в основному спричи
нені стисканням прилеглих органів
фіброзно—зміненою головкою ПЗ
[2, 4, 5]; обтураційна жовтяниця, зу
мовлена стисканням спільної жовч
ної протоки (СЖП) [1 — 6]. Важливу
роль у виникненні обтураційної
жовтяниці при ХП відіграє стискан
ня дистальної частини СЖП фіброз
но—зміненими тканинами ПЗ, зок
рема, язичком головки ПЗ [7]. Диску
табельними є питання щодо хірур
гічної тактики, обгрунтування пока
зань до операції у ранніх стадіях за
хворювання, коли патологічні про
цеси не є абсолютними [6].

Л

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За період з 2010 до 2014 р. лікува
ли 372 пацієнтів з приводу ускладне
них форм ХП, в тому числі 294 — у
відділі хірургії підшлункової залози
та реконструктивної хірургії жовч
них проток Національного інститу
ту хірургії та трансплантології імені
О. О. Шалімова НАМН України
(НІХТ), 78 — у відділенні загальної
хірургії Івано—Франківської облас
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Реферат
Висвітлені результати лікування 84 хворих з приводу хронічного панкреатиту (ХП)
з ознаками біліарної гіпертензії. У 83 хворих виконані оперативні втручання, в 1 —
позитивні результати досягнуті після пункції псевдокісти підшлункової залози (ПЗ)
під контролем ендосонографії. У 51 хворого виконання операції Фрея дозволило
досягти зниження тиску в біліарній системі, у 25 — для усунення біліарної гіпер'
тензії застосовані додаткові прийоми. У 20 хворих використовували методику
вимірювання тиску в біліарній системі.
Ключові слова: хронічний панкреатит; біліарна гіпертензія; операція Фрея; вимі'
рювання біліарного тиску.

Abstract
The results of treatment of 84 patіents for chronic pancreatitis with the biliary hyper'
tension signs were depicted. In 83 patients operative interventions were performed,
and in 1 — positive results were achieved after pancreatic cyst puncture under ultra'
sonographic control. In 51 patients the conduction of Frey operation have permitted to
achieve a lower pressure inside biliary system, in 25 — the additional procedures were
applied for a biliary hypertension elimination. In 20 patients a method of pressure meas'
urement in biliary system was used.
Key words: chronic pancreatitis; biliary hypertension; Frey operation; measurement of
biliary pressure.

ної клінічної лікарні (ІФОКЛ). Обсяг
і характер оперативного втручання
залежали від особливостей клініки,
стану хворого, вираженості змін у
ПЗ, наявності та характеру усклад
нень.
До аналізу включені 65 (22,1%)
пацієнтів з НІХТ та 19 (24,4%) — з
ІФОКЛ, у яких виявлені ознаки
біліарної гіпертензії, разом 84
пацієнта. Чоловіків було 80 (95,2%),
жінок — 4 (4,8%). Вік пацієнтів від 22
до 72 років, у середньому (51,4 ±
14,5) року. У 4 пацієнтів раніше ви
конані операції з приводу ХП (в 1 —
операція Фрея, у 3 — поздовжня пан
креатоєюностомія — ППЄС). У 6
пацієнтів виявлені ознаки не
прохідності дванадцятипалої кишки
(ДПК).
Всім пацієнтам після госпіта
лізації проведене обстеження з ви
користанням загальноприйнятих

лабораторних та інструментальних
методів. Всім пацієнтам проведені
ультразвукове дослідження (УЗД)
органів черевної порожнини (ОЧП),
езофагогастродуоденофіброскопія;
ендосонографія комп’ютерна томо
графія (КТ) ОЧП з внутрішньовен
ним контрастуванням, магніторезо
нансна томографія (МРТ) ОЧП, МР
холангіопанкреатографія, (МРХПГ)
— за показаннями.
У 6 пацієнтів в зоні головки ПЗ
виявлені псевдокісти, що достовірно
спричиняли стискання СЖП. У 2
пацієнтів за даними КТ відзначене
збільшення язичка головки ПЗ, що
також зумовлювало стискання СЖП.
У пацієнта без ознак виражених
фіброзно—дегенеративних змін в
тканині ПЗ, проте, за наявності
біліарної гіпертензії, спричиненої
стисканням СЖП постнекротичною
псевдокістою ПЗ, здійснено пункцію
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псевдокісти під контролем ендосо
нографії. Це дозволило досягти по
зитивного результату без виконання
оперативного втручання.
У 8 пацієнтів рівень загального
білірубіну
перевищував
200
мкмоль/л, тривалість жовтяниці по
над 1 міс. У них першим етапом
здійснено декомпресію жовчних
проток, у 4 — черезшкірну через
печінкову холангіостомію під кон
тролем УЗД, у 3 — ендобіліарне стен
тування, в 1 — не вдалося за допомо
гою мініінвазивного втручання
здійснити декомпресію жовчних
проток, йому виконана гепатикоду
оденоєюностомія без застосування
оперативного прийому на ПЗ. У ре
шти хворих встановлені показання
до виконання резекційних опера
тивних втручань.
Оперовані 83 (98,8%) пацієнта з
приводу ХП з ознаками біліарної
гіпертензії. Стандартна операція
Фрея виконана у 76 (91,6%) паці
єнтів, у 5 (6,0%) — панкреатодуоде
нальна резекція (ПДР), з них у 2 — з
збереженням воротаря. Показання
ми до виконання ПДР у 3 хворих бу
ла неможливість виключити онко
логічний процес, у 2 — ураження го
ловки ПЗ з порушенням функції
прилеглих органів, вираженим сте
нозом ДПК та значними дис
трофічними змінами її стінки.
В 1 (1,2%) пацієнта, у якого
раніше виконано операцію Фрея,
сформований гепатикоєюноанасто
моз на петлі кишки за Ру.
В 1 (1,2%) пацієнта за рівня за
гального білірубіну понад 200
мкмоль/л та наявності значних по
рушень зсідальної системи крові ви
конана
гепатикодуоденоєюнос
томія без виконання оперативного
прийому на ПЗ.
Операції, виконані з приводу ХП,
наведені у таблиці.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Після операції Фрея у 51 (67,1%)
хворого вдалося знизити тиск у
біліарній системі (зменшення поза
печінкових жовчних проток, вільна
евакуація жовчі з жовчного міхура);
ще у 5 (6,6%) — це досягнуте після
дренування псевдокісти в зоні голо
вки ПЗ, що зумовлювало стискання

жовчних проток. У 20 (26,3%) хво
рих збереглися ознаки біліарної
гіпертензії, у них використовували
метод визначення тиску в біліарній
системі: виконували холецистек
томію, в СЖП встановлювали кате
тер, який через герметичну систему
приєднували до апарата для вимірю
вання тиску.
Залишковий тиск у СЖП в нормі
становить 50 — 150 мм вод. ст., його
величина понад 150 мм вод. ст.
свідчить про наявність біліарної
гіпертензії.
У 2 (2,6%) хворих за наявності до
операції стискання СЖП фіброз
но—зміненим язичком головки ПЗ
вдалося нормалізувати тиск у біліар
ний системі до 100 та 140 мм вод. ст.
завдяки висіченню язичка.
Ще у 2 (2,6%) хворих нор
малізація тиску у біліарній системі
до 70 та 90 мм вод. ст. досягнута шля
хом виділення стінки та розкриття
просвіту інтрапанкреатичної части
ни СЖП у сформовану штучну про
току ПЗ, в зону анастомозу (див. ри&
сунок).
У 16 (21,1%) хворих операції до
повнені гепатикоєюностомією. До
цієї групи включені і 4 пацієнта,
яким раніше виконані операція
Фрея та ППЄС.
Після операції померли 2 хворих
(післяопераційна летальність 2,4%).
Ускладнення виникли у 7 (8,4%)
пацієнтів. Повторно оперовані 3
(3,6%) пацієнта, 2 — з приводу гос
трої шлунково—кишкової кровотечі
з зони панкреатоєюноанастомозу, 1
— неспроможності швів панкреа
тоєюноанастомозу з формуванням
місцевого ферментного перитоніту.

Операція Фрея.
В протоку ПЗ в зоні головки ПЗ
розкритий просвіт СЖП.

Під час контрольного огляду
пацієнтів після їх виписування у
строки до 36 міс в 1 з них після стан
дартної операції Фрея виникла обту
раційна жовтяниця, з приводу чого
пацієнт оперований (накладений
гепатикоєюноанастомоз на петлі
кишки за Ру).
За даними УЗД у 5 (6,0%)
пацієнтів після операції збереглися
ознаки біліарної гіпертензії (розши
рення СЖП до 12 — 13 мм), хоча
суб'єктивно скарг не було, за даними
біохімічного дослідження крові по
рушення функції печінки не відзна
чали.
Причинами таких порушень вва
жаємо прогресування захворюван
ня.

ВИСНОВКИ
1. У 67,1% пацієнтів виконання
стандартної операції Фрея забезпе
чує зниження тиску в біліарній сис
темі до допустимого рівня.
2. При збереженні гіпертензії
після застосування комплексу опе
ративних прийомів на головці ПЗ
показане формування біліодигес
тивного анастомозу.
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ТРАНСПАПІЛЯРНІ ВТРУЧАННЯ
З ПРИВОДУ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ
І. Л. Насташенко
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

TRANSPAPILLARY INTERVENTIONS
FOR AN ACUTE PANCREATITIS
І. L. Nastashenko
структурі гострих хірур
гічних захворювань органів
черевної порожнини ГП
посідає третє місце, посту
паючись лише гострому апендициту
та гострому холециститу. В Європі
частота виявлення ГП становить 10
— 11 на 100 000 населення [1, 2].
За патогенетичними механізма
ми виділяють ГП, що виникає внаслі
док порушення природного відтоку
панкреатичного соку (внутрішньо
протокова гіпертензія) і первинне
ураження ацинарних клітин (пер
винно—ацинарна форма). Гостра
жовчно—панкреатична протокова
гіпертензія і рефлюкс жовчі в прото
ки ПЗ клінічно визначають як синд
ром "загального каналу", що виникає
при обтурації великого сосочка ДПК
(ВСДК) конкрементами [3, 4]. З фак
торів виникнення первинно—аци
нарного ГП (порушення кровообігу
в ПЗ, алергія, метаболічні, гормо
нальні розлади, токсичний вплив,
інфекції, травма) найвагомішим (у
67,4 — 92,7% спостережень) є
аліментарний [5, 6].
В перші години захворювання
клініко—лабораторні показники за
обох форм ГП практично однакові.
Для підвищення якості діагностики і
визначення прогнозу при ГП не
обхідне проведення комплексного
інструментального обстеження, що
включає дані ультразвукового до
слідження (УЗД) органів черевної
порожнини і заочеревинного про
стору, езофагогастродуоденоско
пію; комп’ютерну томографію (КТ) з
контрастним підсиленням (при не
переносності контрастної речови
ни — магніторезонансну томогра
фію — МРТ); спіральну КТ з контра
стним підсиленням; ЕРПХГ; че

В

Реферат
Наведений досвід виконання ендоскопічної ретроградної панкреатохолангіографії
(ЕРПХГ) у невідкладному (через 4 — 6 год після госпіталізації) порядку у 513
пацієнтів з приводу припущення про наявність біліарного гострого панкреатиту
(ГП). У 451 (87,9%) хворого попередній діагноз підтверджений: у 402 (89,1%) —
виявлений калькульозний холецистит, ускладнений холедохолітіазом (ХЛ), у 49
(10,9%) — резидуальний ХЛ. Встановлення біліарного генезу ГП передбачає вико'
нання ендоскопічної папілосфінктеротомії (ЕПСТ) і холедохолітоекстракції.
Біліарні причини ГП виключені у 62 (12,1%) хворих, у 34 (54,8%) з них виявлені ха'
рактерні зміни дванадцятипалої кишки (ДПК), у 13 (21,0%) — деструктивні зміни
протокової системи підшлункової залози (ПЗ). При встановлені ГП небіліарного
походження обирали консервативну лікувальну тактику.
Ключові слова: гострий панкреатит; диференційна діагностика; холедохолітіаз;
транспапілярні втручання.

Abstract
Experience of the endoscopic retrograde pancreatocholangiography performance in
emergency (in 4—6 h after admittance to hospital) in 513 patients with suggestion for
biliary acute pancreatitis (AP) presence was adduced. In 451 (87.9%) patients prelimi'
nary diagnosis was confirmed: in 402 (89.1%) — calculous cholecystitis, complicated
by choledocholithiasis, was revealed, in 49 (10.9%) — residual choledocholithiasis.
Establishment of biliary genesis of an AP assumes performance of endoscopic papil'
losphincterotomy and choledocholithextraction. Biliary causes of an AP were excluded
in 62 (12.1%) patients, in 34 (54.8%) of them characteristic changes in duodenum were
revealed, in 13 (21.0%) — destructive changes of pancreatic ductal system. While diag'
nosis of an AP of nonbiliary origin a conservative tactics of treatment was selected.
Key words: acute pancreatitis; differential diagnosis; choledocholithiasis; transpapil'
lary interventions.

резшкірну аспіраційну біопсію ПЗ
тонкою голкою з цитологічним і
мікробіологічним
дослідженням
аспірату [7, 8]. Оскільки у 15 — 20%
спостережень ГП є деструктивним, у
40 — 70% — відбувається інфікуван
ня вогнищ некрозу, інфекційні ус
кладнення є причиною смерті 80%
хворих при деструктивному пан
креатиті, життєво важливою є швид
ка верифікація форми ГП для
своєчасного обрання оптимальної
лікувальної тактики [9, 10].

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Наявність характерних даних
анамнезу, типових клінічних про
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явів, даних УЗД та загальноклінічних
аналізів у 72,6 — 87,8% хворих вже
під час їх госпіталізації дозволяли
визначити аліментарне походження
ГП без застосування інвазивних
рентгеноендоскопічних
методів
дослідження. Проте, при виявленні
(за даними УЗД) конкрементів
(особливо дрібних, біліарного слад
жу) у жовчному міхурі, дилатації
жовчних проток (ЖП), появі та про
гресуванні гіпербілірубінемії, підви
щення активності аланін— і аспар
татамінотрансфераз виникала не
обхідність проведення диферен
ційної діагностики природи ГП, і,
відповідно, обрання лікувальної так
тики. За таких ситуацій протягом 4
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— 6 год після госпіталізації паці
єнтам проводили ЕРПХГ.
У 2010 — 2014 рр. в Київському
міському центрі хірургії печінки,
підшлункової залози та жовчних
проток ЕРПХГ у невідкладному по
рядку проведена 513 пацієнтам з
приводу припущення про наявність
біліарного ГП. У 451 (87,9%) хворого
попередній діагноз підтверджений:
у 402 (89,1%) — виявлений калькуль
озний холецистит, ускладнений ХЛ,
у 49 (10,9%) — резидуальний ХЛ.
У 347 (67,6%) хворих за наяв
ності конкрементів, вколочених у
ВСДК, застосовували нетипові мето
дики ЕПСТ: неканюляційну папіло
томію від устя ВСДК — у 84 (24,2%),
супрапапілярну холедоходуоденос
томію (СП ХДС) — у 263 (75,8%). При
цьому у 281 (80,1%) хворого конкре
менти після розрізу ампули ВСДК з
током жовчі самостійно відходили у
ДПК. У 18 (5,2%) хворих під час вида
лення конкрементів використовува
ли розроблений нами спосіб (пат.
України 79745), що передбачає про
ведення кошика Dormia в ампулу
ВСДК антеградно шляхом СП ХДС. У
31 (8,9%) хворого конкременти з
ЖП видаляли за допомогою кошика
Dormia або балончика Фогарті через
устя спільної жовчної протоки, утво
рене при ЕПСТ, у 17 (4,9%) — за наяв
ності великих конкрементів, розмі
ри яких перевищували діаметр дис
тальних відділів ЖП, здійснювали
механічну літотрипсію з подальшим
ендоскопічним видаленням фраг
ментів конкрементів.
Встановлення біліарного генезу
ГП передбачає проведення ЕПСТ в
максимально щадному для ПЗ ре
жимі, це стосується як техніки вико
нання втручання, так і величини й
співвідношення показників різан
ня/коагуляція струму, що обирають
для здійснення розрізу. У 104 (23,1%)
хворих за біліарного ГП і вільного
розташування конкрементів у ЖП з
метою запобігання додаткової трав
матизації ПЗ під час папілотомії на
ми розроблений і впроваджений
спосіб ендоскопічної папілотомії
(пат. України 60928), що передбачає
здійснення розрізу з просвіту ампу
ли ВСДК назовні в напрямку про
світу ДПК з використанням комбіно
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ваного needle knifе та лукоподібного
папілотома. У 89 (85,6%) хворих
конкременти з ЖП видалені ендо
скопічно одномоментно, в 11
(10,6%) — після попередньої ме
ханічної літотрипсії. У 4 (3,8%) хво
рих за збереженого жовчного міху
ра і ХЛ спроби ендоскопічної холе
дохолітоекстракції виявилися не
вдалими, їм виконані холецистек
томія, холедохолітотомія.
За результатами ЕРПХГ біліарна
природа ГП виключена у 62 (12,1%)
хворих. Підставами для цього було
виявлення у 34 (54,8%) пацієнтів ха
рактерних ендоскопічних ознак, що
свідчили про аліментарне поход
ження ГП: локальна інфільтрація,
контактна вразливість, набряк сли
зової оболонки медіального контуру
низхідної частини ДПК, що стенозу
вав її просвіт на 1/2 — 1/3. У 8
(12,9%) хворих зміни були настільки
виражені, що візуалізація ВСДК була
неможливою. Склоподібний набряк
слизової оболонки ДПК у 12 (19,4%)
пацієнтів був прогностичною озна
кою тяжкого перебігу захворюван
ня. При виявленні зазначених змін
катетеризацію протокових систем
не застосовували через небезпеку
загострення запального процесу і
деструктивні зміни ПЗ. У 28 (45,2%)
пацієнтів за інтактного ВСДК здій
снювали його катетеризацію з окре
мим контрастуванням протокових
систем печінки і ПЗ.
У 13 (21,0%) хворих підсилення
рисунку бічних гілок протоки ПЗ, їх
нерівномірна, чіткоподібна дила
тація та вихід контрастної речовини
за межі протокової системи (екстра
дуктат) з дифузним або локальним
забарвленням паренхіми ПЗ свідчи
ли про початок деструктивного
процесу — панкреонекрозу вже у 1
— 2—гу добу захворювання.
При встановленні небіліарного
походження ГП обирали консерва
тивну лікувальну тактику, в подаль
шому її визначали залежно від особ
ливостей та тяжкості перебігу не
кротичного ГП.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У 447 (99,1%) хворих з приводу
біліарного ГП після виконання ЕПСТ

з холедохолітоекстракцією прово
дили антисекреторну, реологічно
активну терапію, корекцію пору
шень водно—електролітного балан
су, у 422 (93,6%) з них це сприяло
усуненню його проявів через 2 — 7
діб.
Внаслідок несвоєчасного звер
нення по медичну допомогу у 29
(6,4%) хворих у строки від 5 до 11
діб, у середньому 6,7 доби, від почат
ку захворювання навіть усунення
пускового механізму хвороби —
блоку протоки ПЗ жовчним конкре
ментом — не забезпечило уповіль
нення деструктивних змін у ПЗ.
Ймовірною причиною виникнення
панкреонекрозу у цих хворих було
механічне пошкодження ацинусів
ПЗ і вихід активованого секрету в її
паренхіму. З метою усунення внут
рішньопротокової панкреатичної
гіпертензії і забезпечення вільного
відтоку соку ПЗ запропоновано до
повнювати ЕПСТ стентуванням про
токи ПЗ. Стентування протоки ПЗ у
6 хворих при ГП забезпечило до
стовірно позитивні клініко—лабо
раторні наслідки, проте, остаточні
результати його застосування по
требують подальшого вивчення.

ВИСНОВКИ
1. ЕРПХГ — високоінформатив
ний метод встановлення причин ви
никнення деструктивного ГП, її слід
проводити протягом 4 — 6 год після
госпіталізації хворого.
2. За даними ЕРПХГ прогностич
ними маркерами некротичних
форм ГП є:
— наявність запально—інфільт
ративних змін слизової оболонки
медіальної стінки низхідної частини
ДПК;
— наявність екстрадуктату — ви
ходу контрастної речовини за межі
протоків ПЗ під час проведення
ЕРПХГ;
— наявність вколоченого кон
кремента у ВСДК більш ніж 12 год.
3. Методом вибору лікування
біліарного ГП є ЕПСТ.
Перспективним методом поліп
шення результатів ендоскопічного
лікування ГП є стентування протоки
ПЗ.
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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕРИОДА "ХОЛОДНОЙ"
ИШЕМИИ, ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ И ТЯЖЕСТЬЮ
РЕПЕРФУЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕЧЕНИ
ПОСЛЕ ЕЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
Искандаров Эмиль Алимамед оглы, А. Г. Хандога
Научный центр хирургии имени акад. М. А. Топчибашева, г. Баку, Республика Азербайджан

CORRELATIONAL RELATIONSHIP BETWEEN DURATION
OF A "COLD" ISCHEMIA PERIOD, THROMBOCYTOPENIA
AND SEVERITY OF A HEPATIC REPERFUSIVE DAMAGE
IN PATIENTS AFTER ITS TRANSPLANTATION
Iskandarov Emil Alimamed ogli, А. G. Khandoga
настоящее время отмечено
увеличение числа больных,
у которых выявляют цирроз
печени. Единственным ра
дикальным методом лечения таких
больных является ТП [1, 2]. Во мно
гих клиниках мира осуществляют
ТП от больных после смерти голо
вного мозга. В период от изъятия пе
чени от донора до ее пересадки ре
ципиенту печень помещают в кон
сервирующий раствор, его называ
ют периодом "холодной" ишемии.
После имплантации в организм до
нора происходит кратковременная
"теплая" ишемия, которая после на
ложения сосудистых анастомозов и
восстановления кровообращения
переходит в фазу реперфузии. Пере
саженная печень подвергается пато
логическому воздействию ИРП, аг
рессивность которого чревата дис
функцией печени, а также отторже
нием трансплантата [3, 4].
Патогенез ИРП многофактор
ный, включает микроциркулятор
ные расстройства, отек синусои
дальных клеток, активацию звездча
тых ретикулоэндотелиоцитов, из
быточное выделение свободных ра
дикалов и медиаторов воспаления.
Вследствие отека эндотелиальных
клеток, выделения адгезивных моле
кул и стаза в микроциркуляторном
русле, тромбоциты задерживаются в
синусоидных сосудах, что препятст
вует кровообращению, обусловли
вает гипоксию тканей [5, 6].

В
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Реферат
Реперфузионное повреждение печени является одним из тяжелых осложнений
после трансплантации печени (ТП), возникает сразу после включения донорского
органа в кровообращение реципиента. Его считают одной из основных причин
раннего отторжения трансплантата. Изучена связь между тромбоцитопенией у
больного и продолжительностью периода "холодной" ишемии печени донора. Из'
менение микроциркуляции вследствие скопления тромбоцитов (секвестрация) в
синусоидных сосудах является основной мишенью при ишемически—реперфузи'
онном повреждении (ИРП) печени. В первые дни после ТП количество тромбоци'
тов уменьшается, установлена корреляционная связь этого процесса с продол'
жительностью периода "холодной" ишемии и функциональной активностью пере'
саженной печени.
Ключевые слова: печень; трансплантация; реперфузионное повреждение;
тромбоцитопения; микроциркуляция.

Abstract
Reperfusive hepatic damage, one of the severe complications after hepatic transplan'
tation, occurs immediately after inclusion of the donor organ into the blood circulation
of a recipient. It is considered one of principal causes of early rejection of the trans'
plant. Connection between thrombocytopenia in a patient and duration of period of a
donor's "cold" hepatic ischemia was studied. The changes in microcirculation due to
the thrombocytes accumulation (sequestration) in a sinusoid vessels constitutes a main
target in the ischemic—reperfusive damage of the liver. During the first days after
hepatic transplantation the thrombocytes quantity have reduced, the correlation
dependence between this process and duration of a "cold" ischemia and functional
activity of a liver transplanted was established.
Key words: liver; transplantation; reperfusive damage; thrombocytopenia; microcircu'
lation.

При скоплении тромбоцитов в
синусоидных сосудах возникает ми
кроваскулярный тромбоз, а цитоки
ны, синтезируемые в большом коли
честве, ускоряют гибель клетки.
Тромбоцитопению считают одним
из основных факторов, связываю
щих различные звенья патогенеза
ИРП. С клинической точки зрения,
тромбоцитопения может быть при
чиной возникновения кровотече
ния. С другой стороны, переливание

тромбоцитной массы может обус
ловить тромбоз сосудов и прекра
щение кровоснабжения пересажен
ной печени [7, 8].
Перечисленные данные доказы
вают, что ИРП является актуальной
проблемой гепатобилиарной хи
рургии. Угроза возникновения
тромбоцитопении у больных после
ТП требует тщательного контроля
системы свертывания крови. Про
гнозирование степени тромбоцито
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пении имеет важное научное и кли
ническое значение. Продолжитель
ность периода "холодной" ишемии
непосредственно влияет на тяжесть
микроциркуляторных нарушений в
фазе реперфузии, а также может
быть связана со скоплением тром
боцитов в вокругсинусоидном про
странстве.
Цель исследования: изучить кор
реляционную взаимосвязь между
продолжительностью периода "хо
лодной" ишемии трансплантата,
степенью тромбоцитопении и тяже
стью ИРП у больных после ТП.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен ретроспективный ана
лиз результатов обследования и ле
чения 35 больных, которым произ
ведена ТП в 2011 г. в Университет
ской клинике (Мюнхен, Германия).
Изучены антропометрические дан
ные реципиентов, продолжитель
ность периода "холодной" ишемии,
объем циркулирующей крови в пе
ченочной артерии и воротной вене
после ТП, гемодинамические пара
метры, анализ крови, продолжи
тельность лечения в палате интен
сивной терапии, переливание пре
паратов крови. Трансфузию концен
трата тромбоцитов (КТ) учитывали
так: 1 КТ соответствует около 30 000
тромбоцитов в 1 мл циркулирую
щей крови. После операции оцени
вали МЕLD (Model for End Liver
Disease), частоту осложнений, при
чины повторной ТП, продолжитель
ность дожития больного. В зависи
мости от длительности периода "хо
лодной" ишемии больные рандоми
зированным способом распределе
ны на три группы: у 7 больных (1—я
группа) она составила 5 — 8 ч, у 19
(2—я группа) — 9 — 10 ч, у 9 (3—я
группа) — 11 — 13 ч. В первые 3 сут
после ТП определяли количество
тромбоцитов и маркеры агрессив
ности ИРП: максимальную актив
ность АЛТ и АСТ, а также содержа
ние V фактора системы свертыва
ния крови в группах больных.
Общие и специфические пара
метры были распределены в табли
цах Excel. Исследованные парамет
ры изучали в сравнении по группам.

