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ПОВТОРНІ ОПЕРАЦІЇ У ХВОРИХ З ПРИВОДУ КІСТОЗНОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ЖОВЧНОЇ ПРОТОКИ
М. Ю. Ничитайло, І. П. Галочка, М. С. Загрійчук, О. І. Литвин, І. І. Булик,
А.В. Стоколос, А І. Гуцуляк
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О.Шалімова НАМН України, м.Київ

REOPERATIONS IN PATIENTS, SUFFERING CYSTIC
TRANSFORMATION OF COMMON BILIARY DUCT
М. Yu. Nichitaylo, І. P. Galochka, М. S. Zagriychuk, О. І. Lytvyn, І. І. Bulyk,
А.V. Stokolos, А І. Gutsulyak
істозна
трансформація
внутрішньопечінкових та
позапечінкових жовчних
проток досить детально
описана в літературі [1, 2]. Кісти по
запечінкових жовчних проток вияв
ляють з частотою у середньому
0,007 — 0,01% у дорослого населен
ня [3]. Найбільш часто, за даними
світової літератури, кісти СЖП спос
терігають у населення країн Азії (1
на 1 000), переважно у жінок (спів
відношення жінок і чоловіків від 4:1
до 3:1). В країнах Європи, зокрема в
Україні, захворюваність становить 1
на 100 — 150 тис. населення, в США
— 1 на 13 500, в Австралії — 1 на 15
тис.
Найбільш частими ускладнення
ми кіст СЖП є: цистолітіаз — у 49%
хворих, холангіт — у 32%, гострий
панкреатит — у 10%, гепатолітіаз — у
7%, малігнізація — у 3%, портальна
гіпертензія — у 2%, хронічний пан
креатит — у 2%.
Кісти СЖП класифікують залеж
но від їх розмірів, локалізації, кіль
кості та інших критеріїв. Загально
прийнятою є класифікація кіст
жовчних проток за Todani — Alons—
Lei [4, 5]. За цією класифікацією
виділяють 5 типів кіст: тип І — вере
теноподібне або мішкоподібне роз
ширення загальної печінкової про
токи та СЖП (тип Ia — тотальне
кістозне розширення СЖП, тип Іb —
сегментарне розширення СЖП, тип
Ic — веретеноподібне розширення

К
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Реферат
Проаналізований власний досвід лікування кіст спільної жовчної протоки (СЖП) у
хворих, яким раніше здійснені неефективні оперативні втручання з цього приводу.
Висвітлені основні причини безуспішності операцій, запропонований лікувально&
діагностичний алгоритм, проаналізовані найближчі та віддалені результати опера&
тивного лікування хворих.
Ключові слова: кіста спільної жовчної протоки; хірургічне лікування; повторні опе&
рації; гепатикоєюностомія; резекція кісти.

Abstract
Own experience of treatment of the common biliary duct cysts was analyzed in the
patients, to whom earlier noneffective operative procedures for this purpose were per&
formed. The main causes of the operations faults were unmasked, the proposed treat&
ment&diagnostic algorithm was proposed, immediate and remote results of operative
treatment were analyzed.
Кey words: cyst of common biliary duct; surgical treatment; reoperations; hepaticoje&
junostomy; resection of the cyst.

СЖП); тип II — дивертикулярне роз
ширення позапечінкових жовчних
проток; тип III — розширення інтра
дуоденальної частини СЖП (холе
дохоцелє); тип IVа — комбіноване
розширення внутрішньо— та поза
печінкових жовчних проток; тип
IVb — множинні кісти біліарного
тракту, переважно позапечінкових
жовчних проток; тип V — кісти
внутрішньопечінкових
жовчних
проток (хвороба Каролі).
Сьогодні фактично всі провідні
хірурги, які мають досвід лікування
таких хворих, відзначають, що опти
мальним методом лікування є одно
етапне, максимально повне висічен
ня кісти СЖП з формуванням гепа
тикоєюноанастомозу на петлі тон
кої кишки, вимкненій за Ру.

Даних про безуспішні спроби
хірургічного лікування пацієнтів з
приводу кіст СЖП та тактику по
дальшого ведення таких пацієнтів
ми не знайшли як у вітчизняній, так і
зарубіжній літературі. Проаналізо
ваний власний досвід лікування хво
рих, яким раніше в інших лікуваль
них закладах виконані неефективні
оперативні втручання з приводу кіст
позапечінкових жовчних проток.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За період з 2008 по 2014 р. у
відділі лапароскопічної хірургії та
холелітіазу лікували 64 пацієнтів з
приводу кістозної трансформації
позапечінкових жовчних проток.
Вік хворих у середньому (51,2 ± 3,4)
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року. Жінок було 47 (73,4%), чо
ловіків — 17 (26,6%). У 53 (82,8%)
хворих в клініці виконане первинне
хірургічне втручання в обсязі ре
зекції кістозно—трансформованої
ділянки СЖП, 11 (17,2%) хворих
оперовані в інших хірургічних
клініках з приводу кіст біліарного
тракту, в тому числі 7 (63,6%) жінок
та 4 (36,4%) чоловіка, віком у серед
ньому (48,4 ±1,8) року.
За класифікацією Todani, у 49
(76,5%) хворих відзначені кісти типу
І, після попередніх операцій у 6
(54,5%) пацієнтів — типу І, у 2
(18,0%) — типу ІІ, у 3 (27,5%) — типу
ІІІ.
Алгоритм передопераційного
обстеження включав проведення
УЗД, КТ, МРТ, МРПХГ, лабораторні
дослідження, визначення вмісту он
комаркерів СА 19—9, РЕА, альфа—
фетопротеїну. У хворих після рані
ше виконаних операцій за наявності
зовнішнього дренажа СЖП обов'яз
ково проводили фістулографію. Для
детального аналізу отриманих ре
зультатів та розробки ефективного
лікувально—діагностичного алго
ритму хворі розподілені на дві гру
пи. У 53 (82,8%) пацієнтів (І група)
оперативне втручання виконане в
клініці вперше, 11 (17,2%) хворих (ІІ
група) раніше оперовані на поза
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печінкових жовчних протоках в
інших клініках. В обох групах
оцінювали такі основні критерії:
тривалість лікування у стаціонарі,
обстеження до операції, об'єм кро
вовтрати та гемотрансфузії, частоту
інтраопераційних та післяопе
раційних ускладнень, тривалість
післяопераційного періоду, рівень
післяопераційної аналгезії, якість
життя у найближчому та віддалено
му післяопераційному періоді. Та
кож брали до уваги дані біохімічно
го аналізу крові, зокрема рівень
білірубіну, активність АЛТ, АСТ, луж
ної фосфатази та інші показники на
різних етапах протягом періоду
госпіталізації.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Частота кістозної трансформації
жовчних проток свідчить про акту
альність проблеми та необхідність
розробки максимально ефективно
го лікувально—діагностичного ал
горитму у таких хворих [6]. Вва
жаємо, що хворих необхідно відразу
після встановлення діагнозу направ
ляти до спеціалізованих центрів, що
мають достатній досвід гепатобілі
арної хірургії. Неадекватні, недо
статньо ефективні, а інколи й абсо
лютно необґрунтовані спроби хі

Îïåðàö³¿, âèêîíàí³ ó õâîðèõ ²² ãðóïè
Îïåðàö³ÿ

Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ
àáñ.
%

Çîâí³øíº äðåíóâàííÿ ê³ñòè
Õîëåöèñòåêòîì³ÿ, çîâí³øíº äðåíóâàííÿ ÑÆÏ çà Ï³êîâñüêèì
Õîëåöèñòåêòîì³ÿ, öèñòîäóîäåíîñòîì³ÿ
Öèñòîºþíîñòîì³ÿ íà ïåòë³ òîíêî¿ êèøêè ç áðàóí³âñüêèì
ñï³âóñòÿì
×àñòêîâå âèñ³÷åííÿ ê³ñòè ç ôîðìóâàííÿì
ãåïàòèêîºþíîàíàñòîìîçó íà ïåòë³ òîíêî¿ êèøêè,
âèìêíåí³é çà Ðó
Ëàïàðîòîì³ÿ, õîëåöèñòîñòîì³ÿ
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îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü
Îïåðàö³ÿ

Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ

Õîëåöèñòåêòîì³ÿ, âèäàëåííÿ ê³ñòè, ãåïàòèêîºþíîñòîì³ÿ íà ïåòë³
òîíêî¿ êèøêè, âèìêíåí³é çà Ðó, ê³íåöü ó á³ê
Âèäàëåííÿ ê³ñòè, á³ãåïàòèêîºþíîñòîì³ÿ íà ïåòë³ òîíêî¿ êèøêè,
âèìêíåí³é çà Ðó, ê³íåöü ó á³ê
Ðîç’ºäíàííÿ ðàí³øå ñôîðìîâàíîãî á³ë³îäèãåñòèâíîãî àíàñòîìîçó,
âèäàëåííÿ ê³ñòè, ãåïàòèêîºþíîñòîì³ÿ íà ïåòë³ òîíêî¿ êèøêè,
âèìêíåí³é çà Ðó, ê³íåöü ó á³ê
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рургічної допомоги в клініках за
відсутності достатнього досвіду
лікування таких хворих зумовлюють
значне погіршення результатів хі
рургічного лікування, виконання
двох хірургічних операцій або
більше замість однієї. Завдяки впро
вадженню сучасних методів діагнос
тики встановити правильний діаг
ноз до операції вдається більш ніж у
90% хворих [7]. За нашими даними, з
64 хворих, яких лікували в останні 5
років у клініці, вірний діагноз кісти
СЖП спеціалісти установ, які напра
вили пацієнта, встановили у 53
(82,8%). Цей показник дещо нижчий,
ніж за даними світової літератури.
Очевидно, це пов'язане з недо
статнім забезпеченням вітчизняних
стаціонарів сучасним діагностич
ним обладнанням. На етапі доопе
раційного обстеження нами пра
вильний діагноз встановлений у 62
(96,8%) пацієнтів. В ІІ групі вірний
діагноз до першої операції був вста
новлений лише у 6 (54,5%) хворих,
що свідчить про недостатній обсяг
передопераційного обстеження. На
момент госпіталізації в клініку діаг
ноз кісти СЖП правильно встанов
лений у 9 (81,8%) хворих. У 2 (18,2%)
навіть після першої операції, коли
під час лапаротомії були можливості
адекватно оцінити хірургічне захво
рювання, коректний діагноз не вста
новлений. Це пов'язане з тим, що
хірурги непрофільних клінік не ма
ють достатнього досвіду. Крім того,
напружена кіста СЖП може симулю
вати пухлину панкреатобіліарної зо
ни, що змушує багатьох хірургів
відмовитись від подальшого розши
рення обсягу операції та здійснити
експлоративну лапаротомію. Опе
рації, раніше виконані у хворих ІІ
групи, наведені у табл.1.
Отже, у 7 (63,6%) пацієнтів при
госпіталізації виявлений зовнішній
дренаж СЖП, що дало можливість
виконати діагностичну фістуло
графію, а також забезпечувало де
компресію біліарного дерева, щоб
запобігти обтураційній жовтяниці. У
4 (36,4%) хворих, госпіталізованих у
різні строки після накладання біліо
дигестивних анастомозів, встанов
лені стриктура анастомозу, гнійний
холангіт та обтураційна жовтяниця.
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У цих пацієнтів для верифікації діаг
нозу ми проводили МРПХГ та РПХГ,
інформативність яких становила
98,6%. Хворі з зовнішнім дренажем
СЖП госпіталізовані у строки до 2
міс після першої операції, після на
кладання біліодигестивних анасто
мозів — від 1 до 5 років, з ознаками
стриктури анастомозу та обтурацій
ної жовтяниці. По 2 операції і більше
здійснено у 3 (27,3%) пацієнтів, що
зумовлене підтіканням жовчі та ви
никненням локального — в 1 (9,1%)
та розлитого — у 2 (18,2%) жовчного
перитоніту.
В усіх хворих виконані опера
тивні втручання в клініці (табл. 2).
В усіх ситуаціях ми намагаємось
виділити стінки кісти з навколишніх
тканин до місця максимального
лійкоподібного звуження. Після
циркулярного виділення дистально
го відділу СЖП його перев'язуємо,
прошиваємо та пересікаємо. Шля
хом тракції кісти в бік проксималь
ного відділу СЖП мобілізуємо стінки
кісти до неуражених тканих, відсі
каємо препарат. Забезпечивши не
обхідний діаметр жовчної протоки,
формуємо гепатикоєюноанастомоз
кінець у бік на петлі тонкої кишки,
вимкненій за Ру. Для цього накла
даємо переважно двохрядний вузло
вий шов з використанням моно
філаментного шовного матеріалу
PDS 4.0. Обов'язково виконуємо хо
лецистектомію, якщо вона не була
здійснена під час першого опера
тивного втручання.
Особливістю виконання втру
чань у хворих, оперованих повтор
но, є деякі технічні умови, що
погіршують результати остаточної
операції. Це, зокрема, тяжкий стан
хворого внаслідок раніше викона
ної операції, порушення функцій
органів і систем різної тяжкості,
спричинене основним захворюван
ням. Так, незважаючи на наявність у
більшості хворих зовнішнього дре
нажу СЖП або холецистостоми, об
тураційна жовтяниця та печінкова
недостатність різної тяжкості ви
никли у 8 (72,7%). Саме тому важли
вим є вибір оптимальних строків
повторної операції. За наявності та
функціонування зовнішнього дре
нажу СЖП або холецистостоми та
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Îñíîâí³ êðèòåð³¿ îö³íêè ðåçóëüòàò³â îïåðàòèâíîãî ë³êóâàííÿ
ê³ñò ÑÆÏ â ãðóïàõ õâîðèõ
Õàðàêòåðèñòèêà êðèòåð³ÿ â ãðóïàõ
²
²²
178 ± 34
245 ± 36

Êðèòåð³é
Òðèâàë³ñòü îïåðàö³¿, õâ ( (x ± m)
Îá’ºì êðîâîâòðàòè, îá’ºì
ãåìîòðàíñôóç³¿, ìë (x ± m)
Ñóá’ºêòèâíà îö³íêà ÿêîñò³ àíàñòîìîçó
õ³ðóðãîì, áàë³â
×àñòîòà ³íòðàîïåðàö³éíèõ óñêëàäíåíü,
% (x ± m)
Ñòðîêè íîðìàë³çàö³¿ ð³âíÿ á³ë³ðóá³íó òà
àêòèâíîñò³ òðàíñàì³íàç ï³ñëÿ îïåðàö³¿,
ä³á (x ± m)
×àñòîòà óñêëàäíåíü ðàííüîãî
ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî ïåð³îäó, % (x ± m)
Ð³âåíü òà òðèâàë³ñòü çíåáîëåííÿ ï³ñëÿ
îïåðàö³¿, ä³á ( (x ± m)
Ñòðîêè íîðìàë³çàö³¿ ïåðèñòàëüòèêè çà
äàíèìè àóñêóëüòàö³¿, ä³á (x ± m)
Ñòðîêè â³äíîâëåííÿ ô³çè÷íî¿
àêòèâíîñò³, ä³á ( (x ± m)
Ñòðîêè ïî÷àòêó õàð÷óâàííÿ ïðèðîäíèì
øëÿõîì, ä³á (x ± m)
нечітко вираженої обтураційної
жовтяниці оптимальним вважаємо
виконання повторної операції через
1,5 — 2 міс; при виявленні стриктури
біліодигестивного анастомозу —
відразу після встановлення діагнозу.
Ще один чинник, що ускладнює
технічне виконання повторної опе
рації, це виражений спайковий про
цес, особливо у віддалені строки
після формування первинного
біліодигестивного анастомозу. Крім
того, попередньо сформовані анас
томози не завжди легко дифе
ренціювати, а зміни анатомії спри
чиняють збільшення тривалості ви
конання повторного оперативного
втручання. Основні критерії опера
тивного лікування хворих двох груп
наведені у табл. 3.
Отже, фактично за всіма параме
трами результати первинних опе
рацій вдвічі і більше перевищують
такі після повторних втручань. Так,
тривалість операції збільшується у
середньому на 67 хв, що зумовлене
запальними змінами після операції
та порушенням анатомічних спів
відносин у черевній порожнині. Ча
стота інтраопераційної кровотечі
збільшена у середньому на 3,5%, що
зумовило збільшення інтраопе
раційної крововтрати у середньому

153 ± 17

387 ± 92

4–5

3–4

2,1 ± 0,9

5,6 ± 2,1

6,4 ± 2,7

12,8 ± 6,9

1,4 ± 0,3

4,6 ± 2,9

1,8 ± 0,4 –
íàðêîòè÷í³,
3,4 ± 1,2 –
íåíàðêîòè÷í³
àíàëãåòèêè

2,9 ± 1,5 –
íàðêîòè÷í³,
6,2 ± 3,1 –
íåíàðêîòè÷í³
àíàëãåòèêè

2,4 ± 1,2

3,8 ± 1,9

1,9 ± 0,8

2,8 ± 1,2

2,1 ± 1,5

3,5 ± 1,4

на 234 мл. У 4 (36,4%) хворих виму
шено здійснювали компенсаторну
гемотрансфузію внаслідок значної
інтраопераційної крововтрати. Важ
ливим вважаємо суб'єктивну бальну
оцінку оперуючим хірургом якості
сформованого анастомозу за власно
розробленим
опитувальником.
Оскільки під час першої операції
здійснюють спроби дисекції кісти,
СЖП та навколишніх структур, кук
са жовчної протоки, з якою форму
ють гепатикоєюноанастомоз, пере
буває у значно гіршому стані, ніж під
час первинної операції. Це не лише
утруднює технічне формування ана
стомозу, а й є фактором ризику ви
никнення неспроможності його
швів у найближчому післяоперацій
ному періоді та формування стрик
тури у віддалені строки після опе
рації.
Строки нормалізації функції
печінки, відновлення перистальтики
та інші критерії також значно кращі
у хворих І групи, що свідчить про
переваги одноетапного хірургічно
го втручання у спеціалізованому
стаціонарі.
Ми проаналізували якість життя
пацієнтів у строки 3, 6, 9 і 12 міс
після операції з використанням за
гальноприйнятого опитувальника
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SF—36 та інтегрального критерію
якості життя.
Якість життя як задовільну 82,4%
пацієнтів І групи оцінювали вже че
рез 6 міс після операції, ІІ групи —
44,2%. Лише через 1 рік після по
вторної операції 79,8% пацієнтів ІІ
групи оцінили якість життя як за
довільну.
Ще один важливий критерій —
частота формування стриктури
біліодигестивних анастомозів. У І
групі через 5 років після операції з
приводу кісти СЖП стриктура гепа
тикоєюноанастомозу виникла в 1
(1,9%) хворого, що потребувало
здійснення регепатикоєюностомії. У
цього пацієнта діагностоване су
путнє захворювання сполучної тка
нини (колагеноз), що очевидно,

спричинило стриктуру анастомозу.
У ІІ групі в одного пацієнта стрикту
ра анастомозу виникла через 4 роки,
в одного — через 5 років після по
вторної операції, в обох здійснено
регепатикоєюностомію.
Щодо ведення післяопераційно
го періоду, тактика в обох групах
суттєво не різнилась, проте, три
валість та інтенсивність антибак
теріальної, протизапальної та зне
болювальної терапії у хворих ІІ гру
пи були значно більшими.

ВИСНОВКИ
1. У хворих за кістозної транс
формації позапечінкових жовчних
проток операцією вибору є вида
лення кісти з формуванням гепати
коєюноанастомозу на петлі тонкої

кишки, вимкненій за Ру, що у 98% з
них забезпечує задовільний резуль
тат у віддаленому післяопераційно
му періоді.
2. При повторній операції у хво
рих з приводу кіст позапечінкових
жовчних проток збільшується ризик
виникнення стриктури біліодигес
тивних анастомозів.
3. Хірургічну корекцію кістозної
трансформації
позапечінкових
жовчних проток слід виконувати у
високоспеціалізованих хірургічних
центрах, які мають достатній арсе
нал інструментально—лаборатор
них методів обстеження та застосо
вують мультидисциплінарний підхід
до вибору хірургічної тактики.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ
И. Л. Насташенко
Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца, МЗ Украины, г. Киев

ENDOSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF INJURIES
OF BILIARY DUCTS IN LAPAROSCOPIC OPERATIONS
I. L. Nastashenko
астота повреждения ЖП
при выполнении холецис
тэктомии (ХЭ) с использо
ванием лапаротомного до
ступа составляет 0,1 — 0,5%, ЛХЭ —
0,2 — 3,5%, в 0,14% наблюдений по
вреждения ЖП возникают при дру
гих операциях на органах гепато
панкреатодуоденальной зоны (ре
зекции желудка, вмешательства по
поводу объемных новообразований
печени, панкреонекроза) [1, 2]. По
вреждения ЖП в 90,0% наблюдений
интраоперационно не диагности
руют, летальность при повторных
операциях достигает 17% [3, 4]. Этим
обусловлена актуальность своевре
менной диагностики "свежих" по
вреждений (СП) ЖП и оптимизации
лечебной тактики при появлении в
1 — 3—и сутки после операции не
запланированного вытекания жел
чи (у 25,5% больных), формирова
ния желчных затеков, билом, воз
никновения желчного перитонита
(у 35,5%), появления или увеличения
уровня билирубина (у 57,0%) [5,6].
С учетом соблюдения принци
пов миниинвазивности при выпол
нении лапароскопических опера
ций, в частности, ЛХЭ последующая
тактика ведения больных после опе
рации, даже при возникновении ос
ложнений, ориентирована на мини
мальную травматичность и косме
тический эффект вмешательств. В
связи с этим при диагностике и кор
рекции ятрогенных повреждений
ЖП актуально применение таких
миниинвазивных методов, как чрес
кожные, чреспеченочные, пункци
онные, под контролем УЗИ и эндо
скопические эндобилиарные вме
шательства [7].

Ч
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Реферат
Приведены результаты эндоскопической диагностики и лечения 127 пациентов
по поводу ятрогенных повреждений желчных протоков (ЖП) во время выполнения
лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ). С учетом соблюдения принципов
миниинвазивности при выполнении ЛХЭ актуально применение миниинвазивных
методов и для устранения ее возможных осложнений. При наличии клинических
признаков острого живота, свободной жидкости в брюшной полости (по данным
ультразвукового исследования & УЗИ) применение эндоскопических методов ди&
агностики и лечения ятрогенных повреждений ЖП не показано. Рациональное
применение миниинвазивных (эндоскопических и под контролем УЗИ) вмеша&
тельств позволило у всех пациентов достичь закрытия частичных наружных желч&
ных свищей, санировать интраабдоминальные очаги скопления желчи.
Ключевые слова: ятрогенное повреждение желчных протоков; наружный желч&
ный свищ; эндоскопическая папиллосфинктеротомия; эндобилиарное стентиро&
вание.