Статистическая обработка материа
ла и установление возможной кор
реляции показателей проведены с
помощью программы SPSS 11 на ба
зе IBM.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
После ТП количество тромбоци
тов начало уменьшаться: в 1—е сут
ки — в 1,4 раза — до (83,3 ± 8,2) × 103
в 1 мкл (p<0,05); на 2—е сутки — в 1,7
раза — до (66,4 ± 8,2) × 103 в 1 мкл
(p<0,001); на 3—и сутки — в 1,8 раза
— до (62,1 ± 5,8) × 103 в 1 мкл
(p<0,001) по сравнению с показате
лем до операции. У (94,7 ± 3,6)% па
циентов в 1—е сутки после ТП на
блюдали тромбоцитопению, только
у 2 больных количество тромбоци
тов было в пределах нормы.
В каждой группе вычисляли раз
личия количества тромбоцитов в
1—е сутки после ТП и до вмешатель
ства ("процент уменьшения"). В 1—й
группе количество тромбоцитов
уменьшилось в 1—е сутки — на (40 ±
13)%; на 2—е сутки — на (39 ± 14)%;
на 3—и сутки — на (51 ± 17)%; во
2—й группе — соответственно на
(51 ± 7), (74 ± 6) и (78 ± 8)%; в 3—й
группе — на (58 ± 7), (84 ± 19) и (83
± 15)%. В 1—й группе "процент
уменьшения" был умеренным по
сравнению с таковым в других груп
пах.
При анализе активности специ
фических печеночных ферментов
(АЛТ, АСТ) между пиком активности
этих ферментов и "процентом
уменьшения" количества тромбоци
тов установлена непрямая корреля
ция, то есть, чем больше "процент
уменьшения" количества тромбоци
тов до и после ТП, тем большее ко
личество клеток скопилось в сину
соидных сосудах. Закупорка микро
капилляров тромбоцитами способ
ствовала увеличению тяжести ИРП.
Синтез фактора V системы свер
тывания крови является специфиче
ским маркером функциональной
активности печени, а уменьшение
концентрации этого фактора свиде
тельствует о гепатоцеллюлярном
повреждении. При изучении кон
центрации фактора V в крови до
трансплантации и в первые 3 сут по
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сле нее установлено, что наимень
шей она была у больных 3—й груп
пы. Во 2—й группе отмечена тенден
ция к увеличению синтеза фактора
V, на 3—и сутки его концентрация
превышала таковую в 1—й группе.
Тромбоциты являются основным
фактором системы свертывания
крови, помимо этого, они участвуют
в воспалительных реакциях, ангио
генезе, регенерации тканей. В про
веденных нами раннее исследова
ниях в экспериментальных услови
ях in vivo мы доказали, что тромбо
циты, независимо от лейкоцитов,
играют важную роль в ИРП печени.
Тромбоциты путем высвобождения
реактивных продуктов агрессивно
влияют на ткань печени, которая
уже пострадала в фазе ишемии. Сек
вестрация тромбоцитов в вокругси
нусоидном пространстве, интегра
ция с эндотелиальными клетками
обусловливают усугубление микро
циркуляторных расстройств. Селек
тивная блокада интраваскулярной
аккумуляции тромбоцитов в печени
позволяет предотвратить распрост
ранение отека в интерстициальной
клетчатке, улучшить перфузию си
нусоидных сосудов, минимизиро
вать агрессивность гепатоцеллю
лярного повреждения [6, 7].
Эндотелиальные клетки венул
печени секретируют адгезивный
протеин — П—селектин, который
обусловливает адгезию тромбоци
тов к эндотелиальным клеткам в
ранних фазах ИРП. В проведенных
нами in vivo исследованиях отмече
но, что, если адгезию тромбоцитов к
эндотелию артериол и венул прово
цирует П—селектин, то в синусоид
ных сосудах аккумуляция тромбо
цитов является процессом незави
симым. Суть такого результата в том,
что тромбоциты следует рассматри
вать как потенциальные клетки вос
паления, которые играют важную
роль в ИРП печени [8].
Полученные в эксперименталь
ных исследованиях результаты бы
ли подтверждены на клиническом
материале. Тромбоциты, скопивши
еся в синусоидных сосудах в ранних
фазах ИРП, с одной стороны, спо
собствовали прогрессированию ми
кроциркуляторных нарушений, с
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другой, поддерживали воспалитель
ные реакции, что проявлялось по
вышением активности печеночных
ферментов. Результаты проведенно
го исследования свидетельствуют о
наличии корреляционной связи

между продолжительностью перио
да "холодной" ишемии и уменьше
нием количества тромбоцитов в
1—е сутки после ТП. Секвестрация
тромбоцитов в ранние сроки после
ТП является маркером агрессивнос

ти ИРП. Ее обнаружение требует со
ответствующих мер лечения ИРП
после ТП, основной целью которых
должна быть профилактика секвест
рации тромбоцитов.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
КАПИЛЛЯРНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ ЛИЦА
С. П. Галич, О. А. Гиндич, А. Ю. Дабижа, Я. П. Огородник
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев

SURGICAL TREATMENT
OF THE FACE CAPILLARY MALFORMATION
S. P. Galich, О. А. Gindich, А. Yu. Dabizha, Ya. P. Оgorodnik
апиллярная мальформация
— тип сосудистой мальфор
мации с поражением мел
ких вен, венул и капилляр
ных сосудов кожи [1 — 3]. Капилляр
ные мальформации могут сочетать
ся со структурными аномалиями эк
тодермального происхождения, за
болеваниями нервной системы, а
также другими типами сосудистых
мальформаций. Наиболее часто на
блюдают капиллярно—артериове
нозные мальформации, отличаю
щиеся от простых капиллярных
мальформаций наличием патологи
ческих артериовенозных шунтов,
которые локализуются в коже, под
кожной основе, костях, мышцах, го
ловном мозге [4, 5].
Единой точки зрения относи
тельно оптимального метода лече
ния, этапности и сроков его прове
дения нет. Лечение капиллярных
мальформаций лица с использова
нием лазеров считают стандартным
методом [4]. Однако уменьшение

К

Рис. 1.
Вид до операции.

Реферат
Проанализированы результаты хирургического лечения 37 больных по поводу ка'
пиллярных мальформаций головы и шеи. Предложена оптимальная хирургичес'
кая тактика в зависимости от формы и локализации мальформации. Замещение
дефекта тканей после удаления мальформации путем транспозиции лоскутов
позволило достичь хороших эстетических результатов.
Ключевые слова: капиллярная мальформация; капиллярно—артериовенозная
мальформация; хирургическое лечение.

Abstract
Results of surgical treatment of 37 patients for the head and neck capillary malforma'
tions were analyzed. Optimal surgical tactics, depending on the malformation form and
localization, was proposed. Restitution of the tissues defect after excision of malforma'
tion, using the flaps transposition, have permitted to achieve good esthetic results.
Key words: capillary malformation; capillary—arteriovenous malformation; surgical
treatment.

интенсивности окраски мальфор
мации наблюдают не у всех пациен
тов, рецидив заболевания возникает
более чем у 50% из них в сроки 3 — 4
года после проведенного лечения.
Кроме того, гипертрофическая,
узелковая или комбинированная
формы капиллярных мальформа
ций у взрослых пациентов чаще все
го резистентны к такому методу ле
чения. Единственным эффектив
ным методом лечения является хи
рургический. Однако иссечение ка
пиллярных мальформаций лица ча
сто невозможно в связи с потенци
ально высоким риском возникнове
ния функциональных и косметичес
ких дефектов после удаления пато
логического очага [5]. Особеннос
тью хирургического лечения таких
пациентов является необходимость
адекватного закрытия образовавше
гося дефекта тканей.
В современной литературе пред
ставлены отдельные сообщения об
опыте замещения дефектов тканей
после иссечения капиллярных
мальформаций области лица [5,6].
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
За период 2004 — 2015 гг. под на
блюдением находились 37 пациен
тов по поводу капиллярных маль
формаций лица в возрасте от 4 до 40
лет (20 женщин, 17 мужчин).
После госпитализации пациен
тов проводили обследование, кото
рое включало, кроме стандартных
клинических исследований, ультра
звуковое дуплексное ангиосканиро
ване, а при обнаружении признаков
артериовенозного шунтирования
крови — ангиографию, компьютер
ную и магниторезонансную томо
графию с внутривенным контрасти
рованием.
У 17 пациентов диагностирова
ны капиллярно—артериовенозные,
у 20 — простые капиллярные маль
формации (из них у 5 — с узелковы
ми образованиями).
У всех пациентов локализация
патологического процесса соответ
ствовала зонам иннервации основ
ных ветвей тройничного нерва
(верхнечелюстной — у 10, нижнече
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Рис. 2.
Основные этапы транспозиции лоскута.
а ' интраоперационная разметка; б, в ' этапы мобилизации перфорантного лоскута на верхней щитовидной артерии.

люстной — у 12, глазной и верхнече
люстной — у 3, верхнечелюстной и
нижнечелюстной — у 7, всех трех
ветвей — у 5). У всех пациентов
мальформации были обширными,
их площадь составляла от 49 до 176
см2.
При лечении пациентов по по
воду простых и узелковых капил
лярных мальформаций выполняли
резекцию патологического очага;
по поводу капиллярно—артериове
нозных форм — первым этапом осу
ществляли рентгеноэндоваскуляр
ную окклюзию питающих мальфор
мацию сосудов в целях дезартериа
лизации пораженной зоны с после
дующим иссечением мальформа
ции через 24 — 72 ч.
Образовавшиеся дефекты мяг
ких тканей закрывали дифференци
рованно, с учетом локализации па
тологического очага и объема непо
раженных тканей в смежных зонах.
У 4 больных применяли этапную
алло—аутодермопластику, у 20 —
микрохирургическую транспози
цию различных комплексов тканей,
в том числе у 10 — с предваритель
ной тканевой экстензией, у 9 — де
фект закрывали рандомизирован
ными дерматензионными лоскута
ми. Одномоментная транспозиция
нескольких лоскутов выполнена у
12 больных (различные варианты
сочетания субментального, дерма
тензионного парамедианного лоб
ного, щечного или надключичного
лоскутов). Транспозицию перфо
рантного лоскута на верхней щито
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видной артерии использовали у 2
пациентов, свободная пересадка
сложных комплексов тканей выпол
нена у 4 (лоскута широчайшей
мышцы спины — у 3, переднелате
рального лоскута бедра — у 1). При
водим наблюдение.
Пациентка М., 42 лет, госпитали
зирована по поводу обширной сосу
дистой мальформации левой щеки,
существовавшей с рождения (рис. 1).
По результатам обследования ус
тановлен окончательный диагноз:
капиллярная мальформация левой
щеки, узелковая форма. Произведе
но иссечение сосудистой мальфор
мации с одномоментной транспо
зицией перфорантного лоскута на

Рис. 3.
Вид после операции.

верхней щитовидной артерии, по
скольку у пациентки выявлен избы
точный объем ткани передней по
верхности шеи. На рис. 2 представ
лены основные этапы транспози
ции лоскута.
В отдаленном послеоперацион
ном периоде достигнут хороший
эстетический результат (рис. 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
В раннем послеоперационном
периоде осложнения возникли у 6
пациентов: нарушение гемодинами
ки лоскутов — у 2, из них у 1 отмечен
полный некроз лоскута, у одного —
некроз дистальной части лоскута;
гематома реципиентной и серома
донорской зоны — у 4.
При анализе отдаленных резуль
татов установлено, что при приме
нении аутодермопластики у всех
больных отмечено несоответствие
окраски и текстуры свободного
кожного аутотрансплантата и окру
жающих тканей. Осуществление
свободной микрососудистой пере
садки кожно—мышечных лоскутов
также не позволяло достичь хоро
шего эстетического результата, по
скольку наличие избытка тканей ло
скута в реципиентной зоне требова
ло выполнения повторных корри
гирующих операций. Наилучшие
эстетические результаты достигну
ты при применении микрососудис
той транспозиции тонких кожно—
фасциальных лоскутов из смежных
с дефектом областей.
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Таким образом, микрососудис
тая транспозиция дермотензион
ных и кожно—фасциальных лоску
тов является методом выбора при
закрытии неглубоких обширных де
фектов тканей, образующихся после

иссечения капиллярных мальфор
маций. Использование таких ком
плексов тканей позволило умень
шить травматичность и длитель
ность операции, достичь хорошего
первичного эстетического и функ

ционального результата как в реци
пиентной, так и донорской зонах
без применения сложных микрохи
рургических технологий.
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ИЗУЧЕНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОЖИ
СОСЦЕВИДНОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
КОСМЕТИЧЕСКОЙ ОТОПЛАСТИКИ
Д. С. Аветиков, Д. В. Стебловский, И. Ю. Попович, К. П. Локес, И. В.Бойко
Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава

STUDYING OF BIOMECHANICAL PROPERTIES OF SKIN
IN THE MASTOID REGION WHILE THE COSMETIC
OTOPLASTY PERFORMANCE
D. S. Avetikov, D. V. Steblovskiy, I. Yu. Popovich, К. P. Lokes, I. V. Boyko
каждым годом увеличива
ется число людей, особенно
женщин, которые более
тщательно относятся к сво
ей внешности [1, 2]. В связи с этим
увеличивается число потенциаль
ных пациентов, что обусловливает
развитие реконструктивной и эсте
тической хирургии лица [3, 4]. Осо
бое место занимают пациенты, у ко
торых выявляют лопоухость как
врожденную деформацию ушной
раковины [5]. Существующие сего
дня методики устранения лопоухос
ти не гарантируют оптимальный ко
сметический эффект и не учитыва
ют биомеханические свойства кож
но—жировых лоскутов, фиброархи
тектонику кожи, что в дальнейшем
обусловливает негативные результа
ты оперативных вмешательств,
прежде всего, образование патоло
гических рубцов кожи [6, 7].
Цель исследования: определить
оптимальные границы деформации
кожно—жировых лоскутов сосце
видной области и установить опти
мальное направление вектора при
ложенной к лоскуту кожи силы при
выполнении косметической ото
пластики.

С

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучены кожно—жировые лос
куты, взятые из сосцевидной облас
ти у 35 пациентов, оперированных
по поводу лопоухости разной степе
ни, во время иссечения избытка ко
жи. Лоскуты подвергали одноосно
му линейному растяжению [8, 9].
В исследовании использовали
следующие методы: испытание кож
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Реферат
Существующие методики устранения лопоухости не гарантируют оптимальный
косметический эффект. Изучены оптимальные границы деформации кожно—жи'
ровых лоскутов сосцевидной области при выполнении косметической отопласти'
ки. На основе анализа биомеханических исследований определены оптимальные
углы растяжения и направление вектора силы кожно—жировых лоскутов при вы'
полнении отопластики, обеспечивающие условия выполнения хирургического
вмешательства с сохранением природных топографоанатомических соотноше'
ний тканей лица и шеи.
Ключевые слова: лопоухость; косметическая отопластика; кожно—жировой ло'
скут; биомеханические свойства кожи.

Abstract
The present methods for a droopy ears correction do not guarantee the optimal cos'
metic effect achievement. Optimal borders of deformity in cutaneo—adiposal flap of the
mastoid region while cosmetic otoplasty performance were studied. Basing on analysis
of biomechanical investigations, there were determined the optimal corners of stretch'
ing and direction of the strength vector in cutaneo—adiposal flaps while otoplasty per'
formance, securing conditions for surgical intervention performance with preservation
of a natural topographo—anatomical ratios in the head and neck tissues.
Key words: droopy ears; cosmetic otoplasty; cutaneo—adiposal flap; biomechanical
properties of skin.

но—жировых лоскутов сосцевид
ной области на одноосное линей
ное растяжение с использованием
разрывной машины, статистичес
кие методы обработки данных.
В качестве линейной реологиче
ской модели, описывающей меха
нические свойства кожи, выбрана
модель Кельвина [9], которая удовле
творительно описывает вязкоупру
гие свойства кожи.
Для нахождения точных реше
ний системы уравнений использо
вали численные методы оптимиза
ции. Этот алгоритм реализован с по
мощью системы компьютерной ал
гебры — Mathcad версия 14 [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для изотонического экспери
мента отобраны два образца (лоску

та) кожи, физические параметры
которых соответствовали геомет
рии лоскутов, мобилизованных при
выполнении отопластики. Все лос
куты были прямоугольной формы.
Размеры лоскута: длина (lо) 8 мм,
ширина (wо) 10 мм, толщина (hо)
0,9 мм.
Здесь и далее применен индекс,
обозначающий операцию: o — ото
пластика.
Растягивающие постоянные уси
лия, приложенные к образцам, со
ставляли соответственно 0,4 и 0,35
кг.
Статическое механическое на
пряжение в образцах определяли
выражением:
σо = F/S = F/w × h.
Таким образом, напряжение, рас
считанное по формуле, имело зна
чение:
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Ðåçóëüòàòû èçîòîíè÷åñêîãî ýêñïåðèìåíòà.
t, ñ

lo, ìì

Δlo, ìì

εo

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

8,0
8,3
8,5
8,7
9,0
9,3
9,6
10,0
10,3
10,7
11,1
11,9
12,9
13,9
15,1
15,8
16,4
17,5
18,3
18,7
18,9
19,0

0,0
0,3
0,5
0,7
1,0
1,3
1,6
2,0
2,3
2,7
3,1
3,9
4,9
5,9
7,1
7,8
8,4
9,5
10,3
10,7
10,9
11,0

0,0000
0,0375
0,0625
0,0875
0,1250
0,1625
0,2000
0,2500
0,2875
0,3375
0,3875
0,4875
0,6125
0,7375
0,8875
0,9750
1,0500
1,1875
1,2875
1,3375
1,3625
1,3750

σ(t) = σ * + ( σ 0 − σ*) e

ε(t) = ε * + ( ε 0 − ε*) e

−

E2t
η2

, (2)

где ε* = σo/Eeff — максимальная де
формация образца (ε* = ε(∞)),
Eeff = E1E2/E1 + E2 — эффективный
модуль упругости образца.
В изометрическом эксперименте
(ε = εo = const) решение уравнения
(1), описывающего релаксацию на
пряжения при постоянной дефор
мации с учетом начального условия
σ|t=0 = σ0, имеет вид:

Рис. 1.
Зависимость линейной деформации
ε0 = ε0(t) лоскута кожи
от времени (t) при выполнении
отопластики.
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(E1 +E2 )t
η2

, (3)

где σ* = Eeffε0 — остаточное напря
жение (σ* = σ (∞)).
Экспериментальную
зависи
мость деформации от времени ε =
ε(t) аппроксимируем функцией, по
лученной из выражения (2), с уче
том того, что начальная деформа
ция ε0 = 0:
ε(t) = ε* (1 — e—βt), (4)
где β = Ε2/η2.
Задача оптимизации заключа
лась в том, чтобы найти наилучшие
значения неизвестных параметров
ε* и β, максимально приближающие
значения функции ε(t,ε*,β) к факти
ческим значениям ε. Эта задача ре
шена с применением метода наи
меньших квадратов (МНК), который
сводится к минимизации суммы
квадратов отклонений функции
ε(t,ε*,β) от искомых параметров ε*,β:
n

∑(ε
i =1

ηor = 1,78 × 105 Па, ηoo = 3,81 × 105 Па.
Результаты изотонических экс
периментов приведены в таблице.
Значения абсолютного удлине
ния (Δli) и деформациы (li) рассчи
тывали по формуле:
Δli = li — l1, εi = Δli/l1,
где i — индекс, обозначающий
номер измерения.
На основании анализа экспери
ментальных и расчетных данных
построен график зависимости де
формации от времени ε = ε(t) для
двух экспериментов, представлен
ные на рис. 1.
Дальнейшей задачей были выбор
механико—математической моде
ли, описывающей вязкоупругие
свойства кожи, проверка адекватно
сти выбранной модели и определе
ние значений параметров, описыва
ющих механические свойства кожи.
Закон упругости σ = σ(ε) для мо
дели в целом:
η2σ + (E1 + E2) σ = η2E1ε + E1E2ε . (1)
При изотоническом напряже
нии образца (σ = σ0 = const) решение
уравнения (1), описывающего изме
нение деформации, при начальном
условии ε|t=0 = ε0 имеет вид:

−

i

− ε(t i , ε*, β ))2 ⎯⎯
→ min . (5)
ε *,β

Для нахождения точных реше
ний системы уравнений (5) исполь
зовали численные методы оптими
зации, реализованные с помощью
системы компьютерной алгебры —
Mathcad версия 14 [10].
Анализируя полученные данные,
можно утверждать, что эффектив
ный модуль упругости в обоих на
блюдениях практически одинаков,
что было ожидаемо в приближении
изотропности упругих свойств ко
жи. Для сравнения: модуль упругос
ти эластина (основного упругого
компонента кожи) составляет 1 ÷ 5 ×
105, что также свидетельствовало об
адекватности полученных значе
ний.
Косметический эффект пласти
ческой операции зависит от многих
факторов, в том числе степени де
формации кожно—жирового лоску
та, который натягивается, и напря
жения в коже при деформации.
Мы предположили, что геомет
рия свободных границ лоскута кожи
является центрально симметрич
ной, то есть свободные края кожи
считаются дугами кругов соответст
вующих радиусов R и r (рис. 2).
Исходные данные: радиус R, дли
на дуги A—OP1—OP2—OP3—OP4—
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B, максимальное смещение кожи δ
вдоль оси OO'. Растягивающие уси
лия, приложенные к точкам OP1,
OP2, OP3, OP4.
Основным критерием определе
ния направлений является равенст
во тангенциальных напряжений στ
областей A—OP1', OP1'—OP2', OP2'—
OP3', OP3'—OP4', OP4'—B. В первом
приближении тангенциальные на
пряжения пропорциональны στ тан
генциальным деформациям ετ ука
занных областей. Это предположе
ние позволит определить координа
ты конечных точек OP1', OP2', OP3',
OP4' на основании исходных дан
ных и координат точек OP1, OP2,
OP3, OP4. Направления приложен
ных растягивающих усилий α1, α2,
α3, α4 и соответствующие радиаль
ные смещения δ1, δ2, δ3, δ4 определе
ны формулами:
δi = (x i′ − x i )2 + (y i′ + y i )2 = Δx i2 + Δy i2 , (6)

где x'i и y'i — координаты точек OP1',
OP2', OP3', OP4';
xi и yi — координаты точек OP1, OP2,
OP3, OP4 относительно точки O;.
индекс i = 1, 2, 3, 4 соответствует но
меру точки.
Координаты характерных точек
определены по формулам:
xi = R cos(θi), yi = R sin(θi),
x'i = l + r cos(θ'i), y'i = 1 + r sin(θ'i), (7)
где l = R + δ — r,
угол θi определяется как угол между
прямой OOPi и осью OO',
угол θ'i определяется как угол между
прямой O'OPi' и осью OO'.
Радиус r определяется как корень
уравнения:
θ′
θ
r(1 − cos( )) − R(1 − cos( )) − δ = 0. (8)
2
2

Подставляя в уравнение (8) зна
чения θ = S/R, и учитывая соотноше
ние между углами θ' та θ: R sin(θ/2) =
r sin(θ'/2), вытекающего из треуголь
ников OAB и O'AB, уравнение (8) пе
реписывается в виде:
r − r2 − R2 sin(

S
S
) − R(1 − cos( )) − δ = 0. (9)
2R
2R

Рис. 2.
Модель деформации кожного
лоскута и направления
растягивающих усилий
при выполнении
косметической отопластики.

Получим решение этого уравне
ния:
r=

S 2
S
)) + R 2 sin( )
2R
2R . (10)
S
2( δ + R(1 − cos( )
2R

( δ + R(1 − cos(

Условие равенства тангенциаль
ных деформаций каждой области
кожно—жирового лоскута запишет
ся в виде:
s'j/sj = const,
(11)
где j = 1, 2, 3, 4, 5,
s1 = AOP1, s2 = OP1OP2, s3 =
OP2OP3, s4 = OP3OP4, s5 = OP4B,
s'1 = AOP1', s'2 = OP1'OP2', s'3 =
OP2'OP3', s'4 = OP3'OP4', s'5 = OP4'B.
Согласно геометрии лоскута: s1 =
s5 = 8 мм , s2 = s3 = s4 = 15 мм , откуда S
= ∑ sj = 61 мм.
Можно доказать, что соотноше
ние (11) превращается в выраже
ние:θ'i/θi = const, откуда определяем
соотношение между углами:
θ′i =

где в силу симметрии θ1 = —θ4 = θ2 +
s2/R, θ2 = —θ3 = s3/2R
Проведем расчеты для R = 65 мм, δ =
8 мм.
θ = 61/65 = 0,938 рад.
По формуле (10) определяем:
r = 36,26 мм.
Затем находим соответствующие
углы:
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θ′
,
θ

θ' = 2 arcsin (R/r sin (θ/2)) = 1,89 рад.
θ1 = —θ4 = 0,346 рад, θ2 = — θ3 = 0,115
рад, θ'1 = —θ'4 = 0,697 рад, θ'2 = — θ'3 =
0,232 рад.
По формулам (6) и (7) находим
окончательные значения деформа
ции и направлений приложения
растягивающих усилий: x1 = x4 =
61,14 мм, у1 = —у4 = 22,05 мм, x'1 = x'4
= 64,54 мм, у'1 = —у'4 = 23,28 мм, x2 =
x3 = 64,57 мм, у2 = —у3 = 7,48 мм, x'2 =
x'3 = 72,03 мм, у'2 = —у'3 = 8,35 мм, δ1 =
δ4 = 3,61 мм, δ2 = δ3 = 7,51 мм, α1 = α4 =
19,93°, α2 = α3 = 6,64°.
Как свидетельствуют получен
ные результаты, значение радиаль
ного смещения кожи и направлений
приложения растягивающих уси
лий коррелируют с результатами
экспериментальных исследований,
что подтверждает адекватность мо
дели и достоверность теоретичес
ких результатов.
Для достижения полного косме
тического эффекта операции следу
ет также удовлетворить условие ра
венства радиального напряжения.
Это достигается путем отслоения
соответствующих областей кожно—
жирового лоскута на разную глуби
ну для выравнивания радиальной
деформации .
Таким образом, на основе прове
денных целенаправленных биоме
ханических исследований опреде
лены оптимальные углы растяжения
и направления вектора силы кож
но—жировых лоскутов при выпол
нении отопластики, обеспечиваю
щие хирургические вмешательства
с сохранением природных топогра
фоанатомических соотношений
тканей лица и шеи.
В последующих исследованиях
планируется применение получен
ной математической модели в прак
тике с оптимизацией линий разре
зов, их глубины и границ отслойки
кожно—жировых лоскутов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВАРОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
КАК ОСНОВНОГО МЕТОДА ДИССЕКЦИИ И ГЕМОСТАЗА
В ЭНДОКРИННОЙ ХИРУРГИИ
А. Н. Кваченюк, О. Н. Гулько, И. С. Супрун, К. В. Негриенко, В. А. Ганжа
Институт эндокринологии и обмена веществ имени В. П. Комиссаренко НАМН Украины,
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев

EFFICACY OF WELDING TECHNOLOGY AS A PRINCIPAL
METHOD OF DISSECTION AND HEMOSTASIS
IN ENDOCRINAL SURGERY
А. N. Кvachenyuk, О. N. Guhlko, I. S. Suprun, К. V. Negriyenko, V. А. Ganzha
настоящее время в хирур
гической практике активно
развиваются технологии,
направленные на улучше
ние результатов оперативных вме
шательств. Разнообразие электро
хирургических способов свидетель
ствует не только о постоянном по
иске новых возможностей, но и от
сутствии универсального метода
диссекции и гемостаза. Электрокоа
гуляция (диатермокоагуляция) дает
возможность остановить капилляр
ное кровотечение и коагулировать
сосуды диаметром до 1,5 мм. Арго
но—плазменную коагуляцию при
меняют для остановки паренхима
тозного кровотечения, поскольку
нет технической возможности точ
ного воздействия на сосуд. Ультра
звуковой скальпель обеспечивает
механическую коагуляцию сосудов
диаметром до 3 мм [1]. Однако высо
кая стоимость ультразвукового ап
парата для хирургической мобили
зации и расходных материалов ог
раничивают его широкое примене
ние. Надежную остановку кровоте
чения из крупных сосудов обеспе
чивает лигирование шовным мате
риалом или клипсами, однако такой
способ требует затрат времени и
предполагает оставление в ране
инородных тел. Сварочная техноло
гия — новый эффективный метод
рассечения тканей и осуществления
гемостаза, позволяет надежно зава
ривать стенки сосудов диаметром 7
— 11 мм [2]. Опыт применения сва
рочной технологии в эндокринной
хирургии свидетельствует о ее пре
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Реферат
В настоящее время в клинике все хирургические вмешательства на эндокринных
органах выполняют с использованием сварочной технологии. Проведен сравни'
тельный анализ эффективности оперативных вмешательств, выполненных стан'
дартным способом (контрольная группа) и с применением сварочной технологии
(основная группа). Выполнение операций с использованием электросварочной
технологии позволило уменьшить длительность оперативного вмешательства на
20 — 30%, объем кровопотери — на 30 — 50%, выраженность болевого синдрома
после операции и расход аналгетиков — на 20%, продолжительность лечения
больного в стационаре после операции на 1 — 2 дня.
Ключевые слова: эндокринная хирургия; сварочная технология; электрохирур'
гия.

Abstract
Today in the clinic all surgical interventions on endocrinal organs are conducted, using
welding technology. Comparative analysis of the operative interventions efficacy, per'
formed applying a standard method (control group) and using welding technology (the
main group), was conducted. Performance of operations, using electric welding tech'
nologies have permitted to reduce the operative intervention duration by 20 — 30%, the
blood loss volume — by 30 — 50%, a postoperative pain syndrome severity and the
analgetics expense — by 20%, a postoperative stationary treatment duration — by 1 —
2 days.
Key words: endocrinal surgery; welding technology; electric surgery.

имуществах по сравнению с други
ми методами [3, 4].
Цель исследования: провести
сравнительный анализ эффектив
ности оперативных вмешательств,
выполненных стандартным спосо
бом и с применением сварочной
технологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализирована эффектив
ность применения сварочной тех
нологии как основного метода дис
секции и гемостаза в эндокринной
хирургии.
За период с 2011 по 2015 г. с при
менением сварочной технологии в
хирургическом отделе клиники вы

полнены:
— гемитиреоидэктомия — у 256
больных;
— удаление перешейка щитовид
ной железы — у 25;
— субтотальная резекция щито
видной железы — у 67;
— тиреоидэктомия, в том числе с
модифицированной радикальной
диссекцией шеи — у 294;
— селективная диссекция шеи —
у 18;
— удаление срединных и боко
вых кист шеи — у 9;
— удаление аденомы паращито
видных желез — у 23;
— лапароскопическая адрена
лэктомия и резекция надпочечни
ков — у 221;
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— открытая резекция надпочеч
ников и адреналэктомия, в том чис
ле с паракавальной, парааортальной
диссекцией забрюшинного прост
ранства — у 164.
Вмешательства выполняли с
применением генератора "Патон
мед ЕКВЗ—300" (Украина) и бипо
лярных электросварочных инстру
ментов, разработанных совместно с
сотрудниками Института электро
сварки им. Е. О. Патона НАН Украи
ны и фирмы "Алеф", удобных для
осуществления операций на надпо
чечниках и щитовидной железе. В
контрольную группу включены па
циенты, которым произведены ана
логичные по объему операции с ис
пользованием монополярной диа
термокоагуляции и лигирования
шовным материалом сосудов сред
него и большого диаметра. Сравни
вали длительность оперативного
вмешательства, объем кровопотери,
выраженность болевого синдрома
после операции, продолжитель
ность лечения больного в стациона
ре после операции, частоту интра—
и послеоперационных осложнений,
результаты гистологического иссле
дования удаленных тканей.
Все оперативные вмешательства
выполняли в плановом порядке, по
сле тщательного обследования па
циентов с применением инструмен
тальных и лабораторных методов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Отмечены преимущества при
выполнении операций с использо
ванием сварочной технологии по
сравнению со стандартным спосо
бом осуществления доступа и опе
ративных приемов.
Применение высокочастотной
сварочной технологии позволило
практически бескровно выделить и
мобилизовать щитовидную железу
или надпочечник, улучшить визу
альный контроль в ране, обеспечи
ло удобство выполнения вмеша
тельства для хирурга.
Выполнение операций с исполь
зованием сварочной технологии
позволило уменьшить длительность
оперативного вмешательства на 20
— 30%, объем кровопотери — на 30

— 50%, выраженность болевого син
дрома после операции и расход ана
лгетиков — на 20%, продолжитель
ность лечения больного в стациона
ре после операции на 1 — 2 дня. В
контрольной группе чаще возника
ло интраоперационное кровотече
ние; существенные различия часто
ты возникновения послеопераци
онных осложнений не выявлены. По
данным гистологического исследо
вания удаленных тканей в зоне элек
тросварочного воздействия измене
ния были минимально выражены; в
контрольной группе в зоне воздей
ствия диатермокоагуляции обнару
жены обширные участки некроза,
тромбообразование в прилежащих
тканях.
В основе сварочной технологии
лежит электротермомеханическое
воздействие, которое обусловливает
коагуляцию и реполимеризацию
белковых молекул [5]. Из внутрен
них слоев стенки сосудов образует
ся плотная гомогенная масса, на
дежно закрывающая их просвет. Как
и при биполярной электрокоагуля
ции, использовали высокочастот
ный переменный ток (Патонмед
ЕКВЗ—300 — 440 кГц; VallеyLab
LigaSure — 470 кГц), однако его пода
вали циклами, дозированно, в зави
симости от сопротивления сварива
емых тканей. Система обратной свя
зи аппарата контролирует выход
ной ток и напряжение, генератор
автоматически выбирает необходи
мые параметры и оптимальный
цикл; во время подачи тока постоян
но измеряли импеданс тканей и, в
соответствии с его показателями,
постоянно изменялись параметры
электрической энергии. Температу
ра нагревания свариваемых тканей
составляла 50 — 65°С [5—7]. Тепло
вое воздействие на ткани, а также
глубина и площадь его распростра
нения минимальны, что обеспечи
вало возможность и безопасность
применения сварочной технологии
вблизи магистральных сосудов и
нервных стволов. Применение сва
рочной технологии наиболее уни
версально из всех существующих
методов лигирования (электрохи
рургических, ультразвуковых и дру
гих методов энергетического воз
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действия): позволяет заваривать
практически все сосуды, возможно
прекращение паренхиматозного
кровотечения, бескровное выделе
ние и мобилизация органов; гаран
тированно заваривает сосуды боль
шого диаметра — 7 — 11 мм. Завари
вание сосудов очень надежно —
прочность сварного шва на разрыв
более чем в 10 раз превосходит нор
мальное систолическое давление.
При этом в ране нет инородных тел
в виде остатков лигатуры с узлом,
что уменьшает выраженность вос
палительной реакции в послеопера
ционном периоде. Использование
технологии позволяет также осуще
ствлять бескровную диссекцию
больших массивов тканей без выде
ления сосудов [4, 8].
При гемитиреоидэктомии, ре
зекции надпочечника и других ор
ганосохраняющих операциях вы
полнение последовательной элект
росварочной резекции обеспечива
ет оптимальную резекционную ли
нию в зависимости от формы опу
холи, сохранение достаточного
объема непораженной ткани, на
дежный гемостаз. В зоне воздейст
вия электросварки сохраняется
жизнеспособность тканей, при за
живлении раны отсутствует фаза
усугубления повреждения, не обра
зуется грубая рубцовая ткань, обра
зуются новые сосуды [5].
При злокачественных новообра
зованиях применение сварочной
технологии позволяет уменьшить
риск потенциальной диссеминации
клеток опухоли, упрощает достиже
ние принципов абластики [1].
При выполнении операции с ис
пользованием монополярной диа
термокоагуляции возникают ожог и
некроз окружающих тканей, про
грессирует воспалительный про
цесс в ране, что обусловливает появ
ление выраженного отека в раннем
послеоперационном периоде, осо
бенно при большом объеме опера
тивного вмешательства. Температу
ра нагревания окружающих тканей
при использовании диатермокоагу
ляции составляет 100 — 400°С. При
операциях на шее возможно нару
шение функционирования паращи
товидных желез и возвратных гор
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танных нервов, в которых, вследст
вие анатомического расположения
в непосредственной близости от
щитовидной железы, нарушается
кровоснабжение, они сдавливаются
отечными окружающими тканями,
подвергаются химическому воздей
ствию закисленной среды в зоне
воспаления. Это повышает риск воз
никновения транзиторного гипопа

ратиреоза и пареза возвратных гор
танных нервов [9].
Применение высокочастотной
электросварочной технологии в эн
докринной хирургии позволяет
уменьшить продолжительность хи
рургического вмешательства и его
травматичность,
значительно
уменьшить объем интраоперацион
ной кровопотери, избежать интра—

и послеоперационных осложнений,
улучшить реабилитацию пациентов
после операции. Кроме общехирур
гических преимуществ сварочной
технологии, ее применение в эндо
кринной хирургии позволяет избе
жать возникновения специфичных
осложнений, упростить работу в
сложных анатомо—топографичес
ких условиях.
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ANALYSIS OF THE SURGICAL TREATMENT RESULTS
IN THE THYROID GLAND DISEASES
Yu. N. Tarashchenko, М. Yu. Bolgov
ірургічне лікування непух
линних вогнищевих захво
рювань ЩЗ є одним з основ
них методів, що зумовлене
відсутністю ефективних консерва
тивних методів лікування з приводу
клінічно значущих вогнищевих ут
ворень ЩЗ [1, 2]. Показання до
хірургічного лікування активно об
говорюються в науковій літературі.
В рекомендаціях Американської та
Європейської Тиреоїдних Асоціацій
чітко зазначено, що непухлинні вуз
ли ЩЗ не є загрозою життю пацієн
та, отже, не потребують видалення.
Проте, в усіх сучасних рекомен
даціях так чи інакше наголошено,
що великі розміри, косметичний де
фект, швидкий ріст та навіть бажан
ня пацієнта позбавитися вузла мо
жуть бути достатнім обґрунтуван
ням вибору хірургічного лікування
непухлинних вогнищевих утворень
ЩЗ [3]. З іншого боку, оперативне
лікування пов'язане з ризиком ви
никнення ускладнень, як загально
хірургічних (кровотеча, нагноєння
рани), так і специфічних — ушкод
ження паращитоподібних залоз
(ПЩЗ) та поворотних гортанних
нервів (ПГН).
Так, за даними літератури, часто
та ушкодження ПГН становить від
4,1 до 5,16% — у вигляді транзитор
ного парезу, від 1,3 до 2,0% — постій
ного парезу. Післяопераційний гіпо
паратиреоз виникає в 1 — 7% хво
рих після операцій на ЩЗ [4 — 6].
Частота специфічних усклад
нень значно збільшується після по
вторних оперативних втручань, ви
далення загруднинного зоба, вико
нання тиреоїдектомії з серединною
дисекцією лімфатичних вузлів шиї і
становить від 13 до 50% [7, 8]. Це

Х

Реферат
Проаналізовані результати хірургічного лікування захворювань щитоподібної за'
лози (ЩЗ), в тому числі частота специфічних післяопераційних ускладнень, косме'
тичний ефект операції, тривалість лікування хворих у стаціонарі, радикальність
операції. Удосконалення методів операції та впровадження сучасних елект'
рохірургічних інструментів дозволило зменшити тривалість операції, величину
хірургічного розрізу, частоту виникнення гіпокальціемії після операції, тривалість
лікування хворого у стаціонарі.
Ключові слова: захворювання щитоподібної залози; хірургічне лікування; елект'
рохірургічні інструменти; післяопераційні ускладнення.

Abstract
The results of surgical treatment of the thyroid gland diseases were analyzed, including
the specific morbidity rate, cosmetic effect of the operation, stationary treatment of
patients duration, the operation radicalism.Improvement of the operation methods and
introduction of modern electric surgical instruments have permitted to reduce the oper'
ation duration, the surgical access length, the rate of postoperative hypocalcaemia
occurrence, duration of the patients stationary treatment.
Key words: diseases of thyroid gland; surgical treatment; еlectric surgical instru'
ments; postoperative complications.

пов'язане з вираженими рубцевими
змінами в ділянці ЩЗ, малим об’є
мом, часто атиповим розташуван
ням залишкової тканини. Частота
виникнення транзиторного парезу
ПГН після повторних операцій на
ЩЗ може бути в 9 разів більша, ніж
після первинних [9].
На сучасному етапі розвитку ен
докринної хірургії більшість хірур
гів намагаються проводити маніпу
ляції на ЩЗ з візуалізацією ПЩЗ та
ПГН ad oculus [10, 11]. При порів
нянні частоти виникнення гіпопа
ратиреозу після операції залежно
від проведення інтраопераційної
візуалізації ПЩЗ встановлено, що
після візуалізації всіх ПЩЗ тимчасо
вий гіпопаратиреоз спостерігали
частіше, ніж без їх візуалізації —
відповідно у 29 і 18,7% хворих, про
те, постійні форми гіпопаратиреозу
відзначали рідше [12]. Навіть вико
ристання інтраопераційного ней
ромоніторингу ПГН не може повні
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стю замінити їх візуалізацію [13]. То
му, візуалізацію ПГН та ПЩЗ вважа
ють "золотим стандартом" при хі
рургічному лікуванні захворювань
ЩЗ, вона забезпечує зменшення час
тоти виникнення специфічних ус
кладнень до 1%, проте, це потребує
високої кваліфікації хірурга [14].
Останнім часом в хірургічну
практику широко впроваджені елек
трозварювальні технології, завдяки
високим можливостям коагуляції су
дин вони дозволяють зменшити
кількість лігатур в рані або взагалі не
застосовувати їх, значно зменшити
тривалість операції.
Розробка власної методики опе
рації є наслідком багаторічного до
свіду виконання операцій на ЩЗ та
прагнення до покращення резуль
татів хірургічного лікування. Чітке
уявлення про ключові принципи су
часної тиреоїдної хірургії дозволило
поєднати комплекс технічних при
йомів у спосіб хірургічного лікуван
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ня захворювань ЩЗ (пат. України
82830 від 12.08.13), який з успіхом
використовують у практиці. Основ
ними завданнями розробленої ме
тодики операції були: радикальність,
мінімізація частоти ускладнень,
травматизації, покращення косме
тичного ефекту, зменшення трива
лості операції. Основою способу є
поетапність та поєднання елементів
принципово різних методик вида
лення ЩЗ, а саме, субтотальної суб
фасціальної резекції ЩЗ за О. В.
Ніколаєвим, яка була найпоширені
шою серед вихованців радянської
хірургічної школи, та екстрафасці
альної тиреоїдектомії, основопо
ложниками якої є західноєвропей
ські хірурги і яка поступово визнана
основною в Україні. Кожна з цих ме
тодик має свої переваги й недоліки.
Також, важливою особливістю є те,
що одним з основних інструментів
під час операції є затискач для елек
трохірургічного апарата LigaSure
(ValleyLab, США) або Патонмед
ЕКВЗ—300 (Україна), які активно ви
користовують в режимі як "коагу
ляції", так і "різання". Це дозволяє
прискорити обробляння судин та
забезпечити якісніший поточний
гемостаз в рані, що сприяє візуаліза
ції анатомічних структур.
Мета дослідження: проаналізува
ти результати хірургічного лікуван
ня захворювань ЩЗ та оцінити
ефективність запропонованої мето
дики операції.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Пацієнти розподілені на дві гру
пи. Перша група — 71 пацієнт, опе
ровані в клініці у 2010 — 2011 рр.;
друга група — 60 пацієнтів, оперо
вані у 2014 — 2015 рр. з використан
ням розробленої методики та елект
рохірургічних інструментів LigaSure
(ValleyLab, США) або Патонмед
ЕКВЗ—300 (Україна). Всі пацієнти
оперовані з приводу вогнищевого
ураження ЩЗ в обсязі тиреоїдек
томії. У дослідження не включали
хворих, у яких збільшені обсяг або
тривалість операції з приводу ди
фузного токсичного зоба, здійснено
тиреоїдектомією з лімфодисекцією
шиї, за широкої інвазії пухлини в
тканини шиї, наявності рецидивно
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го зобу, необхідності проведення ек
спрес—гістологічного дослідження.
У табл. 1 наведений розподіл
пацієнтів залежно від основного
діагнозу.
Для оцінки тяжкості захворюван
ня з точки зору хірургічної техніки
визначали сумарний об'єм ЩЗ за да
ними ультразвукового дослідження
(УЗД) (табл. 2).
Оскільки достовірної різниці по
казника в групах не було, слід вважа
ти, що тяжкість захворювання за су
марним об'ємом ЩЗ майже однако
ва.
Результати хірургічного лікуван
ня аналізували за такими показника
ми:
— тривалість операції;
—
наявність
специфічних
хірургічних ускладнень, зокрема,
гіпокальціемії, порушення функції
ПГН;
—
величина
хірургічного
розрізу;
— тривалість лікування хворого у
стаціонарі;
— радикальність операції.
Статистичний аналіз проводили
з використанням критеріїв Ст'юден
та та χ2.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Тривалість операції аналізували
по анестезіологічних картах історій
хвороби пацієнтів, в яких чітко виз

начені початок операції — розріз
шкіри та її завершення — накладан
ня шва шкіри. Тривалість операції у
другій групі становила у середньому
50 хв, у першій групі — 70,1 хв,
різниця достовірна (p< 0,001).
При оцінці перебігу раннього
післяопераційного періоду аналізу
вали специфічні ускладнення з уш
кодженням ПЩЗ та ПГН. Аналізува
ли післяопераційні щоденники чер
гових лікарів, а також результати ла
бораторного визначення вмісту за
гального та іонізованого кальцію в
крові до і після операції.
Так, у пацієнтів першої групи у
1—шу добу після операції виявляли
клінічні прояви гіпокальціемії, а са
ме, парестезію та симптом Хвостека
— у 13 (18%), лабораторно підтверд
жену гіпокальціемію — у 12 (17%). У
другій групі в одного пацієнта вияв
лений симптом Хвостека без зни
ження рівня кальцію в крові. За да
ними лабораторних досліджень,
гіпокальціемію без клінічних про
явів виявляли достовірно рідше
(p<0,05) — у 5% пацієнтів. З огляду
на більшу частоту виявлення гіпо
кальціемії у пацієнтів першої групи,
вивчено її залежність від тривалості
операції. За тривалості операції по
над 60 хв гіпокальціемія виявлена у
10 пацієнтів, менше 60 хв — у 2,
різниця достовірна (p<0,05). В усіх
хворих гіпокальціемія була тимча
совою, її компенсували шляхом при
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значення препаратів кальцію. При
дослідженні порушень функції ПГН
стійкі порушення фонації у хворих
обох груп не виявлені.
Величину хірургічного розрізу
аналізували по протоколах операції
та вимірюванням довжини післяо
пераційного рубця під час перев'я
зок. Так, у першій групі найчастіше
(у 66% пацієнтів) довжина хірургіч
ного розрізу становила від 50 до 80
мм, у середньому 65 мм, що відпо
відало класичному доступу до ЩЗ за
Кохером; у пацієнтів другої групи —
53 мм.
Тривалість лікування хворого у
стаціонарі становила у середньому в
першій групі — 9 днів, у другій групі
— 6,9 дня.
Радикальність хірургічного втру
чання аналізували по протоколах
УЗД після операції, в яких фіксували
об’єм залишкової тканини ЩЗ після
виконання тиреоїдектомії. Так, в
першій групі УЗД після операції про

ведене у 51 пацієнта, залишкова тка
нина ЩЗ виявлена у 7 (13,7%); в
другій групі УЗД проведене у 36
пацієнтів, залишкова тканина ЩЗ
виявлена у 3 (8,3%), різниця недо
стовірна. Слід відзначити, що під за
лишковою тканиною розуміли
об’єм тканини ЩЗ 0,2 — 0,3 см3.
Таким чином, результати прове
деного дослідження свідчать про
важливість постійного вдоскона
лення технічних прийомів та впро
вадження сучасної електрохірургіч
ної техніки в клінічну практику. До
ведена ефективність розробленої
методики операції з використанням
апаратів LigaSure (ValleyLab, США)
або Патонмед ЕКВЗ—300 (Україна),
що дозволило значно покращити
результати хірургічного лікування
внаслідок зменшення величини
хірургічного розрізу, тривалості
лікування пацієнта у стаціонарі. Ви
користання сучасних електрохірур
гічних інструментів забезпечило

значне зменшення тривалості опе
рації, травматизації м'яких тканин
шиї і, як наслідок, частоти виник
нення після операції гіпокальціемії
за умови збереження радикальності
втручання.

ВИСНОВКИ
1. Удосконалення хірургічної
техніки операцій на ЩЗ дозволило
покращити результати лікування
хворих, зокрема, косметичного
ефекту, зменшення тривалості ліку
вання пацієнта у стаціонарі.
2. За нашими даними, частота ви
никнення після операції гіпокальці
емії збільшується у міру збільшення
тривалості операції понад 60 хв.
3. Використання сучасних елект
рохірургічних інструментів LigaSure
(ValleyLab, США) або Патонмед
ЕКВЗ—300 (Україна) дозволило
значно зменшити тривалість опе
рації та частоту післяопераційних
ускладнень.
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ЗАСТОСУВАННЯ ОДНОПОРТОВОЇ ВІДЕОТОРАКОСКОПІЇ
В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ПЛЕВРАЛЬНОГО ВИПОТУ
Є. М. Маєтний
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України, м. Київ

APPLICATION OF A ONE—PORTED VIDEOTHORACOSCOPY
IN DIAGNOSIS AND TREATMENT OF A PLEURAL EXUDATE
E. М. Маyetniy
іагностика й лікування ексу
дативного плевриту акту
альні впродовж століть. Час
тота хвороб органів дихан
ня не тільки не має тенденції до
зменшення, а й значно збільшилася
через несприятливі екологічні та
економічні чинники [1, 2].
Перші торакоскопічні маніпу
ляції виконані саме з приводу ПВ. За
даними літератури, понад 80 різних
хвороб ускладнюються ПВ [2, 3].
Дослідники вважають ПВ синдро
мом, що ускладнює перебіг пато
логічних процесів і свідчить про не
сприятливий перебіг основного за
хворювання [1, 4, 5]. Статистичних
даних щодо поширення ПВ в Ук
раїні немає [2]. За етіологією виділя
ють п'ять типів ПВ:
— інфекційний (туберкульозний,
ятрогенне інфікування, парапнев
монічні інфекційні процеси);
— пухлинний (карцинома, зло
якісна лімфома, мезотеліома);
— за некомпенсованої серцевої
недостатності та тромбоемболії;
—посттравматичний;
— з інших причин (панкреатит,
ревматоїдний артрит, нефротичний
синдром, цироз печінки тощо).
Поліетіологічність захворювань,
що супроводжуються ПВ, зумовлює
доцільність проведення морфо
логічної діагностики. З методів до
слідження особливе місце посідають
відеоторакоскопічні (ВТС). Розви
ток мініінвазивних технологій не
лише дозволив застосовувати ВТС
методи в діагностиці внутрішньоп
левральних захворювань, а й значно
розширив спектр лікувальних втру
чань. Мала травматичність, висока
ефективність та можливість морфо
логічної діагностики є перевагами
ВТС оперативних втручань [6 — 8].
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Реферат
Проаналізовані результати обстеження й лікування 71 хворого з приводу плев'
рального випоту (ПВ) різного походження. Доведено ефективність застосування
однопортової торакоскопії в діагностиці та лікуванні ПВ у пацієнтів за неускладне'
ного перебігу внутрішньогрудних патологічних процесів. Відзначене зменшення
кількості плеврального ексудату на (15 ± 4)% та тривалості ексудації на (15 ± 9)%
після виконання однопортових торакоскопічних втручань, зменшення операційної
травми та суб'єктивного відчуття болю, а також кращий косметичний ефект.
Ключові слова: плевральний випіт; торакоскопічні втручання.

Abstract
The results of examination and treatment of 71 patients for pleural exudates (PE) of var'
ious origin were analyzed. The efficacy of application of a one—ported thoracoscopy in
diagnosis and treatment of a PE in patients with noncomplicated course of intrathoracic
pathological processes was proved. The reduction of the PE quantity by (15 ± 4)% and
duration of exudation by (15 ± 9)% was noted after performance of a one—ported tho'
racoscopic interventions, reduction of operative trauma and subjective sensation of
pain, аs well as best cosmetic effect.
Key words: pleural exudate; thoracoscopic interventions.