Abstract
The results of endoscopic diagnosis and treatment of 127 patients for iatrogenic
injuries of biliary ducts while laparoscopic cholecystectomy performance are adduced.
Taking into account a necessity to follow principles of miniinvasiveness while perform&
ing laparoscopic cholecystectomy, it is expedient to apply miniinvasive methods for
elimination of its possible complications as well. In presence of clinical signs of an acute
abdomen, free liquid in abdominal cavity (in accordance to ultrasonographic investiga&
tion data), application of endoscopic methods of diagnosis and treatment of the biliary
ducts iatrogenic injuries is not indicated. Rational application of miniinvasive (endo&
scopic and under ultrasonographic control) interventions have permitted in all the
patients to achieve closure of a partly external biliary fistulas and to sanate intraab&
dominal foci of biliary accumulations.
Кey words: iatrogenic damage of biliary ducts; external biliary fistula; endoscopic
papillosphincterotomy; endobiliary stenting.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
За период 2005 — 2014 гг. в Киев
ском городском центре хирургии
печени, поджелудочной железы и
желчных протоков лечили 127 па
циентов по поводу повреждений
ЖП, 32 (25,2%) из них — СП ЖП. У 7
(5,5%) больных ятрогенное повреж
дение возникло в клинике, осталь
ные — переведены из других лечеб
ных учреждений.
У 11 (34,3%) больных при нали
чии СП ЖП явных перитонеальных
симптомов, свободной жидкости в
брюшной полости (по данным УЗИ)

необходимости в проведении эндо
скопического исследования ЖП не
было, локализацию травмы ЖП
предполагали, исходя из предыду
щих интраоперационных данных. В
остальных наблюдениях появление
боли в правом подреберье через 1 —
2 сут после ХЭ хирурги склонны
объяснять наличием резидуального
холедохолитиаза (ХЛ) [8, 9].
При повреждениях ЖП скопле
ние желчи, не нашедшей выход на
ружу по улавливающим дренажам, у
29 (22,8%) больных стало причиной
формирования билом, желчных за
теков, абсцессов, источник которых

Клінічна хірургія. — 2015. — № 9

10
(место подтекания желчи из прото
ков) возможно установить только
по данным эндоскопической ретро
градной панкреатохолангиографии
(ЭРПХГ).
Появление незапланированного
значительного истечения желчи
(200 мл и более) по улавливающим
дренажам у 74 (58,3%) больных при
отсутствии признаков желчного пе
ритонита, скоплений жидкости в
правой боковой области, полости
малого таза не являлось поводом для
осуществления экстренных инва
зивных диагностических и лечеб
ных мероприятий. Целью выжида
тельной тактики было формирова
ние свищевого канала, что предот
вращало поступление желчи в сво
бодную брюшную полость. Через 7
— 10 сут проводили фистулохолан
гиографию, информативность ко
торой при наличии наружного дре
нажа (НД) общего желчного прото
ка (ОЖП) была абсолютной, при на
личии только улавливающих дрена
жей — 84%. Желчеистечение из цен
трального отдела ОЖП обнаружено
у 52 (70,3%) больных, проксималь
ного — у 14 (18,9%), ходов Люшка —
у 5 (6,8%), правого долевого протока
— у 3 (4,0%).
При высоком уровне поражения
ЖП — проксимального отдела
ОЖП, развилки долевых печеноч
ных протоков, долевого, сегментар
ного протоков правой доли печени
разработан и успешно применен
при лечении 3 (4,1%) пациентов
способ лечения наружного желчно
го свища (НЖС) (пат. Украины
31762 А). После выполнения эндо
скопической папиллосфинктерото
мии (ЭПСТ) устанавливали назоби
лиарный дренаж (НБД) так, чтобы
его дистальный конец завести за зо
ну вытекания желчи из ЖП или мак
симально близко к ней. Осуществля
ли постоянную активную аспира
цию желчи до закрытия НЖС, еще
через 7 сут НБД удаляли.
Для закрытия больших боковых
дефектов ЖП разработан способ ле
чения НЖС с использованием НБД с
баллончиком Фогарти. НБД устанав
ливали так, чтобы раздутый баллон
чик располагался непосредственно
над зоной вытекания желчи из ЖП,

это обеспечивало фиксацию НБД и
полное выключение пораженного
участка ЖП из желчеоттока, желчь
самотеком выделялась по НБД, вы
деление ее через свищевой канал
прекращалось сразу после раздува
ния баллончика. Через 2 — 3 сут, по
сле закрытия свища, НБД удаляли.
Этот способ также успешно приме
нен при лечении 3 (4,1%) пациентов
по поводу НЖС, он проще предыду
щего в применении, более удобный
для пациентов, поскольку не требует
их постоянной привязки на доста
точно длительное время к источни
ку активной аспирации желчи — от
сосу.
У 1 (0,8%) пациентки при выпол
нении ЛХЭ не распознан нетипич
ный вариант анатомического строе
ния ЖП. Вследствие этого пересе
чен и дренирован правый долевой
проток печени, впадавший непо
средственно в желчный пузырь (де
бит желчи составлял 400 мл/сут без
тенденции к уменьшению в течение
2 нед). ЭРПХГ проведена одномо
ментно с фистулохолангиографией,
выявлено сообщение правого и ле
вого долевых внутрипеченочных
ЖП. Выполнена ЭПСТ, в зону сооб
щения протоков установлен про
водник, по которому с помощью ка
тетеров увеличивающегося диамет
ра осуществляли ее бужирование.
Вмешательство завершено эндоско
пическим установлением НБД — из
двенадцатиперстной кишки (ДПК) в
левый долевой ЖП и через бужиро
ванное сообщение — в правый доле
вой ЖП. При этом на расстоянии 15
см от дистального конца дренажа,
находящегося в просвете ЖП, вы
полнены боковые отверстия. На
ружный дренаж правого долевого
ЖП пережат и через 5 сут удален,
подтекания желчи не было, правая
доля печени дренирована через
НБД. Через 2 мес перед извлечением
НБД через него проведена фистуло
холангиография: сообщение между
протоками правой и левой долей
печени состоятельно, отток желчи в
ДПК свободный. Биохимические
показатели крови в пределах нормы.
Пациентка чувствовала себя удовле
творительно, повторно в клинику не
обращалась.
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У 2 (2,7%) больных после ранее
выполненных двух операций по по
воду НЖС с соответствующей де
формацией внепеченочных ЖП по
сле дренирования их с помощью Т—
образного дренажа, в целях закры
тия свища и устранения деформа
ции ЖП эндобилиарно установлены
непокрытые саморасправляющиеся
металлические стенты (СМС) 8 × 80
мм. Через 14 и 18 мес, когда СМС вы
полнили свою каркасную функцию
и возник вопрос о целесообразнос
ти их дальнейшего нахождения в
ЖП, обнаружено прорастание гра
нуляционной ткани через ячейки
стентов, что препятствовало их из
влечению.
Появление у 52 (39,4%) пациен
тов гипербилирубинемии на 2 —
3—и сутки после ЛХЭ без НД ОЖП
считаем абсолютным показанием к
выполнению ЭРПХГ. При этом па
ренхиматозная желтуха выявлена у
15 (28,8%) больных, резидуальный
ХЛ — у 29 (55,8%), устранен с помо
щью эндоскопических методов.
Полное стенозирование — обрыв
ОЖП в типичном месте (супрадуо
денальном отделе) вследствие его
перевязки или клиппирования вы
явлено у 8 (15,4%) больных.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У 11 (34,3%) больных при нали
чии признаков перитонита после
ЛХЭ в неотложном порядке выпол
нены релапароскопия, санация
брюшной полости, зашивание де
фекта стенки ЖП, НД ОЖП.
Причиной возникновения боле
вого синдрома в раннем послеопе
рационном периоде у 2,7 — 4,4% па
циентов является резидуальный ХЛ,
который можно диагностировать и
устранить с помощью эндоскопиче
ских методов [8]. У 7,1 — 10,3% боль
ных ХЛ обусловливает несостоя
тельность швов культи пузырного
протока и желчеистечение в брюш
ную полость. Повторные оператив
ные вмешательства предусматрива
ют санацию брюшной полости и на
ружное дренирование ЖП [10]. В та
ких ситуациях ЭПСТ с холедохоли
тоэкстракцией выполняют интрао
перационно или в плановом поряд
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ке — следующим этапом лечения (ее
эффективность составляет 97,4%)
[8].
У всех пациентов при возникно
вении ограниченных интраабдоми
нальных осложнений, обусловлен
ных скоплением желчи, примене
ние комплекса миниинвазивных
вмешательств: эндоскопических эн
добилиарных (ЭПСТ, дренирование
и санация ЖП) и пункционных под
контролем УЗИ (санационная пунк
ция и дренирование скоплений
жидкости) позволило устранить ос
ложнения без выполнения полост
ных вмешательств. Адекватная уста
новка улавливающих дренажей поз
воляет избежать таких осложнений
и своевременно предположить на
личие повреждений ЖП, детализи
ровать которые возможно путем
рентгеноконтрастных исследова
ний (фистулография, ЭРПХГ).
Из 74 (58,3%) пациентов при час
тичных НЖС ЭПСТ как самостоя
тельный метод закрытия свища ока
залась эффективной у 24 (32,4%), у
21 (28,4%) — дополнительно из ЖП
удаляли резидуальные конкремен
ты, у 17 (23,0%) — при наличии вы
раженного собственного сфинкте
ра ОЖП проведено эндобилиарное
стентирование с использованием
одного пластикового стента, у 6
(8,1%) — при дебите желчи по НЖС
400—600 мл/сут — 2 — 3 стентов.

Неоднозначно отношение спе
циалистов к целесообразности при
менения СМС для закрытия НЖС [7].
С одной стороны, покрытые СМС,
закрывая боковые дефекты стенки
ЖП, обеспечивают условия для за
крытия свища, с другой — блокиро
вание ими ЖП, входящих по ходу
расположения стента (пузырного,
внутрипеченочных), может обусло
вить острый холецистит, обтураци
онную желтуху. На основе анализа
собственного опыта применения
непокрытых СМС при закрытии
НЖС, несмотря на удобство и высо
кую непосредственную эффектив
ность, мы вынуждены были отка
заться от их дальнейшего примене
ния. Альтернативой СМС в таких си
туациях может быть установка па
раллельно 2—3 пластиковых стен
тов.
Применение предложенной так
тики лечения позволило достичь за
крытия НЖС у всех больных при ча
стичном повреждении ЖП, незави
симо от его уровня, длительности
существования свища, количества
выделяющейся наружу желчи. Хоро
шие результаты лечения больных по
поводу НЖС достигнуты при час
тичном сохранении пассажа желчи
через зону поражения ЖП или их
рубцового стенозирования, т.е. час
тичного НЖС. Применение приве
денных эндоскопических методов

лечения пациентов по поводу пол
ного НЖС, который формируется
после полного пересечения или пе
ревязки (клиппирования) ЖП, по
техническим причинам невозмож
но. По тем же причинам при возник
новении или прогрессировании ги
пербилирубинемии при СП ЖП воз
можности эндоскопических вмеша
тельств ограничены уточнением
уровня и вида нарушения оттока
желчи.

ВЫВОДЫ
1. ЭРПХГ является высокоинфор
мативным, а в некоторых ситуациях
— единственно возможным мето
дом диагностики ятрогенных по
вреждений ЖП.
2. Эндоскопические методы диа
гностики и лечения ятрогенных по
вреждений ЖП применимы при от
сутствии признаков острого живота.
3. Рациональное применение
миниинвазивных (эндоскопичес
ких, под контролем УЗИ) вмеша
тельств позволило у всех пациентов
достичь закрытия частичных НЖС и
санировать интраабдоминальные
очаги скопления желчи.
4. При эндобилиарном стенти
ровании в целях закрытия НЖС це
лесообразно применение только
пластиковых стентов (по показани
ям — нескольких).
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ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ СТРИКТУРЫ
ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ:
15—ЛЕТНИЙ ОПЫТ И НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ
А. М. Тищенко, В. В. Бойко, Р. М. Смачило, Д. И. Скорый
Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева НАМН Украины, г. Харьков,
Харьковский национальный медицинский университет

THE TREATMENT OF POSTOPERATIVE STRICTURE
OF BILIARY DUCTS:
A15—YEARS EXPERIENCE AND OBSERVATIONS
FROM THE PRACTICE
А. М. Tishchenko, V. V. Boyko, R. M. Smachilo, D. I. Skoriy
зявшись за работу, посвя
щенную осложнениям, воз
никающим после выполне
ния холецистэктомии, мы
сознавали огромную ответствен
ность на основании обобщения
практического опыта, большого
числа наблюдений, слаженной ра
боты бригады хирургов, способных
выполнять такие операции, изло
жить полученные результаты.
На сложность как самих боль
ных, так и реконструктивных вме
шательств, указывали в своих иссле
дованиях многие хирурги. Актуаль
но высказывание С. П. Федорова
(1934): "Ни в одной области не при
ходится хирургу бывать в таком за
труднительном положении, как при
операции на желчных путях, и нигде
нельзя повредить так больному ма
лейшей ошибкой, допущенной при
операции".
Непреднамеренное поврежде
ние желчевыводящих путей являет
ся одной из наиболее актуальных
проблем в хирургии. По словам Э. И.
Гальперина, ятрогенное поврежде
ние внепеченочных желчных про
токов — наиболее тяжелое осложне
ние холецистэктомии, которое для
многих больных становится нача
лом длительной трагедии.
Редко в медицинских журналах
публикуют наблюдения о таких по
вреждениях и судьбе таких больных.
В книге Д. Оуэна "Истории болезни,
недуги мировых лидеров последне
го столетия", вышедшей в 2011 г., от
мечено: "Желчный пузырь премьер

В

Реферат
Проанализирован опыт выполнения 160 операций по поводу повреждения и
стриктуры желчных протоков. У 36 больных до госпитализации в клинику были вы&
полнены вмешательства, предусматривавшие коррекцию повреждений либо их
последствий. У большинства (141) пациентов наложен гепатикоеюноанастомоз
по Ру либо осуществлена его реконструкция. Другие вмешательства (правосто&
роннюю гемигепатэктомию) выполняли редко. Предложена методика формиро&
вания анастомоза, позволяющая прецизионно адаптировать слизистую оболочку
сопоставляемых структур. Приведены клинические наблюдения коррекции
стриктуры желчных протоков.
Ключевые слова: лапароскопическая холецистэктомия; повреждение желчных
протоков; гепатикоеюноанастомоз.

Abstract
Experience of performance of 160 оperations for injuries and stricture of biliary ducts,
was analyzed. In 36 patients before admittance to hospital there were performed inter&
ventions, which provide correction of injuries or their consequences. In majority (141)
of patients hepaticojejunoanastomosis in accordance to Roux method or its recon&
struction were performed. Other interventions (right—sided hemihepatectomy) were
rarely performed. The procedure of anastomosis formation, permitting to connect the
mucosae of joining organs in precision, was proposed. Clinical observations of correc&
tion of the biliary ducts stricture were presented.
Кey words: laparoscopic cholecystectomy; injury of biliary ducts; hepaticojejunosto&
my.

—министра Энтони Идена стоил
Британии имперских амбиций".
Актуально суждение о том, что в
отдельных ситуациях после, каза
лось бы, обычной операции по по
воду неосложненной желчнокамен
ной болезни возникают осложне
ния, требующие многократных опе
раций и обусловливающие инвали
дизацию больного.
Общепринятой классификацией
стриктуры желчных протоков явля
ется классификация, предложенная
Bismuth, в соответствии с которой
выделяют 5 типов стриктуры.
Диагностика рубцовой стрикту
ры желчных протоков сложна, ос
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нована на анализе результатов кли
нических, лабораторных и специ
альных методов исследования.
Обтурационная желтуха возни
кает не менее чем у 46 — 51% боль
ных. Характерным признаком руб
цевания желчных протоков являет
ся рецидивирующий холангит, воз
никновение которого обусловлено
застоем желчи выше стриктуры, или
интестинобилиарный рефлюкс —
при наличии анастомоза.
При выполнении реконструк
тивных операций следует соблю
дать требования к наложению били
одигестивных анастомозов: полная
адаптация слизистой оболочки, от
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сутствие натяжения швов, достаточ
ный диаметр соустья, отсутствие ре
флюкса содержимого кишечника,
использование монофиламентного
шовного материала.
Повреждения, возникающие при
холецистэктомии, разделяют на ма
лые и большие.
Летальность при реконструктив
но—восстановительных операциях
на желчных протоках достаточно
высокая — 7 — 17%, стриктуру и по
вторную стриктуру билиодигестив
ных анастомозов отмечают у 12 —
30% больных [1].
Целью исследования явился ана
лиз повторных операций на внепе
ченочных желчных протоках, вы
полненных в клинике с 2000 по
2015 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
За указанный период оперирова
ны 160 больных. Открытая холецис
тэктомия ранее выполнена у 80 па
циентов, лапароскопическая (ЛХЭ)
— у 70, у 10 — стриктура образова
лась после других вмешательств на
органах
гепатопанкреатодуоде
нальной зоны (иссечение язвы, ре
зекция желудка, резекция печени,
травма живота). У 36 больных до
госпитализации в клинику были вы
полнены операции, предусматри
вавшие коррекцию осложнений по
сле первого вмешательства, из них у
8 — во время его выполнения, у ос
тальных — в послеоперационном
периоде. Виды первичной коррек
ции осложнений представлены в
таблице. Причиной конверсии во
время ЛХЭ у 3 больных было воз
никновение интраоперационного
кровотечения, у 2 из них — с по
вреждением магистральных сосудов
— правой воротной вены и собст
венной печеночной артерии, у 6 —
повреждение общего переночного
протока. Соответственно, у 3 боль
ных осуществлен гемостаз путем
прошивания сосудов, у 2 — зашива
ние дефектов общего печеночного
протока, у 2 — наружное дренирова
ние общего желчного протока. Все
больные в последующем госпитали
зированы в клинику для окончатель
ной или повторной коррекции по
вреждения желчных протоков.
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Âèäû êîððåêöèè îñëîæíåíèé, âîçíèêøèõ âî âðåìÿ ïåðâîé îïåðàöèè
Âìåøàòåëüñòâî

×èñëî áîëüíûõ

Ãåïàòèêîåþíîñòîìèÿ íà ïåòëå ñ áðàóíîâñêèì ñîóñòüåì è
çàãëóøêîé ïðèâîäÿùåé ïåòëè ïî Øàëèìîâó
Ãåïàòèêîåþíîñòîìèÿ ïî Ðó
Áèëèîáèëèàðíûé àíàñòîìîç êîíåö â êîíåö
Ðåëàïàðîòîìèÿ, äðåíèðîâàíèå áðþøíîé ïîëîñòè
Ðåëàïàðîòîìèÿ, íàðóæíîå äðåíèðîâàíèå æåë÷íûõ ïðîòîêîâ
Êîíâåðñèÿ, ãåìîñòàç
Êîíâåðñèÿ, äðåíèðîâàíèå îáùåãî æåë÷íîãî ïðîòîêà
Êîíâåðñèÿ, çàøèâàíèå äåôåêòîâ îáùåãî ïå÷åíî÷íîãî ïðîòîêà
При анализе результатов первич
ной коррекции мы установили та
кие причины неудовлетворитель
ных результатов: использование не
адекватного шовного материала,
формирование анастомоза на ко
роткой петле, реканализация или
отсутствие заглушки, наложение
анастомоза в условиях натяжения
тканей, окклюзия. Следует отметить,
что большинство первичных рекон
структивных вмешательства были
выполнены в отделениях хирургом,
не обладавшим достаточным опы
том таких вмешательств.
Больные, переведенные из дру
гих учреждений, госпитализирова
ны с наличием желтухи, желчеисте
чения, холангита, билом, желчного
перитонита и их сочетания. Обсле
дование больных включало прове
дение стандартных общеклиничес
ких, биохимических и коагулологи
ческих анализов, УЗИ, КТ, ЭРХПГ,
фистулографию, МРТ, реже — МР—
холангиографию. Все пациенты
оперированы после соответствую
щей предоперационной подготов
ки, устранения желчного перитони
та, контроля желчных затеков и би
лом, уменьшения выраженности об
турационной желтухи после чрес
кожного холангиодренирования,
контроля холангита.
Повторные оперативные вмеша
тельства выполнены в объеме: холе
доходуоденостомия — у 3 больных,
зашивание (в том числе клиппиро
вание при релапароскопии) хода
Люшка в области ложа — у 5, транс
дуоденальная папиллосфинктеро
томия со стентированием — у 1, дре
нирование абсцессов печени под
контролем УЗИ с последующей ре
конструкцией бигепатикоеюноана
стомоза — у 1, реконструкция гепа
тикоеюноанастомозов в анастомоз

8
5
2
10
4
3
2
2

по Ру — у 20, удаление фрагмента
дренажа, вскрытие абсцесса левой
доли печени — у 1, регепатикоеюно
анастомоз по Ру — у 15. При форми
ровании гепатикоеюноанастомоза у
5 больных сняты грубые лигатуры с
общего желчного протока и клипсы.
Одной пациентке, у которой во вре
мя первой операции были перевяза
ны правая воротная вена и правая
печеночная артерия, выполнена
правосторонняя гемигепатэктомия.

Рис. 1.
Методика формирования
гепатикоеюноанастомоза.

Клінічна хірургія. — 2015. — № 9

14
У остальных пациентов сформиро
ван гепатикоеюноанастомоз (у 92) и
бигепатикоеюноанастомоз по Ру (у
14).
По поводу острого повреждения
общего печеночного протока вы
полнены такие вмешательства: плас
тика протока — у 5, билиобилиар
ный анастомоз на каркасном дрена
же — у 2, гепатикоеюноанастомоз
по Ру — у 8 больных.
Крайне важным является техни
чески правильное формирование
гепатикоеюноанастомоза. С 2007 г.
используем методику, обеспечиваю
щую прецизионное сопоставление
слизистой оболочки желчного про
тока и кишки (рис. 1). Предваритель
но выделяем петлю тощей кишки по
Ру достаточной длины (около 70
см), делаем в ней небольшое отвер
стие и с помощью быстро рассасы
вающегося атравматичного матери
ала (викрил) адаптируем слизистую
оболочку к серозной (обычно до
статочно 4 швов). Принципиально
разделение окружности соединяе
мых трубчатых структур на две по
луокружности 12 — 6 ч (А) и 6 — 12
ч (В) по условному циферблату.
Швы накладываем нитями PDS II 5/0.
Первый шов накладываем на 6 ч
протока, причем, начинаем его на
ложение с кишки: серозная оболоч
ка — слизистая оболочка, затем сли
зистая оболочка — наружная стенка
протока. Второй шов накладываем
на 12 ч протока, аналогично начи
наем с кишки. Такое разделение поз
воляет строго под контролем зре

Рис. 2.
Чрескожное чреспеченочное
наружно&внутреннее
холангиодренирование
с дилатацией анастомоза.