Виконання класичного ВТС втру
чання передбачає застосування ен
доскопічної відеокамери та 2—3
спеціальних портів для ендо
скопічних інструментів. Як правило,
їх розташовують у вигляді "піраміди"
з вершиною до мети [6]. Проте, при
застосуванні торакоскопічних ме
тодик діагностики й лікування з ча
сом, крім переваг, виявлені і деякі не
доліки. При складних внутрішньо
грудних патологічних процесах та
зміненій анатомії досить часто ви
никала потреба у застосуванні до
даткових портів або додатковому
виконанні мініторакотомії [1, 8].
Після операції у деяких пацієнтів ви
никали парестезія, біль в ділянці то
ракопортових ран, хронічне запа
лення м'яких тканин, зокрема, спе
цифічне [3, 5, 8]. Важливу роль від
іграють і косметичні результати опе
ративного втручання.
Для зменшення частоти зазначе
них недоліків та ускладнень запро
поновані два шляхи: мінімізація
діаметра залучених інструментів та

застосування однопортової хірургії
[6, 8, 9].
Мета дослідження: вивчити мож
ливості та ефективність застосуван
ня однопортових ВТС втручань в
діагностиці й лікуванні пацієнтів з
приводу плеврального випоту.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати ліку
вання пацієнтів з приводу ПВ різно
го походження за період з 2010 по
2015 р. Сформована послідовна гру
па пацієнтів, у яких застосовані од
нопортові ВТС втручання,з приводу
ПВ різного ґенезу, до якої включені
28 пацієнтів (І група). У 43 пацієнтів,
зіставних за статтю, віком, нозо
логією, поширенням внутрішньо
грудного процесу та супутніми за
хворюваннями, здійснене типове
ВТС втручання за стандартною ме
тодикою (ІІ група).
Під час проведення передопе
раційної підготовки в усіх пацієнтів
сформований штучний пневмото
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ристовуємо універсальний порт,
суттєвою перевагою якого є мож
ливість застосовувати зварювальні
ендоскопічні інструменти для здій
снення парціальної плевректомії та
декортикації за допомогою вітчиз
няного апарата зварювання біоло
гічних тканин ЕК 300М1, який вва
жаємо оптимальним для проведен
ня пневмолізу та адгезіолізу.
Критеріями оцінки результатів
дослідження в групах були:
— доступність виконання біопсії
для морфологічної верифікації
внутрішньогрудного процесу;
— тривалість і технічна склад
ність виконання втручання;
—
ефективність
візуалізації
внутрішньогрудних структур;
— кількість та тривалість ексу
дації після операції;
— косметичний та суб'єктивний
ефект оперативного втручання.
Оцінку сенсорного сприйняття
болю та емоційного ставлення до
нього проводили за цифровою рей
тинговою шкалою (Numerical Rating
Scale — NRS). Вираженість больово
го синдрому після ВТС втручання
розцінюємо як суттєвий компонент
перебігу післяопераційного періоду,

ракс, проведено скелетотопічну
розмітку для здійснення доступу під
контролем рентгеноскопічного до
слідження. За даними загальноклі
нічних досліджень та результатами
передопераційної підготовки про
гнозували внутрішньоплевральні
порушення, складали план опера
тивного втручання.
Однопортові втручання викону
вали з використанням телескопа
діаметром 10 мм з робочим каналом
або універсального порта. За мето
дикою анестезіологічного забезпе
чення, прийнятою в клініці, застосо
вана місцева анестезія з комбінова
ним внутрішньовенним наркозом.
Сформований шляхом штучного
пневмотораксу колапс легені дозво
лив відмовитись від інтраплевраль
ної інсуфляції та використовувати
універсальний торакопорт для ен
довідеокамери і кількох інструмен
тів без виникнення гемодинамічних
та дихальних розладів. Перевагу від
давали телескопу діаметром 5 мм з
скошеною на 30° оптикою та інстру
ментам SILS Articulating Hand Instru
ments "Сovidien".
В подальшому від телескопа з ро
бочим каналом відмовились, вико
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оскільки обмеження руху пацієнтів
внаслідок болю істотно підвищує
ризик виникнення серцево—леге
невих та тромбоемболічних усклад
нень.
Статистичний аналіз проведе
ний на персональному комп'ютері
за допомогою спеціалізованого па
кету статистичних програм IPSS
(trail—version) для Windows з вико
ристанням параметричних і непа
раметричних методів обробки ре
зультатів відповідно до типу роз
поділу змінних. Вірогідними вважа
ли розбіжності показників за
ймовірності похибки р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В структурі втручань суттєво пе
реважали діагностичні ВТС. В табл.
1 наведені виконані оперативні
втручання.
Важливим аспектом оперативно
го втручання є визначення місця
встановлення торакопорта та мож
ливості переходу на мініторакотом
ний доступ. За протоколом клініки,
при розташуванні першого торако
порта або встановленні універсаль
ного порта перевагу віддавали п’ято
му або шостому міжребровим про
міжкам в межах середньої пахвин
ної лінії. При необхідності цей типо
вий розріз подовжували до бічної
торакотомії.
Під час операційної ревізії до
статньої візуалізації досягали при
розташуванні телескопа камери в
межах середньої пахвинної лінії
шляхом розвороту телескопа на 30°.
Огляд плевральної порожнини
був достатнім в обох групах, обсте
жені всі її ділянки та плевро—реб
рові синуси.
У 23 (82%) пацієнтів І групи опе
ративне втручання виконувала одна
операційна бригада. Набуття досвіду
виконання однопортового втручан
ня дозволило зменшити його три
валість.
Загальна тривалість ВТС і з
біопсією парієтальної плеври у І
групі становила у середньому (30 ±
0,5) хв, у ІІ групі — (45 ± 3,1) хв. Три
валість парціальної плевректомії та
видалення лімфатичних вузлів сере
достіння (90 ± 22,4) хв, як за одно
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портового втручання, так і типового
ВТС. Слід відзначити складність
маніпуляцій за однопортового до
ступу, що спонукало до переходу в
мініторакотомію — в одного хворо
го та встановлення додаткових пор
тів — у 3 під час оперативних втру
чань на середостінні.
При порівнянні отриманих да
них з використанням критерію
Манна—Уїтні достовірні розбіжно
сті тривалості оперативного втру
чання не виявлені (U = 151,0, р>0,05).
Об'єм крововтрати в обох групах
становив у середньому (20 ± 7) мл.
Конверсія в мініторакотомію
здійснена в одного хворого під час
оперативного втручання на лімфа
тичних вузлах середостіння після
інтраопераційної ревізії у зв'язку з
поширенням внутрішньогрудного
процесу та високим ризиком по
шкодження верхньої порожнистої
вени.
В усіх пацієнтів після оператив
ного втручання встановлений мор
фологічний діагноз.
Видалення ексудату після опе
рації у пацієнтів І групи відбувалося
на (15 ± 9)% швидше, ніж у пацієнтів
ІІ групи. При порівнянні добової
кількості ексудату відзначене її стій
ке зменшення у пацієнтів І групи з
2—ї доби після операції на (15 ± 4)%.

Аналіз тривалості ексудації після
операції свідчив про її зменшення у
пацієнтів І групи на 14%, що сприяло
видаленню дренажа з плевральної
порожнини на 2 — 3 доби раніше.
Винятком були 4 пацієнта, у яких
з приводу метастатичного ураження
плеври тривалість плевральної ексу
дації була більше, що потребувало
проведення додаткового специфіч
ного лікування.
У 5 (11,62%) пацієнтів ІІ групи в
ранньому післяопераційному пері
оді виникла парестезія, у пацієнтів І
групи такого ускладнення не було.
Ступінь суб'єктивної чутливості
до болю за цифровою рейтинговою
шкалою NRS у пацієнтів визначали
протягом 5 діб (табл. 2).
Отже, при застосуванні однопор
тового ВТС втручання в І групі
відзначене зменшення ступеня
суб'єктивного відчуття болю з 2—ї
доби після операції. У пацієнтів цієї
групи спостерігали ранню мобілі
зацію та розширення спектру рухо
вої активності, що зменшувало ри
зик виникнення тромбоемболічних
та гіпостатичних ускладнень.
Також встановлено зменшення
медикаментозного навантаження у
пацієнтів після однопортового втру
чання та поліпшення його суб'єк
тивного сприйняття і косметичного
ефекту операції.

Тривалість лікування у стаціонарі
пацієнтів обох груп, включаючи пе
редопераційне обстеження та пере
допераційну підготовку, становила
від 23 до 27 днів, у середньому (25,4 ±
2,0) дня. Зважаючи на невеликий
досвід виконання однопортових
втручань, тривалість лікування хво
рих у стаціонарі свідомо збільшува
ли з метою ретельного контролю
перебігу післяопераційного періоду.

ВИСНОВКИ
1. Однопортове ВТС втручання
дозволяє здійснити біопсію паріє
тальної плеври та забезпечує кра
щий косметичний ефект.
2. Проведення однопортового
ВТС втручання сприяло зменшенню
операційної травми.
3. Однопортове ВТС втручання
менш тривале і забезпечує адекватну
візуалізацію
внутрішньогрудних
структур.
4. Суб'єктивно при однопортово
му ВТС втручанні інтенсивність бо
лю менша, ніж за типових втручань.
5. При однопортовому ВТС втру
чанні мінімізується поширення ін
фекції в грудній стінці та інвазивне
метастазування.
6. За сприятливих клініко—рент
генологічних показників однопор
тове ВТС втручання є методом вибо
ру в діагностиці та лікуванні ПВ.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПЛАСТИКИ
З ВИКОРИСТАННЯМ СЕГМЕНТА КИШКИ З ПРИВОДУ
ЯТРОГЕННОГО ПОШКОДЖЕННЯ СЕЧОВОДА
Е. О. Стаховський, П. С. Вукалович, О. А. Войленко, О. Е. Стаховський,
Ю. В. Вітрук, О. А. Кононенко
Національний інститут раку, м. Київ

PECULIARITIES OF METHOD AND RESULTS OF PLASTY,
USING INTESTINAL SEGMENT,
FOR IATROGENIC INJURY OF URETER
Е. О. Stakhovskiy, P. S. Vukalovych, О. А. Voylenko, О. Е. Stakhovskiy,
Yu. V. Vitruk, О. А. Коnonenko
провадження нових методів
лікування (лапароскопічних,
ендоскопічних), збільшення
онкологічної
захворюва
ності, розширення показань до опе
ративного і комбінованого лікуван
ня супроводжуються збільшенням
частоти ЯПС, яка сягає 30% при ліку
ванні злоякісних новоутворень ор
ганів малого таза та черевної порож
нини [1]. Особливістю проблеми є
те, що досить часто ЯПС виникає
при виконанні не тільки гінеко
логічних, загальнохірургічних, ла
пароскопічних, а й урологічних
втручань, що ускладнює вирішення
цієї проблеми.
Так, під час виконання оператив
них втручань з використанням уре
терореноскопії (УРС) відрив або
перфорація сечовода виникла у 3,5%
спостережень [2]. Ці ускладнення
потребували здійснення нефрек
томії, що неприпустимо на сучасно
му рівні розвитку медицини.
Розроблені численні пластичні
операції, що передбачають віднов
лення прохідності сечових шляхів.
Проте, за наявності протяжних де
фектів сечовода внаслідок впливу
променевої терапії, формування за
очеревинного фіброзу або відриву
сечовода з некрозом його дисталь
ної частини відновлення уроди
наміки по сечових шляхах немож
ливе. За таких ситуацій доцільно ви
користовувати органозамісні опе
рації [3], які сьогодні є предметом
вивчення, аналізу та вдосконалення.
З метою заміщення сечовода за
пропоновані різні трансплантати:

В

Реферат
На основі аналізу результатів обстеження й лікування 53 хворих з приводу ятро'
генного пошкодження сечовода (ЯПС), показаннями до заміщення сечовода сег'
ментом тонкої кишки були його протяжні необоротні зміни за умови збереження
функції нирки. Сегментарна пластика сечовода виконана у 8 (15,1%) хворих, суб'
тотальна — у 16 (30,2%), тотальна — у 14 (26,4%), двобічна — у 15 (28,3%). З ме'
тою запобігання міхурово—кишкового рефлюксу моделювали дистальний відділ
трансплантата кишечнику. У 35 (66%) хворих вивертали 2 — 3 см дистального
відділу слизової оболонки кишки з формуванням манжети. У 18 (34%) хворих ство'
рення антирефлюксної манжети доповнювали її моделюванням за методикою
інтраілеальної пластики, що передбачало формування в зоні кишково—міхурово'
го анастомозу двох окремих каналів. При використанні інтраілеальної пластики
міхурово—кишковий рефлюкс виник у 2 (11,1%) хворих, стандартної методики ут'
ворення манжети — у 13 (37,1%).
Ключові слова: ятрогенне пошкодження сечовода; уретерогідронефроз; пласти'
ка сечовода з використанням сегмента кишки.

Abstract
Basing on analysis of the examination and treatment results in 53 patients, suffering
iatrogenic injury of ureter (IIU), the indications for ureteric reconstruction using intes'
tinal segment were the ureter long irreversible changes, while renal function preserved.
A segmental ureteric plasty was done in 8 (15.1%) patients, a subtotal one — in 16
(30.2%), total — in 14 (26.4%), and bilateral — in 15 (28.3%). With the objective to pre'
vent the bladder—intestinal reflux occurrence a distal part of the intestinal transplant
was modeled. In 35 (66%) patients 2 — 3 сm of distal part of intestinal mucosa were
turned out with the wrap formation. In 18 (34%) patients the creation of antireflux wrap
was added by its modeling in a kind of intraileal plasty with formation of two separate
channels in the intestinal—bladder anastomosis region. While performance of intraileal
plasty of the bladder—intestinal reflux have occurred in 2 (11.1%) patients, and after
procedure with the wrap formation — in 13 (37.1%).
Key words: iatrogenic injury of ureter; ureterohydronephrosis; plasty of ureter, using
intestinal segment.

судини, маткові труби, червоподіб
ний відросток, трубки з очеревини
та різних синтетичних полімерів,
проте, всі вони не забезпечують на
лежний клінічний ефект [4, 5].
Найкращим трансплантатом для
заміщення сечовода вважають тонку
кишку [6, 7], що зумовлено її мобіль
ністю, достатнім діаметром та ак
тивною перистальтикою.
Поряд з цим, основні етапи плас
тики сечовода з використанням сег
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мента кишки, формування сечовод
но—кишкового та кишково—міху
рового анастомозів є предметом
дискусії. Не висвітлені показання,
особливості оперативної техніки,
уродинаміки та функція нирки у
пацієнтів у віддаленому періоді після
такої пластики сечовода.
Мета: визначити показання та
проаналізувати ефективність замі
щення сечовода сегментом тонкої
кишки при лікуванні ЯПС.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Клінічний аналіз проведений у
53 хворих (68 уражених сечоводів) з
ЯПС, яким у науково—дослідному
відділенні пластичної та реконст
руктивної окноурології проведене
обстеження та оперативне лікуван
ня з заміщенням сечовода ізольова
ним сегментом тонкої кишки.
Причинами ЯПС були урологічні
та гінекологічні операції — відпо
відно у 19 (35,9%) і 15 (28,3%) хво
рих, післяпроменевий заочеревин
ний фіброз — у 14 (26,4%), загаль
нохірургічні оперативні втручання
— у 5 (9,4%). Вік пацієнтів від 20 до
67 років, у середньому (48,5 ± 8,7)
року. Чоловіків було 22 (41,5%),
жінок — 31 (58,5%).
Однобічний уретерогідронеф
роз (УГН) діагностований у 38
(71,7%) пацієнтів, в тому числі УГН
єдиної нирки — в 1, двобічний — у
15 (28,3%).
Хворим проведене комплексне
обстеження з вивчення анатомо—
функціональних змін сечової систе
ми та функції нирок до і після опе
рації, що включало: лабораторні
аналізи, ультразвукове дослідження
(УЗД), екскреторну урографію, анте
градну пієлоуретерографію, цисто
графію, комп'ютерну та магніторе
зонансну томографію, кліренс—тес
ти ендогенного креатиніну, ди
намічну реносцинтиграфію, уроф
лоуметрію.
Однобічна пластика сечоводів
здійснена у 38 (71,7%) пацієнтів,
двобічна — у 15 (28,3%).
Віддалені результати вивчені у 45
(84,9%) хворих у строки від 3 міс до
25 років. Ефективність оперативно
го лікування оцінювали за 4—баль
ною шкалою:
— відмінний результат: відсут
ність скарг та проявів пієлонефриту,
повне відновлення уродинаміки по
верхніх сечових шляхах (ВСШ),
відновлення нормальних розмірів
сечовода, чашечно—мискової сис
теми нирки, нормальні показники
клубочкової фільтрації (КФ), відсут
ність міхурово—кишкового реф
люксу, збереження працездатності;
— хороший результат: періодич
но біль на боці пошкодження сечо
вода, відсутність загострення пієло
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нефриту, за даними рентгенорадіо
логічних досліджень позитивна ди
наміка анатомо—функціональних
змін у порівнянні з такими до опе
рації, зокрема, нормалізація розмі
рів або зменшення ступеня розши
рення порожнинної системи нирки,
покращення уродинаміки та функції
нирки, виведення контрастної речо
вини з нирки, при фармакостиму
ляції лазиксом, збереження працез
датності;
— задовільний результат: скарги
на періодичний ниючий біль у попе
рековій ділянці, можливе періодич
не загострення пієлонефриту, що
піддаються антибактеріальній те
рапії, збереження уродинаміки та
функції нирки на доопераційному
рівні, можливий міхурово—кишко
вий рефлюкс, за відсутності хроніч
ної ниркової недостатності (ХНН)
працездатність збережена;
— незадовільний результат: від
сутність суб'єктивного покращення
стану хворого, прогресивне погір
шення уродинаміки та функції нир
ки, прогресування ХНН за двобічно
го ураження, рецидивна обструкція
сечовода.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В усіх хворих причиною погір
шення функції нирки був УГН, зу
мовлений порушенням прохідності
сечовода на значному протязі (по
над 1/3 його довжини). У 4 хворих
ЯПС супроводжувалося утворенням
нориці сечовода.
У 17 (25%) хворих обструкція се
човода діагностована на рівні верх
ньої та середньої третини, у 39
(57,4%) — нижньої половини, у 12
(17,6%) — нижньої третини.
ХНН діагностована у 15 хворих
за двобічного ЯПС та в 1 — ЯПС єди
ної нирки (табл. 1).
Як перший етап лікування у 32
(60,4%) хворих (41 сечовід) викона

Òàáëèöÿ 1.
Ñòàä³ÿ ÕÍÍ

Ëàòåíòíà
Êîìïåíñàö³¿
²íòåðì³òóþ÷à
Ïðèì³òêà.

на пункційна нефростомія під кон
тролем УЗД. До госпіталізації в кліні
ку у 6 (11,3%) хворих здійснено уре
терокутанеостомію на боці пошкод
женого сечовода.
Показаннями до заміщення сечо
вода сегментом тонкої кишки були
протяжне пошкодження сечовода
(понад 1/3 його довжини) — у 58
(85,3%) хворих, необоротні фіброз
ні зміни стінки сечовода — у 23
(33,8%) на тлі збереженої функції
нирки (рівень КФ на боці ураження
понад 15 мл/хв).
З огляду на неоднорідність ана
томо—функціональних змін ВСШ,
використані різні варіанти заміщен
ня сечовода сегментом тонкої киш
ки.
Сегментарна пластика сечовода
виконана у 8 (15,1%) хворих, субто
тальна — у 16 (30,2%), тотальна — у
14 (26,4%). У 15 (28,3%) хворих
здійснена двобічна уретероілеопла
стика.
Під час здійснення пластики се
човодів з використанням сегмента
тонкої кишки ми дотримували таких
принципів виконання операції.
Кишковий трансплантат має бути
адекватної довжини. Для заміщення
сечовода використовували сегмент
тонкої кишки довжиною у середньо
му (21,4 ± 3,6) см. За надто довгого
трансплантата поганий пасаж сечі
може спричинити ацидоз. Сегмент
кишки слід відсікати на відстані 40
см від ілеоцекального клапана,
оскільки термінальна частина тон
кої кишки має спільне кровопоста
чання та іннервацію з сліпою киш
кою, ціанокобаламін (вітамін В12)
всмоктується в основному у дис
тальному відділі клубової кишки. Для
відновлення цілісності тонкого ки
шечнику накладали анастомоз кі
нець у кінець з обов'язковою ревізі
єю його прохідності. За довжини
кишкового трансплантата понад 15
см його розташовують ізоперис

Ñòàä³¿ ÕÍÍ
ÇÊÔ, ìë/õâ (x ± m)

51,2 ± 5,1
36,4 ± 2,2
30,1 ± 2,5
ÇÊÔ – çàãàëüíà ÊÔ.

Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ
àáñ.

%

7
5
4

43,8
31,2
25
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Òàáëèöÿ 2.

Àíàòîìî–ôóíêö³îíàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ÂÑØ äî ³ ï³ñëÿ çàì³ùåííÿ ñå÷îâîäó ñåãìåíòîì òîíêî¿
êèøêè
Ïîêàçíèê

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà
äî îïåðàö³¿,
ï³ñëÿ îïåðàö³¿,
n = 53 (105 ñå÷îâîä³â)
n = 45 (89 ñå÷îâîä³â)

ÓÃÍ (ñå÷îâîä³â), àáñ. (%)
ÊÔ íà áîö³ óðàæåííÿ, ìë/õâ (x ± m)
ÇÊÔ, ìë/õâ (x ± m)
ÕÍÍ (ÇÊÔ 60 ìë/õâ ³ ìåíøå), àáñ. (%)
тальтично. Сечоводно—кишковий
анастомоз накладали кінець у бік.
Слизова оболонка трансплантата в
перші дні виділяє велику кількість
слизу, тому його слід дренувати.
Кишковий трансплантат розташо
вували в черевній порожнині, а ана
стомози — екстраперитонеально.
При заміщенні обох сечоводів вико
ристовували один трансплантат,
який розташовували ізоперисталь
тично.
У 35 (66%) хворих вивертали 2 —
3 см дистального відділу слизової
оболонки кишки і формували ман
жету. У 18 (34%) хворих утворення
антирефлюксної манжети доповню
вали її моделюванням за методикою
інтраілеальної пластики проф. Е. О.
Стаховського, що передбачало фор
мування в зоні кишково—міхурово
го анастомозу двох окремих каналів.
В основу способу інтраілеальної
пластики покладений принцип ан
тирефлюксного захисту при здій
сненні уретероцистонеостомії, що
передбачає резекцію 3 — 4 см брижі
термінальної частини кишки; дис
тальний кінець трансплантата ви
вертають слизовою оболонкою на
зовні протягом 3 — 4 см; поздовжнім
розрізом на 12 та 6 годин умовного
циферблата слизову оболонку ви
вернутої частини кишки розсікають

Òàáëèöÿ 3.

68 (64,8)
25,6 ± 5,4
62,6 ± 13,9
16 (30,2)

28 (31,5)
32,2 ± 7,5
70,2 ± 9,7
6 (13,3)

на довжину 1,5 — 2 см. Накладають
інтраілеальний безперервно—вуз
ловий шов від основи вивернутої ча
стини кишкового трансплантата з
поступовим відвертанням її в дис
тальному напрямку. Термінальні 1 —
2 см залишають без інтраілеального
шва з метою подальшого моделю
вання антирефлюксної манжети.
Дистальну частину трансплантата
інвагінують в сечовий міхур в ділян
ці його купола.
В усіх хворих операцію викону
вали з використанням лапаротом
ного доступу під комбінованою
епідуральною анестезією. Крововт
рата становила у середньому (110 ±
38) мл. Тривалість лікування хворого
у стаціонарі після операції (12,4 ±
1,5) дня.
Ускладнення в ранньому післяо
пераційному періоді виникли у 17
(32%) пацієнтів: в 1 — гостра не
прохідність кишечнику у 4 — на
гноєння операційної рани, у 8 — за
гострення пієлонефриту, загострен
ня ХНН — у 6 пацієнтів при ХНН в
інтермітуючій стадії, що потребува
ло медикаментозної корекції пору
шень азотистого обміну, водно—
електролітного балансу, проведення
антибактеріальної терапії.
Після виконання реконструктив
них оперативних втручань з вико

Óñêëàäíåííÿ ó â³ääàëåíîìó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³
Óñêëàäíåííÿ

Ïîâòîðí³ îïåðàö³¿
ôîðìóâàííÿ ñå÷îâîäíî–êèøêîâîãî àíàñòîìîçó
ôîðìóâàííÿ êèøêîâî–ñå÷îì³õóðîâîãî
àíàñòîìîçó
íåôðóðåòåðåêòîì³ÿ (òåðì³íàëüíèé ÓÃÍ)
Ìåòàáîë³÷íèé àöèäîç
Ðåôëþêñ
ñòâîðåííÿ ìàíæåòè (35)
ñòâîðåííÿ ìàíæåòè, ³íòðà³ëåàëüíà ïëàñòèêà (18)
* Äîñòîâ³ðí³ñòü
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Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü
àáñ.
%

4
1
2

7,5

1
2
3,7
15
13*
37,1
2*
11,1
ð=0,04; ÷2=3,97

Äîñòîâ³ðí³ñòü
ïîêàçíèê³â

÷2 = 7,8 ð = 0,01
ð < 0,05
ð < 0,05
÷2 = 2,03 ð = 0,36

ристанням сегмента тонкої кишки
УГН усунутий у 32 (53%) та зменши
лася його тяжкість — у 28 (47%) хво
рих (χ2 = 7,8; р = 0,01), швидкість КФ
збільшилася з (25,6 ± 5,4) до (32,2 ±
7,5) мл/хв на боці ураження, ЗКФ —з
(62,6 ± 13,9) до (70,2 ± 9,7) мл/хв (t—
test; р < 0,05) (табл. 2).
За даними статистичного аналізу
не виявлено достовірної різниці між
частотою виявлення ХНН до і після
операції, що зумовлене невеликою
кількістю пацієнтів у дослідженні (χ2
= 2,03; р = 0,36), хоча відзначена по
зитивна динаміка щодо зменшення
кількості пацієнтів з ХНН з 16
(30,2%) до 6 (13,3%) після здійснення
ілеоуретеропластики.
У віддаленому післяопераційно
му періоді рецидивна обструкція се
човодів діагностована у 4 (7,5%) хво
рих, в тому числі стриктура сечовод
но—кишкового анастомозу — в 1
(1,8%), кишково—міхурового — у 3
(5,6%). За наявності рецидивної об
струкції сечоводів показане повтор
не формування анастомозу. В 1
(1,8%) хворого з приводу терміналь
ного УГН виконана нефруретерек
томія (табл. 3).
Метаболічний ацидоз відзначе
ний у 2 (3,7%) хворих після двобіч
ної пластики, успішно коригований
шляхом застосування лужної води.
Після інтраілеальної пластики міху
рово—кишковий рефлюкс виник у 2
(11,1%), після стандартної методики
формування манжет — у 13 (37,1%)
хворих (р=0,04; χ2=3,97).
У 15 (32,6%) пацієнтів досягну
тий відмінний результат, у 17 (37,2%)
— хороший, в 11 (25,6%) — за
довільний, у 2 (4,6%) хворих резуль
тат незадовільний.
Незважаючи на хороші функціо
нальні результати після пластики се
човодів з використанням сегмента
кишки, онкологічний результат у 5
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(9,4%) пацієнтів поганий. У 3 (5,6%) з
них виявлене прогресування основ
ного онкологічного захворювання у
перший рік спостереження. У зв'язку
з виникненням місцевого рецидиву,
множинних метастазів у паренхіма
тозних органах хворі померли че
рез 6, 7 та 11 міс після пластичного
та реконструктивного оперативно
го втручання. Ще у 2 (3,8%) пацієнтів
прогресування онкологічного за
хворювання виявлене на другий рік
спостереження, що стало причиною
їх смерті.
Як свідчать дані дослідження, іле
оуретеропластика забезпечує ефек
тивне відновлення пасажу сечі за
мінімальної частоти ускладнень.
Відзначали хорошу перистальтику,
мобільність та кровопостачання
кишкового трансплантата. За хоро
шої прохідності анастомозів кон
трастна речовина швидко перемі
щувалася в сечовий міхур, слабо
контрастувала кишковий транс
плантат.
Запропонована нами оператив
на техніка виконання пластики се
човодів з використанням сегмента
тонкої кишки відрізнялася від опи
саних у вітчизняній та зарубіжній
літературі. На відміну від наведених
методик [8, 9], ми розташовували
кишковий трансплантат внутріш
ньоочеревинно, що попереджало
ішемію сегмента тонкої кишки та се
човодно—кишкового анастомозу,
забезпечувало адекватну перисталь
тику виключеного сегмента кишки;
сечоводно—кишковий анастомоз
накладали екстраперитонеально кі
нець у бік з метою попередження ут
ворення стриктури, також екстрапе
ритонеальне розташування анасто

мозу попереджало формування се
чових запливів. Особливістю мето
дики є те, що тонкокишковий транс
плантат був адекватної довжини, ад
же, за занадто довгого сегмента тон
кої кишки можливий перегин транс
плантата, що спричиняє застій слизу
та сечі, підвищує ризик виникнення
ацидозу. В той же час, за короткого
трансплантата внаслідок його натя
гу та ішемії порушується перисталь
тика, що спричиняє формування
стриктури анастомозів.
Основним показанням до вико
нання ілеоуретеропластики є про
тяжне пошкодження сечовода, ви
никнення необоротних змін в його
стінці за умови збереження функції
нирки.
На основі аналізу результатів
дослідження сформульовані проти
показаннями до здійснення пласти
ки сечоводів з використанням сег
мента тонкої кишки: прогресування
основного онкологічного захворю
вання, ХНН у термінальній стадії, су
путні захворювання у стадії деком
пенсації, нейрогенний сечовий
міхур (об'єм залишкової сечі понад
100 мл).
Здійснення інтраілеальної плас
тики сприяло зменшенню частоти
виникнення міхурово—кишкового
рефлюксу на 26%, отже, ми вважаємо
наявність рефлюксу ускладненням
операції, хоча інші автори [10] вва
жають його закономірним.
Ускладнення в ранньому післяо
пераційному періоді виникли у 32%
хворих. Така частота ускладнень
пов'язана з тим, що 14 (26,4%)
пацієнтам проводили променеву те
рапію в складі комбінованого ліку
вання онкологічного захворювання,

у 27 (50,9%) — виконано по 2 опе
рації та більше на органах малого
таза та заочеревинному просторі, у
16 (30,2%) хворих ЯПС супроводжу
валося ХНН. У пацієнтів після про
меневої терапії, спостерігали більшу
частоту таких післяопераційних ус
кладнень, як ранова інфекція, не
прохідність кишечнику, пов'язаних з
формуванням післяпроменевого
фіброзу, ішемії та спайкової хворо
би.
Усунення зовнішнього дренуван
ня нирки (нефростоми, уретероку
танеостоми), що здійснене у 38 хво
рих, дозволило покращити якість їх
життя після ілеоуретеропластики.
У віддаленому періоді після вико
нання реконструктивних оператив
них втручань спостерігали збіль
шення рівня ЗКФ на боці ураження з
(25,6 ± 5,4) до (32,2 ± 7,5) мл/хв, що
сприяло зменшенню частоти ви
никнення ХНН.

ВИСНОВКИ
1. Основним показанням до ви
конання пластики сечоводів з вико
ристанням сегмента тонкої кишки є
протяжні необоротні зміни за умови
збереження функції нирки.
2. Альтернативою нефректомії є
пластика сечоводів з використан
ням сегмента тонкої кишки, що дає
можливість зберегти нирку та по
кращити її функцію, зменшити час
тоту ХНН.
3. З метою попередження міхуро
во—кишкового рефлюксу ефектив
не застосування манжети та інтра
ілеальної пластики з формуванням в
дистальному відділі кишкового
трансплантата двох каналів.
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ПЛАСТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОНКИХ
КОЖНО—ЖИРОВЫХ ЛОСКУТОВ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ
СТЕНКИ ПО ПОВОДУ ПОВРЕЖДЕНИЙ КИСТИ И ПАЛЬЦЕВ
Д. А. Пасичный
Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи имени А. И. Мещанинова

PLASTY, USING THIN CUTANEO—ADIPOSAL FLAPS
OF ANTERIOR ABDOMINAL WALL,
FOR INJURIES OF THE WRIST AND THUMBS
D. А. Pasichniy
острадавшие с повреждени
ями кисти составляют от 10
до 30% госпитализирован
ных в отделения неотлож
ной помощи по поводу травмы. У
75% из них выявляют открытые по
вреждения кисти, у 4,8% — с обшир
ными дефектами тканей, что требу
ет пластического замещения. В по
следующем у 6 — 12,5% больных ус
танавливают инвалидность [1, 2].
Функциональная значимость кисти
и пальцев, высокая частота их по
вреждения, а также последующей
инвалидизации пациентов трудо
способного возраста определяют
актуальность совершенствования
органосохраняющих хирургичес
ких методов лечения.
Цель работы: улучшить результа
ты восстановления дефектов по
кровных тканей кисти и пальцев пу
тем совершенствования возможнос
тей "итальянской" пластики с при
менением тонких кожно—жировых
лоскутов передней брюшной стен
ки.

П

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Обобщен собственный опыт
применения кожно—жировых лос
кутов передней брюшной стенки в
целях пластики у 6 пострадавших (5
мужчин, 1 женщины) в возрасте от
24 до 43 лет (в среднем 31,8 года), у
которых отмечено повреждение
мягких тканей кисти и пальцев с об
нажением костей и сухожилий:
скальпированные раны пальцев ки
сти с обнажением костных и сухо
жильных структур и начальными
признаками мумификации ногте

Реферат
Представлен опыт поздней пластики с применением тонких кожно—жировых ло'
скутов брюшной стенки полнослойных ран мягких тканей пальцев и кисти у 6 по'
страдавших. Критические послеоперационные осложнения или утрату лоскутов
не наблюдали. Участки краевого некроза лоскутов у 3 больных иссечены, осуще'
ствлено зашивание раны или аутодермопластика, у 1 из них выполнена остеосек'
вестрэктомия. Цель реконструкции — восстановление покровных тканей и ревас'
куляризация дефектов пальцев и кистей — достигнута у всех пациентов.
Ключевые слова: раны пальцев, кисти; лоскуты; реваскуляризация; пластичес'
кая хирургия.

Abstract
Experience of a late plasty, using a thin cutaneo—adiposal flaps of abdominal wall of a
full—layered wounds of soft tissues of the thumbs and a wrist in 6 injured persons, was
presented. Critical postoperative complications and the flaps loss were not observed.
Parts of the edge necrosis of the flaps in 3 patients were excised, the wound suturing
was done or autodermoplasty, in 1 of them osteosequesterectomy was performed. The
reconstruction purpose — restoration of the cover tissues and revascularization of the
thumbs and wrists defects — was achieved in all the patients.
Key words: wounds of thumbs; flaps; revascularization; plastic surgery.

вых фаланг — у 2, посттравматичес
кий некроз мягких тканей пальцев
кистей (после операций вскрытия
флегмоны кисти и наложения шва
сухожилия глубокого сгибателя) — у
2, скальпированная рана тыльной
поверхности кисти с открытым пе
реломом III пястной кости — у 1,
субтотальное травматическое по
вреждение левого предплечья на
уровне нижней трети, не сросшийся
многооскольчатый перелом обеих
костей предплечья в нижней трети с
дефектом мягких тканей предпле
чья и кисти — у 1. Трем больным до
госпитализации в ожоговое отделе
ние предлагали ампутацию повреж
денных пальцев. Интервал между
травмой и обращением в ожоговое
отделение от 1 до 157 сут, в среднем
33 сут. Всем больным произведены
некрэктомия, "итальянская" пласти
ка раневых дефектов с применени
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ем тонких кожно—жировых лоску
тов брюшной стенки. Подготовка к
операции включала проведение до
и после операции системной ком
бинированной антибактериальной
терапии (антибиотики широкого
спектра действия или действующие
на микроорганизмы по результатам
микробиологического исследова
ния), местное применение раство
ров антисептиков (водного раство
ра октанисепта 1:5 и офлокаиновой
мази, диоксизоля), отдаленную и не
посредственную ишемическую под
готовку тканей лоскута и реципи
ентных, у 3 пациентов лоскуты под
готовлены с помощью метода хи
рургической отсрочки (surgical
delay) [3].
Анатомические
предпосылки
формирования тонких лоскутов на
передней брюшной стенке. Сосуди
стую сеть передней брюшной стен
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ки подразделяют на глубокую и по
верхностную. К глубокой относят
верхнюю (a. epigastrica superior) и
нижнюю (a. epigastrica inferior) над
чревные артерии, анастомозирую
щие в средних отделах прямой
мышцы живота, и боковые мышеч
ные ветви шести задних межребер
ных (aa. intercostales posteriorеs), а
также подреберных (a. subcostalis)
артерий. Поверхностную сосудис
тую сеть преимущественно в около
пупочной области образуют конеч
ные кожные прободающие ветви со
судов глубокой артериальной систе
мы, с которыми анастомозируют
поверхностная надчревная артерия
(a. epigastrica superficialis), наружная
половая артерия (a. pudenda exter
na), поверхностная (a. circumflexa
ilium superficialis) и глубокая (a. cir
cumflexa ilium profunda) артерии,
огибающие подвздошную кость. Об
ласти кровоснабжения конечных
кожных ветвей сосудов, по данным
литературы [4 — 7], представлены на
рис. 1.
Таким образом, в околопупочной
области в подкожной основе конеч
ные прободающие артерии форми
руют сосудистое сплетение, кото
рое можно использовать в качестве
источника питания для кожно—жи
ровых лоскутов. Безопасная толщи
на истонченного лоскута для сохра
нения субдермального сплетения
составляет 4 — 5 мм [8], а для сохра
нения прободающих артерий в под
кожной основе лоскут может быть
истончен до толщины 5 — 10 мм, бе
зопасно его выделение до глубокого
листка поверхностной фасции
(Scarpa) [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Вторичное закрытие раневых де
фектов кожно—жировыми лоскута
ми, улучшение функций и сохране
ние анатомической целостности
кисти достигнуто у всех больных.
Продолжительность их лечения в
стационаре составила от 33 до 78
сут, в среднем 61 сут, период между
первым и вторым этапами "итальян
ской" пластики от 20 до 33 сут, в
среднем 25 сут. Заживление первич
ным натяжением отмечено у 1 боль
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ного, у остальных — наблюдали не
критичные осложнения: временное
выделение серозно—гнойного экс
судата из подлоскутного простран
ства — у 2; краевой некроз лоскута, в
последующем произведена некрэк
томия, наложен вторичный шов на
рану — у 1; краевой некроз лоскутов,
что потребовало некрэктомии и ау
тодермопластики — у 2 (из них у 1 —
произведена также остеосеквест
рэктомия). У одного больного через
1 год выполнена остеотомия с по
следующей фиксацией II и III фа
ланг II пальца левой кисти спицей
Киршнера в положении, наиболее
выгодном для захвата. Осложненное
приживление лоскута после "италь
янской" пластики в позднем перио
де является следствием применения
метода "биологического очищения"
раны [10], заключающегося в очи
щении и заживлении нерадикально
обработанного раневого дефекта
путем внесения в него клеточных
элементов, ферментов и васкуляри
зации путем закрытия дефекта хо
рошо кровоснабжаемым тканевым
лоскутом. Взаимодействие лоскута с
инфицированными тканями в со
стоянии паранекроза и парабиоза
реализуется путем воспалительной
реакции, этим обусловлена малая
частота осложнений при пластике
лоскутами в позднем периоде после
травмы. Для наглядности эффектив
ности применения тонких кожно—
жировых лоскутов брюшной стенки
для вторичной пластики раневых
дефектов дистальных отделов верх
них конечностей с обнажением ко
стных и соединительнотканных
структур приводим клиническое на
блюдение.
Больной Д., 24 лет, госпитализи
рован в отделение 19.06.12 с жало
бами на боль в I и II пальцах левой
кисти, омертвение тканей на них. В
мае 2012 г. порезал левую кисть, об
разовалась флегмона с выраженным
отеком. В Мерефянской ЦРБ вскры
та флегмона левой кисти. В последу
ющем возник некроз покровных
тканей I и II пальцев левой кисти.
Больной направлен в ожоговое от
деление. При осмотре на ногтевой
фаланге и части основной фаланги I
пальца левой кисти обнаружен учас

ток некроза покровных тканей чер
ной окраски, расположенный ниже
уровня окружающей кожи, ногтевая
пластинка отсутствует; объем тка
ней фаланг уменьшен. На тыльной
поверхности II пальца на протяже
нии II и III фаланг участок некроза
покровных тканей, расположенный
ниже уровня окружающих непора
женных тканей. Некротизирован
ная ткань занимает 1/2 диаметра
пальца, расположена в области про
ксимального межфалангового сус
тава. Рентгенография 19.06.12: крае
вая деструкция основной фаланги I
пальца левой кисти, нельзя исклю
чить остеомиелит основной и сред
ней фаланг II пальца, артрит.
Из раневого отделяемого выде
лен Staphylococcus epidermidis. На
значены цефепим по 3 г в сутки, ор
нидазол по 1 г в сутки внутривенно,
повязка с диоксизолем на места по
вреждения. Учитывая клинические

Рис. 1.
Области проекции основных сосудов
и кровоснабжения кожи передней
брюшной стенки.
1 ' верхняя (a. epigastrica superior) и
нижняя (a. epigastrica inferior)
надчревные артерии;
2 ' задние межреберные артерии (aa.
intercostales posteriores);
подреберная артерия (a. subcostalis);
3 ' поверхностная надчревная
артерия (а. epigastrica superficialis);
4 ' глубокая артерия, огибающая
подвздошную кость (a. circumflexa
ilium profunda); 5 ' поверхностная
артерия, огибающая подвздошную
кость (a. circumflexa ilium superfi'
cialis); 6 ' наружная половая артерия
(a. pudenda externa).
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симптомы, данные рентгенологиче
ского исследования (секвестрация
фаланг не выявлена) и требование
больного сохранить поврежденные
пальцы, установлены показания к
некрэктомии, ревизии участков по
вреждения, реваскуляризации I—II
пальцев левой кисти ("итальянская"
пластика). Первый этап "итальян
ской" пластики I и II пальцев левой
кисти выполнен 21.06.12. Произве
дена некрэктомия I пальца, удалены
омертвевшие мягкие ткани ногте
вой фаланги, иссечена капсула сус
тава по тыльной поверхности I
пальца и II пальца над второй и тре
тьей фалангами с обнажением кап
сулы межфалангового сустава. I па
лец погружен в подкожную основу,
фиксирован погружными швами.
Дефект II пальца укрыт мостоподоб
ным кожно—жировым лоскутом пе
редней брюшной стенки размерами
8 × 4 см, толщиной 0,4 см. Конеч
ность фиксирована к передней
брюшной стенке швами. Наложена
повязка типа Дезо. Пациент отметил
исчезновение боли в пальцах левой
кисти на 16—е сутки после первого
этапа пластики.
12.07.12 пересечена медиальная
ножка мостоподобного лоскута II
пальца, с применением метода delay
кожно—жировой лоскут брюшной
стенки подготовлен к формирова
нию I пальца. После пересечения
медиальной ножки мостоподобно
го лоскута II пальца наложены швы
на края лоскута и пальца. На перед
ней брюшной стенке медиальнее I
пальца выделен лоскут размерами 7
× 4,5 см, возвращен на донорское
ложе для подготовки методом delay.
Наложены швы на кожу, подлоскут
ное пространство дренировано по
лоской
перчаточной
резины.
17.07.12 пересечена ножка лоскута II
пальца, латеральный кожно—жиро
вой лоскут передней брюшной
стенки выделен для подготовки ме
тодом delay для формирования I
пальца. После пробы со жгутом на
адекватность кровотока пересечена
питающая ножка лоскута II пальца
левой кисти. На брюшной стенке ла
теральнее места погружения в ткани
I пальца выделен кожно—подкож
ный лоскут размерами 7 × 3 см. Лос

а

в

б

г

Рис. 2.
Лечение дефектов тканей I и II пальцев левой кисти.
а ' некроз I и II пальцев; б ' кисть после первого этапа "итальянской" пластики;
в, г ' кисть по завершении лечения.

кут возвращен на донорское ложе и
фиксирован швами. Наложена по
вязка с гелем троксевазин.
Второй этап "итальянской" плас
тики выполнен 24.07.12. Выделены
заготовленные лоскуты, из которых
сформированы покровные ткани I
пальца. Наложены швы на края раны
передней брюшной стенки, асепти
ческая повязка, повязка с гелем
троксевазин на I палец левой кисти.
Смена антибактериальной терапии:
назначен клиндамицин по 900 мг в
сутки. 31.07.12 возник краевой не
кроз вдоль линии швов по латераль
ной поверхности ткани синюшно—
багровой окраски на участке разме
рами 3 × 0,5 см. На остальном прост
ранстве ткани лоскутов I пальца ле
вой кисти телесной окраски. Рана на
I пальце левой кисти подготовлена к
аутодермопластике 21.08.12.
Рентгенография левой кисти
10.08.12: диффузный остеопороз
ногтевой, основной фаланг, межтка
невая эмфизема I пальца, нельзя ис
ключить остеомиелит ногтевой фа
ланги.
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21.08.12 ревизия раны I пальца
левой кисти, секвестрэктомия ног
тевой фаланги, контурная аутодер
мопластика 0,3 мм — 1,6 см2 — 1:1
раны I пальца. Произведена ревизия
раны I пальца, вдоль длинника ног
тевой фаланги обнаружен секвестр
длиной 0,3 см, удален без укороче
ния фаланги. Наложены швы до
сближения краев раны. Осуществле
на контурная аутодермопластика
раневого дефекта размерами 4 × 0,4
см I пальца левой кисти лоскутом
расщепленной кожи, взятой с пе
редней поверхности левого бедра
0,3 мм — 1,6 см2 — 1:1. Наложена
асептическая повязка.
Течение послеоперационного
периода без осложнений, отмечено
приживление лоскутов. Рентгено
графия 04.09.12: деструктивные из
менения костных структур не выяв
лены. Пациент выписан для даль
нейшего амбулаторного лечения
05.09.12. В последующем по поводу
возникновения анкилоза выполне
на остеотомия на границе основной
и средней фаланг II пальца левой ки
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сти с фиксацией спицей Киршнера
в положении, функционально удоб
ном для захвата, и редукционная
пластика ногтевой фаланги I пальца.
Этапы и результат лечения пред
ставлены на рис. 2.
Таким образом, пластика дис
тальных отделов верхних конечнос
тей с применением тонких кожно—
жировых лоскутов брюшной стенки
в позднем периоде после травмы
способствует улучшению функцио
нальных и анатомических результа
тов хирургического лечения, позво
ляет избежать ампутационных ме
тодов. Необходимо дальнейшее со
вершенствование методов систем
ной и местной антибактериальной
терапии, ишемической подготовки

тканей, повышение биологической
активности тканей лоскута и реци
пиентных тканей, применение им
мунотерапии для улучшения резуль
татов реваскуляризации поврежден
ных тканей.

ВЫВОДЫ
1. Вторичное восстановление
покровных тканей кисти и пальцев с
реваскуляризацией костных и со
единительнотканных структур с ис
пользованием тонких кожно—жи
ровых лоскутов, взятых с передней
брюшной стенки, возможно в отда
ленном периоде после повреждения
или его осложнений с утратой по
кровных тканей.
2. Для уменьшения утраты тканей
лоскутов при реваскуляризации ра