ния наложить швы на всю окруж
ность создаваемого анастомоза, не
завязывая их. Вначале накладываем
все швы на полуокружность В, начи
ная шов с серозной оболочки киш
ки. Затем накладываем швы на полу
окружность А. В зависимости от
удобства, последующие швы можно
накладывать, начиная с протока или
с кишки, но основная цель порядка
их наложения — это завязывание уз
лов снаружи анастомоза. Каждый
шов берем на зажим и перекладыва
ем марлевой салфеткой, чтобы со
хранить очередность их завязыва
ния и избежать перекручивания.
Нить начинаем завязывать с самого
нижнего шва, наложенного на 6 ч
протока. Вначале завязываем швы
на полуокружности А, затем на полу
окружности В. После завязывания
всех швов полуокружности берем
их в один зажим. Таким образом, в
двух зажимах оказываются все завя
занные швы, после осмотра все ли
гатуры срезаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Условно представленный мате
риал разделен на две группы: 1—я
группа — 78 пациентов, опериро
ванных до 2007 г., 2—я группа — 82
пациента, оперированных с 2007 г.
Билиодигестивные
анастомозы
сформированы у 124 пациентов, в
том числе у 54 — 1—й группы и у 70
— 2—й группы, у которых билиоди
гестивный анастомоз формировали
с использованием представленной
методики.
Проанализированы ближайшие
и доступные отдаленные результа
ты. Из ранних послеоперационных
осложнений наиболее часто выяв
ляли желчеистечение — у 26 боль
ных 1—й группы и 9 — 2—й группы;
биломы — соответственно у 9 и 3,
абсцесс брюшной полости возник у
2 больных 1—й группы.
В раннем послеоперационном
периоде умерли 4 больных: 1 — по
сле формирования гепатикоеюноа
настомоза, 1 — после наружного
дренирования долевых желчных
протоков. Причиной смерти была
полиорганная недостаточность с
преобладанием печеночной недо
статочности на фоне обтурацион
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ной желтухи и гнойного холангита.
У одной пациентки во время ос
тановки кровотечения прошиты
кровоточащие сосуды без их четкой
идентификации, что обусловило не
кроз правой доли печени. Через 7
сут после первого вмешательства
больной произведена правосторон
няя гемигепатэктомия. После опера
ции возникли полиорганная недо
статочность, синдром диссемини
рованного внутрисосудистого свер
тывания. Причиной смерти стало
обширное кровоизлияние в голо
вной мозг.
В одном наблюдении при мас
сивном кровотечении пересечен
общий желчный проток. Гемостаз
достигнут путем прошивания кро
воточащих сосудов без их четкой
дифференциации. Затем сформи
рован гепатикоеюноанастомоз по
Ру. В последующем установлено, что
источником кровотечения была
правая печеночная артерия. Ее про
шивание обусловило возникнове
ние ранней стриктуры сформиро
ванного билиодигестивного анас
томоза, холангитических абсцессов
печени и полиорганной дисфунк
ции. Многократные попытки мини
инвазивного дренирования абсцес
сов печени с чрескожным дрениро
ванием билиарного дерева не спо
собствовали улучшению состояния
больного. Смерть наступила на фо
не прогрессирования полиорган
ной недостаточности.
В отдаленном периоде стриктура
сформированного гепатикоеюноа
настомоза возникла у 10 больных
1—й группы и 2 — 2—й группы, у 10
из них осуществлена реконструк
ция билиодигестивного анастомоза
по Ру, у 2 — чрескожное чреспече
ночное холангиодренирование с
последующей дилатацией и стенти
рованием анастомоза (рис. 2).
Образование стриктуры гепати
коеюноанастомоза в отдаленном
периоде обусловило возникновение
гнойного холангита и холангитиче
ских абсцессов печени у 2 пациен
тов, что стало причиной полиорган
ной недостаточности и смерти.
В 2016 г. исполнится 30 лет с мо
мента выполнения первой опера
ции ЛХЭ. За эти годы во всем мире
отмечено интенсивное развитие и
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широкое внедрение в клиническую
практику лапароскопической хи
рургии. Доступность оборудования,
возможность обучения как в отече
ственных, так и зарубежных клини
ках обусловили возможность вы
полнения определенных лапаро
скопических вмешательств не толь
ко в специализированных центрах,
но и в районных больницах и даже в
частных клиниках [2]. ЛХЭ практи
чески полностью вытеснила откры
тое удаление желчного пузыря, в
связи с чем возникла проблема обу
чения новых поколений хирургов
открытой хирургии. Вместе с тем,
кажущаяся простота такого вмеша
тельства обусловила увеличение ча
стоты ятрогенного повреждения
желчных протоков в 2 — 5 раз по
сравнению с таковой после откры
той холецистэктомии, которая до
стигает 0,1 — 3% [3, 4]. Причина тому
— целый ряд факторов, которые
объединяют в 3 группы: опасная
анатомия, опасная патология, опас
ная хирургия [5]. Первая группа фак
торов включает различные вариан
ты анатомии желчных протоков и
отхождения общей печеночной,
правой и левой печеночных, а также
пузырной артерий. Вторая группа
факторов обусловлена возникнове
нием инфильтративно—воспали
тельных изменений в гепатопанкре
атодуоденальной зоне, в первую
очередь, при остром холецистите,
формировании перивезикальных
абсцессов, а также рубцовых изме
нений при хроническом холецис
тите, синдроме Мирицци [6]. Третья
группа факторов объединяет "кри
вую обучения", а также слаженность
работы операционной бригады.

Следует отметить, что, помимо пре
цизионной и точной работы опери
рующего хирурга, важное значение
имеет адекватная ассистенция, по
скольку при плохой визуализации
зоны операции, избыточной или
неправильной тракции желчного
пузыря возможно не только пересе
чение, но и иссечение магистраль
ных желчных протоков, поврежде
ние магистральных сосудов печени
[7].
Обобщение опыта лечения таких
пациентов позволило сделать следу
ющие выводы.
Основными факторами преду
преждения ятрогенных осложне
ний при ЛХЭ являются: наличие у
хирурга опыта выполнения таких
вмешательств, слаженность работы
хирургической бригады, знание ва
риантов анатомии магистральных
желчных и сосудистых структур пе
чени, качественное обследование
больного до операции [8]. "Малые"
повреждения желчных протоков в
большинстве ситуаций не требуют
хирургической коррекции при ус
ловии адекватного дренирования
зоны операции и тщательного по
слеоперационного динамического
наблюдения. При возникновении
массивного интраоперационного
кровотечения необходимы осуще
ствление конверсии, четкая иденти
фикация анатомических структур
гепатодуоденальной связки и визуа
лизация источника кровотечения
для обеспечения тщательного гемо
стаза. При "больших" повреждениях
желчных протоков наиболее оправ
дано первичное формирование ге
патикоеюноанастомоза по Ру, хотя
имеются сторонники наложения в

определенных ситуациях билиар
ного анастомоза конец в конец [9].
Мы считаем целесообразным пер
вичное формирование гепатикоею
ноанастомоза по Ру по приведенной
методике, обеспечивающей преци
зионное формирование соустья с
четким сопоставлением слизистой
оболочки, что позволило значи
тельно уменьшить частоту ранних и
поздних специфических осложне
ний. Кроме того, при формирова
нии анастомоза следует использо
вать монофиламентный атравма
тичный шовный материал 4.0 и 5.0,
при необходимости увеличивать
диаметр соустья путем использова
ния методики Hepp—Couinaud, из
бегать натяжения тканей анастомо
за, использовать петлю по Ру доста
точной длины (70 см). Каркасное
дренирование в последнее время
используем только в отдельных си
туациях. Лучшие результаты отмече
ны при интраоперационной диа
гностике повреждения с одномо
ментной его коррекцией или после
перевода в течение 2 — 3 сут в кли
нику пациентов при низкой стрик
туре общего печеночного протока
без сочетанного повреждения сосу
дов.
Неблагоприятными факторами
являются: наличие желчного свища,
повреждение в зоне конфлюэнса,
сочетание повреждения желчных
протоков и сосудов, первичная кор
рекция в медицинском учреждении,
не располагающем опытом выпол
нения таких вмешательств, длитель
ность заболевания, что обусловли
вает необратимые изменения в пе
чени (билиарный цирроз) [5].
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ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ СИНДРОМУ
МУЛЬТИОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ТА ОЦІНКА ТЯЖКОСТІ
СТАНУ ХВОРИХ ЗА ІНТЕГРАЛЬНИМИ ШКАЛАМИ
ПРИ ГОСТРОМУ НЕКРОТИЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ
І. В. Хомяк, О. В. Ротар, В. І. Ротар, Г. Г. Петровський
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ,
Буковинський державний медичний університет

PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF ELEMENTS
OF THE MULTIORGAN INSUFFICIENCY SYNDROME
AND ESTIMATION OF THE PATIENTS STATE SEVERITY
IN ACCORDANCE TO INTEGRAL SCALES
IN AN ACUTE NECROTIC PANCREATITIS
І. V. Khomyak, О. V. Rotar, V. І. Rotar, G. G. Petrovskiy
острий панкреатит належить
до тяжких невідкладних за
хворювань органів черевної
порожнини, за частотою
звернення хворих по медичну допо
могу посідає третє місце після апен
дициту і холециститу [1]. Захворю
ваність на гострий панкреатит в Ук
раїні, як і в світі, становить 102 на
100 000 населення, загальна ле
тальність — від 4 до 15%. У більшості
(80%) пацієнтів відзначають легкий
перебіг захворювання, летальність
становить 0,2 — 3%, при ГНП — вона
збільшується до 70% внаслідок фор
мування ОН [2]. В останні роки
збільшилася кількість пацієнтів, у
яких діагностують ГНП (до 15 —
30%), а також інфікованих форм за
хворювання (до 40—80%), тяжкість
стану яких і летальність визначає
ОН. Висока частота виникнення ОН
за тяжких форм ГНП зумовлює акту
альність проблеми хірургічного
лікування хворих.
Одним з важливих питань цієї
проблеми є оцінка тяжкості стану
пацієнтів у перші години після їх
госпіталізації, що необхідне для ран
нього визначення ризику виникнен
ня ОН і застосування оптимального
алгоритму діагностики й лікування.
Універсальні шкали прогнозування
перебігу захворювання і ризику ле
тального наслідку, що використову
ють з цією метою (Ranson, APACHE II,
Glasgow, SAPS), містять від 8 до 12 пе

Г

Реферат
Обстежені 113 хворих, у яких діагностований гострий некротичний панкреатит
(ГНП). При госпіталізації постійна органна недостатність (ОН) виявлена у 50 (44%),
транзиторна — у 63 (56%) хворих. Помер 31 (27,4%) хворий. В структурі леталь&
ності переважала дихальна (у 67% хворих), майже з однаковою частотою — сер&
цево—судинна (у 59%), ниркова (у 56%) та ентеральна (у 54%) недостатність (ЕН).
Застосування шкали BISAP (Bedcide Index for Severity in Acute Pancreatitis) дозво&
ляє з високою вірогідністю прогнозувати ОН і летальність у хворих при ГНП.
Ключові слова: гострий некротичний панкреатит; органна недостатність; оцінка
тяжкості стану; госпітальна летальність.

Abstract
There were examined 113 patients, in whom an acute necrotic pancreatitis was diag&
nosed. While admittance to hospital a constant organ insufficiency was revealed in 50
(44%), a transient one — in 63 (56%) patients. In total 31 (27.4%) patients died.
Respiratory insufficiency have occurred in 67% patients, and almost with similar rate —
cardio—vascular (in 59%), renal (in 56%) and enteral (in 54%), dominating in the lethal&
ity structure. The BISAP (Bedcide Index for Severity in Acute Pancreatitis) scales
applied permit with high probability to prognosticate the organ insufficiency and lethal&
ity in patients, suffering an acute necrotic pancreatitis.
Кey words: acute necrotic pancreatitis; the organ insufficiency; estimation of a state
severity; hospital lethality.

ремінних фізіологічних показників,
для їх визначення та обчислення
потрібні певний час і сучасне лабо
раторне оснащення, що недоступно
для більшості лікувальних закладів.
Крім того, за існуючими шкалами
оцінки дисфункції/ОН (SOFA, MODS
та ін.) визначають зміни 6 органів і
систем (серцево—судинної, дихаль
ної, видільної, печінки, крові, ЦНС).
Показники стану травного каналу в
ці шкали не включені, незважаючи
на те, що ЕН виявляють у 85 — 95%
хворих при ГНП, кишечник при ГНП
є не тільки джерелом ендогенної
інтоксикації, а й "мотором" синдро
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му системної запальної відповіді
(ССЗВ) та мультиорганної недостат
ності (МОН) [3].
Мета дослідження: проаналізува
ти частоту виникнення синдрому
МОН і оцінити вплив його складо
вих на тяжкість стану і летальність
хворих при ГНП, провести порів
няльну оцінку ефективності існую
чих шкал для ранньої діагностики
ОН.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження когортне, проспек
тивне, нерандомізоване. Обстежені
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113 хворих з приводу ГНП, з них
жінок — 25, чоловіків — 88, віком від
18 до 73 років, у середньому (46 ±
3,4) року. Діагноз ГНП встановлюва
ли на основі аналізу даних анамнезу,
клінічних ознак, лабораторних (ак
тивність амілази в крові і сечі) та
інструментальних (ультразвукове
дослідження, комп'ютерна томо
графія з контрастним підсиленням)
методів дослідження. Тяжкість ГНП
оцінювали за шкалами APACHE ІІ
(Acute Physiology and Chronic Health
Evaluation) і Ranson. Для визначення
ОН оцінювали функції дихальної,
серцево—судинної системи та ни
рок за шкалою Marshall [4], невро
логічну недостатність — за шкалою
ком Глазго. ЕН діагностували за
клінічними і рентгенологічними оз
наками [5], виділяли три ступеня: ЕН
I ступеня (дисфункція кишечнику)
— відсутність ентерального харчу
вання більше 3 діб, наявність пооди
ноких перистальтичних шумів під
час аускультації, відходження газів,
відсутність випорожнення; II ступе
ня (недостатність кишечнику) — оз
наки паралітичної непрохідності
кишечнику, пневматоз кишечнику,
значне розширення петель тонкої і
товстої кишки; III ступеня (неспро
можність кишечнику) — клінічні оз
наки паралітичної непрохідності
кишечнику, роздуті петлі кишечни
ку, поодинокі чаші Клойбера, гострі
ерозії слизової оболонки шлунка і
дванадцятипалої кишки, ознаки гас
троінтестинального геморагічного
синдрому. У плазмі крові визначали
концентрацією цитруліну (Цт) за
методом C. Boіd [6]. Після госпіталі
зації пацієнтів у строки до 24 год
визначали ризик виникнення ОН та
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летальності за шкалою BISAP [7] на
підставі таких критеріїв: вік пацієн
тів старше 60 років, гематокрит по
над 0,5, вміст креатиніну понад 170
мкмоль/л, рівень свідомості за шка
лою ком Глазго менше 15 балів, SaO2
менше 95%, наявність ССЗВ (не мен
ше 2 ознак), наявність плеврального
випоту за даними ультразвукового
дослідження або рентгенографії.
Кожний критерій оцінювали в 1 бал.
Всім пацієнтам проведена загально
прийнята інтенсивна терапія.
Сатистичний аналіз проводили з
викристанням t—критерію Ст’юден
та — для оцінки безперервних вели
чин та U (Манна—Уїтні—Вілкоксо
на) — для категорованих показ
ників. Чинники летальності при
ГНП визначали за допомогою мето
ду однофакторної логістичної рег
ресії.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Пацієнти розподілені на дві гру
пи залежно від тяжкості стану (табл.
1). За критеріями Атланта з перегля
дом міжнародного консенсусу
(2012) [8], тяжкий ГНП встановле
ний у 50 (44%) пацієнтів (I група) з
постійною ОН і місцевими усклад
неннями; середньої тяжкості — у 63
(56%) (II група) з транзиторною ОН
та місцевими ускладненнями. Кіль
кість балів за шкалою APACHE II і мо
дифікованою шкалою Marshall, ге
матокрит і вміст креатиніну у плазмі
крові були вірогідно (р<0,05) більші
у пацієнтів І групи за постійної ОН,
ніж у пацієнтів ІІ групи за транзи
торної ОН. Вірогідної різниці між
групами не було тільки за віком хво
рих, частота локальних проявів пан

креатиту була практично однако
вою у пацієнтів обох груп.
Помер 31 (27,4%) хворий (табл.
2). Високу госпітальну летальність
спостерігали в групі пацієнтів за
тяжкого ГНП. Постійна ОН, яку вста
новлювали за тривалості дисфункції
органа понад 48 год, відзначена у 50
пацієнтів I групи, 28 з них померли;
у II групі за транзиторної дисфункції
одного або двох органів померли 3
(4,76%). Отримані результати узгод
жуються з даними інших дослід
ників, що МОН супроводжується ви
соким ризиком смерті хворих при
ГНП [8], становить 30 — 45% — при
МОН і 8 — 11% — за ізольованої ОН.
Інтенсивна терапія, що включала
рідинну ресусцитацію, гемодина
мічну і респіраторну підтримку, вия
вилася неефективною у 17 пацієнтів,
які померли у ранні (до 2 тиж) стро
ки захворювання внаслідок панкре
атогенного шоку і МОН. У пізньому
періоді (після 2 тиж) захворювання
померли 14 пацієнтів I групи на тлі
сепсису і МОН. У структурі леталь
ності переважала дихальна недо
статність: ізольована — у 8 пацієнтів,
з них померли 2 (25%), за її поєднан
ня з неврологічною недостатністю і
ЕН летальність підвищувалася до
56,7%, з серцево—судинною та нир
ковою недостатністю — до 85,6%.
Кількість органів, в яких виникла
дисфункція у пацієнтів, які померли,
була вірогідно більшою, ніж у тих,
які вижили (р < 0,05 ). У хворих, які
померли, були вірогідно більші
кількість балів за шкалою APACHE II,
вік і лабораторні показники, що ха
рактеризують ступінь ОН — гемато
крит і вміст креатиніну. За даними
однофакторного
регресійного

Õàðàêòåðèñòèêà õâîðèõ íà ÃÍÏ â ãðóïàõ
Ïîêàçíèê

I (n=50)

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ
II (n=63)

ðàçîì (n=113)

Â³ê, ðîê³â (x ± m)
46 ± 2,4
48 ± 5,6
Ñòàòü, æ/÷
8/42
17/46*
APACHE II, áàë³â (x ± m)
18,4 ± 0,6
7,6 ± 0,8*
Marshall, áàë³â (x ± m)
5,86 ± 0,75
1,75 ± 0,32*
Ì³ñöåâ³ óñêëàäíåííÿ, àáñ. (%)
21 (42)
18 (29)
39 (34)
Êðåàòèí³í, ïîíàä 170 ìêìîëü/ë, àáñ. (%)
30 (60)
4 (6,3)
34 (30)
Ãåìàòîêðèò (x ± m)
0,52 ± 0,008
44 ± 0,001*
0,46 ± 0,004
Öò, ìêìîëü/ë (x ± m)
12,1 ± 0,34
20,7 ± 0,67*
16,7 ± 0,32
Ïîìåðëè, àáñ. (%)
28 (56)
3 (9,1)*
31 (27,4)
Ïðèì³òêà.
* – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè ó ïàö³ºíò³â ² ãðóïè (ð<0,05). Òå æ ó òàáë. 2.
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Òàáëèöÿ 2.

×àñòîòà âèíèêíåííÿ ÎÍ ³ ëåòàëüí³ñòü õâîðèõ ïðè ÃÍÏ
ÎÍ

Ïîìåðëè (n=31)

Âèæèëè (n=82)

6/25
51,8 ± 1,2
3,48 ± 0,81
28 (90,4)
3 (9,6)
28 (90)
23 (74)
11 (35)
20 (64)
6 (19)
21 (67)
21,4 ± 1,2
0,5 ± 0,009
325 ± 16
10,31 ± 0,42

11/42
45,4 ± 0,9*
1,33 ± 0,48*
22 (42)*
60 (73)*
14 (17)*
16 (19)*
24 (29)*
16 (19,5)*
10 (12)
18 (22)*
13,6 ± 1,6*
0,45 ± 0,12*
171 ± 22*
16,64 ± 0,68*

Ñòàòü, æ/÷
Â³ê, ðîê³â (x ± m)
Ê³ëüê³ñòü óðàæåíèõ îðãàí³â (x ± m)
Ïîñò³éíà ÎÍ, àáñ. (%)
Òðàíçèòîðíà ÎÍ, àáñ. (%)
äèõàëüíà
ñåðöåâî–ñóäèííà
íåâðîëîã³÷íà
íèðêîâà
ïå÷³íêîâà
åíòåðàëüíà
APACHE II, áàë³â (x ± m)
Ãåìàòîêðèò (x ± m)
Êðåàòèí³í, ìêìîëü/ë ( (x ± m)
Öò, ìêìîëü/ë ( (x ± m)

Òàáëèöÿ 3.

×àñòîòà âèíèêíåííÿ ÎÍ
àáñ.
%

50
63
42
39
35
36
16
34

Ëåòàëüí³ñòü, %

44
55,7
37
34
31
32
14
31

56
4,76
67
59
31
56
37
54

Ðîçïîä³ë õâîðèõ çà øêàëîþ BISAP

Ïîêàçíèê

Ê³ëüê³ñòü ïàö³ºíò³â
Ïîñò³éíà ÎÍ
Òðàíçèòîðíà ÎÍ
Ëåòàëüí³ñòü

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü çà ê³ëüêîñò³ áàë³â çà øêàëîþ BISAP
3 ³ á³ëüøå
ìåíøå 3
àáñ.
%
àáñ.
%

46
38
8
28

аналізу, основним чинником, що
визначає летальність у хворих при
ГНП, є кількість уражених органів за
МОН (р<0,01). При цьому кожний
синдром ОН також вірогідно
(р<0,05) впливав на результати ліку
вання, у тому числі ЕН. Так, висока
летальність при ГНП асоціюється з
дихальною, серцево—судинною,
нирковою недостатністю на ЕН [9].
За результатами наших досліджень і
даними інших авторів [10], ступінь
ЕН об'єктивно і доступно відобра
жає вміст Цт у плазмі крові, що син
тезують ентероцити тонкої кишки з
амінокислот попередниць — глу
таміну і аргініну. У практично здоро
вих осіб концентрація Цт у плазмі
крові становила у середньому (36,8 ±
0,43) мкмоль/л, у пацієнтів ІІ групи
зменшувалася до (20,7 ± 0,67)
мкмоль/л, практично втричі — у
хворих І групи. ЕН III ступеня, що
клінічно проявлялася ознаками па
ралітичної непрохідності кишечни
ку з гострими ерозіями та виразками
шлунка, тривалістю 5 діб і більше,
виникла у 21 пацієнта I групи, які по

41
82
17,4
61

67
12
55
3

59
17,9
82
4,5

мерли, концентрація Цт у плазмі
крові в перші 48 год захворювання
становила у середньому (10,31 ±
0,42) мкмоль/л і була вірогідно
(р<0,01) меншою, ніж у пацієнтів, які
вижили.
За даними дослідження, бальна
шкала APACHE II і система Ranson
показали хорошу валідність щодо
оцінки тяжкості стану хворих, про
гнозу летальності при ГНП, хоча для
їх обчислення потрібен певний час
(24 — 48 год). При розподілі
пацієнтів за шкалою BISAP (табл. 3)
встановлено, що у строки до 24 год
захворювання ризик виникнення
постійної ОН вірогідно (р<0,02) ви
щий (утричі) у хворих при оцінці їх
стану 3 бали і більше, ніж у хворих, у
яких кількість балів була менше 3. У
цих пацієнтів у 6 — 7 разів була ви
щою і летальність (р<0,01). Слід за
значити, що при застосуванні баль
ної шкали BISAP, на відміну від шкал
APACHE II і Ranson, аналізували
тільки ті клінічні й лабораторні по
казники, що визначають протягом
кількох годин у 1—шу добу після
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Ðàçîì

ð<

àáñ.