невых дефектов кисти и пальцев в
позднем периоде после травмы не
обходимы их ишемическая подго
товка до и после операции, хирурги
ческая отсрочка (surgical delay), а
также применение антибиотиков
широкого спектра действия с после
дующей сменой в зависимости от
чувствительности раневой микро
флоры.
3. Необходимо совершенствова
ние методов сохранения и восста
новления функции суставов пальцев
при их лоскутной реваскуляриза
ции в позднем периоде после трав
мы.
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(Часть II).
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АНЕСТЕТИКОВ, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ,
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PECULIARITIES OF PERIOPERATIVE MANAGEMENT
OF PATIENTS IN ENDOVIDEOSURGICAL INTERVENTIONS.
Part II.
GAS EXCHANGE, MECHANICS OF THE LUNGS, CENTRAL
NERVOUS SYSTEM, FUNCTION OF THE LIVER, KIDNEYS,
SELECTION OF ANESTHETICS, INTENSIVE THERAPY,
CONTRAINDICATIONS
А. I. Denisenko
Газообмен. Отдельные аспекты влияния карбоксипе
ритонеума и положения тела пациента на газообмен
легких при эндовидеохирургических вмешательствах
(ЭВХВ) хорошо изучены [1, 2], однако сведений об их
комбинированном воздействии на функцию легких не
достаточно.
При индукции анестезии уменьшается функцио
нальная остаточная емкость легких и, таким образом,
уменьшается поверхность альвеолярно—капиллярной
мембраны, через которую происходит газообмен. При
карбоксиперитонеуме и "крутом" положении Trendelen
burg тела пациента ожидалось усиление ателектаза и в
дальнейшем — уменьшение функциональной остаточ
ной емкости легких, однако, по данным исследования,
легочное шунтирование крови не увеличивалось, а из
менения вентиляции "мертвого пространства" были не
значительными, о чем свидетельствовало отсутствие
изменения градиента PeCO2/РаСО2 [3].
После индукции в наркоз величина венозного шун
тирования крови в легких составляла 10% [4]. Половина
этого количества венозной крови сбрасывается вслед
ствие ателектазирования альвеол части ткани легких
(абсолютное шунтирование), половина — следствие
дисперсии распределения перфузии в альвеолах с низ
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ким вентиляционно—перфузионным соотношением
из—за вентиляционно—перфузионных нарушений.
При повышении внутрибрюшного давления (ВБД)
до 14 мм рт. ст. во время укладки пациента на операци
онном столе с умеренным наклоном вниз головой (—
20°), объем "мертвого пространства" или легочное шун
тирование существенно не изменяется [2, 5, 6]. Более то
го, обнаружено, что, несмотря на увеличение ателекта
зирования легких, карбоксиперитонеум временно
уменьшает легочное шунтирование венозной крови и,
тем самым, способствует повышению артериальной ок
сигенации крови [7, 8]. Эти данные подтверждены в ис
следованиях других авторов [9, 10].
Причины повышения артериальной оксигенации
крови при наложении карбоксиперитонеума, несмотря
на увеличение площади ателектазирования легких, не
известны. Некоторые авторы [7] полагают, что пневмо
перитонеум может улучшить вентиляционно—перфу
зионное соотношение в связи с тем, что повышение
ВБД передается на грудную клетку и способствует
уменьшению перфузии в тех зонах, где шунтирование
превалировало до наложения пневмоперитонеума. Эта
теория подтверждается уменьшением дисперсии кро
вотока в начале наложения пневмоперитонеума, что
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свидетельствует об улучшении соотношения процессов
вентиляции и перфузии. При повышении капиллярного
PCO2 в легких увеличивается гипоксическая вазоконст
рикция.
При этом нарушения функции легких не усугубля
ются в таких нефизиологических условиях. Даже у па
циента при величине венозного шунтирования в легких
25% после вводного наркоза она не увеличивалась по
сле наложения карбоксиперитонеума и "крутого" поло
жения Trendelenburg [3]. Хотя эти результаты обнадежи
вают, и показатели газообмена при карбоксиперитоне
уме в среднем не меняются, существуют и значительные
индивидуальные различия у некоторых пациентов [11,
12].
На отдельных этапах операции возможны положи
тельные эффекты при более высоких значениях FiO2,
увеличении минутной вентиляции легких, альвеоляр
ного рекруитмент—маневра с применением положи
тельного давления в конце выдоха (PEEP) или без тако
го, например, после перевода тела пациента на опера
ционном столе в горизонтальное положение. Поэтому
важно внимательно контролировать показатели насы
щения артериальной крови кислородом, а также кон
центрацию CO2 в выдыхаемой смеси пациента в конце
выдоха и, если необходимо, проводить анализ газов ар
териальной крови для оценки альвеолярно—артериаль
ных градиентов O2 и CO2.
Тем не менее, интраоперационное влияние карбок
сиперитонеума и положения тела пациента на объем
вентиляции "мертвого пространства" и венозное шун
тирование крови в легких достаточно мало и не должно
быть препятствием для обеспечения оптимальной хи
рургической экспозиции, а также использования соот
ветствующего положения тела пациента на операцион
ном столе.
В отношении необходимости применения PEEP в
настоящее время четкой ясности нет. Причины, по ко
торым не рекомендуют применять PEEP: 1) не доказана
эффективность низких значений PEEP [13 — 15]; 2) ар
териальная оксигенация уже улучшается вследствие
карбоксиперитонеума; 3) дальнейшее повышение внут
ригрудного давления; 4) возможное затруднение веноз
ного оттока из головного мозга. Однако некоторые ав
торы [16] считают возможным использование PEEP, во
прос использования рекруитмент—маневра требует до
полнительных исследований. Что касается изучения
транспорта и потребления кислорода, уровня метабо
лизма а также кислотно—основного состояния при
ЭВХВ, в литературе такие данные не найдены.
Особое внимание следует уделять больным с ожире
нием, у которых ВБД изначально повышено (9 — 10 мм
рт. ст.) [17]. ВБД у здоровых лиц составляет 5 мм рт. ст. и
меньше [18]. При ЭВХВ им необходимо повышать ВБД
до 15 мм рт. ст. Неблагоприятные последствия карбок
сиперитонеума у таких пациентов подобны тем, кото
рые наблюдают у больных без ожирения. Однако при
ЭВХВ у них возможна системная абсорбция СО2 и повы
шение требований к ее устранению. При повышении
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ВБД увеличивается венозный застой, снижаются крово
ток в системе воротной вены, диурез и дыхательный
комплаенс, повышается давление в дыхательных путях,
ухудшается работа сердца.
Интраоперационная интенсивная терапия, направ
ленная на минимизацию неблагоприятных последст
вий, включает соответствующую коррекцию наруше
ний дыхания для предотвращения гиперкапнии и аци
доза, использование устройств последовательного сжа
тия мягких тканей для уменьшения венозного застоя и
оптимизации внутрисосудистого объема. Все это спо
собствует уменьшению негативного влияния повыше
ния ВБД на функцию сердца и почек [19 — 21].
Механика дыхания легких. Сочетание карбоксипе
ритонеума и "крутых" положений тела пациента на опе
рационном столе изменяет механику вентиляции лег
ких в основном вследствие уменьшения комплаенса
грудной стенки [16, 20 — 22].
Существуют различные методы снижения пикового
давления и давления плато вдоха при ЭВХВ. При этом
важно понимать, что эти показатели оценивают по дав
лению в переходнике дыхательной трубки, они не отра
жают ни давление в альвеолах, ни трансмуральное дав
ление, действующее через альвеолы. В основном повы
шение давления в дыхательных путях обусловлено сни
жением комплаенса грудной стенки вследствие давле
ния, оказываемого карбоксиперитонеумом и содержи
мым брюшной полости на диафрагму. Изменение поло
жения тела пациента вниз головой сравнительно мало
влияет на легочной комплаенс. Это означает, что пере
растяжение альвеол не происходит, несмотря на высо
кое давление в дыхательных путях. Альвеолы растягива
ются вследствие повышения трансмурального давле
ния, которое передается через альвеолярные или легоч
ные поверхности (трансмуральное давление = альвео
лярное давление — внутригрудное давление).
В связи с тем, что давление в плевральной полости и
альвеолах повышается в одинаковой степени (вследст
вие снижения комплаенса грудной стенки), трансму
ральное давление и альвеолярный объем существенно
не изменяются. Таким образом, повышение давления в
дыхательных путях как таковое не следует рассматри
вать как лечебное направление искусственной вентиля
ции легких (ИВЛ). ИВЛ необходимо продолжать и при
нормальном дыхательном объеме. Некоторое повыше
ние давления в дыхательных путях, как и центрального
венозного давления (ЦВД), не должно быть проблемой
для анестезиолога.
Тем не менее, при поглощении и выведении экзоген
ного СО2 требуется дополнительная вентиляция легких
30% для поддержания нормокапнии [2]. Любое повыше
ние уровня СО2 в конце выдоха более чем на 25%, сохра
няющееся более 30 мин после начала карбоксиперито
неума, может обусловить возникновение подкожной
эмфиземы СО2 [1].
Чтобы снизить пиковое давление в дыхательных пу
тях при управляемой объемом механической вентиля
ции, дыхательный объем следует уменьшить, а частоту
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дыхания и продолжительность фазы вдоха — увеличить
(например, соотношение вдох—выдох может быть из
менено от 1:2 до 1:1). Вентиляция легких, управляемая
давлением, может ограничивать давление на вдохе, од
нако дыхательный объем становится зависимым от по
стоянно меняющихся сопротивления дыхательных пу
тей и легочного комплаенса. Поэтому необходимо ос
торожное изменение показателей вентиляции под кон
тролем PeCO2.
Режим вентиляции, управляемый давлением, а также
аналогичные ему режимы вентиляции, можно поддер
живать при использовании многих современных нар
козных аппаратов, в которых применяют специальное
программное обеспечение, позволяющее регулировать
газовый поток вдоха, поддерживая необходимый дыха
тельный объем с наименьшим давлением в дыхатель
ных путях. Однако при использовании этих аппаратов
невозможно автоматически изменять соотношение
вдох—выдох, которое является важным инструментом
для снижения давления в дыхательных путях путем уве
личения продолжительности вдоха.
Идеального режима вентиляции легких не существу
ет, несмотря на их разнообразие [23, 24]. Важно понять
причину повышения давления в дыхательных путях и
почему оно не отражает ни альвеолярное, ни трансму
ральное давление легких.
Эффективность и безопасность поддержания нор
мокапнии доказана. Исследователи допускают некото
рое повышение РАСО2 в пределах безопасных значений
гиперкапнии, которые, как правило, больные переносят
хорошо в течение всего периода анестезиологического
обеспечения ЭВХВ. Это может быть обусловлено чрез
мерной резорбцией СО2 из забрюшинного пространст
ва. Следует сказать, что степень его резорбции из брю
шины небольшая. Однако когда СО2 распространяется
вне брюшины, через операционное поле или между
брюшиной и другими структурами, составляющими
брюшную стенку, может возникнуть его чрезмерное эк
зогенное поглощение. Такая ситуация в значительной
степени осложняет удаление СО2 через легкие. Наконец,
ВБД СО2 может быть снижено путем кратковременной
гипервентиляции или временного удаления части газа,
что может снизить РаСО2 до приемлемого уровня. По
скольку степень повывшения РаСО2 зависит от ВБД,
снижение ВБД может способствовать снижению РаСО2
[25].
Центральная нервная система. Пациенты, как пра
вило, хорошо переносят даже продолжительный (более
6 ч) карбоксиперитонеум в сочетании с "крутым" поло
жением тела на операционном столе.
Во—первых, кровоток в сосудах головного мозга
(ГМ) регулируется автоматически. Приток крови к ГМ
осуществляется в определенных ауторегулируемых
пределах: когда перфузионное давление (ПД) ГМ сни
жается, сосуды ГМ расширяются с сохранением крово
тока. При снижении ПД ГМ менее 50 мм рт. ст. кровоток
ГМ уменьшается вместе с ПД ГМ (хотя их точное соот
ношение, вероятно, более сложное и различается у раз
ных пациентов) [26].
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Если перфузию ГМ представить как резистор Стар
линга, ПД ГМ можно рассчитать как разницу между
средним артериальным давлением (АДср.) и ЦВД или
внутричерепным давлением (ВЧД), в зависимости от то
го, что выше. АДср. и ЦВД легко измерить. ПД ГМ не мо
жет быть выше, чем разница между этими двумя показа
телями (оно может быть и ниже, если ВЧД выше, чем
ЦВД, хотя ВЧД при ЭВХВ, как правило, не измеряют). Ес
ли датчик давления установлен на уровне наружного
слухового прохода, и пациента размещают на операци
онном столе головой вниз, оба показателя (АДср. и ЦВД)
повышаются в равной степени (например, на 20 см вод.
ст. или 14,7 мм рт. ст.), что обусловливает отсутствие из
менения ПД ГМ [27].
ПД ГМ после поворота тела пациента в положение
Trendelenburg остается в пределах, между которыми
обычно поддерживается саморегуляция кровотока ГМ
[28]. Однако позже, в период оперативного вмешатель
ства, у некоторых пациентов ПД ГМ может снизиться
менее 50 мм рт. ст., в связи с чем некоторые анестезио
логи, независимо от влияния на исход, считают необхо
димым осуществлять инвазивный мониторинг АДср. и
ЦВД. Эту информацию используют для принятия реше
ния о назначении фенилэфрина для обеспечения ПД
ГМ выше 60 мм рт. ст. При расположении датчика на
уровне наружного слухового прохода ПД ГМ можно не
посредственно рассчитать в зависимости от средних
значений, отображенных на мониторе. Высокий уро
вень ЦВД и АДср., по данным мониторирования, не сви
детельствует о достаточном наполнении и ПД в более
высоко расположенных органах.
Во—вторых, при карбоксиперитонеуме ВЧД повы
шается. Это не зависит ни от рН артериальной крови, ни
от оксигенации или АДср.. Такая тенденция сохраняется
даже при низком (8 мм рт. ст.) ВБД и особенно выраже
на по данным эксперимента у животных при исходно
повышенном ВЧД [29 — 31]. В положении Trendelenburg,
при этом, степень повышения ВЧД во время инсуффля
ции СО2 в брюшную полость увеличивается, однако по
сле возврата тела пациента в исходное положение не
нормализуется [29]. Точный механизм, посредством ко
торого ВБД влияет на ВЧД, не установлен, вероятно, он
многофакторный [32].
В соответствии с доктриной Monro—Kellie, в полос
ти черепа содержатся три элемента: паренхима ГМ, ар
териальная и венозная кровь, а также спинномозговая
жидкость, которые находятся в динамическом равнове
сии. При быстром увеличении объема одного из этих
компонентов ВЧД повышается. Исследователи предпо
лагают, что повышение ВБД и внутригрудного давления,
а также уменьшение абсорбции спинномозговой жид
кости во время инсуффляции СО2 затрудняют дренаж
ную функцию поясничного венозного сплетения и спо
собствуют увеличению объема сосудов крестцового
пространства, что обусловливает повышение ВЧД [29,
33].
Кроме того, при гиперкапнии расширяются сосуды
ГМ, что способствует повышению ВЧД. Если даже ВЧД
не повышается, повышенное давление в трансмураль
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ных сосудах может оказать неблагоприятное влияние
на внутримозговые сосуды, склонные к разрыву.
В—третьих, существуют и другие важные критерии,
которые свидетельствуют о том, как ГМ реагирует на
карбоксиперитонеум и "крутое" положение тела паци
ента, в частности, Trendelenburg. С помощью церебраль
ной спектрофотометрии установлены безопасные по
казатели регионарной оксигенации ГМ. В то же время, у
3 больных, которым проводили компьютерную томо
графию ГМ до и сразу после процедуры (менее 15 мин),
отклонения не обнаружены [34].
В—четвертых, отек лица, который может возникать в
положении пациента Trendelenburg, отнюдь не свиде
тельствует о накоплении внутримозговой жидкости. Ге
матоэнцефалический барьер помогает предотвратить
интерстициальный отек ГМ, несмотря на повышение
гидростатического давления в его кровеносных сосу
дах. Полезную информацию можно почерпнуть из дан
ных космических исследований: положение тела вниз
головой используют для моделирования условий, пре
обладающих в космическом пространстве — при неве
сомости перемещение жидкости от нижних конечнос
тей к ГМ аналогично тому, что происходит во время
"крутого" положения Trendelenburg. По данным экспе
риментальных исследований на кролях, выявлена пере
грузка только сосудов мягкой оболочки ГМ после пре
бывания животных в таком положении в течение 8 сут
без отека ткани ГМ или утечки специальных маркеров
через стенки сосудов [35].
Хотя многие аспекты недостаточно изучены, приве
денные данные обнадеживают. Влияние карбоксипери
тонеума в сочетании с "крутым" положением Trendelen
burg на возникновение отека ГМ не подтверждено. Вме
сте с тем, анестезиолог должен иметь в виду определен
ные обстоятельства, например, наличие объемного по
ражения ГМ [36]. Авторы утверждают, что любая причи
на, обусловливающая нарушение гематоэнцефаличес
кого барьера (например, опухоль ГМ), чревата неизве
стными, плохо предсказуемыми и сложными для пони
мания последствиями.
В литературе имеются сведения о возникновении
ишемической задней оптической нейропатии после
выполнения минимально инвазивной простатэктомии
[37], однако причина ее не установлена. Даже у пациен
тов при глаукоме или других заболеваниях глаз авторы
не выявили повышения риска возникновения нейропа
тии при изменении положения тела на операционном
столе. Поскольку во время перевода тела пациента в по
ложение Trendelenburg внутриглазное давление повы
шается в среднем на 13 мм рт. ст. по сравнению с исход
ным, пациентов, у которых имеется глаукома, следует
выделить в группу риска, им необходимо продолжение
запланированного ранее противоглаукомного лечения.
Функция печени. В литературе есть данные, свиде
тельствующие о влиянии карбоксиперитонеума на
функцию печени вследствие уменьшение кровотока в
системе воротной вены. Также изменения наблюдали в
экспериментах на животных и в клинике при повыше
нии ВБД до 15 мм рт. ст. [38]. После лапароскопической
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холецистэктомии уменьшение кровотока в системе во
ротной вены на 53% сопровождалось повышением ВБД
до 14 мм рт. ст. При уменьшении венозного кровотока
при карбоксиперитонеуме возможны гипоперфузия
печени, острое повреждение гепатоцитов, повышение
активности печеночных ферментов.
Отмечено кратковременное повышение активности
печеночных трансаминаз после лапароскопической
холецистэктомии и ее возвращение к исходной через
72 ч после операции [39]. Понимание влияния карбок
сиперитонеума на кровоток в системе воротной вены
особенно важно у пациентов при ожирении, поскольку
у них часто выявляют заболевания печени. Механизмы
изменения функции печени после ЭВХВ включают пря
мую операционную травму органа, использование об
щих анестетиков, уменьшение кровотока в системе во
ротной вены во время карбоксиперитонеума. Таким об
разом, применение карбоксиперитонеума безопасно у
пациентов при нормальной исходной функции печени.
Необходимы дальнейшие исследования для оценки бе
зопасности применения карбоксиперитонеума у паци
ентов при исходной тяжелой дисфункции печени.
Почки. Повышение ВБД во время лапароскопичес
ких операций может обусловить олигурию или анурию
у млекопитающих. Несмотря на это, в предыдущих ис
следованиях не подтверждено соответствующее по
вреждение почек и не обнаружено в эксперименталь
ных исследованиях на крысах, у которых осуществляли
карбоксиперитонеум до 4 ч: диурез был снижен, однако
NGAL (ранний тропониновый показатель повреждения
почек), являющийся чувствительным маркером по
вреждения почек, не увеличен [40]. Авторы не нашли
данных о влиянии положения Trendelenburg отдельно и
в сочетании с карбоксиперитонеумом на функцию по
чек. Поддержание адекватного состояния наполнения и
нормального сердечного выброса, по мнению авторов,
обеспечивает безопасность функции почек. В этих ус
ловиях диурез вряд ли является предиктором дисфунк
ции почек после операции [41, 42].
Выбор анестетиков. Индивидуальных схем пери
операционного медикаментозного ведения пациентов
нет. Обычно используют тотальную внутривенную ане
стезию либо ингаляционные анестетики.
Не установлены противопоказания к использова
нию закиси азота, которую применяют в неотложной
хирургии, хотя всегда есть риск возникновения веноз
ной воздушной эмболии [43].
Поддержание водного баланса. Предпочтительное
использование коллоидов по сравнению с кристаллои
дами не обосновано. У добровольцев при наклоне тела
головой вниз отек лица, в первую очередь, обусловлен
повышеннием давления в капиллярах и снижением кол
лоидно—осмотического давления плазмы [44]. Может
быть, следует избегать избыточного введения кристал
лоидов.
Периоперационная интенсивная терапия. Утверж
дая, что пробуждение пациента является лучшим пока
зателем нейромониторинга, некоторые исследователи
предпочитают сразу экстубировать больных после опе
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рации. В послеоперационном периоде проводят много
компонентное обезболивание, назначают антихолине
стеразные препараты, которые способствуют значи
тельному ослаблению спазма мочевого пузыря, умень
шают ощущение дискомфорта от присутствия катетера
Foley. Блокада поперечной мышцы живота, произведен
ная после вводного наркоза, может обеспечить допол
нительное обезболивание после операции.
Важно убедиться в проходимости дыхательных пу
тей после экстубации трахеи. Отек лица и век может
быть важным признаком отека дыхательных путей, тем
не менее, значительный отек тканей глотки и гортани
возможен без видимых признаков. Отек мягких тканей
гортани можно оценить путем испытания манжеты на
герметичность: газ должен легко проходить мимо эндо
трахеальной трубки после сдувания манжеты при дав
лении в дыхательных путях 15 см вод. ст. Еще одним ва
риантом диагностики отека мягких тканей гортани яв
ляется невозможность самостоятельного дыхания па
циента при закрытии проксимального конца интубаци
онной трубки после выпускания газа из манжеты. В иде
але, пациент может дышать "мимо интубационной
трубки". При нарушении дыхания после экстубации
трахеи может потребоваться повторная интубация с
последующей ИВЛ в отделении интенсивной терапии
[45]. Если тест утечки газа мимо манжеты отрицатель
ный, экстубацию трахеи нельзя производить до исчез
новения отека тканей. Другими показаниями к кратко
временному применению ИВЛ после операции могут
быть массивная кровопотеря или выраженная подкож
ная эмфизема.

Уролог может назначить фуросемид для предупреж
дения образования сгустков крови в мочевых путях.
При этом целесообразно вводить жидкость в целях ком
пенсации избыточной продукции мочи и утраты элект
ролитов [27].
Противопоказания. Основным противопоказанием
к выполнению ЭВХВ является наличие заболеваний,
связанных с внутричерепной гипертензией, или нару
шения гематоэнцефалического барьера. У пациентов
при глаукоме необходимо обеспечить нормальное вну
триглазное давление.

ВЫВОДЫ
1. В настоящее время расширяются показания к вы
полнению ЭВХВ, которые пациенты хорошо переносят.
2. Абсолютным противопоказанием к осуществле
нию ЭВХВ является наличие внутричерепных заболева
ний. Особая осторожность требуется у пациентов при
повышении внутриглазного давления.
3. Понимание важности контроля ПД ГМ является ос
новополагающим в обеспечении адекватной перфузии
ГМ.
4. Допускается умеренная гиперкапния в безопасных
пределах, которую, как правило, пациенты хорошо пе
реносят.
5. Дальнейшие исследования должны предусматри
вать уточнение выбора анестезиологического обеспе
чения, периоперационного ведения, особенно в отно
шении стратегии ИВЛ, с учетом интенсивной резорб
ции СО2, а также послеоперационного обезболивания.
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НАБЛЮДЕНИЕ СПОНТАННОГО РАЗРЫВА
ФЕОХРОМОЦИТОМЫ ПРАВОГО НАДПОЧЕЧНИКА
С. Н. Завгородний, О. С. Доля, В. П. Акиньшин, М. Б. Данилюк
Городская клиническая больница экстренной и скорой медицинской помощи, г. Запорожье

OBSERVATION OF SPONTANEOUS RUPTURA
OF PHEOCHROMOCYTOMA RIGHT ADRENAL GLAND
S. N. Zavgorodniy, O. S. Dolya, V. P. Akynshin, M. B. Danilyuk
Феохромоцитома (хромафиннома) — опухоль, раз
вивающаяся из хромафиннобластов, клеток, происхо
дящих из гребешка нервной трубки и мигрирующих в
период эмбрионального развития в периферические
анатомические структуры (симпатические ганглии и
параганглии, мозговое вещество надпочечников). Буду
чи доброкачественной катехоламинпродуцирующей
опухолью, феохромоцитома наиболее часто исходит из
хромаффинных клеток мозгового вещества надпочеч
ников. Опухоли, развивающиеся из внеадреналовых
клеток, называют экстраадреналовыми — феохромоци
тома или параганглиома, нефункционирующие образо
вания того же генеза, независимо от локализации — хе
модектома. В популяции частота выявления феохромо
цитомы 1 — 3 на 10 000 населения либо 1 на 200 000 на
селения. У больных при артериальной гипертензии ча
стота обнаружения опухоли составляет 1,3%.
Наиболее часто феохромоцитому выявляют у паци
ентов в возрасте 20 — 50 лет, хотя в литературе описаны
наблюдения таких опухолей в возрасте от 3 мес до 90
лет. Более 60% взрослых больных составляют женщины.
В 85 — 90% наблюдений феохромоцитома расположена
в одном надпочечнике, чаще — в правом, в 10% — отме
чают двустороннее поражение надпочечников. Приво
дим клиническое наблюдение.
Больной Г., 61 года, доставлен бригадой скорой ме
дицинской помощи в больницу с жалобами на выра
женную боль в надчревной, правой подреберной, пра
вой боковой областях, слабость, тошноту, позывы на
рвоту.
Заболел 3 сут назад, во время физической нагрузки
возникла боль в надчревной и правой подреберной об
ластях. За медицинской помощью не обращался. В свя
зи с ухудшением состояния, усилением боли, появлени
ем слабости, тошноты машиной скорой помощи до
ставлен в клинику.
У пациента диагностирована гипертоническая бо
лезнь в течение 10 лет, антигипертензивные препараты
не применяет.
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Состояние больного средней тяжести, в сознании,
доступен продуктивному контакту. Артериальное давле
ние (АД) 22,7/12,0 кПа (170/90 мм рт. ст.), пульс 108 в 1
мин, при аускультации тоны сердца ослаблены, ритмич
ны. Функция внешнего дыхания компенсирована, при
аускультации дыхание везикулярное, хрипов нет.
Язык влажный, чистый. Живот симметричный, уча
ствует в дыхании. При пальпации мягкий, болезненный
в надчревной, правой подреберной и правой боковой
областях. Симптомы раздражения брюшины слабо по
ложительные справа. Печень не увеличена, селезенка,
желчный пузырь не пальпируются. Перистальтика ки
шечника активная. Физические отправления в норме.
Больному проведены дополнительные исследова
ния. По данным ультразвукового исследования (УЗИ)
выявлены диффузные изменения паренхимы печени,
хронический панкреатит, гидроперитонеум (в брюш
ной полости обнаружено не более 50 мл жидкости в
подпеченочном, левом поддиафрагмальном углублени
ях и в полости малого таза). Патологические изменения
мочевой системы не выявлены.
При рентгенографии органов грудной и брюшной
полостей обнаружено новообразование в правом лег
ком. В брюшной полости чаши, арки, свободный газ не
выявлены.
Гастродуоденофиброскопия: хроническая язва ампу
лы двенадцатиперстной кишки, эритематозная гастро
патия, эрозивная дуоденопатия.
Анализ крови: эритроциты 3,3 × 1012 в 1 л, гемогло
бин 104 г/л, цветовой показатель 0,9. Лейкоцитарная
формула в пределах нормы.
Учитывая клинические данные и результаты допол
нительных методов исследования, больному произве
дена диагностическая видеолапароскопия, в брюшной
полости в отлогих местах содержалось до 500 мл лизи
рованной крови. Печень увеличена, край закруглен, тер
ракотовой окраски, круглая связка печени не изменена,
селезенка, желчный пузырь без видимых изменений.
Петли тонкого кишечника вяло перистальтируют, вис
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церальная брюшина гиперемирована. Источник крово
течения не выявлен.
По результатам видеолапароскопии больному в не
отложном порядке выполнена верхняя срединная лапа
ротомия. При ревизии в брюшной полости во всех от
делах выявлено до 1000 мл лизированной крови. Види
мые повреждения печени, селезенки не обнаружены.
Осмотрены желудок, петли тонкого и толстого кишеч
ника. По ходу брыжейки восходящей ободочной кишки
определяется гематома в области париетальной брю
шины, доходящая до средней трети поперечной обо
дочной кишки. Восходящая ободочная кишка мобили
зована, в забрюшинном пространстве обнаружены об
ширная гематома и венозное кровотечение из пояснич
ной мышцы. Произведена ревизия брюшной части аор
ты от общих подвздошных сосудов до уровня чревного
ствола, повреждения не выявлены. Признаков аневриз
мы нет. Осмотрена нижняя полая вена, без поврежде
ний. Рассечена паранефральная клетчатка, осмотрена
правая почка, ее сосудистая ножка, повреждения не вы
явлены. Брюшная полость санирована. Осуществлено
дренирование забрюшинного пространства, полости
малого таза, поддиафрагмального углубления слева и
справа, подпеченочного углубления. Забрюшинное
пространство тампонировано марлевым тампоном.
Дренажи и марлевый тампон выведены на переднюю
брюшную стенку через отдельные контрапертуры.
Во время оперативного вмешательства АД удержива
лось на уровне (17,3 ± 2,0)/(8,0 ± 1,3) кПа, или (130 ±
15)/(60 ± 10) мм рт. ст. без вазопрессорной поддержки.
Частота сокращений сердца (110 ± 5) в 1 мин.
После операции больной находился в отделении ин
тенсивной терапии, где проводили гемостатическую,
инфузионную терапию, коррекцию нарушений гемо
динамики, антибактериальную терапию. АД удержива
лось без вазопрессоров на уровне 17,3/10,7 кПа (130/80
мм рт. ст.), пульс 90 — 110 в 1 мин, дыхание самостоя
тельное, SpO2 97%, диурез 1200 мл. Анализ крови после
операции: эритроциты 3,1 × 1012 в 1 л, гемоглобин 100
г/л, цветовой показатель 0,9. Изменений в общем анали
зе мочи не было. Биохимический анализ крови: отмече
но повышение уровня билирубина общего — до 96
мкмоль/л, прямого — до 33 мкмоль/л, креатинина — до
129 мкмоль/л, глюкозы — до 9,1 ммоль/л.
На следующие сутки после операции больному про
ведена компьютерная томография органов брюшной
полости с контрастированием, обнаружены кровоизли
яние в правый надпочечник с прорывом крови в правое
забрюшинное пространство, регионарная абдоминаль
ная лимфаденопатия, портальная гипертензия, кисты
печени.
Содержание гормонов в крови: адреналина 95
нмоль/л, норадреналина 200 нмоль/л, дофа 90 нмоль/л,
дофамина 460 нмоль/л.
На 3—и сутки больной переведен из отделения ин
тенсивной терапии в палату общей хирургии, где про
должена инфузионная, антибактериальная терапия,
стимуляция перистальтики кишечника.
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На 13—е сутки после операции проведено УЗИ орга
нов брюшной полости, обнаружены хронический бес
каменный холецистит, хронический панкреатит, очаго
вое новообразование в проекции правого надпочечни
ка, отечно—инфильтративные изменения паранеф
ральной клетчатки справа, незначительный гидропери
тонеум (в полости малого таза до 30 мл жидкости), спле
номегалия.
На 14—е сутки больной оперирован повторно. Про
изведена релапаротомия, тупым путем большой саль
ник отделен от передней брюшной стенки. В брюшной
полости до 100 мл серозной жидкости. Жидкостные об
разования не выявлены. Раскрыта паранефральная
клетчатка справа, осмотрена правая почка, в области
нижнего конца жидкостное образование размерами 8 ×
6 см (место расположения гемостатических тампонов).
В забрюшинном пространстве (между верхним концом
почки, висцеральной поверхностью печени и нижней
полой веной), в проекции правого надпочечника выяв
лено образование диаметром до 5 см. Во время выделе
ния правого надпочечника травмирована стенка обра
зования, под давлением вылилось до 50 мл венозной
крови. При дальнейшей ревизии обнаружены кистоз
ные изменения надпочечника. Выделена центральная
вена надпочечника, на которую наложен зажим, перевя
зана, гемостаз стойкий.
Учитывая инфильтративные изменения в области
паранефральной клетчатки, правый надпочечник уда
лен фрагментарно. Гемостаз стойкий. Брюшная полость
санирована, установлены дренажи в область правого
надпочечника и полость малого таза, которые выведе
ны через отдельные контрапертуры на переднюю
брюшную стенку. Рана послойно зашита.
В начале операции АД составляло 20,0/12,0 кПа
(150/90 мм рт. ст.), пульс 85 в 1 мин; на этапе ревизии
брюшной полости и забрюшинного пространства —
17,3/9,4 кПа (130/70 мм рт. ст.), пульс 90 в 1 мин; при пе
режатии центральной вены надпочечника и удалении
феохромоцитомы АД снизилось до 12,0/8,0 кПа (90/60
мм рт. ст.), пульс 95 в 1 мин. На этапе зашивания брюш
ной полости АД стабилизировалось — 20,0/10,7 кПа
(150/80 мм рт. ст.), пульс 90 в 1 мин.
Течение послеоперационного периода без осложне
ний. Больному проведена консервативная терапия. АД
сохранялось на уровне 17,3/10,7 кПа (130/80 мм рт. ст.)
без антигипертензивной терапии.
Заключение гистологического иссследования: фео
хромоцитома надпочечника, дискомплексмозговой ва
риант, с обширным некрозом, кровоизлиянием и круп
ной гематомой.
Общая длительность лечения в стационаре состави
ла 30 дней. Контрольное УЗИ перед выпиской: признаки
хронического бескаменного холецистита, спленомега
лия.
Пациент выписан в удовлетворительном состоянии
для продолжения лечения по месту жительства.
Кровотечение при разрыве феохромоцитомы явля
ется редким осложнением заболевания.
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Наблюдение поучительно для врачей общехирурги
ческих отделений, оказывающих неотложную помощь
пациентам по поводу заболеваний органов брюшной
полости.
Удаление правого надпочечника у пациентов при из
быточной массе тела с применением лапаротомного
доступа вызывает затруднения даже у хирургов, часто
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выполняющих адреналэктомию. Поэтому правильным
выбором окончания операции для остановки кровоте
чения из надпочечника является тугое тампонирование
забрюшинного пространства. После стабилизации со
стояния больного опытный хирург должен выполнить
патогенетически обоснованную операцию — адрена
лэктомию.
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВНОЇ ТРАНСПОЗИЦІЇ НИЖНЬОЇ
ПОРОЖНИСТОЇ ВЕНИ
І. П. Єрко, С. Б. Балабушко, Р. К. Цісельський
Чернігівський обласний онкологічний диспансер