%

113
50
63
31

44
56
27,4

–
0,02
0,05
0,01

госпіталізації хворих з приводу ГНП,
їх дослідження доступне для ліка
рень будь—якого рівня.

ВИСНОВКИ
1. У структурі летальності при
ГНП переважає дихальна недо
статність (у 67% спостережень),
майже з однаковою частотою вияв
ляють серцево—судинну (у 59%),
ниркову (у 56%) недостатність та ЕН
(у 54%), що необхідно мати на увазі
під час планування лікувальних за
ходів.
2. Визначення вмісту Цт у плазмі
крові є доступним і об'єктивним
критерієм оцінки ступеня ЕН у хво
рих при ГНП.
3. Бальна шкала BISAP, що вклю
чає оцінку доступних для лікуваль
них закладів показників, дозволяє з
високою вірогідністю визначати ри
зик виникнення ОН і летальність у
хворих на ГНП.
4. Більшість хворих при ГНП по
мерли внаслідок МОН як у ранню,
так і пізню фазу захворювання.
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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ СТРИКТУРИ
КАНАЛУ ВІДХІДНИКА
І. М. Шевчук, І. Я. Садовий, О. В. Новицький
Івано—Франківський національний медичний університет

SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE STRICTURE
OF ANAL CHANNELL
І. М. Shevchuk, І. Ya. Sadoviy, О. V. Novytskiy
триктура (стеноз, звуження,
рубцева деформація) КВ
(СКВ) — це захворювання, за
якого порушується евакуація
вмісту прямої кишки під час випо
рожнення. За Міжнародною кла
сифікацією хвороб (МКХ—10), СКВ
має шифр К 62.4.
Частота СКВ в структурі непух
линних захворювань прямої кишки
становить 0,9 — 1,7% [1]. СКВ поділя
ють на вроджені й набуті. Вроджені
(первинні) СКВ діагностують після
народження дитини, хірургічну ко
рекцію здійснюють у спеціалізова
них відділеннях; набуті (вторинні)
СКВ є наслідком травми, запального
процесу в ділянці відхідника та ін
ших чинників. Післяопераційна СКВ
становить 88—90%. Виникає після
оперативних втручань з приводу ХГ,
ХАТ, ПГК, параректальної нориці,
гострого парапроктиту, випадіння
прямої кишки [2]. Післяопераційна
СКВ становить 5—6% у структурі
всіх колопроктологічних захворю
вань [1, 2].
Найбільш часто виникнення
післяопераційної СКВ пов'язують з
виконанням оперативного втручан
ня з приводу ХГ III—IV ступеня. За
даними літератури, після стандарт
ного хірургічного лікування хворих
з приводу ХГ III—IV ступеня СКВ ви
никає в 1,5—15% з них [1, 2]. Після
оперативного лікування ХАТ СКВ ут
ворюється при надмірному висічен
ні відхідниково—шкірної лінії та
слизової оболонки прямої кишки
або неадекватній задній дозованій
сфінктеротомії [2].
Застосування загальноприйня
тих в колопроктологічній практиці
методів обстеження у більшості хво
рих при СКВ недостатньо інформа

C

Реферат
Проаналізовані результати лікування 50 хворих з приводу післяопераційної стрик&
тури каналу відхідника (СКВ) у проктологічному відділенні Івано—Франківської об&
ласної клінічної лікарні у 2006—2014 рр. Після гемороїдектомії за Міліганом—Мор&
ганом з приводу хронічного геморою (ХГ) III — IV ступеня СКВ виникла у 46 (92%)
хворих, видалення хронічної анальної тріщини (ХАТ) — у 3 (6%), видалення
періанальних гострокінцевих кондилом (ПГК) — в 1 хворого. У 2006—2007 рр. опе&
ровані 11 (22%) хворих за прийнятими на той час підходами (група порівняння). У
2008 — 2014 рр. госпіталізовані 39 (78%) хворих (основна група), у яких застосо&
вані нові підходи до діагностики, консервативного й хірургічного лікування, оперо&
вані 30 (76,9%) з них. Запропонована методика ізольованого рентгеноконтраст&
ного дослідження (ІРД) каналу відхідника (КВ) дозволила об'єктивно встановити
форму, діаметр і ступінь звуження КВ, може бути застосована як скринінговий ме&
тод, додатковий об'єктивний критерій під час вибору хірургічної тактики. Застосу&
вання вдосконаленої техніки виконання оперативних втручань з приводу СКВ доз&
волило зменшити частоту її виникнення з 45,4 до 6,7%.
Ключові слова: канал відхідника; післяопераційна стриктура; рентгенологічна
діагностика; хірургічне лікування.

Abstract
The results of treatment of 50 patients, suffering postoperative stricture of anal chan&
nell (SACH), who were treated in Proctology Department of Ivano—Frankivskiy Rural
Clinical Hospital in 2006—2014 yrs, were analyzed. After conduction of hemorrhoidec&
tomy in accordance to Milligan—Morgan method for chronic hemorrhoids grades III —
IV a SACH have occurred in 46 (92%) patients, excision of a chronic anal fissura was
performed in 3 (6%) and excision of perianal pointed condylomas — in 1 patient. In
2006—2007 yrs 11 (22%) patients were operated in accordance to approaches, which
were conventional at that time (comparison group). In 2008 — 2014 yrs 39 (78%)
patients were admitted to hospital (main group), in whom new approaches for diagno&
sis, conservative and surgical treatment were applied, 30 (76.9%) of them were oper&
ated. The proposed method on isolated roentgencontrast investigation of anal channell
have permitted to determine objectively a form, diameter and grade of the anal channel
stricture, and it may be applied as a screening procedure, as additional objective crite&
rion while choosing a surgical tactic. Application of the improved operative technique
for SACH have permitted to lower its occurrence rate from 45.4 to 6.7%.
Кey words: anal channell; postoperative stricture; roentgenological diagnosis; surgical
treatment.

тивне, а у деяких — неможливе через
значне звуження КВ [2, 3].
Під час діагностики аналізують
скарги хворого, анамнез захворю
вання, дані огляду промежини з за
значенням ступеня звуження КВ.
СКВ розрізняють за ступенем зву
ження, рівнем розташування, поши
ренням рубцевого процесу у КВ [3].
Під час проведення іригоскопії КВ
контрастувати не вдається, оскільки
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він розташований у так званій
"сліпій зоні". Аноректальна мано
метрія також є об'єктивним методом
дослідження. Проте, нестандартні
підходи до оцінки результатів утруд
нюють їх інтерпретацію. Отже, діаг
ностика СКВ у більшості хворих у
теперішній час є суб'єктивною [1 —
3].
Обгрунтування показань до ви
бору методу і обсягу хірургічного
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втручання у хворих з приводу СКВ
актуальне. Існуючі в літературі
повідомлення часто суперечливі. Де
які автори рекомендують застосову
вати тільки консервативну терапію,
призначати послаблювальні засоби,
ендоректальний електрофорез роз
чину лідази, грязьові і парафінові
аплікації, масаж, ін'єкції в зону зву
ження 0,5 мл розчину гідрокортизо
ну, бужування [3]. Інші дослідники
доводять необхідність хірургічного
лікування, зокрема, поздовжнього
розсічення СКВ в одному або двох
напрямках з подальшим зашиван
ням рани слизової оболонки в попе
речному напрямку, використання
клаптів слизової оболонки прямої
кишки або відхідниково—шкірної
лінії для відновлення дефіциту тка
нин в ділянці КВ [4]. Деякі автори ре
комендують розпочинати лікування
з консервативних засобів, а за їх не
ефективності — виконувати опера
тивне втручання [5]. Деякі автори як
перший етап хірургічного лікування
СКВ рекомендують накладати від
відну колостому [6].
Частота виникнення рецидиву
СКВ після оперативного лікування
становить 3—15%. Більшість авторів
відзначають, що віддалені результа
ти повторних оперативних втру
чань з приводу СКВ значно гірші і
супроводжуються суттєвим погір
шенням якості життя хворих [4 — 6].
В клінічній практиці СКВ виявля
ють не часто. Проте, значне погір
шення якості життя та тривалість
лікування хворих зумовлюють ме
дичну й соціальну актуальність про
блеми [6, 7].
Метою роботи є покращення ре
зультатів хірургічного лікування па
цієнтів з приводу післяопераційної
СКВ шляхом удосконалення методів
рентгенологічної діагностики за
хворювання та застосування удос
коналеної техніки виконання опе
ративних втручань, спрямованої на
усунення і попередження цього ус
кладнення.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати хірур
гічного лікування 50 хворих з при
воду післяопераційної СКВ у про
ктологічному відділенні Івано—
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Франківської обласної клінічної
лікарні у 2006—2014 рр. Після гемо
роїдектомії за Міліганом—Морга
ном з приводу ХГ III—IV ступеня
СКВ виникла у 46 (92%) хворих, ви
далення ХАТ — у 3 (6%), видалення
ПГК — в 1. Чоловіків було 19 (38%),
жінок — 31 (62%), вік хворих від 24
до 73 років.
Під час проведення дослідження
використовували
класифікацію
СКВ, запропоновану В.И. Помазки
ным, Ю.В. Мансуровым [3]. СКВ у
стадії компенсації діагностована в
11 (22%) хворих, субкомпенсації — у
31 (62%), декомпенсації — у 8 (16%).
Низька СКВ виявлена у 33 (66%) хво
рих, середня — у 12 (24%), висока —
у 3 (6%), тотальна — у 2 (4%). Поши
рення процесу з захопленням в ру
бець до 1/2 просвіту КВ виявлене у
13 (26%) хворих, від 1/2 до 2/3 — у
29 (58%), циркулярне звуження — у 8
(16%). Діагноз встановлювали на ос
нові аналізу скарг і даних анамнезу
захворювання, результатів прокто
логічного огляду, аноскопії, ректо
романоскопії та іригографії.
ІРДКВ проведене у двох про
екціях за допомогою рентгенівської
установки ЕДР 750 (Угорщина) з ви
користанням системи цифрової
радіографії Kodak DirectViev CR500
(США). Використовували спеціальні
рентгеноконтрастні ректальні супо
зиторії, що містили барію сульфат 1
г і масло какао [8]. ІРДКВ проводили
у положенні хворого лежачи на
лівому боці. В КВ вводили рентгено
контрастний ректальний супози
торій, отвір відхідника закривали
марлевою серветкою. Через 2—3 хв
хворого почергово перекладали у
положення лежачи на спині і на
боці, проводили рентгенологічне
дослідження прямої кишки у двох
проекціях. При виявленні звуження
КВ встановлювали діагноз СКВ. Для
оцінки безпосередніх результатів
лікування ІРДКВ застосовували в усіх
хворих основної групи, в тому числі
як скринінгове дослідження в усіх
оперованих хворих у середньому
через 9—11 діб після операції.
У 2006—2007 рр. оперовані 11
(22%) хворих з приводу післяопе
раційної СКВ за прийнятими на той
час підходами (група порівняння). З
2008 по 2014 р. госпіталізовані 39

(78%) хворих (основна група), у
яких застосовані нові підходи до
діагностики, консервативного й
хірургічного лікування, з них оперо
вані 30 (76,9%) хворих. Таким чи
ном, хірургічне лікування застосова
не у 41 (82%) хворого. Комплексне
консервативне лікування виявилося
ефективним у 9 (18%) хворих.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Всі хворі пов'язували виникнен
ня СКВ з раніше виконаними опера
тивними втручаннями на ділянці
промежини. Клінічні прояви захво
рювання спостерігали у середньому
через (3,79 ± 1,58) міс після операції.
Типовими скаргами були диском
форт, періодичний біль у КВ під час
випорожнення за незначного ущіль
нення калу — в усіх хворих, запор і
тривале випорожнення — у 74
(84%), зменшення діаметра калових
мас — у 64%, відчуття неповного ви
порожнення, тенезми — у 54 (58%),
необхідність застосування аналге
тиків і послаблювальних засобів — у
44 (48%), неможливість самостійно
го випорожнення та необхідність
обов'язкового застосування клізм —
у 16%, страх перед випорожненням і
кровоточивість — у 10%.
Деформацію КВ, спричинену
гіпертрофічними рубцями, що вис
тупали над рівнем шкіри, діагносту
вали у 35 (70%) хворих за низької і
тотальної СКВ. За СКВ у стадії деком
пенсації у 8 (16%) хворих пальцеве
дослідження прямої кишки було не
можливим навіть мізинцем, діаметр
КВ у них не перевищував 0,5 см. У 19
(38%) хворих аноскопію та ректоро
маноскопію не вдалося здійснити
через труднощі трансректального
введення апарата. У 8 (16%) хворих
проведення іригографії було не
можливим через труднощі транс
ректального введення гумової труб
ки апарата Боброва.
Отже, у 16 (38%) пацієнтів прове
дення пальцевого обстеження пря
мої кишки, аноскопії, ректоромано
скопії та іригографії виявилося не
можливим.
Нами запропонований і впровад
жений рентгенологічний метод до
слідження КВ (ІРДКВ), що дало мож
ливість прицільно виявити і об'єк
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тивно оцінити його зміни [9]. За ре
зультатами ІРДКВ в 11 (28,2%) хво
рих за СКВ у стадії компенсації вияв
ляли "дефект наповнення" на одній з
стінок КВ у вигляді смужки. Діаметр
КВ становив у середньому (1,5 ±
0,13) см і був достовірно меншим,
ніж в умовно здорових осіб — (2,1 ±
0,42) см (р < 0,05). За СКВ у стадії
субкомпенсації у 20 (51,3%) хворих
відзначали "дефект наповнення" на
одній, двох, а інколи трьох стінках
КВ, при цьому його діаметр стано
вив у середньому (1,0 ± 0,42) см, що
достовірно менше, ніж в умовно здо
рових осіб і у хворих за СКВ у стадії
компенсації (р <0,05 ). У 8 (20,5%)
хворих за СКВ у стадії декомпенсації
КВ мав вигляд вузького циліндра з
нерівною поверхнею, його діаметр
(0,4 ± 0,092) см, що достовірно мен
ше, ніж в умовно здорових осіб та за
СКВ у стадії компенсації і субком
пенсації (р < 0,05).
Отримані дані щодо рентгено
логічних змін КВ зіставні з основни
ми положеннями загалоприйнятої
класифікації СКВ. Проведення ІРДКВ
та інтерпретація результатів може
бути використане як додатковий
об'єктивний критерій і доповнення
до класифікації.
В усіх хворих групи порівняння
СКВ у стадії субкомпенсації виникла
після гемороїдектомії за Міліга
ном—Морганом з приводу ХГ III—IV
ступеня. У 5 (45,4%) хворих здійсне
не поздовжнє розсічення СКВ без
зашивання країв рани. У 6 (54,6%)
хворих виконана операція Пікуса,
що передбачала поздовжнє розсі

чення СКВ в одному або двох на
прямках з подальшим зашиванням
рани слизової оболонки в попереч
ному напрямку. Після поздовжнього
розсічення СКВ без зашивання країв
рани повторна СКВ у стадії компен
сації виникла у 3 (60%) хворих; після
операції Пікуса — у 2 (33,3%).
Для підвищення ефективності
хірургічного лікування хворих з
приводу СКВ опрацьований спосіб
оперативного лікування, що перед
бачав висічення рубцево—змінених
тканин у вигляді трикутника, верши
на якого спрямована у краніальному
напрямку; мобілізацію слизово—
підслизового клаптя прямої кишки в
сторони і в краніальному напрямку
на 0,5—0,8 см більше, ніж розміри
ранового дефекту; зведення слизо
во—підслизового клаптя без натягу
та його фіксацію до відхідниково—
шкірної лінії з використанням по
одиноких вузлових швів кетгутовою
ниткою. При застосуванні такої
техніки виконання операції опе
раційна рана перебуває в зоні візу
ального контролю [10].
За запропонованою методикою
оперовані 30 хворих з приводу СКВ,
в тому числі у стадії компенсації — 2
(6,7%), субкомпенсації — 20 (66,7%),
декомпенсації — 8 (26,6%). Опера
тивне лікування 2 хворих з приводу
СКВ у стадії компенсації вважали ви
правданим тільки за умови ХАТ, ре
зистентної до консервативного
лікування. У решти хворих з приводу
СКВ у стадії компенсації проводили
консервативне лікування.

Основними показаннями до ви
конання оперативного втручання за
запропонованою методикою вважа
ли: наявність СКВ у стадії компен
сації при виникненні ХАТ, резис
тентної до консервативного ліку
вання; СКВ у стадії субкомпенсації у
строки 3—4 міс після встановлення
діагнозу, проведення 2—3 курсів
консервативного лікування у стаціо
нарі, за відсутності стійкого ефекту і
тривалої ремісії; СКВ у стадії деком
пенсації.
У 2 (6,7%) хворих основної групи
після операції виникли скарги, що
свідчили про повторну СКВ. Дані
ІРДКВ об'єктивно підтвердили на
явність СКВ у стадії компенсації, усу
нута за допомогою консервативної
терапії.
Таким чином, запропонована ме
тодика ІРДКВ дозволяє об'єктивно
встановити форму, діаметр і ступінь
звуження КВ, а також наявність па
тологічних змін в його стінці. Отри
мані дані зіставні з основними поло
женнями класифікації СКВ. ІРДКВ
використане як додатковий об'єк
тивний критерій і доповнення до
класифікації, необхідне для вибору
хірургічної тактики лікування хво
рих з приводу СКВ. Застосування
удосконаленої техніки виконання
оперативних втручань у хворих з
приводу СКВ у стадії суб— і деком
пенсації дозволило зменшити час
тоту утворення повторної СКВ з 45,4
до 6,7%.
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ФАКТОРИ РИЗИКУ ДІАЛІЗНОГО ПЕРИТОНІТУ
(ТРИРІЧНЕ ПРОСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
В. Г. Мішалов, Є. С. Заводовський, Л. Ю. Маркулан, С. М. Гойда
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

THE RISK FACTORS OF THE DIALYSIS PERITONITIS
(THREE—YEARS PROSPECTIVE INVESTIGATION)
V. G. Mishalov, E. S. Zavodovskiy, L. Yu. Markulan, S. М. Goyda
ровідною причиною при
пинення ПД, поряд з дисло
кацією катетера та його
ІМВ, є ДП. Майже 18% хво
рих вмирають внаслідок перитоніту,
пов'язаного з інфекціями. Хоча від
перитоніту вмирають 4% хворих, від
ПД — 16%, ДП є основною причи
ною відмови від ПД на користь ге
модіалізу [1 — 4].
Тому в центрах ПД звертають ува
гу на заходи з профілактики та ліку
вання інфекцій, пов'язаних з ПД. Ме
тоди профілактики та лікування ДП
недостатньо ефективні. Вітчизняні
програми профілактичних заходів
не задовольняють сучасні вимоги.
Важливим напрямком у розробці
профілактичних заходів, спрямова
них на продовження ПД, є оцінка
факторів ризику виникнення ДП.
Мета роботи: визначення фак
торів ризику виникнення ДП у хво
рих, яким проводять замісну нирко
ву терапію з використанням ПД з
приводу ХХН.

П

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати три
річного проспективного досліджен
ня та лікування 73 хворих, у яких за
стосовано замісну терапію з вико
ристанням ПД на базі відділень за
гальної хірургії та нефрології Олек
сандрівської клінічної лікарні м. Ки
єва в період з 2007 по 2010 р. Жінок
було 34 (46,6%), чоловіків — 39
(53,4%) вік хворих від 25 до 69 років,
у середньому (46,63 ± 1,26) року.
Причини ХХН наведені у табл. 1.
Діагноз ДП встановлювали за ре
комендаціями Peritoneal dialysis—
related infections recommendations:
2005 update [5]. За наявністі непро
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Реферат
Визначені фактори ризику виникнення діалізного перитоніту (ДП) у хворих, яким
проведена замісна ниркова терапія з використанням перитонеального діалізу
(ПД) з приводу хронічної хвороби нирок (ХХН). Проаналізовані результати
трирічного проспективного дослідження та лікування 73 хворих на базі відділень
загальної хірургії та нефрології Олександрівської клінічної лікарні м. Києва в період
з 2007 по 2010 р. ДП (перший епізод) виник у 42 (57,5%) хворих. Кумулятивна ча&
стота ДП за цензурованими даними (припинення ДП через інші причини) станови&
ла 67,7%. Внаслідок ДП ПД припинений у 14 (19,2%) хворих. Факторами ризику
виникнення ДП вважаємо надмірну масу тіла, підвищення рівня альбуміну у сиро&
ватці, запор, попередню ін’єкцію місця виходу (ІМВ) катетера.
Ключові слова: хронічна хвороба нирок; перитонеальний діаліз; діалізний пери&
тоніт; фактори ризику.

Abstract
The risk factors of the dialysis peritonitis occurrence were determined in patients with
chronic renal disease, to whom a substitute renal therapy, using peritoneal dialysis, was
conducted. The results of a three—year prospective investigation and treatment of 73
patients in Kyiv City Oleksandrivska Clinical Hospital on the base of the general surgery
and nephrology departments in 2007 — 2010 yrs were studied. The dialysis peritonitis
(first episode) have occurred in 42 (57.5%) patients. Cumulative rate of a dialysis peri&
tonitis in accordance to a censored data (the dialysis peritonitis suspension or other
causes) have constituted 67.7%. Due to the dialysis peritonitis occurrence the peri&
toneal dialysis was stopped in 14 (19.2%) patients. The obesity, raising of a serum albu&
min level, constipation, preliminary injection into the site of the catheter exit site we con&
sider a risk factors for the dialysis peritonitis occurrence.
Кey words: chronic disease of kidneys; peritoneal dialysis; the dialysis peritonitis; fac&
tors of the risk.

зорого діалізату чи абдомінального
болю, понад 100 лейкоцитів в 1 мл
діалізату та позитивного результату
забарвлення за Грамом діагностува
ли ДП. За результатами подальшого
бактеріологічного дослідження під
тверджували діагноз.
Всім хворим при припущенні
про наявність ДП обов'язково про
водили ультразвукове дослідження
черевної порожнини для виявлення
можливих гострих запальних захво
рювань, що могли б спричинити пе
ритоніт, лабораторні дослідження
крові за загальноприйнятим алго
ритмом.
Матеріалом для бактеріологічно
го та цитологічного дослідження

був діалізат з черевної порожнини.
Мікрофлору ідентифікували за стан
дартною методикою.
Оцінювали чинники, що, на на
шу думку, могли впливати на виник
нення ДП: вік, стать, індекс маси тіла
(ІМТ), наявність запору, гіпоаль
бумінемія, освіта, цукровий діабет,
гіпертонічна хвороба, режим ДП
(постійний амбулаторний чи авто
матизований), носійство S. аureus у
носовій частині глотки, аутоімунні
захворювання, попередні ІМВ кате
тера.
Оцінювали частоту першого та
інших епізодів ДП. При виникненні
другого епізоду ДП, за рекомен
даціями Peritoneal dialysis—related
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infections recommendations: 2005
update [5], виділяли рецидивний ДП
(що виник в період до 4 тиж після
усунення першого епізоду за наяв
ності аналогічної мікрофлори) і по
вторний ДП (виявлена інша мікроф
лора, або та сама, проте, у строки по
над 4 тиж).
Первинне лікування ДП, до отри
мання результатів бактеріологічно
го дослідження, здійснювали з огля
ду на можливу етіологію захворю
вання та специфіку чутливості
мікрофлори у клініці. При виявленні
грампозитивної мікрофлори під час
первинного
бактеріоскопічного
дослідження призначали антибіоти
ки групи цефалоспоринів І і ІІ по
коління, при виявленні грамнега
тивних мікроорганізмів — цефалос
порини ІІІ покоління або аміно
глікозиди. Також проводили симп
томатичну терапію та відповідне
лікування основного захворювання.
Корекцію антибактеріальної терапії
після отримання результатів бак
теріологічного дослідження, за не
обхідності, проводили відповідно до
чутливості виявленої мікрофлори.
Статистична обробка отрима
них даних проведена з використан
ням пакету статистичних програм
SPSS 13.0 for Windows. Обчислювали
дискриптивну статистику, середні
значення порівнювали за допомо
гою параметричних і непарамет
ричних методів залежно від харак
теру змінних. Кумулятивну частоту
оцінювали за методом Каплана—
Мейера, визначали відношення
шансів (ВШ).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
ДП (перший епізод) виник у 42
(57,5%) хворих. Кумулятивна часто
та ДП за цензурованими даними
(припинення ДП у деяких хворих
протягом періоду дослідження вна
слідок зміщення катетера чи кате
терної інфекції) становила 67,7%.
Другий епізод ДП виник в 11
(26,2%) хворих, в тому числі реци
дивний — у 7, повторний — у 5.
Кількість епізодів ДП 0,32 на
один пацієнто—рік, або один епізод
на 37,6 пацієнто—місяців.
Через ДП процедура ПД припи
нена у 14 (19,2%) хворих. Кумулятив
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Íàäì³ðíà ìàñà ò³ëà, òàê/í³
43/30
58,9/41,1
Çàïîð, òàê/í³
30/43
41,1/58,9
Àëüáóì³í ñèðîâàòêè, ã/ë (x ± m)
31,84 ± 4,8
–
Ã³ïîàëüáóì³íåì³ÿ, òàê/í³
45/28
61,6/38,4
Îñâ³òà, âèùà/ñåðåäíÿ
55/18
75,3/24,7
Öóêðîâèé ä³àáåò, òàê/í³
32/41
43,8/56,2
Ã³ïåðòîí³÷íà õâîðîáà, òàê/í³
24/49
32,9/67,1
Íîñ³éñòâî S. àureus, òàê/í³
35/38
47,9/52,1
Àóòî³ìóíí³ çàõâîðþâàííÿ, òàê/í³
15/58
20,5/79,5
Ïîïåðåäí³ ²ÌÂ êàòåòåðà, òàê/í³
41/32
56,2/43,8
Àâòîìàòèçîâàíèé ÏÄ, òàê/í³
10/63
13,7/86,3
Ïðèì³òêà. Íàäì³ðíà ìàñà ò³ëà – ²ÌÒ 25 êã/ì2 ³ á³ëüøå; ã³ïîàëüáóì³íåì³ÿ – âì³ñò
àëüáóì³íó ó ñèðîâàòö³ ìåíøå 35 ã/ë
Ïîêàçíèê

на частота припинення ПД станови
ла 22,8%
Померли 3 пацієнта внаслідок
прогресування основного захворю
вання, в 1 причиною смерті були
гнійні ускладнення в черевній по
рожнині через перфорацію пухли
ни ободової кишки, у 2 — інфаркт
міокарда.
За даними бактеріологічного
дослідження вмісту черевної порож
нини у хворих при ДП (пеший
епізод) виявлено таку мікрофлору
(табл. 2).
Частота та середнє значення
факторів ризику виникнення ДП у
хворих наведені у табл. 3.
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Потенційними факторами ризи
ку виникнення ДП вважали надмірну
масу тіла, наявність запору, гіпоаль
бумінемію в анамнезі (табл. 4).
Так, за наявності надмірної маси
тіла імовірність виникнення ДП
протягом 3 років у 5,56 разу вища за
таку у хворих за нормальної маси
тіла (р=0,001). Також достовірно ви
щими були середні показники ІМТ у
хворих, у яких виник ДП — (26,3 ±
0,6) кг/м2, у хворих без ДП — (22,9 ±
0,5) кг/м2.
Важливим фактором, асоційова
ним з ризиком виникнення ДП, вия
вився запор, за якого ризик виник
нення ДП збільшувався у 7,65 разу.
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24/18
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9/33
29/13
4/38

45,3 ± 1,6
16/15
22,9 ± 0,5
6/25
5/26
34,2 ± 0,6
13/18
25/6
19/12
10/21
11/20
6/25
12/13
6/25

За зниження рівня альбуміну у
сироватці крові (менше 35 г/л) ри
зик виникнення ДП збільшувався у
4,43 разу (р=0,001), у хворих при ви
никненні ДП він становив у середнь
ому (30,1 ± 0,8) г/л, за його відсут
ності — (34,2 ± 0,6) г/л.
При ІМВ катетера в анамнезі
імовірність виникнення ДП збільшу
валася у 3,53 разу (р=0,010).
При виникненні ДП частіше (у
57,1% хворих) виявляли носійство S.
аureus за даними бактеріологічного
дослідження мазка з носової части
ни глотки, за його відсутності — у
35,5%. Носійство S. аureus сприяло
збільшенню імовірності виникнен
ня ДП у 2,42 разу, проте, різниця не

ÂØ

95% Ä²
íèæíÿ ìåæà
âåðõíÿ ìåæà

–
0,70
–
5,56
7,65
–
4,43
0,6
1,44
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1,13
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0,43

–
0,27
–
1,89
2,45
–
1,62
0,19
0,56
0,39
0,93
0,36
1,33
0,11

достовірна (р=0,067). За носійства S.
аureus достовірно підвищувався ри
зик виникнення ІМВ катетера:
ВШ=3,44 (95% ДІ 1,29 — 9,12).
З виявлених факторів ризику ви
никнення ДП ІМТ рівень альбуміну у
сироватці, запор піддаються мо
дифікації, їх усунення сприятиме
зменшенню частоти виникнення
ДП. Носійство S. aureus, хоча й не
сприяло достовірному збільшенню
частоти ДП у хворих, проте, зважаю
чи на значно більшу частоту ДП у та
ких хворих, санація носіїв S. аureus
до проведення замісної терапії з ви
користанням ПД може суттєво по
кращити прогноз щодо виникнення
ДП.

–
1,78
–
16,37
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–
12,12
1,83
3,69
2,82
6,31
3,61
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1,71

ð

0,357
0,459
0,001
0,001
0,001
0,001
0,003
0,366
0,448
0,92
0,067
0,828
0,010
0,227

ВИСНОВКИ
1. Трирічна кумулятивна частота
ДП у пацієнтів за ХХН у терміналь
ній стадії становила 67,7%, Медіана
виникнення першого епізоду ДП
650 діб (95% ДІ: нижня межа — 411,3
доби, верхня межа — 888,7 доби).
Внаслідок ДП ПД припинений у
22,8% хворих.
2. Факторами ризику виникнен
ня ДП є надмірна маса тіла (ВШ =
5,56, 95% ДІ 1,89 — 16,37); запор (ВШ
= 7,65, 95% ДІ 2,45 — 23,90); гіпоаль
бумінемія (ВШ = 4,43, 95% ДІ 1,62 —
12,12); попередні ІМВ катетера (ВШ
= 3,53, 95% ДІ 1,33 — 9,36).
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Д. А. Евтушенко
Харьковский национальный медицинский университет,
Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева НАМН Украины, г. Харьков

АNALYSIS OF THE INTRAOPERATIVE PROPHYLAXIS
EFFICACY OF THE ABDOMINAL CAVITY ADHESIVE DISEASE
D. А. Yevtushenko
паечный процесс в брюш
ной полости, его осложне
ния как хирургическая про
блема актуальны. По данным
литературы, после хирургического
вмешательства на органах брюш
ной полости у 87% пациентов воз
никает спаечный процесс, что чре
вато возникновением острой спаеч
ной непроходимости кишечника
(ОСНК) [1, 2].
Образование спаек брюшной
полости после операции обусловли
вает обструкцию кишечника, бес
плодие, тазовую боль; спайки ассо
циируются с многочисленными хи
рургическими осложнениями, боль
шой хирургической нагрузкой, час
тотой госпитализации, значитель
ными экономическими затратами
[3, 4].
Частота рецидива ОСНК дости
гает 60—70%, в том числе после пер
вой операции — 53%, повторных —
85%. Изучение методов профилак
тики спаечной болезни брюшины
является актуальной проблемой при
хирургическом лечении пациентов
по поводу заболеваний органов
брюшной полости [5, 6]. Многие
предложенные противоспаечные
методы и средства профилактики не
нашли применения в клинической
практике из—за минимальной эф
фективности или сложности техни
ки [7, 8].
Высокий темп развития техноло
гий в миниинвазивной хирургии,
биологии, химии, фармакологии и
других парамедицинских областях
науки и техники позволяет внедрять
в практику новые методы и средства
профилактики, диагностики и лече

С

Реферат
Проанализированы результаты лечения 152 пациентов, оперированных по пово&
ду различных заболеваний органов брюшной полости. У 72 из них (основная груп&
па) интраоперационно в качестве профилактики спаечного процесса в брюшной
полости применяли противоспаечное барьерное средство Дефенсаль, у 80 (груп&
па сравнения) — противоспаечные мероприятия не проводили. Применение про&
тивоспаечного стерильного раствора способствовало уменьшению продолжи&
тельности восстановления моторно—эвакуаторной функции пищеварительного
канала — на 1,5 сут, лечения больных в стационаре — на 2,5 сут, частоты после&
операционных осложнений — в 2,7 раза.
Ключевые слова: спаечная болезнь брюшины; профилактика спаечного процес&
са; противоспаечные барьерные средства.

Abstract
Results of treatment of 152 patients, operated on for various diseases of the abdominal
cavity, were analyzed. In 72 of them (the main group) intraoperatively a Defensal was
used as an antiadhesive barrier preparation for the abdominal adhesions prophylaxis,
and in 80 (a comparison group) — antiadhesive measures were not conducted.
Application of antiadhesive sterile solution have promoted a reduction of period, which
is necessary for the gut motor—evacuation function restoration — by 1.5 days, station&
ary treatment — by 2.5 days, postoperative morbidity rate — in 2.7 times.
Кey words: adhesive disease of peritoneum; prophylaxis of adhesive process; antiad&
hesive barrier measures.

ния спаечной болезни брюшины.
Патогенетически обоснованным
направлением профилактики и ле
чения спаечной болезни брюшины
на современном этапе считают при
менение средств, препятствующих
сближению и адгезии поврежден
ных поверхностей брюшины [9, 10].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализованы результаты ле
чения 152 пациентов, оперирован
ных в клинике по поводу различных
заболеваний органов брюшной по
лости в неотложном порядке в пе
риод с 2014 по 2015 г. Женщин было
84 (55,3%), мужчин — 68 (47,7%).
Большинство — 119 (78,3%) боль
ных трудоспособного возраста — до
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61 года. У 72 больных (основная
группа) интраоперационно в каче
стве противоспаечного средства
применяли барьерное средство Де
фенсаль, у 80 (группа сравнения)
противоспаечные мероприятия не
проводили.
Заболевания и выполненные
оперативные вмешательства пред
ставлены в (табл. 1, 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучены сроки восстановления
функций пищеварительного канала
у больных обеих групп (табл. 3).
Перистальтика у больных основ
ной группы восстановилась быст
рее, чем в группе сравнения. Появле
ние единичных перистальтических
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шумов отмечено сразу после опера
ции у 11 больных основной группы
и у 3 — группы сравнения: устойчи
вую перистальтику в основной груп
пе наблюдали в среднем через (3,1 ±
0,24) суток после операции, в группе
сравнения — на (1,5 ± 0,33) суток
позже, у 2 больных восстановление
функции пищеварительного канала
не достигнуто.
У больных основной группы га
зы начали отходить в основном че
рез (2,2 ± 0,12) суток, в группе срав
нения — на (1,2 ± 0,20) суток позже;
стул появился соответственно через
(3,7 ± 0,34) суток и на (1,5 ± 0,13) су
ток позже.
После операции осложнения
возникли у 3 (3,75%) больных груп
пы сравнения и 1 (1,38%) — основ
ной группы. Длительность периода
от начала заболевания до госпита
лизации, тяжесть основного заболе
вания обусловили несостоятель
ность швов анастомоза у 1 (1,25%)
пациента группы сравнения, у 2
(2,5%) — возникла ранняя СНК; в ос
новной группе у 1 (1,38%) больного
отмечена несостоятельность швов.
В целях оценки эффективности
лечения всем больным на 3—и и
7—е сутки после операции проведе
ны клинико—лабораторные иссле
дования. У больных основной груп
пы показатели крови улучшались
быстрее, чем у больных группы
сравнения.
По данным биохимического ис
следования крови в основной груп
пе отмечено повышение уровня об
щего белка — до (83,4 ± 2,5) г/л, глю
козы — до (6,1 ± 0,3) ммоль/л, умень
шение содержания калия — до (3,3 ±
0,2) ммоль/л. В группе сравнения из
менения этих показателей более вы
ражены: уровень общего белка —
(91,4 ± 2,1) г/л, глюкозы — (6,9 ± 0,2)
ммоль/л, калия — (2,8 ± 0,2)
ммоль/л.
После операции в комплекс ле
чения больных включали протеоли
тические ферменты с гиалуронидаз
ной активностью, обеспечивающие
связь ингибиторов фермента и сти
мулятора коллагена, что обусловли
вало ингибирование синтеза ком
понентов соединительной ткани;
антиагрегантные средства, подавля
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Òàáëèöà 1.

Õèðóðãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ ó ïàöèåíòîâ îáåèõ ãðóïï
×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ
îñíîâíîé
ñðàâíåíèÿ
àáñ.
%
àáñ.
%

Çàáîëåâàíèÿ

Îñòðàÿ ñïàå÷íàÿ íåïðîõîäèìîñòü òîíêîé
êèøêè
Ñïàå÷íàÿ íåïðîõîäèìîñòü òîëñòîé êèøêè
Îñòðûé àïïåíäèöèò
Ïåðôîðàòèâíàÿ ãàñòðîäóîäåíàëüíàÿ ÿçâà
Äðóãèå (äèâåðòèêóë, ãðûæà è äð.)
Âñåãî …

Òàáëèöà 2.

25,6

37

24,3

3
8
8
14
72

2,0
5,3
5,3
9,2
47,4

4
10
12
17
80

2,6
6,6
7,9
11,2
52,6

Îïåðàöèè, âûïîëíåííûå ó áîëüíûõ îáåèõ ãðóïï
×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ
îñíîâíîé
ñðàâíåíèÿ
àáñ.
%
àáñ.
%

Îïåðàöèÿ

Àïïåíäýêòîìèÿ
Ëàïàðîòîìèÿ, âèñöåðîëèç, ÈÊ
Ðåçåêöèÿ òîíêîé êèøêè
Èññå÷åíèå ïåðôîðàòèâíîé ÿçâû æåëóäêà
è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè
Âèäåîëàïàðîñêîïè÷åñêèé àäãåçèîëèçèñ
Äðóãèå
Âñåãî …

Òàáëèöà 3.

39

8
28
3

5,3
18,4
2,0

10
37
4

6,6
24,3
2,6

8

5,3

12

7,9

11
14
72

7,2
9,2
47,4

–
17
80

–
11,2
52,6

Ñðîêè âîññòàíîâëåíèÿ ïåðèñòàëüòèêè ó ïàöèåíòîâ îáåèõ
ãðóïï

Âîññòàíîâëåíèå
ïåðèñòàëüòèêè, ñóòêè

×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ
îñíîâíîé
ñðàâíåíèÿ
àáñ.
%
àáñ.
%

1–å
2–å
3–è
4–å
5–å
Ïåðèñòàëüòèêà
íå âîññòàíîâèëàñü

11
19
22
16
4
–

15,3
26,4
30,5
22,2
5,6
–

ющие агрегацию, адгезию и актива
цию тромбоцитов, обусловливаю
щие дилатацию артериол и венул,
уменьшение повышенной проница
емости стенок сосудов, активирова
ние фибринолиза, подавление адге
зии и миграции лейкоцитов при по
вреждении эндотелия, уменьшение
образования свободных радикалов
кислорода; раннюю активизацию
больных, устранение болевого син
дрома, предупреждение и лечение
инфекционных осложнений, дезин
токсикационную терапию, проти
ворвотные средства центрального
действия, препараты калия, проки
нетики, гипертонические клизмы.

3
9
18
25
23
2

3,8
11,2
22,5
31,3
28,7
2,5

ВЫВОДЫ
1. После интраоперационной
профилактики спаечной болезни
брюшины с использованием проти
воспаечного стерильного раствора
Дефенсаль отмечены меньшая вы
раженность болевого синдрома, бо
лее ранняя активизация больных,
более быстрое восстановление пе
ристальтики, что имеет важное зна
чение в профилактике спайкообра
зования, более раннее отхождение
кала и газов, уменьшение продолжи
тельности лечения больного в ста
ционаре в среднем с (10,0 ± 0,4) до
(7,5 ± 0,5) суток.
2. Применение противоспаечно
го стерильного раствора в целях
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профилактики спайкообразования
в брюшной полости способствова
ло уменьшению длительности вос

становления моторно—эвакуатор
ной функции пищеварительного ка

нала — на 1,5 сут, частоты послеопе
рационных осложнений в 2,7 раза.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ДВУХПОТОКОВОГО НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА
В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Ю. З. Лифшиц, Е. Бабаев, М. Афремов, В. Л. Валецкий, А. В. Григорук, А. Н. Омельченко
Клиника "БОРИС", г. Киев,
"Arobella Medical LLC", Миннесота, США

FIRST EXPERIENCE OF APPLICATION OF TECHNOLOGY
OF A TWO—STREAM LOW—FREQUENCY ULTRASOUND
TECHNOLOGY IN ABDOMINAL SURGERY
Yu. Z. Lifshits, Е. Babayev, М. Аfremov, V. L. Valetskiy, A. V. Grigoruk, A. N. Omelchenko
дним из путей улучшения
результатов хирургическо
го лечения является внедре
ние в практику новых тех
нологий.
Применение аппаратов, осно
ванных на использовании низкоча
стотной ультразвуковой энергии, в
хирургии позволило расширить
технические возможности, улуч
шить результаты лечения больных
[1, 2].
С использованием принципа
низкочастотного ультразвукового
излучения в хирургии применяют
системы: Integra CUSA Excel ® +
Ultrasonic Tissue Ablation System,
Integra CUSA NXT™, серию аппара
тов Sonoca фирмы Sоring "Ultrasonic
Surgical Aspirator", фирмы Stryker,
Sona Star® Misonix Inc [2].
Принцип функционирования та
ких технологий предусматривает
воздействие низкочастотного ульт
развука посредством изотоническо
го раствора натрия хлорида на тка
ни. Ультразвуковые колебания с час
тотой более 20 000 кГц воздейству
ют на ткани и избирательно разъе
диняют структуры паренхимы с со
хранением сосудистых и коллагено
вых анатомических образований.
Устройства, использующие такой
принцип, в настоящее время широ
ко применяют в хирургии брюшной
полости (например, для резекции
печени), а также в нейрохирургии,
урологии и т. д. [3, 4].
Нами впервые использована тех
нология воздействия ДНЧУ "Arobella
Medical LLC", предусматривающая
излучение ультразвуковой энергии

О
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Реферат
Изучены биофизические особенности воздействия на ткани двухпотокового низ&
кочастотного ультразвука (ДНЧУ) по технологии, разработанной фирмой "Arobella
Medical LLC" (США). Особенностями технологии являются способность ультра&
звука отграничивать патологически—измененные и интактные ткани, разделять
структуры по их биоакустическим параметрам. Наличие такого биофизического
эффекта позволяет достичь высокой резектабельности (R0) у пациентов при он&
кологических заболеваниях. Отмечены также антибактериальный эффект и сти&
муляция внутриорганной микроциркуляции под влиянием ультразвукового облу&
чения. Биофизические особенности ДНЧУ успешно использованы в хирургичес&
ком лечении 48 пациентов при воспалительных и онкологических заболеваниях
органов брюшной полости.
Ключевые слова: абдоминальная хирургия; воздействие двухпротокового низ&
кочастотного ультразвука.

Abstract
Biophysical peculiarities of action on tissues of a two—strem low—frequency ultra&
sound (TSLFU) technology, elaborated by "Arobella Medical LLC" (USA) firm, were
studied. Capacity of ultrasound to separate a pathologically—changed and healthy tis&
sues, to divide the structures in accordance to their bioacoustical parameters consti&
tutes the technology peculiarities. The presence of such a biophysical effect permits to
achieve high resectability (R0) in patients with oncological diseases. Antibacterial effect
and stimulation of intraorgan microcirculation with ultrasound irradiation were noted.
Biophysical peculiarities of TSLFU were successfully applied in surgical treatment of 48
patients, suffering inflammatory and oncological diseases of the abdominal cavity
organs.
Кey words: аbdominal surgery; action of a two—strem low—frquency ultrasound.

одновременно в двух плоскостях [5].
Аппарат "Arobella AR 1000" состо
ит из генератора энергии, трансдук
тора энергии, титановых наконеч
ников для непосредственной пере
дачи излучаемой энергии тканям и
одноразовых трубчатых проводни
ков для подачи изотонического рас
твора натрия хлорида в зону низко
частотной звуковой энергии (рис.
1). Преимуществом и принципиаль
ным отличием от других приборов
этой группы является возможность
излучать низкочастотную ультра
звуковую энергию одновременно в
двух плоскостях. На рис. 2 представ
лена схема, иллюстрирующая физи
ческий принцип распространения

ультразвуковой энергии при ис
пользовании аппарата. Один поток
энергии направлен на зону обраба
тываемой ткани с ее озвучиванием,
другой — оказывает прямое биоме
ханическое воздействие, направ
ленное на разъединение тканей.
При этом разновекторные ультра
звуковые потоки создают эффект
избирательной энергии, который,
воздействуя на разные по своим аку
стическим свойствам патологичес
ки—измененные и непораженные
ткани, создает между ними демарка
ционную линию и разделяет их. Би
оакустические свойства интактных
тканей отличаются от таковых не
кротизированных и опухолевых
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тканей. Этот биофизический эф
фект является основополагающим
при использовании технологии в
клинической практике. Это дает
возможность, воздействуя на ткани
ДНЧУ, отделять некротизированные
или опухолево—измененные ткани
от интактных, проявлять линию де
маркации при инфильтративных
формах поражения, даже в ситуаци
ях, когда эти границы невозможно
определить визуально или с помо
щью инструментальных методов.
Этот эффект мы назвали "ультразву
ковым проявлением" патологичес
ки—измененных структур. Эффект
"ультразвукового проявления" опу
холевой ткани в брюшине, не визуа
лизированной до ультразвукового
воздействия, представлен на рис. 3.
ДНЧУ оказывает также антибак
териальное действие на патогенную
микрофлору, что обусловлено дест
рукцией микроорганизмов под вли
янием кавитации [6] (рис. 4).
Важным в клинической практике
биофизическим эффектом ДНЧУ
является стимуляция микроцирку
ляторного кровотока в тканях. Нами
отмечено значительное (до 30%)
увеличение локального микроцир
куляторного кровотока в тканях под
влиянием ультразвукового излуче
ния даже после непродолжительно
го (до 1 мин) воздействия. При ис
следовании использовали стандарт
ные гистологические методы. По
данным морфологических исследо
ваний, независимо от длительности
экспозиции (от нескольких минут
до 1 — 2 ч) отмечены полнокровие и

Рис. 1.
Общий вид аппарата
"Arobella AR 1000"
в рабочем состоянии.