OBSERVATION OF A COMPLETE TRANSPOSITION
OF VENA CAVA INFERIOR
І. P. Yerko, S. B. Balabushko, R. К. Tsiselskiy
За даними літератури, варіанти будови судин заоче
ревинного простору виявляють у 5 — 23% спостережень
[1]. Частота варіантів розвитку нижньої порожнистої ве
ни (НПВ) та її приток не перевищує 10% в популяції.
Аномалії розвитку власне НПВ спостерігають досить
рідко, вони спричинені порушенням ембріогенезу ве
нозних систем плода. Найбільш часто виявляють под
воєння НПВ (у 0,2 — 3% спостережень), лівобічне розта
шування (до 0,7%), агенезію (до 1%) [2, 3].
Частота виявлення варіантів будови судин заочере
винного простору більша у пацієнтів за наявності зло
якісних новоутворень сечостатевої системи та заочере
винного простору, становить 9,7 — 32%, з них лише
15,2% діагностують на доопераційному етапі. Як прави
ло, варіанти будови НПВ не мають клінічних проявів і не
потребують корекції, проте, їх ідентифікація надзвичай
но важлива під час планування оперативного втручання
на органах заочеревинного простору чи виявлення
причин різноманітних тромбоемболічних ускладнень.
Проведення мультиспіральної комп'ютерної томографії
(МСКТ) з внутрішньовенним контрастуванням та
магніторезонансної томографії до операції дозволяє от
римати вичерпну інформацію про варіанти будови НПВ
та топографію суміжних органів, оптимізувати резуль
тати оперативного втручання завдяки зменшенню
ймовірності фатального пошкодження судин.
Наводимо спостереження повної транспозиції НПВ
у хворого за наявності феохромоцитоми лівої наднир
кової залози.
Хворий Т., 58 років, звернувся по медичну допомогу
зі скаргами на періодичний тупий ниючий біль та дис
комфорт в лівій підребровій ділянці, що з’явився 6 міс
тому. За даними ультразвукового дослідження органів
черевної порожнини виявлено пухлину заочеревинно
го простору зліва. За результатами МСКТ органів черев
ної і грудної порожнин діагностовано гетерогенну
м'якотканинну пухлину лівої надниркової залози з буг

ристим контуром, розмірами 6,6 × 6,5 × 6,2 см, без ознак
інвазивного росту. Додатково виявлено аномалію судин
заочеревинного простору у вигляді повної транспо
зиції НПВ, що розташована ліворуч від аорти. Ліва нир
кова вена впадала в інфраренальний сегмент НПВ, яка
вище рівня ниркових судин під верхньою брижовою ар
терією переходила попереду аорти праворуч та прий
мала праву ниркову вену і далі займала фізіологічне по
ложення.
Пацієнт нормостенічної статури, індекс маси тіла
24,6 кг/м2, шкіра звичайного забарвлення, периферійні
лімфатичні вузли не збільшені. Пульс ритмічний, 70 за 1
хв, задовільних властивостей. АТ 18,0/10,7 кПа (135/80
мм рт. ст.). При аускультації в легенях везикулярне ди
хання. Тони серця ритмічні, гучні, шуми не виявлені.
При пальпації живіт безболісний, печінка, селезінка не
збільшені, пухлина в черевній порожнині не визнача
ється, перистальтика кишечнику задовільна. Фізіо
логічні виділення не порушені. Клініко—біохімічні
аналізи крові та сечі без патологічних змін.
Встановлений діагноз: пухлина лівої надниркової за
лози; ішемічна хвороба серця, атеросклеротичний
кардіосклероз, серцева недостатність I стадії; повна
транспозиція НПВ.
Виконана операція: лівобічна адреналнефректомія.
Висновок гістологічного дослідження: феохромоци
тома, солідний тип.
Інтраопераційно гемодинамічні розлади не спос
терігали. Під час мобілізації виявлено, що ліва ниркова
артерія відходила від аорти вище краю тіла підшлунко
вої залози та була частково залучена в пухлинний про
цес. Для забезпечення абластичності втручання судина
лігована, додатково здійснена нефректомія. Перебіг
післяопераційного періоду без ускладнень. На 10—ту
добу у задовільному стані пацієнт виписаний.
Заключний діагноз: феохромоцитома лівої наднир
кової залози, безсимптомна форма.
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ІСТОРІЯ ХІРУРГІЇ
УДК 617 (091)

80 РОКІВ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ №2
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
Я. Й. Крижановський
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

80 YEARS OF GENERAL SURGERY SUBFACULTY №2
OF NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
OF O. O. BOGOMOLETS
Ya. J. Kryzhanovsky
Кафедра загальної хірургії №2 бере свій початок з
1934 р., коли була відкрита кафедра хірургії санітарно—
гігієнічного факультету, на якій викладали загальну, фа
культетську, шпитальну і військово—польову хірургію.
За період існування кафедра пройшла шлях змін і ре
організацій. Під час війни кафедра не працювала, її
діяльність відновлена у 1944 р. Реорганізація навчально
го процесу на санітарно—гігієнічному факультеті з 1960
р. стосувалася і викладання хірургії. На V курсі, замість
шпитальної хірургії, викладали промисловий, сільсько
господарський травматизм з організацією травмато
логічної допомоги. З 1959 по 1965 р. не викладали
військово—польову хірургію, яку відновили з 1965 р. У
зв'язку з реформою медичної освіти з 1994 р. кафедра
називалася кафедрою загальної хірургії №2 з курсом
військово—польової хірургії. Викладання військово—
польової хірургії припинене у 2005 р.
За період існування кафедри її очолювали шість
завідувачів.
Першим завідувачем кафедри був професор Сергій
Лук'янович Тимофєєв, який очолював кафедру з 1934 по
1941 р. Засновник та завідувач кафедри ортопедії і трав
матології (1923 — 1932), військово—польової хірургії
(1932 — 1934), хірургії санітарно—гігієнічного факуль
тету (1934 — 1941). Закінчив медичний факультет
Київського університету. Учень М.М. Волковича.
У 1908 р. С. Л. Тимофєєв захистив дисертацію на здо
буття вченого ступеня доктора медицини на тему "До
питання про патогенез ниркових набряків". Автор більш
ніж 90 наукових праць, присвячених пластиці пахвин
ного каналу, кістковій пластиці при псевдоартрозі, пе
реміщенню ліктьового нерва при травматичному не
вриті, лапаротомії при пораненні живота, вогнепаль
ним пораненням кісток. Учні: С. Т. Новицький, А. Я. Шеф
тель, А. Р. Шуринок, І. Т. Шевченко та ін. Основні наукові
праці: "Основи ортопедичної хірургії і травматології"
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(1927); "Прорив шлунка та кишок внаслідок вогнепаль
ного поранення: Матер'ял з військово—польової
хірургії" (1929) та ін.
Борис Михайлович Городинський очолював кафед
ру з 1944 по 1953 р. Завідувач кафедри загальної хірургії
(1941 — 1944) в евакуації в м. Караганді, хірургії санітар
но—гігієнічного факультету (1944 — 1953). Закінчив ме
дичний факультет Київського університету (1913).
Учень М. Б. Юкельсона. Автор майже 50 наукових праць,
присвячених проблемам гнійної хірургії, онкології, аб
домінальної хірургії. Основні праці : "До питання про
стеноз приворітника туберкульозного походження",
"До хірургічного лікування товстих кишок", "Основні
принципи хірургічного лікування гострого остео
мієліту".
Микола Михайлович Амосов очолював кафедру у
1953 — 1955 рр. Академік АН УРСР (1969), член—корес
пондент АМН СРСР (1961), заслужений діяч науки УРСР
(1959), Герой Соціалістичної праці (1973), лауреат
Ленінської та Державної премій. Був керівником клініки
серцево—судинної хірургії Київського НДІ туберкульозу
та грудної хірургії (1952 — 1968). З 1983 р. — директор
НДІ серцево—судинної хірургії. Автор майже 400 науко
вих праць, в тому числі 17 монографій, присвячених то
ракальній хірургії, біокібернетиці тощо. Основні праці:
"Пневмонектомія та резекція легень при туберкульозі"
(Брянськ, 1952), "Операції на серці із штучним крово
обігом" (1962), "Хірургічне лікування тетради Фалло"
(1982), "Терапевтичні аспекти кардіохірургії" (1983) та
ін.
НАН України заснувала Премію ім. М. М. Амосова, яку
відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології
вручають за видатні наукові роботи в галузі кардіо
хірургії та судинної хірургії.
Йосип Григорович Туровець очолював кафедру з
1956 по 1974 р. Доктор медичних наук (1953), професор
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кафедри факультетської хірургії з 1953 р. Закінчив
Київський медичний інститут у 1926 р. Учень І. А. Зав'я
лова, А. П. Кримова.
У 1951 р. захистив докторську дисертацію "Гострі
гнійні ускладнення вогнепальних поранень кульшового
суглоба". Автор майже 100 наукових праць, присвяче
них різним розділам загальної, військово—польової
хірургії та онкології.
Особливе місце в його дослідженнях посідають пи
тання хірургічної коагулопатії, флебології, проктології,
лікування гриж, облітеруючих захворювань судин, зло
якісних пухлин, виразкової хвороби, хірургії щито
подібної залози, знеболюваня.
Іван Денисович Танасієнко очолював кафедру з 1974
по 1994 р. Доктор медичних наук (1973), професор
(1975), заслужений діяч науки УРСР (1988), лауреат Дер
жавної премії УРСР. Декан лікувального факультету
(1972 — 1976). Закінчив Вінницький медичний інститут
(1951). Учень А. Л. Пхакадзе та М. М. Ковальова.
У 1971 р. захистив докторську дисертацію "Клініка,
діагностика і хірургічне лікування обтураційних жовтя
ниць непухлинного походження".
Автор майже 90 наукових праць, присвячених хірур
гії стенозу мітрального клапана, виразкової хвороби
шлунка та дванадцятипалої кишки, позапечінкових жов
човивідних шляхів, патології щитоподібної залози то
що. Впровадив у практику оригінальні оперативні прий
оми та втручання.
Підготував 2 докторів і 6 кандидатів медичних наук.
Основні праці: "Шляхи вдосконалення, профілактики і
лікування хірургічної інфекції", "Загальна та невідкладна
хірургія" та ін.
Ярослав Йосипович Крижановський очолював кафе
дру у 1994 — 2011 рр. Академік АН вищої освіти України,
заслужений працівник освіти України, доктор медичних
наук, професор. Закінчив Станіславський (нині Івано—
Франківський) медичний інститут у 1955 р. Протягом 6
років працював у місті Бучач Тернопільської області ви
кладачем медичного училища, хірургом, урологом, за
ступником головного лікаря міжрайонної лікарні. У
1961 р. вступив до аспірантури при кафедрі ортопедії і
травматології Київського медінституту. У 1964 р. обра
ний асистентом, у 1970 р. — доцентом цієї кафедри.
Учень професорів О. Г. Єлецького, А. Х. Озерова, Є. П.
Підрушняка.
У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію "Опера
тивне лікування вроджених вивихів стегна у підлітків та
дорослих", у 1978 р. — докторську дисертацію "Опера
тивне лікування переломів та псевдоартрозів шийки
стегна". З 1981 р. — доцент кафедри хірургії санітарно—
гігієнічного факультету, з 1984 р. — професор цієї кафе
дри, з 1985 р. протягом 19 років — декан з інтернатури, з
1994 по 2011 р. — завідувач кафедри загальної хірургії
№ 2 з курсом ВПХ.
Основний напрямок наукової та клінічної діяльності
— розробка нових методів реконструктивно—віднов
них операцій при захворюваннях і травматичних ушко
дженнях, набутій і вродженій деформації великих суг
лобів, стопи, травмі кисті, кісткова пластика при перело
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мах, несправжніх суглобах, остеомієліті, доброякісних
пухлинах кісток.
Наукові досягнення висвітлені більш ніж у 270 пра
цях. За ініціативи Я. Й. Крижановського організований
Міський центр з хірургії шийки стегна та пошкоджень
великих суглобів, міський центр мікрохірургії кисті.
Впроваджені новітні діагностичні й хірургічні техно
логії. Вперше використане зварювання біологічних тка
нин в хірургії щитоподібної залози. Під керівництвом
Я. Й. Крижановського виконані 2 докторські і 8 канди
датських дисертацій. Член спеціалізованої вченої ради з
хірургії з захисту кандидатських і докторських дисер
тацій.
Олександр Юлійович Іоффе, доктор медичних наук
професор. Очолив кафедру у серпні 2011 р. З 1982 по
1986 р. навчався в Луганському медичному інституті, з
1986 по 1988 рр. — на військово—медичному факультеті
Куйбишевського медичного інституту. У 1988 — 1991 рр.
проходив службу на хірургічних посадах у Збройних
силах СРСР у Прибалтійському військовому окрузі. У
1991 — 1994 рр. працював асистентом кафедри хірургії
№ 2 Луганського медичного університету, у 1994 — 1999
рр. — молодшим науковим співробітником відділу
хірургії шлунково—кишкового тракту Інституту хірургії
та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України,
у 1999 — 2001 рр. — асистентом, у 2001 — 2006 рр. — до
центом, у 2006 — 2011 рр. — професором кафедри
хірургії № 1 Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця. У 1999 р. захистив кандидатську
дисертацію, у 2006 р. — докторську.
О. Ю. Іоффе є автором понад 130 наукових праць, під
його керівництвом захищені 2 кандидатські дисертації,
він науковий керівник 3 докторських і 2 кандидатських
дисертацій.
За цей період збагачена клінічна база кафедри. Про
ведені 3 науково—практичні конференції, 2 майстер—
класи за участю провідних зарубіжних хірургів з метою
популяризації та впровадження високотехнологічних
мініінвазивних оперативних втручань в хірургічну
практику.
Не можна не згадати викладачів кафедри, які своєю
діяльністю збагачували науковий та лікувальний по
тенціал, зміцнювали авторитет кафедри. Це доценти
М. М. Земськов, Я. І. Пріцнер, Д. М. Городинський, М. Б.
Сітковський, І. С. Богомолець, К. А. Музика, Ю. Г. Залоз
ний, А. П. Степаненко, Б. Г. Корвацький, асистенти О. М.
Авілова, Є. А. Федоров, І. П. Дєдков, А. Г. Олофінська, П. Є.
Бейлін, П. С. Рабінер, Н. Я. Погорелова, Д. Н. Шобот, М. О.
Бабіченко, Н. Н.Романюк, В. А. Куценок, О. І. Фурманець.
Багато з них стали професорами, завідувачами ка
федр, видатними вченими, створили власні наукові ко
лективи, школи, стали висококваліфікованими фахівця
ми.
Це професори завідувачі кафедр М. М. Земськов, М. Б.
Ситковський, І. П. Дєдков, О. М. Авілова.
Науково—лікувальна діяльність кафедри синхронна
розвиткові науки і хірургії в країні, відповідала запитам
суспільства, залежала від стану медичної техніки, фар
мації, впровадження досягнень світових клінік.
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До 1955 р. планову науково—дослідну роботу на ка
федрі не проводили. Наукові праці були присвячені ок
ремим питанням хірургії. Зокрема, праці професора С.
Л. Тимофєєва присвячені пластиці пахвинного каналу,
деяким питанням травматології та ортопедії.
Доцент Б. М. Городинський досліджував пухлини
грудної залози, питання гнійної хірургії живота, кісток.
Професор М. М. Амосов розробляв методи хірургіч
них втручань при специфічних і неспецифічних захво
рюваннях легень. Під керівництвом проф. Й. Г. Туровця,
починаючи з 1956 р., співробітники кафедри розпочали
планову наукову діяльність. Широко вивчали та впрова
джували методики знеболювання, трансфузіології (Б. Г.
Корвацький), профілактики тромбоутворення при
хірургічних втручаннях на органах черевної порожни
ни; окремі питання портальної гіпертензії; хірургічні
методи лікування захворювань печінки, шлунка. Окре
мої уваги заслуговує поглиблене вивчення хірургії щи
топодібної і паращитоподібних залоз (доцент А. П. Сте
паненко), парапроктиту (доцент І. Н. Улановський). У
1960 р. аспірант І. І. Шошас започаткував пластику гриж
живота з використанням синтетичних тканин. Створе
ний кольоровий кінофільм (Й. Г. Туровець) "Алопласти
ка гриж живота".
За період завідування кафедрою проф. І. Д. Танасі
єнка тривала розробка хірургічних методів лікування
захворювань печінки, шлунка. За участю проф. Г. В. Бу
ренка розроблене і впроваджене застосування біоло
гічного клею та полімерних матеріалів в хірургії живота.
Поглиблювались науково—дослідні роботи при захво
рюваннях щитоподібної та паращитоподібних залоз. За
значний внесок у розвиток хірургії щитоподібної зало
зи проф. І. Д. Танасієнко, доц. А. П. Степаненко, асистен
ти М. Й. Романюк одержали Державну премію УРСР.
Вперше асистент В. А. Куценок започаткував викорис
тання високочастотних низькоміліметрових магнітних
хвиль при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки.
Ця методика використана при дегенеративно—дис
трофічних захворюваннях хребта, великих суглобів, для
профілактики фантомного болю після ампутації нижніх
кінцівок (проф. Я. Й. Крижановський).
Впроваджені новітні діагностично—лікувальні тех
нології: проф. Г. В. Буренком — лапароскопічне видален
ня жовчного міхура; проф. М. М. Стецем — ендо
скопічно—лікувальні технології при захворюваннях
жовчних проток, печінки, вивчені особливості ендоток
сикозу при цих захворюваннях. За останні 6 років на ка
федрі захищені 2 докторські і 5 кандидатських дисер
тацій.
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Запропоноване використання синтетичних ма
теріалів (ксеноалотканин) для створення зв'язок колін
них, надплечово—ключичних суглобів. Кісткові алот
рансплантанти використовували для заміщення де
фектів після резекції доброякісних пухлин кісток, ос
теосинтезу при внутрішньосуглобових переломах
кінцівок. З 1979 р. розпочате протезування кульшового
та колінного суглобів (проф. Я. Й. Крижановський), ви
конання реконструктивно—відновних операцій з при
воду наслідків статичної та вродженої деформації
кінцівок, спастичного паралічу. Започатковане викори
стання аутоостеобластної кістки (стовбурових клітин)
при асептичному некрозі головки стегнової кістки. Вдо
сконавлювались методи хірургічного лікування склад
них переломів вертлюгової западини, шийки стегнової
кістки, ендопротезування кульшового та колінного суг
лобів. Впроваджене протезування суглобів кисті (Є. П.
Черенок). За фундаментальні праці, присвячені лікуван
ню глибоків опіків у дітей і дорослих, пропагування на
міжнародному рівні професор О. М. Коваленко удос
тоєна Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.
В останні роки збагатилася технічна база сучасних
технологій, впроваджені лапароскопічні методи при за
хворюваннях органів черевної порожнини, нирок, над
ниркових залоз, щитоподібної залози. Розробляються
науково обґрунтовані методи лікування ожиріння.
Досліджуються методи хірургічного лікування цукрово
го діабету ІІ типу та метаболічного синдрому у хворих
на ожиріння. Активно працює студентський науковий
гурток, молоді науковці залучаються до роботи на ка
федрі.
Колектив кафедри зустрічає 80—літній ювілей з ши
рокими перспективами, планами та надією на творчі
здобутки у майбутньому.
Кафедра за віком наполовину молодша Національ
ного медичного університету імені О.О. Богомольця. 80
років — це небагато, проте, й немало. За цей час зміни
лось декілька поколінь працівників кафедри. У кожного
з них були свої прагнення, мрії, думки, творча наснага,
здобутки в науці, лікуванні хворих. Невгамовна енергія
їх серця, розуму віддана молодому поколінню кафедри,
студентам. Кожний з них вніс свій доробок в скарбницю
досягнень кафедри.
Оглядаючись назад, колектив кафедри сьогодні
відчуває моральну відповідальність перед когортою на
уковців кафедри різних поколінь. Ми ставимося до них
з великою шаною, відчуваємо моральний обов'язок
увіковічнити пам'ять про них, новими творчими здобут
ками множити честь, славу кафедри.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЭНДОКРИННОЙ ХИРУРГИИ В УКРАИНЕ.
КИЕВСКАЯ ШКОЛА ЭНДОКРИННЫХ ХИРУРГОВ
С. И. Рыбаков