кровоизлияния в ткани (рис. 5).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Различные хирургические вме
шательства на органах брюшной
полости и забрюшинного прост
ранства с использованием техноло
гии ДНЧУ за период с 2013 по 2015 г.
выполнены у 48 больных (см. таб
лицу). Наиболее часто вмешательст
ва на паренхиматозных органах вы
полняли по поводу метастатическо
го поражения печени различной ло
кализации, травматического по
вреждения селезенки.
Важным является правильный
выбор наконечника — части уст

А
Рис. 2.
Принцип лечебного эффекта ДНЧУ
(технология фирмы Arobella Med., США).
А, В & векторы направления потоков
низкочастотного ультразвукового
воздействия; С & зона воздействия
на ткани.

ройства, фокусирующего ДНЧУ в зо
не манипуляции (рис. 6). Во время
вмешательства на паренхиматоз
ных органах использовали прямые
наконечники и в виде кюреты с диа
метром рабочей поверхности 10
мм. Изменяя мощность потока ульт
развуковой энергии в диапазоне от
70 до 100 ед., достигали избиратель
ного разъединения паренхимы ор
гана с сохранением плотных фиб
розных структур (артерий, вен,
желчных протоков диаметром 1 — 2
мм), что позволило избежать крово
течения и подтекания желчи после
операции. Операции выполняли по
классической схеме. После опреде
ления линии резекции рассекали
капсулу, препарировали паренхиму
органа с использованием ДНЧУ. Вы
деленные сосудистые и желчные
структуры по линии пересечения
последовательно клиппировали или
перевязывали, затем рассекали (рис.
7).
Отмечены особенности техники
удаления больших единичных (диа
метром 6 — 8 см) метастазов в пече
ни. Если абляция ткани не рекомен
дована из—за обширности последу
ющего некротического процесса, а
выполнение гемигепатэктомии не
всегда возможно в связи с утратой
функционирующего объема парен
химы печени, в целях повышения
абластики операции предваритель
но выключали зону опухолевого по
ражения из органного кровотока
путем высокочастотной циркуляр
ной абляции (рис. 8). Затем, исполь
зуя наконечник в виде кюреты, уда

Б

Рис. 3.
Демаркационная линия на границе опухоли после воздействия ультразвуком.
Метастаз низкодифференцированной карциномы в брюшине.
А & до ультразвукового воздействия; Б & после воздействия.
Стрелками обозначены границы опухоли. Ув. ×200.

Данные публикуются с разрешения
"Arobella Medical LLC, США".
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Б

А
Рис. 4.
Деструкция P. aeruginosa после
воздействия ультразвуком в течение
2 мин с помощью аппарата "Arobella AR
1000" (стрелки).
Данные электронной микроскопии публикуются с
разрешения "Arobella Medical LLC, США".

Рис. 5.
Изменение тканевого кровотока под действием ультразвука.
Метастаз низкодифференцированной карциномы в брюшине.
А & до ультразвукового воздействия; Б & после воздействия.
Ув. ×200.

Рис. 8.
Выключение метастаза из органного
кровотока путем циркулярной
высокочастотной абляции
с использованием устройства "Habib".

Рис. 7.
Резекция левой доли печени с
метастазом.
Рис. 6.
Различные наконечники для
воздействия ДНЧУ на ткани.

ляли опухоль путем энуклеации с
соблюдением принципов онкологи
ческой абляции (отступив от краев
опухоли и линии абляции не менее
1,5 см).
При резекции селезенки, ввиду
биоакустических особенностей ее
паренхимы, воздействовали ДНЧУ,
мощность аппарата в режиме 50 —
70 ед. При этом орган временно (до
20 мин) выключали из магистраль
ного и органного кровотока. Ос
ложнений, связанных с выполнени
ем манипуляции, не наблюдали.
Техника ДНЧУ диссекции тканей
применена у пациентов при онко
логических заболеваниях. У них вы
явлено распространенное опухоле
вое поражение органов брюшной
полости и забрюшинного прост
ранства. Методику использовали
при распространении опухоли
рТ3—Т4 с переходом на рядом рас
положенные ткани, выполнении ци
торедуктивных операций, инфильт
ративных формах роста опухоли.
Применение технологии позволяет
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практически бескровно выделять
патологически—измененные ткани
в брыжейке кишечника, забрюшин
ном пространстве. При этом четко
прослеживается линия демаркации
между непораженными патологиче
ски—измененными тканями вслед
ствие различия их биоакустических
свойств. Биофизический эффект
позволяет по объективным физиче
ским параметрам разъединить тка
ни, избежать субъективного визу
ально—тактильного принципа оп
ределения границ опухоли во время
операции. Применение технологии
дает возможность значительно ча
ще достигать желаемой резекта
бельности опухолевой ткани (R0).
Приводим клиническое наблю
дение удаления миосаркомы диаме
тром до 20 см, занимавшей практи
чески все пространство малого таза.
Локализация образования и его раз
меры представлены на компьютер
ной томограмме (рис. 9). С исполь
зованием ультразвуковой диссекции
(прямой наконечник) произведена

поэтапная мобилизация опухоли с
последующим ее удалением без ин
траоперационных
осложнений
(рис. 10). Течение послеоперацион
ного периода без осложнений. Па
циентка на 5—е сутки выписана для
дальнейшего лечения у онколога.
Результаты хирургического лече
ния с использованием технологии
ДНЧУ диссекции тканей у 48 паци
ентов при различных заболеваниях
органов брюшной полости и забрю
шинного пространства свидетель
ствовали о его высокой эффектив
ности.
Интраоперационных осложне
ний, обусловленных применением
ультразвуковой диссекции или ап
парата, не отмечали. В раннем (на
6—е сутки) послеоперационном пе
риоде у одного пациента, которому
по поводу опухоли желудка рТ4N1—
2M1 произведены циторедуктивная
гастректомия, субтотальная дис
тальная резекция поджелудочной
железы, спленэктомия, абляция двух
метастазов в правой доле печени,
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Рис. 9.
Компьютерная томограмма.
Опухоль в полости малого таза.
А & аксиальное изображение;
Б & сагиттальное изображение.

возникла несостоятельность швов
культи двенадцатиперстной кишки.
Осложнение мы не связываем с при
менением методики, поскольку не

Рис. 10.
Удаление гигантской (диаметром
до 20 см) миосаркомы малого таза
с использованием ультразвуковой
диссекции.

используем ультразвуковое воздей
ствие на ткани полых органов. Ос
ложнение устранено консерватив
ными средствами.
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ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ С—РЕАКТИВНОГО ПРОТЕЇНУ
У ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ СЕПСИСУ
ТА СИНДРОМУ СИСТЕМНОЇ ЗАПАЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ
І. М. Ячник
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

DIAGNOSTIC ESTIMATE OF A С—REACTIVE PROTEIN
IN DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF SEPSIS
AND SYNDROME OF SYSTEMIC INFLAMMATORY ANSWER
І. М. Yachnyk
—реактивний
протеїн
(СРП) — гострофазний
протеїн, що виділяє печінка
при синдромі системної за
пальної
відповіді
(ССЗВ)
інфекційного або неінфекційного
ґенезу, переважно внаслідок впливу
інтерлейкіну—6 (ІЛ—6). СРП полег
шує видалення мікроорганізмів і не
кротизованих тканин внаслідок ак
тивації клітинних цитотоксичних
каскадів. Це зумовлює інтерес до
СРП як маркера сепсису та його ус
кладнень.
Мета дослідження: рання діагно
стика септичних ускладнень у дітей
шляхом використання клінічних і
лабораторних досліджень.

С

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
З метою оцінки діагностичної
цінності СРП обстежені 146 дітей (у
92 — діагностований сепсис, у 54 —
ССЗВ), в яких визначали його кон
центрацію в крові кількісним мето
дом (поріг норми до 0,5 мг/л). Для
з'ясування значення СРП у діагнос
тиці приймали максимальну зафік
совану у пацієнтів концентрацію
маркера.
Максимальний рівень СРП у ді
тей при ССЗВ після госпіталізації у
відділення інтенсивної терапії ста
новив у середньому (31,08 ± 2,1)
мг/л, при сепсисі — в 1,5 разу більше
— (46,89 ± 1,5) мг/л (р<0,05).
При сепсисі концентрація СРП
була більше норми у 72 (78,2%)
дітей, не перевищувала норму — у 20
(21,7%). Нормальний рівень марке
ра, незважаючи на встановлений
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Реферат
Проаналізовано доцільність визначення вмісту С—реактивного протеїну (СРП) у
ранній діагностиці септичних ускладнень у дітей хірургічного та соматичного
профілю, госпіталізованих у тяжкому стані у відділення реанімації та інтенсивної
терапії.
Ключові слова: сепсис; синдром системної запальної відповіді; синдром поліор&
ганної недостатності; С—реактивний протеїн; діти.

Abstract
Expedience of determination of a C—reactive protein contents in the early diagnosis of
septic complications in children with surgical and somatic pathologies, admitted to hos&
pital in severe state into departments of reanimatology and intensive therapy, were
studied up.
Кey words: sepsis; syndrome of systemic inflammatory answer; syndrome of polyor&
gan insufficiency; С—reactive protein; children.

діагноз сепсису, свідчить про неаб
солютну діагностичну цінність по
казника для визначення сепсису у
дітей. В той же час при ССЗВ рівень
СРП був підвищений у 43 (79,6%)
пацієнтів, в межах норми — в 11
(20,3%). Це дозволяє обчислити чут
ливість і специфічність підвищення
рівня СРП для встановлення діагно
зу сепсису (табл. 1). Відповідно до
отриманих даних збільшення кон
центрації СРП понад норму за чут
ливості 78,7% і специфічності 57,4%
дозволяє диференціювати сепсис та
ССЗВ небактеріального генезу.
Максимальна концентрація СРП
у дітей при сепсисі була на 15,8 мг/л
більше. Це дозволило підвищити
специфічність маркера для визна
чення діагнозу сепсису у дітей. Об
числення специфічності та чутли
вості СРП на рівні 46,9 мг/л наведене
у табл. 2.
Таким чином, збільшення кон
центрації СРП понад норму у дітей
за чутливості 33,5% і специфічності

66,4% свідчить на користь діагнозу
сепсис, а не ССЗВ. Діагностичне зна
чення маркера для диференційної
діагностики сепсису можна підви
щити шляхом прийняття відносно
го діагностичного рівня 46,9 мг/л
(для спрощення запам'ятовування
можна допустити рівень 45 мг/л). За
такої концентрації в крові специ
фічність маркера для сепсису збіль
шується до 66,4%.
Діагностичну цінність оцінки
тяжкості перебігу сепсису при дис
функції органів визначали у 92 хво
рих, у 31 з них виявлений його тяж
кий перебіг з дисфункцією органів.
Максимальна концентрація СРП
після госпіталізації становила у се
редньому (58,33 ± 1,3) мг/л, що було
на 17,3 мг/л більше, ніж у хворих
при сепсисі (р < 0,05). Відповідне об
числення чутливості і специфічно
сті цього рівня СРП у диференційній
діагностиці тяжкості перебігу сепси
су з дисфункцією органів наведене у
табл. 3. Збільшення концентрації
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Âèçíà÷åííÿ êîíöåíòðàö³¿ ÑÐÏ ó ä³òåé ïðè ñåïñèñ³ òà ÑÑÇÂ,
÷óòëèâîñò³ òà ñïåöèô³÷íîñò³ ìàðêåðà äëÿ âñòàíîâëåííÿ
ä³àãíîçó

Êîíöåíòðàö³ÿ ÑÐÏ

Á³ëüøå íîðìè
Â íîðì³
Çàãàëîì …

Òàáëèöÿ 2.

72
20
92

Ïîíàä 46,9 ìã/ë
46,9 ìã/ë ³ ìåíøå
Çàãàëîì ...

×óòëèâ³ñòü ³
ñïåöèô³÷í³ñòü

115
31
146

×óòëèâ³ñòü 78,7%
Ñïåöèô³÷í³ñòü 57,4%

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü ïðè
ñåïñèñ³
ÑÑÇÂ
(n = 92)
(n = 54)

38
54
92

11
43
54

Ðàçîì

×óòëèâ³ñòü ³
ñïåöèô³÷í³ñòü

49
97
146

×óòëèâ³ñòü 33,5%
Ñïåöèô³÷í³ñòü 66,4%

Âèçíà÷åííÿ ÷óòëèâîñò³ òà ñïåöèô³÷íîñò³ êîíöåíòðàö³¿ ÑÐÏ
ó äèôåðåíö³éí³é ä³àãíîñòèö³ ñåïñèñó òà òÿæêîãî ñåïñèñó
ç äèñôóíêö³ºþ îðãàí³â ³ ñèñòåì

Êîíöåíòðàö³ÿ ÑÐÏ

Ïîíàä 58,3 ìã/ë
58,3 ìã/ë ³ ìåíøå
Çàãàëîì ...

Òàáëèöÿ 4.

43
11
54

Ðàçîì

Âèçíà÷åííÿ ÷óòëèâîñò³ òà ñïåöèô³÷íîñò³ ïðè êîíöåíòðàö³¿
ÑÐÏ 46,89 ìã/ë ³ á³ëüøå ó äèôåðåíö³éí³é ä³àãíîñòèö³
ñåïñèñó òà ÑÑÇÂ

Êîíöåíòðàö³ÿ ÑÐÏ

Òàáëèöÿ 3.

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü ïðè
ñåïñèñ³
ÑÑÇÂ
(n = 92)
(n = 54)

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü ïðè
ñåïñèñ³
ÑÑÇÂ
(n = 31)
(n = 61)

15
16
31

24
37
61

Ðàçîì

×óòëèâ³ñòü ³
ñïåöèô³÷í³ñòü

39
53
92

×óòëèâ³ñòü 42,3%
Ñïåöèô³÷í³ñòü 57,6%

Êîíöåíòðàö³ÿ ÑÐÏ íà ìîìåíò ãîñï³òàë³çàö³¿ äî â³ää³ëåííÿ
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Êîíöåíòðàö³ÿ ÑÐÏ

Ïîíàä 51,1 ìã/ë
51,1 ìã/ë ³ ìåíøå
Çàãàëîì …

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü ïðè
ñåïñèñ³
ÑÑÇÂ
(n = 41)
(n = 51)

20
21
41

СРП понад 58,3 мг/л (для спрощення
можна прийняти 58 мг/л) за чутли
вості 42,3% і специфічності 57,6%
дозволяє визначити тяжкий перебіг
захворювання.
Діагностична цінність для тяж
кості перебігу сепсису з дисфунк
цією органів оцінена у 41 хворого,
діагностований в момент госпіталі
зації сепсис у подальшому набув оз
нак тяжкого сепсису. Визначення
концентрації СРП у таких хворих
дозволило оцінити діагностичну
цінність показника як предиктора
можливості виникнення дисфункції
органів і систем у подальшому. Кон
центрація СРП у пацієнтів при сеп
сисі на момент госпіталізації і тяж
кому його перебігу у подальшому

18
33
51

Ðàçîì

×óòëèâ³ñòü ³
ñïåöèô³÷í³ñòü

38
54
92

×óòëèâ³ñòü 41,3%
Ñïåöèô³÷í³ñòü 58,6%

становила (51,09 ± 2,2) мг/л. Ці дані
дозволяють обчислити чутливість і
специфічність цього рівня для про
гнозування дисфункції органів і сис
тем (табл. 4). Отже, рівень СРП на
момент госпіталізації до відділення
інтенсивної терапії у середньому 51
мг/л (для спрощення можна допус
тити 50 мг/л) за чутливості 41,3% та
специфічності 58,6% дозволив про
гнозувати формування у подальшо
му дисфункції органів і систем, що є
ознакою тяжкого сепсису.
Таким чином, збільшення кон
центрації СРП є біохімічним марке
ром як ССЗВ, так і сепсису. При цьо
му, вміст СРП більшою мірою
збільшується у пацієнтів при сепсисі
— до (46,89 ± 1,5) мг/л, ніж при ССЗВ
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— до (31,08 ± 2,1 мг/л) (р < 0,05).
Підвищення рівня СРП характерне
для пацієнтів при сепсисі за чутли
вості 78,7% і специфічності 57,4%.
Визнання "діагностичної норми"
СРП до 45 мг/л (більш точно — 46,9
мг/л) дозволяє підвищити специ
фічність біохімічної діагностики
сепсису до 66,4% за умови зменшен
ня чутливості. За рівня СРП 58 мг/л
(коректніше — 58,3 мг/л) можна
констатувати тяжкий перебіг сепси
су за чутливості 42,3% і спе
цифічності 57,6%. І навіть за відсут
ності інших ознак дисфункції ор
ганів і систем у хворих при сепсисі
концентрація СРП 50 мг/л (точніше
— 51 мг/л) за чутливості 41,3% і спе
цифічності 58,6% дозволяє прогно
зувати тяжкий перебіг сепсису у по
дальшому.
Діагностичне значення СРП
висвітлене у різних категорій хво
рих у різних за дизайном досліджен
нях. Найбільш близькими мета—
аналізами і систематичними огляда
ми, що об'єднали максимально
споріднені за цілями і завданнями
дослідження, є дані L. Simon і співав
торів [1] та Z. Zhang [2]. Так, дослідни
ки прагнули визначити діагностич
ну цінність прокальцитоніну і СРП у
діагностиці бактеріальної інфекції.
Для цього проаналізовані дослід
ження щодо цих маркерів у госпі
талізованих пацієнтів. При цьому
чутливість і специфічність підви
щення рівня СРП у диференційній
діагностиці
бактеріальної
та
неінфекційної причини запалення
становила без акценту на дитячий
вік відповідно 75 і 67%.
З метою визначення діагностич
ної цінності СРП як маркера ССЗВ
для прогнозування перебігу захво
рювання у дорослих пацієнтів, що
перебували у критичному стані,
проаналізовані 14 досліджень [2].
Концентрація СРП була на 9,15 мг/л
більшою у хворих, які померли, ніж у
тих, які вижили (різниця недо
стовірна). У пацієнтів, які вижили, і
тих, які померли, не виявлено
різниці рівня СРП у строки до 48 год
від початку захворювання або
госпіталізації до відділення інтен
сивної терапії, проте, показник був
набагато більший (різниця понад
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63,8 мг/л) — за більш пізнього виз
начення вмісту СРП. Автори пояс
нюють це тим, що на початкових
етапах захворювання рівень СРП в
крові відображує захисну реакцію
організму, а на пізніх — атаку
інфекційними або іншими агента
ми, що триває. Встановлено різни
цю між кінетикою прокальцитоніну
і СРП: у відповідь на системну
інфекцію концентрація прокальци
тоніну збільшується до максималь
ної через 12—24 год від початку за
хворювання, а СРП — через 48—72
год [3].

Наведені дані літератури підтвер
джують наукову новизну отриманих
фактів. По—перше, деталізована
діагностична цінність визначення
вмісту СРП у диференційній діагно
стиці ССЗВ бактеріальної та небак
теріальної етіології саме у дітей. Виз
начені при цьому чутливість і спе
цифічність збільшення концент
рації СРП наближаються до показ
ників, виявлених у загальній попу
ляції. По—друге, рівень СРП, харак
терний саме для дітей при сепсисі,
дозволяє диференціювати СCЗВ
бактеріального і небактеріального

ґенезу. Проте, чутливість такого по
казника невелика. По—третє, вста
новлені значення показника, що
дозволяють диференціювати сепсис
за тяжкого перебігу та з дис
функцією органів. По—четверте,
визначена концентрація СРП, що
дозволяє прогнозувати тяжкість пе
ребігу сепсису у дітей у подальшому.
Проте, чутливість і специфічність
цих показників невелика.
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ПЛАСТИКА ДЕФЕКТУ МІЖШЛУНОЧКОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ
З ВИКОРИСТАННЯМ ЛАТКИ З КЛАПАНОМ У ПАЦІЄНТІВ
ЗА ВИСОКОЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
ТА ПІДВИЩЕНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЛЕГЕНЕВИХ АРТЕРІЙ
О. С. Головенко, Л. М. Прокопович, Л. В. Мошківська, Я. П. Труба, В. В. Лазоришинець
Національний інститут серцево—судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України, м. Київ

PLASTY OF THE INTERVENTRICLE SEPTUM DEFECT,
USING A PATCH WITH A VALVE IN PATIENTS, SUFFERING
HIGH PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION
AND ENHANCED RESISTANCE OF PULMONARY ARTERIES
О. S. Golovenko, L. М. Prokopovych, L. V. Moshkivska, Ya. P. Truba, V. V. Lazoryshynets
ефект міжшлуночкової пе
регородки (ДМШП) — одна
з найпоширеніших вродже
них вад серця (ВВС). Його
виявляють з частотою до 20% в
структурі усіх ВВС та у 0,13% усіх но
вонароджених [1]. Великі ДМШП є
причиною ЛАГ та обструктивного
захворювання легеневих судин у
перший рік життя дитини [2]. Тому
вчасне закриття ДМШП у дітей віком
до 1 року дозволяє уникнути склеро
зу ЛА. Незважаючи на значні досяг
нення в дитячій кардіохірургії та
кардіології, проблема хірургічного
лікування пацієнтів з приводу ВВС,
ускладнених високою ЛАГ, не
вирішена. Закриття ДМШП у пацієн
тів після 1 року за підвищеної резис
тентності ЛА (РЛА) супроводжується
високим ризиком виникнення гос
трої недостатності ПШ в ранньому
післяопераційному періоді внаслі
док ЛГК або персистуючої ЛАГ. В
свою чергу, ці загрожуючі життю ус
кладнення зумовлюють високу час
тоту ускладнень та смертність (до
20%) у таких хворих [3].
В кардіохірургічних клініках
Європи та США з метою зменшення
летальності при ЛГК використову
ють високовартісну фармакологічну
підтримку (інгаляції оксиду азоту,
синтетичні аналоги простацикліну,
блокатори рецепторів ендотеліну,
інгібітори фосфодіестерази—5, но
вітні розчинні стимулятори гу
анілатциклази) в комплексі з засто
суванням високотехнологічного об

Д

Реферат
Недостатність правого шлуночка (ПШ) внаслідок легеневого гіпертензивного кри&
зу (ЛГК) або персистуючої легеневої артеріальної гіпертензії (ЛАГ) у пацієнтів після
закриття дефекту міжшлуночкової перегородки (ДМШП) з підвищеною резис&
тентністю легеневих артерій (РЛА) є актуальною проблемою, асоціюється з висо&
ким ризиком виникнення загрожуючих життю ускладнень та високою летальністю.
Представлений досвід пластики ДМШП у пацієнта за високої ЛАГ з застосуванням
латки з клапаном для декомпресії ПШ під час ЛГК в ранньому післяопераційному
періоді та необоротної ЛАГ у віддаленому періоді спостереження. В клініці оперо&
вані 38 дітей з приводу великих ДМШП, ускладнених високою ЛАГ та підвищеною
РЛА з використанням латки з клапаном в період з 1996 по 2014 р. Госпітальна ле&
тальність становила 2,6%. Після операції тиск у легеневій артерії (ЛА) достовірно
знизився з (93,4 ± 14,9) до (49,2 ± 22,9) мм рт. ст. У віддаленому періоді спостере&
ження всі пацієнти живі. У 6 (16,2%) пацієнтів у строки від 4 міс до 18 років після
операції виникла ЛАГ, тиск у ЛА на 50% вище системного. Пластика ДМШП у
пацієнтів за високої ЛАГ та підвищеної РЛА може бути успішною за умови викори&
стання латки з клапаном.
Ключові слова: дефект міжшлуночкової перегородки; легенева артеріальна
гіпертензія; легеневий судинний опір; хірургічне лікування.

Abstract
Right ventricle insufficiency due to pulmonary hypertensive crysis or persisting pul&
monary arterial hypertension (PAH) in patients after the interventricle septum defect
(IVSD) closure with the heightened resistance of pulmonary arteries (RPA) constitutes
an actual problem and associates with a high risk for a life—threatening complications
and high lethality. Experience of the IVSD plasty conduction in a patient with high PAH,
using a patch with a valve for right ventricle decompression while pulmonary hyperten&
sive crysis in early postoperative period and nonreversible PAH in the remote period of
observation, was presented. In the clinic 38 children were operated on for big IVSD,
complicated by high PAH and heightened RPA, using a patch with a valve in 1996 —
2014 yrs. Hospital lethality have constituted 2.6%. Postoperatively a pressure in pul&
monary artery (PA) have lowered trustworthy from (93.4 ± 14.9) to (49.2 ± 22.9) mm Hg.
In a remote period of observation all the patients were alive. In 6 (16.2%) patients in
terms from 4 mo to 18 yrs postoperatively a PAH have occurred, a pressure in PA was
by 50% higher, than a systemic one. The IVSD plasty in patients with high PAH and
heightened RPA may appear successful if a patch with a valve are applied.
Кey words: interventricle septum defect; pulmonary arterial hypertension; resistance
of pulmonary arteries; surgical treatment.

ладнання — апарата для екстракор
поральної мембранної оксигенації
(ЕКМО) та штучних шлуночків сер
ця. Хірургічне лікування ДМШП в
цих клініках проводять лише за умо
ви операбельності пацієнта, яку виз
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начають за оберненістю змін в ЛА.
Точні критерії операбельності таких
пацієнтів обговорюються. Як прави
ло, це РЛА (вимірюють у Wood Units
— WU), відношення об’ємного леге
невого кровотоку до системного
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(Qp/Qs), тиск у ПШ та ЛА, динаміка
змін цих показників за даними вазо
дилататорних тестів. У кардіохірур
гічних клініках Канади, США та
Європи як критерії операбельності
використовують рекомендації від
повідних профільних організацій:
CCS, ACC/AHA, ESC [4 — 6]. В цілому,
принципи хірургічної корекції
ДМШП такі: хірургічне закриття
ДМШП у пацієнтів за тиску в ЛА по
над 2/3 системного артеріального
тиску або при РЛА понад 2/3 систем
ного опору може бути успішним за
наявності ліво—правого шунта,
Qp/Qs понад 1,5 та позитивних ва
зодилатаційних тестів (з викорис
танням 100% О2, оксиду азоту або
простагландинів). Пацієнтам від
мовляють у радикальній корекції
ВВС, якщо при катетеризації порож
нин серця та судин Qp/Qs менше
1,5, РЛА більше 8 WU [2]. Єдиним ме
тодом лікування пацієнтів за необо
ротних змін в судинах легеневого
русла є пожиттєва терапія з викори
станням селективних легеневих ва
зодилататорів або трансплантація
комплексу серце—легені.
В клініці виділяємо пограничний
стан при ВВС за високої ЛАГ, зумов
лений можливістю оберненості
склерозу ЛА після радикальної ко
рекції вади. З 1996 р. впроваджений
модифікований метод пластики
ДМШП, що передбачає використан
ня оригінальної латки з клапаном
для розвантаження ПШ під час ЛГК,
в тому числі у пацієнтів після не
ефективного паліативного звужен
ня ЛА [7, 8]. Застосування цього ме
тоду дозволяє уникнути суперсис
темного тиску в ПШ за необоротно
го склерозу судин легень у віддале
ному періоді після операції, створю
ючи можливість його зниження.
Ключовим питанням є визначення
критеріїв пограничного стану, а от
же, операбельності пацієнта. При
цьому перевагу у діагностиці відда
ють катетеризації порожнин серця
та судин, що дозволяє точно оціни
ти реактивність судин легень.
Біопсію легень у таких пацієнтів не
застосовують через недостовірність
результатів дослідження [9].
Мета дослідження: підвищення
ефективності хірургічного лікуван
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ня пацієнтів з приводу ДМШП за ви
сокої ЛАГ та покращення показників
виживання і якості життя пацієнтів
після радикальної корекції вади.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 38 пацієнтів з ДМШП
та високою ЛАГ, яких лікували в
клініці у 1996 — 2014 рр. В усіх
пацієнтів здійснена радикальна ко
рекція ВВС, що передбачала закрит
тя (пластику) ДМШП з використан
ням латки з клапаном та корекцію
супутніх вад (закриття відкритої ар
теріальної протоки, пластику дефек
ту міжпередсердної перегородки —
ДМПП тощо). Вік хворих на момент
оперативного лікування від 1 року 2
міс до 28 років (M 7,8, IQR 8,9); маса
тіла від 4,4 до 57 кг (M 20,0, IQR 17,7).
Пацієнтів чоловічої статі було 17
(46,7%), жіночої — 21 (55,3%).
Більшість — 24 (63,2%) хворих були
віком від 1 до 10 років, 12 (31,6%) —
від 10 до 18 років. Дорослих було 2
(5,3%) хворих, що свідчило про при
родний перебіг вади у цьому віці з
прогресуванням ЛАГ та ураженням
ЛА, формуванням синдрому Ейзен
менгера та, відповідно, неможли
вістю оперативного лікування.

Òàáëèöÿ 1.

У більшості — 22 (57,9%) хворих
діагностований ізольований ДМШП,
у 4 (10,5%) — супутньою вадою була
відкрита артеріальна протока, у 2
(5,3%) — ДМПП, в 1 (2,3%) — аорто—
легеневе вікно. Подвійне відходжен
ня магістральних судин від ПШ (тип
ДМШП) діагностоване у 4 (10,5%)
пацієнтів, при цьому ДМШП був не
рестриктивний. У 2 (5,3%) пацієнтів
з приводу ДМШП раніше виконано
операцію звуження ЛА, проте, зни
ження тиску в ЛА не досягнуте. Мно
жинні ДМШП виявлені у 2 (5,3%)
пацієнтів, коригована транспозиція
магістральних артерій — в 1 (2,3%).
Всі пацієнти до операції обсте
жені з використанням двовимірної
ехокардіографії, допплерехокардіо
графії та кольорового допплерів
ського картування. Уточнювали ло
калізацію та розміри ДМШП, напря
мок скидання крові на рівні ДМШП,
оцінювали показники шлуночків
серця. Всім пацієнтам здійснено ка
тетеризацію порожнин серця і су
дин з метою визначення показників
РЛА (PVR), системного судинного
опору (SVR), Qp/Qs, тиску в камерах
серця та реактивності ЛА з викорис
танням тесту з інгаляцією 100% О2
(табл. 1).

Äàí³ êàòåòåðèçàö³¿ ïîðîæíèí ñåðöÿ ³ ñóäèí
Ïîêàçíèê

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà

10,7 ± 4,2
12,6 ± 6,7
17,1 ± 5,2
0,64 ± 0,20
1,41 ± 0,58
25 (65,8)
8 (21,1)
22 (57,9)
23 (60,5)

PVR, WU (x ± m)
²íäåêñ PVR, WU/m2 (x ± m)
SVR, WU (x ± m)
PVR/SVR (x ± m)
Qp/Qs (x ± m)
Qð/Qs ìåíøå 1,5, àáñ. (%)
Íåãàòèâíèé êèñíåâèé òåñò, àáñ. (%)
Ïåðåõðåñíèé øóíò, àáñ. (%)
PVR á³ëüøå 8 WU, àáñ. (%)

Òàáëèöÿ 2.

Ïîð³âíÿëüíà ãåìîäèíàì³÷íà õàðàêòåðèñòèêà
Ïîêàçíèê

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà (x ± m)
ó â³ääàëåíîìó
äî îïåðàö³¿
ï³ñëÿ îïåðàö³¿
ïåð³îä³
(n=38)
(n= 38)
ñïîñòåðåæåííÿ
(n=37)

pËÀñèñò., ìì ðò. ñò.
93,4 ± 14,9
49,2 ± 22,9
51,5 ± 28,1
pËÀ/pÀî
0,95 ± 0,08
0,48 ± 0,20
0,47 ± 0,28
pËÀñåð., ìì ðò. ñò.
68,9 ± 11,2
37,7 ± 15,4
39,2 ± 18,9
Sat O2, %
90,9 ± ,9
97,4 ± 2,4
96,1 ± 3,2
NYHA ïîíàä III, IV ñòàä³¿, àáñ. (%)
6 (10,5)
6 (16,2)
Ïðèì³òêà.
pËÀñèñò. – ñèñòîë³÷íèé òèñê â ËÀ; pËÀñåð. – ñåðåäí³é òèñê â ËÀ;
pËÀ/pÀî – â³äíîøåííÿ òèñêó â ËÀ äî òèñêó â àîðò³; SatO2 – ñàòóðàö³ÿ
êèñíþ êðîâ³.
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Операції виконували в умовах
штучного кровообігу з помірною
гіпотермією (температура 32 °C), а
також захистом міокарда з викорис
танням холодової кристалоїдної
кардіоплегії. Латку з клапаном для
закриття ДМШП моделювали з син
тетичного матеріалу (політетрафто
ретилен), її розміри і форму уточ
нювали під час ревізії дефекту на
відкритому серці, фенестрацію здій
снювали по центру.
Діаметр центрального отвору в
латці різний у кожного пацієнта,
відповідає 50% діаметра фіброзного
кільця клапана аорти, проте, не
більше 6 мм. Таке обмеження пов'я
зуємо з високим ризиком ліво—пра
вого решунтування ДМШП в ділянці
фенестрації при нормалізації тиску
у ПШ. Клапан латки на 4 мм більше
діаметра її центрального отвору.
Клапан фіксували до краю централь
ного отвору латки окремими швами
з використанням поліпропіленових
монофіламентних ниток на 1/3 йо
го окружності. У деяких хворих для
фіксації клапана до латки накладали
безперервний шов. На протилежно
му краю клапана накладали окре
мий шов поліпропіленовою ниткою,
за допомогою якого формували
вихідний отвір фенестрації в латці
для ДМШП. Діаметр вихідного отво
ру клапана контролювали з застосу
ванням розширювача Гегара, діа
метр якого відповідає такому цент
рального отвору в латці.
Пластику ДМШП здійснювали з
використанням латки з клапаном
шляхом накладання окремих швів з
синтетичними прокладками або
безперервного шва поліпропілено
вою ниткою так, щоб вихідний отвір
клапана відкривався в бік верхівки
лівого шлуночка і не спричиняв об
струкцію його вихідного тракту під
час відкриття клапана.
Статистичну обробку даних про
водили з використанням пакета

Statistica 8.0 for Windows (StatSoft,
США). Дані оцінювали на нор
мальність за тестом Колмогорова—
Смірнова. За нормального роз
поділу дані представлені як середнє
± стандартне відхилення і про
аналізовані за тестом Ст'юдента. Ре
зультати підтверджували за допомо
гою тесту Манна—Уїтні. За ненор
мального розподілу дані представ
лені у вигляді медіани з визначенням
міжквартильного інтервалу (M, IQR).
Категоріальні дані оцінені як до
стовірні за умови p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Помер один хворий (госпітальна
летальність 3,8%), у якого до опе
рації РЛА після проведення киснево
го тесту знизився з 16 до 12 WU, ко
ефіцієнт Qp/Qs, відповідно, збіль
шився з 1 до 1,5. Причиною смерті
була гостра недостатність ПШ на тлі
персистуючої ЛАГ, резистентної до
селективних легеневих вазодилата
торів. Під час патологоанатомічного
дослідження в легенях виявлена ви
ражена трансформація мікроцирку
ляторного русла та вторинна
емфізема, що супроводжувалися ре
дукцією капілярної мережі. За дани
ми гістологічного дослідження ви
явлений склероз ЛА IV — VI стадії (за
класифікацією Heath—Edwards).
У більшості — 31 (81,6%) пацієн
тів відзначене зниження тиску в ЛА
після операції (табл. 2). ЛГК виник у
7 (18,4%) пацієнтів, у них спрацьову
вала латка з решунтуванням крові
справа наліво, що підтверджене за
даними ехокардіографії.
Період спостереження становив
від 11 міс до 18 років, у середньому
(12,5 ± 5,5) року, всі пацієнти живі.
Тиск у ПШ та ЛА вимірювали за да
ними допплерехокардіографії. У 2
(5,4%) пацієнтів виявлений право—
лівий шунт на рівні латки, суперсис
темний тиск у ПШ. В обох пацієнтів

відзначено персистуючу високу ЛАГ
відразу після операції. В 1 пацієнта
тиск в ПШ підвищився до системно
го через 17 років після операції на
тлі виникнення пневмонії, проте,
без шунтування крові на рівні латки.
У цих пацієнтів перед операцією ви
явлені початкові ознаки синдрому
Ейзенменгера, результати вазодила
таторних тестів негативні. У 3
пацієнтів залишкова ЛАГ становила
від 50 до 70%. Всім цим пацієнтам за
високої ЛАГ здійснено медикамен
тозну підтримку з використанням
селективних легеневих вазодилата
торів (силденафіл, ілопрост). Хо
роші результати (зниження тиску в
ЛА (менше 50%) відзначені у 31
(83,8%) пацієнта, що свідчило про
ефективність корекції.

ВИСНОВКИ
1. Катетеризація порожнин сер
ця та судин є обов'язковим стандар
том діагностики ВВС, ускладнених
високою ЛАГ. Визначення показ
ників РЛА, Qp/Qs та динаміка їх змін
за даними вазодилататорних тестів
є вирішальним критерієм опера
бельності пацієнтів з пограничними
станами.
2. Хірургічне лікування пацієнтів
з приводу ДМШП та підвищеною
РЛА (РЛА понад 8WU; Qp/Qs менше
1,5) забезпечує зниження тиску в ЛА
більш ніж на 50%, післяопераційна
летальність становить 2,6%.
3. Застосування модифікованого
методу пластики ДМШП з викорис
танням латки з клапаном дозволяє
попередити гостру недостатність
ПШ при ЛГК у ранньому післяопе
раційному періоді та зберегти мож
ливість право—лівого шунтування
крові за необоротного склерозу ЛА у
віддаленому періоді спостереження.
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ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
КОНОТРУНКАЛЬНИХ ВАД СЕРЦЯ ЗА ВЕЛИКИХ
АОРТО—ЛЕГЕНЕВИХ КОЛАТЕРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ
О. Д. Бабляк
Науково—практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, м. Київ

ОPTIMIZATION OF THE SURGICAL TREATMENT RESULTS
IN CONOTRUNCAL CARDIAC FAILURES IN LARGE
AORTO—PULMONARY COLLATERAL ARTERIES
О. D. Bablyak
онотрункальні вроджені ва
ди серця з ВАЛКА станов
лять 1 — 2% в структурі вро
джених вад серця [1]. Для
цих вад характерний тетрадний тип
анатомії серця та кровопостачання
колатеральними артеріями різних
сегментів легеневої тканини. На
явність ВАЛКА значно ускладнює
хірургічне лікування, зумовлює не
обхідність уніфокалізації (УФ) леге
невого русла, зменшує шанси на
здійснення РКВ, підвищує операцій
ну летальність [1 — 6]. Незадовільні
безпосередні й віддалені результати
хірургічного лікування є основною
проблемою лікування таких пацієн
тів.
Метою роботи є аналіз власних
результатів, отриманих з 2007 по
2014 р. під час хірургічного лікуван
ня хворих.

К

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
З 2007 по 2014 р. в клініці лікува
ли 83 послідовних пацієнта з приво
ду конотрункальних вад та ВАЛКА.
Основним завданням хірургічного
лікування таких пацієнтів є ана
томічна корекція вади з досягнен
ням фізіологічного тиску в системі
легеневої артерії (рис. 1).
З використанням цього алгорит
му РКВ здійснена у 53 (64%) паці
єнтів, у яких виконані 102 хірургіч
них втручання. Проаналізований
перебіг операційного та раннього
післяопераційного періоду. Оціню
вали тривалість операції, ШК, пере
тискання аорти, лікування в палаті
інтенсивної терапії, штучної венти
ляції легень, величину інотропної

Реферат
Проаналізовані результати хірургічного лікування 83 пацієнтів з приводу конотрун&
кальних вад серця та великих аорто—легеневих колатеральних артерій (ВАЛКА) у
2007 — 2014 рр., радикальна корекція вади (РКВ) здійснена у 53 (64%) з них. Для
досягнення РКВ використовували три хірургічні підходи. Впроваджений алгоритм
вибору хірургічного підходу, що забезпечило зменшення тривалості операції та
штучного кровообігу (ШК), полегшений перебіг раннього післяопераційного
періоду. Доведено, що покращення хірургічних результатів можливе за умови пра&
вильного вибору хірургічної тактики та раціонального використання хірургічних
підходів.
Ключові слова: атрезія легеневої артерії; аорто—легеневі колатеральні артерії;
уніфокалізація; радикальна корекція вади.

Abstract
The results of surgical treatment of 83 patients, suffering conotruncal cardiac failures
and large aorto—pulmonary collateral arteries, were analyzed. In 2007 — 2014 yrs a
radical correction of the failure (RCF) was performed in 53 (64%) of them. RCF was
achieved, using three surgical approaches. The algorithm of a surgical approach
choice was introduced, guaranteeing the operation time shortening and artificial blood
circulation application, have improved the course of early postoperative period. It was
proved, that improvement of surgical results is possible, if a correct surgical tactic
choosed and surgical approaches rationally applied.
Кey words: the pulmonary artery atresia; аorto—pulmonary collateral arteries; unifo&
calization; radical correction of a failure.

підтримки, яку визначали за такою
градацією: 1 — мінімальна, доза до
паміну і/або добутаміну не більше 3
мкг/(кг × хв); 2 — середня, доза до
паміну і/або добутаміну не більше 7
мкг/(кг × хв); 3 — велика, доза до
паміну та добутаміну понад 7
мкг/(кг × хв) або необхідність вико
ристання адреналіну у будь—якій
дозі.
З огляду на широкий спектр ана
томічних особливостей легеневого
кровотоку при ВАЛКА, єдиного
універсального хірургічного підхо
ду, що забезпечує здійснення РКВ,
немає [1 — 6]. УФ можна виконати в
один або декілька хірургічних ета
пів, РКВ може бути одномоментною
з УФ або відтермінованою.
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Як спосіб досягнення РКВ ми ви
користовували три різні хірургічні
підходи. Перший підхід (у 26
пацієнтів): РКВ проводили одномо
ментно з одноетапною УФ легене
вих артерій; другий підхід (у 21
пацієнта) — РКВ проводили наступ
ним етапом після одноетапної УФ з
формуванням центрального анасто
мозу; третій підхід (у 6 пацієнтів) —
РКВ виконували як завершальний
етап після багатоетапної УФ.
У 2010 р. розроблений та впрова
джений алгоритм, що дозволяв об
рати хірургічний підхід до кожного
пацієнта (рис. 2). У 27 хворих (І гру
па) операцію виконували у 2007 —
2009 рр., до впровадження алгорит
му вибору хірургічного підходу; у 26
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Визначення плану успішної
анатомічної корекції

Вибір оптимального хірургічного
підходу і строків

Проведення одноетапної
чи багатоетапної УФ

Можлива РКВ

Неможлива РКВ

Проведення РКВ

Симптоматичне
хірургічне лікування

Рис. 1.
Алгоритм хірургічного лікування, орієнтований на проведення успішної РКВ.

Можливість одноетапної УФ

Ні

Так

Одноетапна УФ
(серединна стернотомія,
ШК)

Багатоетапна УФ
з відтермінованою РКВ
(бічна торакотомія)

Чи оптимізоване
легеневе русло
для проведення РКВ

Так

Одноетапна УФ
з одномоментною РКВ

Ні

Одноетапна УФ , шунт
з відтермінуванням РКВ

Рис. 2.
Алгоритм вибору хірургічного підходу
(методики і доступу).

(ІІ група) операції здійснені у 2010
— 2014 рр., після впровадження цьо
го алгоритму. Групи зіставні за опе
раційними та післяопераційними
показниками.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
На госпітальному етапі після опе
рації РКВ померли 2 хворих (опе
раційна летальність 3,8%). Причи
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ною смерті хворих був неправиль
ний вибір хірургічної тактики з за
вищеними показаннями до прове
дення одномоментної УФ та РКВ. У
віддаленому періоді (через 6 міс
після РКВ) помер один хворий. В
усіх відзначали синдром Ді—Джорд
жі (делеція 22q11). Загальний показ
ник виживання за період спостере
ження від 1 до 8 років, у середньому
4 роки, становив 94%.

Наведені у табл. 1 показники
свідчать про складність цієї пато
логії для хірургічного лікування, зок
рема, тривалість ШК (у середньому
до 4 год), тривалість штучної венти
ляції легень (у середньому майже 2
доби), тривалість лікування хворого
у палаті інтенсивної терапії (у серед
ньому до 7 діб).
Доведено, що правильний вибір
хірургічної тактики (хірургічного
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Òàáëèöÿ 1.

Îïåðàö³éí³ òà ï³ñëÿîïåðàö³éí³ ïîêàçíèêè ïðè âèêîíàíí³ ÐÊÂ
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà
ìåä³àíà

Ïîêàçíèê

(x ± m)

Òðèâàë³ñòü îïåðàö³¿, õâ
Òðèâàë³ñòü ØÊ, õâ
Òðèâàë³ñòü ïåðåòèñêàííÿ àîðòè, õâ
Òðèâàë³ñòü ë³êóâàííÿ õâîðîãî ó ïàëàò³ ³íòåíñèâíî¿
òåðàï³¿, äí³â
Òðèâàë³ñòü øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåíü, ãîä
Âåëè÷èíà ³íîòðîïíî¿ ï³äòðèìêè

Òàáëèöÿ 2.