BECOMING ENDOCRINE SURGERY IN UKRAINE.
KYIV SCHOOL OF ENDOCRINE SURGEONS
S. I. Rybakov
В клинической медицине, в том числе в хирургии, на
протяжении последних двух столетий происходят про
цессы дифференциации и интеграции — взаимно про
тивоположные, но диалектически связанные один с
другим. Задолго до этого в хирургии стран Европы и
России наблюдали процессы дифференциации меди
цинских знаний. В результате практических запросов в
ХIХ веке выделились урология, гинекология, офтальмо
логия, оториноларингология, травматология, ортопе
дия и другие специальности. Этот процесс оказался бла
готворным и продолжился в ХХ веке. Отдельными на
правлениями стали трансфузиология, ангиохирургия,
проктология, анестезиология и др. Новые разделы хи
рургии возникли не только вследствие запросов време
ни, но и в силу внутренней логики развития хирургии. В
частности, дифференциации способствовало совер
шенствование методов диагностики и лечения, углубле
ние представлений о сути патологических процессов,
возникающих в различных органах и ситемах, разра
ботка специфичных операций. Однако параллельно,
особенно в начале ХХ ст., в хирургии активизировались
процессы интеграции. Они обусловили возникновение
онкологии, кардиохирургии, трансплантологии, эндо
васкулярной хирургии, комбустиологии и других на
правлений, которые предусматривали применение опе
ративных методов лечения и требовали привлечения
знаний из смежных областей.
Одним из последних направлений явилась эндо
кринная хирургия — сравнительно молодой раздел
клинической хирургии. Ее история насчитывет немно
гим более полувека, однако успехи впечатляют. От срав
нительно ограниченного диапазона тиреоидной хи
рургии, базирующейся на вербальных, мануальных и
скромных лабораторных методах диагностики и не
многочисленных видов операций, она перешла к широ
комасштабным исследованиям и разработке передовых
концепций в диагностике и лечении заболеваний щи
товидной, паращитовидных желез, надпочечников, эн
докринной части поджелудочной железы, половых же
лез. Изучены или продолжают исследоваться механиз
мы большинства видов эндокринных заболеваний, в ча
стности, на молекулярно—генетическом уровне. Эндо
кринная хирургия получила в свое распоряжение тон
чайшие методы биохимической, радиологической, им
мунологической диагностики, которые позволяют оп
ределять минимальные нарушения функции тех или
иных желез, обнаруживать следовое содержание гормо
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нов, мутацию генов и хромосом, лежащих в основе воз
никновения заболеваний. К этому следует добавить со
вершенные методы визуализации — ультразвуковое ис
следование, компьютерную, магниторезонансную и по
зитронно—эмиссионную томографию, которые дают
возможность определять структуру желез и ее наруше
ния, выявить опухоли и другие образования диаметром
1 — 2 мм. Разработка и внедрение оригинальных, безо
пасных и эффективных видов оперативных вмеша
тельств, включающих эндовидеоскопические, роботи
зированные операции и другие технологии, оконча
тельно утвердило право на существование эндокрин
ной хирургии как самостоятельной отрасли клиничес
кой хирургии.
Как и другие направления клинической хирургии,
эндокринная хирургия имеет свою предисторию, име
на и рубежи, позволяющие понять и оценить прежние
успехи и неудачи, уровень современных достижений,
перспективы дальнейшего развития. Не касаясь состоя
ния проблемы в мире, которое освещено в многочис
ленных публикациях, следует остановиться на роли и
значении киевской школы эндокринной хирургии и
непосредственно тех ученых, которые определили раз
витие и успехи этого направления клинической хирур
гии. Однако описание будет неполным, если не упомя
нуть, хотя бы вкратце, некоторые имена и события
предшествовавшего исторического процесса.
Первая задокументированная успешная операция на
щитовидной железе в России была выполнена в Москве,
в Голицынской больнице нашим соотечественником,
уроженцем Харьковской губернии и выпускником Ели
саветградской медико—хирургической школы Ефре
мом Осиповичем Мухиным (1766—1850). В "Описании
хирургических операций", опубликованном в журнале
Вестник Европы [1], он сообщает, что в период с 22 ию
ня 1802 г. по 1 марта 1804 г. "сделана операция зоба, за
нимавшего передние и боковые части шеи и удушавше
го больного". В Украине первая операция по поводу
большого узлового зоба, сопровождавшегося наруше
нием дыхания, выполнена в Киеве в 1842 г. выдающимся
хирургом профессором Владимиром Александровичем
Караваевым (1811 — 1892), учеником великого Н. И. Пи
рогова [2]. Будучи выпускником Казанского университе
та, В. А. Караваев окончил курс в Петербургской меди
ко—хирургической академии, затем обучался в Профес
сорском институте в Дерпте и на протяжении 50 лет ра
ботал руководителем хирургической клиники и дека
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ном медицинского факультета Университета Св.Влади
мира, снискав славу великого хирурга, одного из осно
воположников отечественной хирургии. Сообщения об
успешных операциях на щитовидной железе приведе
ны в работах выдающихся хирургов ХIХ ст., выходцев из
Украины Х. Х. Соломона (1797 — 1851), Н. В. Склифосов
ского (1836 — 1904). Х. Х. Соломон издал двухтомное
"Руководство к оперативной хирургии" (1840) [3], в ко
тором описал ход операции, показания и противопока
зания, принципы ухода за больными; Н. В. Склифософ
ский обобщил значительный в то время опыт выполне
ния 29 операций на щитовидной железе, предложил
оригинальный аппарат для общего наркоза при таких
операциях, впервые в мире выполнил струмэктомию
под местной анстезией [4]. Следует отметить, что все эти
сообщения были далеки от формирования представле
ний о хирургии щитовидной железы как направления
клинической хирургии. Они скорее свидетельствовали
о передовых устремлениях, мастерстве и мужестве вы
дающихся хирургов, которые выполняли такие вмеша
тельства в отсутствие антисептики, совершенных инст
рументов, четких знаний о функциях щитовидной же
лезы.
На этом фоне элементами научного подхода к во
просам хирургической тиреоидологии явились работы
великого хирурга и ученого Николая Ивановича Пиро
гова (1810—1881), 25 лет жизни и деятельности которо
го прошли в Украине. Еще в 1831 г., обучаясь в Профес
сорском институте в Дерпте, Н. И. Пирогов подготовил
для сдачи экзамена на степень доктора медицины два
сочинения (реферата), один из которых был посвящен
экстирпации щитовидной железы [5]. Это была в опре
деленной степени умозрительная, теоретическая рабо
та, однако наполнена глубоким провидческим содержа
нием, поскольку до первой операции на щитовидной
железе, которую выполнил Н. И. Пирогов, оставалось
еще 16 лет. В частности, автор подчеркивал, что опера
ции на щитовидной железе относятся к разряду слож
ных, тяжелых и опасных. При их выполнении высок
риск возникновения осложнений, в частности, повреж
дения магистральных сосудов и нервов, даны рекомен
дации по их предупреждению. Предпочтительной ав
тор считал "тупую препаровку (мобилизацию) железы с
помощью рукоятки ножа, а не его кончика". Целесооб
разным полагал перевязывать верхние и нижние щито
видные артерии, а не только верхние, причем верхние
щитовидные артерии рекомендовал перевязывать по
сле частичной мобилизации нижнего края доли желе
зы. Также описаны показания к экстирпации щитовид
ной железы, в основном компрессия, доступы, основ
ные этапы операции. Большое значение имело изуче
ние анатомии и синтопии щитовидной железы с ис
пользованием методов "замороженых срезов ("распи
лов")", разработанных Н. И. Пироговым. В 1847 г., во вре
мя военных действий на Кавказе во Владикавказе Н. И.
Пирогов впервые в мире осуществил резекцию щито
видной железы под наркозом эфиром у девушки 17 лет
по поводу расположенного по средней линии шеи узло
вого зоба "величиной с яблоко, частично опускавшегося
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за грудину и оказывавшего удушающее действие" [6].
Описывая ход операции, Н. И. Пирогов особенно под
черкивал важность тщательного гемостаза: "Операция
была весьма затруднена перевязыванием артерий. Нуж
но было наложить более 30 лигатур... Я вслед за каждым
разрезом перевязывал кровоточащие сосуды". В 1852 —
1853 гг. Н. И. Пирогов выполнил еще 4 операции на щи
товидной железе в Петербурге.Н. И. Пирогова по праву
считают основоположником тиреоидной хирургии в
России. Он заложил практические основы этого на
правления в период, когда еще отсутствовали сведения
о роли щитовидной железы в организме, ее физиологии
и патологии; "...ни выводной проток щитовидной желе
зы, ни функция ее нам неизвестны" писал ученый. Тем
не менее, развитие этого направления в клинической
хирургии второй половины XIX — начала ХХ ст. не со
провождалось существенными успехами. Редкие опера
ции выполняли отдельные хирурги без существенной
научной базы и обоснованных практических рекомен
даций. В 1904 г. вышла первая в России докторская дис
сертация Н.Ф.Лежнева "Зоб в России" [7], в которой ав
тор представил сведения о 575 операциях на щитовид
ной железе, выполненных в Российской империи, из
них 106 — в клинике факультетской хирургии Москов
ского университета. Первый заведующий кафедры об
щей хирургии медицинского факультета Киевского
Университета А. Д. Павловский обобщил данные о 15
операциях, присоединив к ним 2 собственные, с благо
приятным исходом [8].
Выдающийся украинский хирург Николай Маркия
нович Волкович (1858 — 1928) 18 мая 1894 г. в Киеве вы
полнил первую в России резекцию щитовидной железы
у девушки 18 лет по поводу тиреотоксического диффуз
ного паренхиматозного зоба. Железа была "размерами
с два кулака"; исход операции благоприятный. Автор
описал показания, детали операции, обсуждал вопросы,
связанные с микроскопическим строением изменен
ной железы, последствиями ее удаления, микседемой [9].
В первые десятилетия ХХ ст. в Украине отмечен воз
растающий интерес к вопросам тиреоидной хирургии.
Стимулами к этому явились успехи эндокринологии в
мире и в России. Исследования выдающихся украин
ских ученых А. В. Репрева, В. Я. Данилевского, А. А. Бого
мольца и др. способствовали раскрытию сущности раз
личных заболеваний органов эндокринной системы и
стали основой для применения хирургических методов
в лечении многих из них. В киевских клиниках накап
ливались материалы по диагностике и хирургическому
лечению различных заболеваний щитовидной железы.
Операции выполняли в клиниках, которыми руководи
ли известные хирурги профессора М. М. Дитерихс, И. А.
Завьялов, Е. И. Черняховский; в клинике Е. И. Черняхов
ского работала первая женщина—хирург профессор
княжна В. И. Гедройц, успешно оперировавшая на щито
видной железе. Важное значение для развития эндо
кринной хирургии имело открытие в 1919 г. в Харькове
производственного Органотерапевтического центра,
где были заложены основы развития эндокринологии в
Украине. В 1927 г. Центр преобразован в первый в СССР
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Институт, в 1930 г. — Всеукраинский институт эндокри
нологии и органотерапии, где было открыто хирурги
ческое отделение, которое возглавил профессор
М.Н.Шевандин. Филиалы Института были открыты в
1930 г. в Киеве и Одессе [10].
После Великой Отечественной войны в Киеве нача
лось интенсивное развитие эндокринной хирургии,
значительно увеличилось число и диапазон операций
по поводу различных заболеваний щитовидной железы,
проведены углубленные научные исследования, начали
выполнять оперативные вмешательства на надпочечни
ках, паращитовидных, половых железах. В некоторых
клиниках намечалась отчетливая специализация по
различным направлениям эндокринной хирургии, вне
дрялись новые эффективные методы диагностики и ле
чения заболеваний эндокринной системы, появились
многочисленные публикации и диссертации, обобщав
шие результаты научных исследований и клинические
материалы.
Прогресс и успехи эндокринной хирургии в Киеве,
как и во всей Украине, в значительной степени связаны
с деятельностью талантливого хирурга, ученого, круп
ного организатора здравоохранения Александра Ки
рилловича Горчакова (1900 — 1960) [11 — 13]. В 1947 г.
А. К. Гончаров переехал в Киев из Харькова, где руково
дил хирургическим отделением Института эндокрино
логии, со временем возглавил кафедру хирургии стома
тологического факультета Киевского медицинского ин
ститута. Клиника, базировавшаяся в Городской клини
ческой больнице № 15 на Подоле, превратилась в круп
ный центр, где, наряду с общехирургическими опера
циями, в большом объеме оказывали специализирован
ную помощь больным эндокринологического профиля.
В полном объеме выполняли все виды операций на щи
товидной железе, операции на надпочечниках, паращи
товидных железах. Под руководством профессора А. К.
Горчакова разработаны и внедрены новые методы опе
ративного лечения заболеваний щитовидной железы,
предложены схемы предоперационной подготовки и
консервативного лечения тиреотоксикоза, изучено
влияние тиреотоксикоза на центральную нервную и
сердечно—сосудистую системы, широко использовали
передовые усовершенствованные радиологические и
рентгеноконтрастные методы диагностики, впервые
применен радиоактивный йод для лечения тиреотокси
ческого зоба. Будучи в течение ряда лет Главным эндо
кринологом и Председателем Республиканской проти
возобной комиссии при Минздраве Украины, А. К. Гор
чаков провел большую организационную работу по
профилактике и лечению эндемического зоба в облас
тях Западной Украины, созданию сети противозобных
диспансеров, медикаментозному обеспечению населе
ния. Профессор А. К. Горчаков явился создателем школы
хирургов—эндокринологов, которые своей деятельнос
тью и научными исследованиями внесли весомый вклад
в становление и развитие эндокринной хирургии в Ук
раине. В числе его учеников и последователей профес
сора М. П. Черенько, Н. В. Ромашкан, доценты В. Н. Пар
хоменко, А. П. Степаненко, Б. Г. Корвацкий, многочис
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ленные врачи и научные сотрудники, прошедшие обу
чение в клинике и успешно занимавшиеся эндокрин
ной хирургией в течение многих лет.
В конце 50—х — начале 60—х гг. прогрессивно мыс
лящие киевские профессора, общие хирурги, включили
эндокринную хирургию в число приоритетных направ
лений деятельности руководимых ими клиник. В основ
ном это была тиреоидная хирургия, подходы к ней осу
ществляли с современных передовых позиций с учетом
мирового опыта. Это были руководители хирургичес
ких кафедр Киевского медицинского института и Киев
ского института усовершенствования врачей профес
сора М. И. Коломийченко, М. П. Черенько, И. Г. Туровец,
В. Д. Братусь, И. И. Кальченко, Д. Ф. Скрипниченко, М. М.
Ковалев, В. И. Акимов.
Большой вклад в развитие эндокринной хирургии
внес профессор Макар Петрович Черенько (1925 —
2002), опытный, эрудированный хирург, участник Ве
ликой Отечественной войны, человек высокой культу
ры и нравственности, возглавивший кафедру, ранее ру
ководимую профессором А. К. Горчаковым. Профессору
М. П. Черенько принадлежат интересные передовые
разработки в области изучения патогенеза и клиники
различных форм зоба, рака щитовидной железы, гипер
паратиреоза, влияния тиреотоксикоза на организм, изу
чения нетиреоидных заболеваний шеи. На основании
огромного собственного опыта усовершенствованы
методы многих операций, разработаны способы про
филактики и лечения осложнений, обоснованы показа
ния и режимы применения различных методов лече
ния, в частности, радиоактивного йода, при заболевани
ях щитовидной железы. Результатом явилось опублико
вание 3 монографий и более 25 научных работ по этим
вопросам [14 — 16].
Успешно занимался хирургией щитовидной железы
выдающийся украинский хирург профессор Михаил
Исидорович Коломийченко (1892 — 1973). Им опубли
кованы работы по вопросам хирургического лечения
различных форм зоба, а программный доклад на ХI
съезде хирургов Украины в 1966 г. в Одессе о лечении
тиреотоксикоза явился определяющим в развитии это
го направления на многие годы. Особенно следует от
метить, что при поддержке М. И. Коломийченко в 1965 г.
на базе возглавляемой им кафедры общей хирургии Ки
евского медицинского института, которая располага
лась в хирургическом отделении № 1 Октябрьской (ны
не Александровской) больницы, открыто хирургичес
кое отделение вновь созданного Института эндокрино
логии. Возглавил его кандидат медицинских наук, впос
ледствии профессор, член—корреспондент АМН Укра
ины И. В. Комиссаренко, ученик профессора М. И. Коло
мийченко. В течение многих лет работа этого отделе
ния осуществлялась под постоянным вниманием и опе
кой Михаила Исидоровича Коломийченко.
Значительной фигурой в становлении эндокринной
хирургии в Украине явился профессор Дмитрий Федо
рович Скрипниченко, заведующий кафедрой хирургии
Киевского института усовершенствования врачей, в
прошлом легендарный Главный хирург партизанского
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соединения С. А. Ковпака, действовавшего во время вой
ны на оккупированной территории Украины. Кафедра
размещалась в хирургическом отделении № 2 Октябрь
ской больницы. Будучи высококвалифицированным
хирургом, Д. Ф. Скрипниченко широко оперировал на
органах брюшной и грудной полостей, эндокринных
железах. В клинике успешно оперировали больных по
поводу различных форм зоба, рака щитовидной желе
зы, заболеваний надпочечников, половых желез. Про
фессор Д. Ф. Скрипниченко был создателем первого в
СССР Центра хирургического лечения заболеваний ви
лочковой железы. Из клиники вышли активно занимав
шиеся впоследствии эндокринной хирургией профес
сора Д. И. Кривицкий, В. И. Мамчич, М. М. Шевнюк. По
вопросам эндокринной хирургии опубликованы 2 мо
нографии и более 20 научных статей [17, 18].
Известный в Украине хирург, специалист по борьбе
с эндемическим зобом, профессор Михаил Маркович
Ковалев (1916 — 1990) с 1962 г. возглавил кафедру гос
питальной хирургии Киевского медицинского институ
та. На базе хирургического отделения № 3 Октябрьской
больницы М. М. Ковалев интенсивно занимался хирур
гическим лечением заболеваний щитовидной железы.
Еще одним направлением деятельности было изучение
функционального состояния надпочечников при раз
личных заболеваниях органов брюшной полости. М. М.
Ковалев был автором 2 монографий и более 25 научных
работ по вопросам лечения заболеваний щитовидной
железы [19, 20].
Профессор Иосиф Григорьевич Туровец (1899 —
1987), который с 1954 г. руководил кафедрой хирургии
санитарно—гигиенического факультета Киевского ме
динститута, активно разрабатывал вопросы хирургиче
ского лечения тиреотоксикоза, узловых форм зоба, за
болеваний паращитовидных желез, в частности, гипо
паратиреоза. Клиника размещалась в Городской боль
нице № 9 на Бессарабской площади, в 1976 г. переведе
на в Городскую больницу № 3, ее возглавил ученик про
фессора М. М. Ковалева профессор Иван Денисович Та
насиенко, продолживший разработку вопросов тирео
идной хирургии. Создано специализированное отделе
ние хирургии щитовидной железы, которым в течение
длительного времени руководил доцент А. П. Степанен
ко. Отеделение и сегодня выполняет большой объем хи
рургической помощи населению Киева и других облас
тей.
В течение десятилетий крупным центром тиреоид
ной хирургии является кафедра хирургии Киевского
института усовершенствования врачей, базирующаяся в
Областной больнице. В 1944 — 1953 гг. ею руководил
профессор Б. Е. Панкратьев, активно занимавшийся во
просами борьбы с эндемическим зобом. Сменивший
его профессор Иван Иванович Кальченко (1904 —
1975) способствовал значительному повышению хи
рургической активности клиники, сотрудники выпол
няли многочисленные операции по поводу различных
форм зоба, проводили научные исследования. В после
дующем эта деятельность успешно продолжалась под
руководством заведующих кафедрой профессоров Д. И.
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Кривицкого в 1982 — 1989 гг., с 1989 г. — В. И. Мамчича.
Известный украинский хирург, участник двух войн,
выдающийся организатор здравоохранения, член—
корреспондент НАН и АМН Украины, профессор Васи
лий Дмитриевич Братусь (1916 — 2008) в течение мно
гих лет занимался вопросами тиреоидной хирургии на
кафедре хирургии стоматологического (с 1962 г.), затем
педиатрического (с 1982 г.) факультета. В клинике изу
чали патофизиологические аспекты заболеваний щито
видной железы, вопросы диагностики различных форм
зоба и рака щитовидной железы, разрабатывали методы
обезболивания и оперативных вмешательств.
Серьезным свидетельством признания эндокрин
ной хирургии как самостоятельного направления кли
нической хирургии явилось создание специализиро
ванного хирургического отделения для научных иссле
дований и лечения больных по поводу заболеваний ор
ганов эндокринной системы в составе Киевского НИИ
эндокринологии и обмена веществ, открытого в 1965 г.
Отделение на 20 коек с гормональной лабораторией
вначале размещалось на базе кафедры общей хирургии
Киевского мединститута в Октябрьской больнице, с
1977 г. — в специально построенном клиническом кор
пусе. При клинике, рассчитанной на 40 коек, дополни
тельно открыто отделение реанимации и интенсивной
терапии. Подобная специализированная структура для
оказания хирургической помощи больным эндокрино
логического профиля создана в Украине впервые.
Основными направлениями научно—практической
деятельности были изучение хирургических заболева
ний надпочечных, щитовидной, паращитовидных, под
желудочной, половых желез, разработка и внедрение
новых, эффективных методов диагностики, хирургиче
ского лечения и реабилитации больных. Клиника, кото
рая в нынешнем году отмечает свое 50—летие, и кото
рой на протяжении 48 лет бессменно руководил член—
корреспондент АМН Украины, дважды лауреат Государ
ственной премии Украины профессор Игорь Василье
вич Комиссаренко, внесла значительный вклад в разви
тие эндокринной хирургии. Большинство проведенных
исследований, с успехом внедренных в практику, харак
теризовались актуальностью, оригинальностью, высо
ким методическим уровнем выполнения и эффектив
ностью результатов. Многие из них соответствовали
мировым страндартам и даже превосходили их. В част
ности, глубоко изучены клиника и патогенез основных
хирургических заболеваний надпочечников — болезни
Иценко—Кушинга, гормонально—активных опухолей
коркового и мозгового вещества, адреногенитального
синдрома, разработаны эффективные хирургические и
комбинированные методы диагностики и лечения
(применение первого отечественного ингибитора
функции коркового вещества надпочечников хлодита
на, ангиографическая диагностика, минимально инва
зивные вмешательства на надпочечниках и др). Опыт
лечения таких больных включает более 2500 оператив
ных вмешательств на надпочечниках и является одним
из крупнейших в мировой практике. Значительные ус
пехи достигнуты в тиреоидной хирургии. Помимо
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предложенных оригинальных схем диагностики, усо
вершенствованных методов операций на щитовидной
железе, следует особо отметить проблему радиационно
индуцированного рака щитовидной железы, которая
усешно разрабатывалась в клинике совместно с други
ми подразделениями Института после катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Всего за последние 30 лет по пово
ду рака щитовидной железы оперированы 6650 боль
ных, из них более 500 детей и подростков. Значитель
ные успехи достигнуты в области трансплантологии,
детской эндокринной хирургии, онкоэндокринологии.
Отражением перечисленных и многих других достиже
ний явились многочисленные монографии и руковод
ства, защищенные диссертации, научные статьи, мето
дические рекомендации. Клиника представляет круп
ный научно—практический и методический центр с
коллективом высококвалифицированных специалис
тов, успешно решающих актуальные проблемы эндо
кринной хирургии.
В 1988 г. группа сотрудников Киевского медицин
ского института и Научно—исследовательского инсти
тута эндокринологии и обмена веществ за цикл работ
"Наукова розробка та впровадження у широку практику
охорони здоров'я методів діагностики, хірургічного
лікування і профілактики захворювань ендокринних за
лоз" удостоена Государственной премии Украинской
ССР в области науки и техники, что явилось свидетель
ством признания значимости вклада киевских хирургов
в развитие отечественной эндокринной хирургии.
Начиная с 80—х гг., в Киевском НИИ клинической и
экспериментальной хирургии под руководством акаде
мика АМН Украины А. А. Шалимова успешно развивает
ся один из интересных и сложных разделов эндокрин
ной хирургии — хирургия гормонально—активых опу
холей гастроэнтеропанкреатической диффузной эндо
кринной системы. Сотрудники клиники обобщили зна
чительный клинический опыт диагностики и успешно
го хирургического лечения органического гиперинсу
линизма (инсулинома), синдрома Золлингера—Эллисо
на (гастриномы), карциноидного синдрома. Еще одним
направлением, получившим развитие в стенах Институ
та, которое возглавил профессор А. С. Лаврик, является
хирургическое лечение патологического ожирения.
Параллельно обнадеживающие результаты достигнуты
при хирургическом лечении сахарного диабета.
В 1994 г. в Киеве по инициативе профессора И. В. Ко
миссаренко организован Украинский научно—практи
ческий центр эндокринной хирургии, трансплантации
эндокринных органов и тканей. Создание такого уч
реждения свидетельствовало о дальнейшем повышении
роли эндокринной хирургии в системе организации
лечебной помощи пациентам при хирургических забо
леваниях органов эндокринной системы, необходимо
сти расширения и углубления научных исследований в
этом направлении. Вначале Центр был укомплектован
преимущественно сотрудниками хирургической кли
ники Института эндокринологии. Впоследствии здесь
сложился коллектив высокопрофессиональных хирур
гов, талантливых исследователей, с успехом решающих

hirurgiya.com.ua

насущные проблемы науки и практики — профессора А.
С. Ларин, С. М. Черенько, д. м. н. В. А. Паламарчук и др. В
Центре оказывают высококвалифицированную по
мощь практически при всех эндокринных заболевани
ях, требующих оперативного лечения, наряду с прове
дением интенсивных научных исследований. Особо
следует отметить внедрение в широких масштабах эн
доскопической хирургии. Клиника располагает опытом
многих сотен успешных операций по поводу заболева
ний надпочечников, паращитовидных, щитовидной же
лез, выполненных с применением этого метода. В Цент
ре начата и осуществляется глубокая и всесторонняя
разработка проблемы заболеваний паращитовидных
желез, первичного и вторичного гиперпаратиреоза. Эта
актуальная во всем мире проблема до недавнего време
ни в Украине не развивалась. Заслуживают внимания
разработанные оригинальные операции на нервно—
мышечном аппарате гортани, предпринимаемые в це
лях восстановления фонации, методы лечения синдро
ма диабетической стопы, исследования молекулярно—
генетических нарушений при раке щитовидной железы
и др.
Научные исследования и оказание хирургической
помощи больным эндокринологического профиля в
Киеве осуществляются в специализированных клини
ках Городской клинической эндокринологической
больницы № 16 (руководитель — профессор А. В. Гуль
чий) и Городской клинической больницы № 3 (зав. — С.
Л. Шляхтич), где изучают сочетанные заболевания щи
товидной железы, рак щитовидной железы, вопросы
применения низкой температуры при тиреоидной па
тологии, миниинвазивные вмешательства на щитовид
ной железе, применение методов электросварки тканей
при операциях. В хирургическом отделении Центра ра
диационной медицины АМН Украины (зав. — к. м. н. Ю.
В. Антоненко) изучают различные аспекты последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, оказывают всесторон
нюю, в том числе хирургическую, помощь ликвидато
рам аварии и населению районов, подвергшихся радиа
ционному воздействию.
Значительную роль в развитии эндокринной хирур
гии в Украине играют многочисленные съезды и науч
ные конференции хирургов, эндокринологов, предста
вителей других специальностей, на которых широко
обсуждаются насущные вопросы эндокринной хирур
гии. Ведущие специалисты обмениваются идеями, пере
довым клиническим опытом, новыми научными разра
ботками. Не менее важное значение имеют специаль
ные медицинские издания, в которых широко освеща
ется состояние и достижения эндокринной хирургии. В
частности, в Киеве выходят журналы "Эндокринология",
"Клиническая эндокринология и эндокринная хирур
гия", "Клиническая хирургия", "Хирургия Украины",
"Врачебное дело" и др.
Приведенный, возможно неполный, обзор форми
рования киевской школы эндокринной хирургии и
принципов становления эндокринной хирургии как са
мостоятельной дисциплины позволяет сделать некото
рые выводы. В настоящее время эндокринная хирургия

Клінічна хірургія. — 2015. — № 8

80
— это сложившееся, самостоятельное направление кли
нической хирургии со своими общемедицинскими за
кономерностями, особенностями многочисленных за
болеваний эндокринных желез, которые требуют хи
рургического лечения. Сложность патогенеза и много
образие клинических проявлений различных форм эн
докринных хирургических заболеваний, комплексные,
порой многоступенчатые, этапы диагностики, слож
ность и тонкость оперативных вмешательств на эндо
кринных железах требуют от специалистов, посвятив
ших себя этой профессии, обширных знаний и профес
сиональных навыков, которые следует постоянно со
вершенствовать. Необходимость высокотехнологично
го обеспечения для проведения диагностических ис

следований и выполнения оперативных вмешательств
требует специальных знаний. Наличие невыясненных
проблем в этой области диктует необходимость прове
дения интенсивных научных исследований, которые
возможны в специализированных учреждениях и цент
рах, располагающих опытным персоналом и сложным
оснащением.
Целью сообщения было ознакомить Читателя с не
которыми этапами развития киевской школы эндо
кринной хирургии, которая сыграла немаловажную
роль в формировании этого направления в отечествен
ной и, в определенной степени, мировой науке и прак
тике.
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