496 ± 144
236 ± 81
76 ± 26

480
220
72

7,5 ± 6,7

6

46 ± 88
1,8 ± 0,6

23
2

Ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà îïåðàö³é ÐÊÂ â ãðóïàõ õâîðèõ
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ (x ± m)
²
²²
p

Ïîêàçíèê

Òðèâàë³ñòü îïåðàö³¿, õâ
Òðèâàë³ñòü ØÊ, õâ
Òðèâàë³ñòü ïåðåòèñêàííÿ àîðòè, õâ
Òðèâàë³ñòü ë³êóâàííÿ õâîðîãî ó ïàëàò³
³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿, äí³â
Òðèâàë³ñòü øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåíü, ãîä
Âåëè÷èíà ³íîòðîïíî¿ ï³äòðèìêè
Ïðèì³òêà.
ÍÄ – íåäîñòîâ³ðíî.
підходу) не тільки впливає на ранню
післяопераційну летальність, а й
визначає тяжкість перебігу післяо
пераційного періоду. Дані порів
няльної характеристики операцій в

557 ± 137
277 ± 85
65 ± 24

433 ± 124
196 ± 54
87 ± 25

0,0014
0,0002
0,0024

9,8 ± 8,4

5,5 ± 3,9

0,02

59 ± 121
1,9 ± 0,5

33 ± 37
1,7 ± 0,5

ÍÄ
ÍÄ

двох послідовних групах наведені у
табл. 2.
Щодо інтраопераційних показ
ників, у ІІ групі тривалість операції
виявилася значно меншою — у се

редньому на 214 хв, тривалість ШК
— у середньому на 81 хв, різниця по
казників достовірна. Тривалість ліку
вання хворого у палаті інтенсивної
терапії після операції була меншою
на 4,3 дня (p=0,02). Тривалість штуч
ної вентиляції легень також менша
(у середньому на 26 год), проте,
різниця недостовірна.
Отже, конотрункальні вроджені
вади серця з ВАЛКА є складними ва
дами з великою кількістю анатомо—
клінічних варіантів, проте, повна
анатомічна корекція (РКВ) можлива
у більшості пацієнтів. РКВ можливо
досягти, використовуючи різні
хірургічні підходи: від одномомент
ної УФ та РКВ до багатоетапної УФ з
відтермінованою РКВ. Використан
ня алгоритму вибору оптимального
хірургічного підходу забезпечило
покращення безпосередніх резуль
татів хірургічних втручань, змен
шення ранньої післяопераційної ле
тальності, полегшення перебігу
післяопераційного періоду.
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ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ НАВИГАЦИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
КАТЕТЕРНОЙ РАДИОЧАСТОТНОЙ СИМПАТИЧЕСКОЙ
ДЕНЕРВАЦИИ ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ У БОЛЬНЫХ
ПРИ РЕФРАКТЕРНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Ю. И. Карпенко, Гармази Сабер
Одесский национальный медицинский университет

INTRAOPERATIVE NAVIGATION WHILE PERFORMANCE
OF CATHETERIC RADIO—FREQUENCY SYMPATHETIC
DENERVATION OF RENAL ARTERY IN PATIENTS
WITH REFRACTORY ARTERIAL HYPERTENSION
Yu. I. Karpenko, Garmazi Saber
едущими
причинами
смертности в мире являют
ся гипертоническая бо
лезнь (ГБ) и ее осложнения,
ежегодно в мире умирают более 10
млн. пациентов. По оценкам экспер
тов ВОЗ, АГ выявляют у 33% населе
ния планеты [1, 2]. У некоторых
больных выявляют резистентную к
медикаментозной терапии АГ [3, 4].
Резистентную АГ определяют как
стойкое повышение АД выше целе
вого уровня, несмотря на одновре
менное использование трех антиги
пертензивных препаратов и более в
адекватных дозах различных клас
сов, включая диуретик [3].
Единых подходов к клиническо
му ведению больных по поводу ре
зистентной АГ нет. Предложены
многочисленные методы немедика
ментозного воздействия, однако их
эффективность многие авторы счи
тают сомнительной [5, 6]. В послед
ние годы приоритетными являются
хирургические методы коррекции
АГ, в том числе КРСДПА, которая
позволяет осуществить денервацию
симпатических ганглиев без нару
шения функции почек, иннервации
органов брюшной полости и ниж
них конечностей [7, 8]. Однако во
просы обеспечения надлежащей
прецизионности оперативного вме
шательства не решены. Существую
щие методики КРСДПА предполага
ют позиционирование катетера в
ПА под контролем рентгеновского
исследования, не позволяют надеж
но обработать весь периметр ПА и

В
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Реферат
Изучена клиническая эффективность применения навигационных систем трех&
мерной реконструкции аорты и почечных артерий (ПА) при выполнении их кате&
терной радиочастотной симпатической денервации (КРСДПА). Применение ин&
траоперационной навигации у больных, оперированных по поводу рефрактерной
артериальной гипертензии (АГ), значительно улучшает контроль артериального
давления (АД) в послеоперационном периоде. Позитивный клинический эффект
сохраняется, как минимум, в течение 18 мес. Отсутствие осложнений свидетель&
ствует о безопасности метода и целесообразности его широкого внедрения в
практику.
Ключевые слова: рефрактерная артериальная гипертензия; интраоперационная
навигация; катетерная радиочастотная симпатическая денервация почечной ар&
терии.

Abstract
Clinical application efficacy of a navigation systems with a three—dimension recon&
struction of aorta and renal arteries, while performance of their catheteric radiofre&
quency sympathetic denervation, was studied. Application of intraoperative navigation
in the patients, operated оn for refractory arterial hypertension, improves postopera&
tively the arterial pressure contol significantly. Positive clinical effect secures during 18
mo as minimum. The complications absence witnesses the method safety and expedi&
ency of its wide introduction into the practice.
Кey words: refractory arterial hypertension; intraoperative navigation; the catheter
radiofrequency sympathetic denervation of a renal artery.

достичь ее необходимой денерва
ции [7]. В связи с этим в последние
годы внедрены системы интраопе
рационной навигации, в том числе
основанные на технологии EnSite
NavX. Система позволяет моделиро
вать объемные трехмерные модели
магистральных сосудов и камер
сердца, совместима с большинством
электродов, используемых в ангио
хирургии. Применение системы
позволяет уменьшить продолжи
тельность воздействия рентгенов
ского излучения и, соответственно,
поглощенную дозу ионизирующей
радиации, индивидуализировать ле
чение с учетом анатомических осо

бенностей. Объемные модели, пост
роенные с помощью EnSite NavX,
позволяют проводить абляцию с вы
сокой точностью, что обеспечивает
улучшение клинического исхода [9].
Цель исследования: оценить кли
ническую эффективность примене
ния навигационных систем трех
мерной реконструкции аорты и ПА
при выполнении КРСДПА.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В период с 2010 по 2015 г.
КРСДПА выполнена у 25 больных, в
том числе 11 (44,0%) женщин и 14
(56%) мужчин. В 10 (40%) наблюде
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Äèíàìèêà ÀÄ äî è ïîñëå îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà
Ãðóïïû áîëüíûõ

Ïîêàçàòåëü,
ìì ðò. ñò.

Èñõîäíûé

1

Â ñðîêè íàáëþäåíèÿ, ìåñ (x ± m)
6
12

18

ÑÀÄ
174 ± 11
146 ± 5*
144 ± 6*
144 ± 4*
146 ± 6*
Êîíòðîëüíàÿ (n=10)
ÄÀÄ
108 ± 9
105 ± 7*
99 ± 6*
98 ± 6*
98 ± 3*
ÑÀÄ
173 ± 12
138 ± 4*
136 ± 5*
134 ± 5*#
136 ± 6*
Îñíîâíàÿ (n=15)
ÄÀÄ
107 ± 8
94 ± 7*#
92 ± 8*
92 ± 9*
90 ± 7*
Ïðèìå÷àíèå.
* – ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé äîñòîâåðíû ïî ñðàâíåíèþ ñ: * – èñõîäíûìè; # – ó áîëüíûõ êîíòðîëüíîé ãðóïïû
(p<0,05).

ниях процедуру КРСДПА проводили
в сочетании с изоляцией легочных
вен.
Трехмерная реконструкция аор
ты и ПА с применением системы
трехмерного анатомического кар
тирования (ТАК) EnSite NavX, St Jude
Medical (США) с последующей пре
цизионной КРСДПА выполнена у 15
(60,0%) больных (основная группа);
у 10 (40%) — процедуру КРСДПА
проводили без ТАК под контролем
флуороскопа в соответствии со
стандартным клиническим прото
колом (контрольная группа).
Использованы следующие кри
терии включения: рефрактерная к
комплексной антигипертензиной
терапии АГ (АД выше 160/90 мм
рт.ст. на фоне назначения не менее 3
антигипертензивных препаратов,
включая диуретики); скорость клу
бочковой фильтрации более 45
мл/(мин × м2). В исследование не
включали пациентов при верифи
цированной симптоматической АГ,
сахарном диабете I типа, верифици
рованном значимом стенозе ПА;
стентировании ПА в анамнезе, ско
рости клубочковой фильтрации ме
нее 45 мл/(мин × м2).
В асептических условиях под ме
стной анестезией 0,5% раствором
новокаина с использованием транс
феморального доступа устанавлива
ли интродюсер Cordis 7F, промытый
раствором гепарина (5000 ЕД). С на
правляющего почечного катетера
Guide осуществляли катетеризацию
ПА с последующей ангиографией с
введением контрастного вещества в
соотношении с изотоническим рас
твором натрия хлорида 1 : 1.

Следующий этап — реконструк
ция аорты и ПА с применением сис
темы ТАК EnSite NavX (St. Jude
Medical, США) [9]. Для КРСДПА ис
пользовали двунаправленный стан
дартный катетер IBI диаметром 5F и
генератор радиочастотного тока IBI
(St. Jude Medical, США). Радиочастот
ную деструкцию проводили в 12 —
20 точках, при этом первая точка аб
ляции располагалась на 5 мм от пер
вой бифуркации ПА и далее по спи
рали в точках, расположенных не
менее чем на 5 мм одна от другой.
Продолжительность воздействия в
целях абляции в каждой точке 45 с.
При каждой абляции проверяли
эффективность контакта "активной"
верхушки абляционного катетера
IBI 5Fr со стенкой артерии по дан
ным импеданса на экране генерато
ра. Точку абляции и степень поворо
та катетера по спирали определяли
под контролем системы ТАК. Прово
дили контрольную ангиографию
ПА для исключения интраопераци
оных осложнений.
После удаления инструментов
осуществляли гемостаз в области
оперативного доступа путем ману
альной компрессии, с наложением
давящей повязки.
Статистическая обработка полу
ченных данных проведена с помо
щью программного обеспечения
Statistica 12.6 (StatSoft Inc., США) [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Возраст пациентов составил в
среднем (56,6 ± 0,5) года. Систоли
ческое АД (САД) на фоне примене
ния нескольких препаратов состав
ляло до лечения в среднем (173,3 ±
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5,8) мм рт.ст., диастолическое АД
(ДАД) — (106,5 ± 5,4) мм рт. ст.
Процедуру считали эффектив
ной при снижении САД более чем на
30 мм рт. ст. и ДАД — более чем на 10
мм рт. ст. Период наблюдения соста
вил от 4 до 27 мес, в среднем (18,2 ±
0,8) мес. Выраженный гипотензив
ный эффект после КРСДПА достиг
нут у 21 (84,0%) пациента. Длитель
ность процедуры составила в основ
ной группе (76,7 ± 2,4) мин, в кон
трольной — (56,2 ± 3,3) мин. Досто
верное снижение как САД, так и ДАД
отмечено уже через 1 мес после про
цедуры (см. таблицу). Указанные
изменения сохранялись в течение
1,5 года.
Приведенные данные свидетель
ствуют о более высокой эффектив
ности КРСДПА с применением ТАК,
что обусловлено более высокой
прецизионностью вмешательства.
Тяжелых осложнений при проведе
нии КРСДПА и в отдаленном перио
де не было, что свидетельствует о
безопасности метода и целесооб
разности его широкого внедрения в
практику.

ВЫВОДЫ
1. Применение интраоперацион
ной навигации при выполнении у
больных КРСДПА по поводу рефрак
терной АГ позволило значительно
улучшить контроль АД в послеопе
рационном периоде.
2. Позитивный клинический эф
фект сохраняется, как минимум, в
течение 18 мес.
3. Отсутствие осложнений свиде
тельствует о безопасности метода и
целесообразности его широкого
внедрения в практику.
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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО
І СТАРЕЧОГО ВІКУ З ПРИВОДУ УРАЖЕННЯ
КЛАПАНІВ СЕРЦЯ
А. В. Судус
Івано—Франківський національний медичний університет,
Клінічний лікувально—діагностичний центр "Сімедгруп", м. Івано—Франківськ

SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENILE
PATIENTS FOR AFFECTION OF CARDIAC VALVES
А. V. Sudus
айбільш частою причиною
захворюваності і смертно
сті населення є серцево—
судинні захворювання. ІХС
є найбільш поширеним захворю
ванням серця в Україні [1, 2].
На тлі прогресуючого старіння
населення ураження клапанів серця
є важливою проблемою, особливо у
хворих похилого і старечого віку.
Найбільш ефективним методом лі
кування тяжких форм ураження кла
панів серця є хірургічна корекція
розладів внутрішньосерцевої гемо
динаміки [3].
Проте, у пацієнтів старечого віку
хірургічне лікування складне через
наявність численних супутніх за
хворювань [4].
У теперішній час в кардіохірур
гічних клініках України спеціалізо
вану допомогу надають значній
кількості пацієнтів похилого і старе
чого віку.
Правильна оцінка загального
стану хворого і адекватна підготовка
до операції, а також постійне вдос
коналення технічних прийомів зу
мовлюють досягнення хороших
безпосередніх і віддалених резуль
татів хірургічного лікування [5]. Без
доганна хірургічна техніка, гемо
стаз, захист міокарда, адекватна ане
стезіологічна підтримка — основні
вимоги до кардіохірургічних втру
чань у пацієнтів похилого і старечо
го віку [6].
Мета роботи: оцінити особли
вості виконання та безпосередні ре
зультати хірургічного лікування ура
ження клапанів серця у пацієнтів
віком старше 70 років.

Н

Реферат
На базі клінічного лікувально—діагностичного центру "Сімедгруп" Івано—
Франківського національного медичного університету у 2012 — 2015 рр. у 188 хво&
рих виконані операції на відкритому серці, з них у 62 (32,9%) — протезування кла&
панів. Показаннями до виконання оперативного втручання вважали гемоди&
намічно значущі вади мітрального клапана (МК) та/або клапана аорти (КА). За су&
путньої ішемічної хвороби серця (ІХС) здійснювали поєднане хірургічне втручання
— протезування клапана та коронарне шунтування. Пацієнтам похилого і старечо&
го віку потрібна більш тривала реабілітація.
Ключові слова: протезування клапанів серця; похилий і старечий вік.

Abstract
Operations on the open heart, of them in 62 (32.9%) — the valves prosthesis, were con&
ducted on the base of Clinical Treatment—Diagnosis Centre "Simedgroup" of Іvano—
Frankivskiy National Medical University in 2012 — 2015 yrs in 188 patients.
Hemodynamically significant failures of a mitral valve and/or the aortal valve were con&
sidered as indications for the operative treatment conduction. Combined surgical treat&
ment — the valve prosthesis and coronary shunting — were conducted in coincident
ischemic heart disease. More durable rehabilitation is needed for elderly and senile
patients.
Кey words: cardiac valves prosthesis; elderly and senile age.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Операції на серці в умовах штуч
ного кровообігу в Івано—Франків
ській області започатковані на базі
клінічного лікувально—діагностич
ного центру "Сімедгруп" Івано—
Франківського національного ме
дичного університету у червні 2012
р. За цей період оперовані 188 хво
рих, з них 62 (32,9%) — здійснене
протезування клапанів серця.
Хворих віком старше 70 було 17
(27,4%) — основна група. В групу
порівняння включені 45 (72,6%) хво
рих віком від 29 до 69 років.
Порівняльна характеристика хво
рих представлена у табл. 1.
З супутніх захворювань в ос
новній групі поліморбідність вста
новлена у 10 (58,8%) пацієнтів
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(гіпертонічна хвороба, коронарний
атеросклероз, атеросклероз сонних
артерій, хронічні обструктивні за
хворювання легень — ХОЗЛ та ін.);
коморбідність — у 6 (35,3%), в 1
(5,9%) пацієнта основної групи су
путні захворювання не виявлені.
Структура супутніх захворювань
у пацієнтів основної групи пред
ставлена у табл. 2.
Показаннями до виконання опе
ративного втручання — ізольовано
го протезування клапанів — у хво
рих обох груп вважали гемоди
намічно значущі вади МК та/або КА
відповідно до загальноприйнятих
рекомендацій [8]. За супутньої ІХС
проводили поєднане хірургічне
втручання — протезування клапана
та коронарне шунтування. Показан
нями до оперативного втручання
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при ІХС були: стеноз стовбура лівої
вінцевої артерії (ЛВА) понад 50%,
ураження кількох вінцевих артерій
та проксимальних відділів передньої
міжшлуночкової артерії (ПМША)
понад 75% [9].
За наявності хронічної аневриз
ми висхідної частини аорти та гемо
динамічно значущої вади КА здій
снювали протезування клапана та
висхідної частини аорти, а також
реімплантацію вічок вінцевих ар
терій — операцію Бентала.
Всі оперативні втручання вико
нували в умовах комбінованої (то
тальної інтравенозної та інгаляцій
ної) анестезії з штучною венти
ляцією легень, штучного кровообігу
та помірної гіпотермії (28 — 30°С).
Для захисту міокарда під час основ
ного етапу операції використовува
ли кров'яну холодову гіперкалієву
кардіоплегію через кожні 20 — 25 хв.
В усіх хворих встановлені штучні
механічні протези різних фірм—ви
робників (Saint Jude, ATS, On—x)
відповідних розмірів. Під час поєд
наних операцій для шунтування
ПМША
використовували
ліву
внутрішню грудну артерію, інших
вінцевих артерій — велику підшкір
ну вену ноги.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Проаналізовано структуру опе
ративних втручань у хворих обох
груп (табл. 3). У хворих основної
групи переважали вади КА неревма
тичного ґенезу, а саме дегенера
тивні, вікові зміни стулок, часто з ви
раженим фіброзом та масивним
кальцинозом, значний стеноз. Про
тезування КА здійснене у 16 (94,1%)
хворих віком старше 70 років. У 6
(35,3%) пацієнтів виявлені супутні
захворювання, що потребувало роз
ширення обсягу оперативного втру
чання — протезування клапанів та
коронарного шунтування.
В групі порівняння співвідно
шення вад КА та МК, які потребували
хірургічної корекції, було іншим. У
23 (51,1%) хворих виявили ізольова
ну ваду КА, у 18 (40%) — МК.
Поєднання ураження клапанів з ІХС
відзначене у 7 (15,5%) хворих, тобто
вдвічі рідше, ніж в основній групі.
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Òàáëèöÿ 1.

Ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà ãðóï õâîðèõ
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ
ïîð³âíÿííÿ (n=45)
îñíîâí³é (n=17)

Ïîêàçíèê

Â³ê, ðîê³â (x ± m)
54,8 ± 10,1
73,7 ± 3,1
Ñòàòü ÷/æ
22/23
10/7
Îö³íêà ðèçèêó âòðó÷àííÿ çà øêàëîþ STS*, áàë³â
1,26
2,06
Ôðàêö³ÿ âèêèäó ËØ äî îïåðàö³¿, % (x ± m)
52,3 ± 5,4
53,1 ± 5,5
Íàáóò³ âàäè êëàïàí³â ñåðöÿ
ðåâìàòè÷íîãî ´åíåçó
17
–
íåðåâìàòè÷íîãî ´åíåçó
28
16
âíàñë³äîê ³íôåêö³éíîãî åíäîêàðäèòó
9
1
Ïðèì³òêà.
Øêàëà STS – ºâðîïåéñüêà øêàëà îö³íêè ³íòðàîïåðàö³éíîãî òà ðàííüîãî
(30 ä³á) ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî ðèçèêó õâîðèõ [7].

Òàáëèöÿ 2.

Ñòðóêòóðà ñóïóòí³õ çàõâîðþâàíü ó õâîðèõ îñíîâíî¿ ãðóïè
Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ
àáñ.
%

Çàõâîðþâàííÿ

Ïîë³ìîðá³äí³ñòü (ã³ïåðòîí³÷íà õâîðîáà,
àòåðîñêëåðîç ñîííèõ àðòåð³é, ÕÎÇË)
Êîìîðá³äí³ñòü
ã³ïåðòîí³÷íà õâîðîáà III ñòàä³¿
ñòåíîçóþ÷èé àòåðîñêëåðîç àðòåð³é ïëå÷î–
ãîëîâíîãî ñòîâáóðà
õðîí³÷íà õâîðîáà íèðîê ç õðîí³÷íîþ íèðêîâîþ
íåäîñòàòí³ñòþ
ÕÎÇË

Òàáëèöÿ 3.

10

58,8

6
2

35,3
11,7

2

11,7

1

5,9

1

5,9

Ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü
â ãðóïàõ õâîðèõ
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü â ãðóïàõ
ïîð³âíÿííÿ
îñíîâí³é
àáñ.
%
àáñ.
%

Ïîêàçíèê

Ïðîòåçóâàííÿ ÊÀ
Ïðîòåçóâàííÿ ÌÊ
Ïðîòåçóâàííÿ îáîõ êëàïàí³â
Ïðîòåçóâàííÿ ÊÀ òà êîðîíàðíå øóíòóâàííÿ
Ïðîòåçóâàííÿ ÌÊ òà êîðîíàðíå øóíòóâàííÿ
Ïðîòåçóâàííÿ îáîõ êëàïàí³â òà êîðîíàðíå
øóíòóâàííÿ
Ïðîòåçóâàííÿ ÊÀ òà âèñõ³äíî¿ ÷àñòèíè àîðòè

У хворих групи порівняння віком
до 70 років часто причиною вади
клапанів серця, особливо МК, був
ревматизм — у 17 (37,8%) хворих, у 9
(20,0%) — інфекційний ендокардит,
в основній групі — в 1 (5,9%) хворо
го.
Тривалість штучного кровообігу
в основній групі становила 147 хв, в
групі порівняння — 131 хв. У пацієн
тів віком старше 70 років намагали
ся проводити більш ретельний ге
мостаз та надійне зашивання груд
нини з метою уникнення ранніх
післяопераційних ускладнень, зок
рема, кровотечі та нестабільності

19
16
2
4
2

42,2
35,6
4,4
8,9
4,4

9

52,9

1
5
1

5,9
29,4
5,9

1

2,2

–

–

1

2,2

1

5,9

груднини, що значно складніше ко
ригувати у таких хворих.
В ранньому періоді після опе
рації значну увагу приділяли
постійному моніторингу показників
центральної гемодинаміки, водного
балансу, газового складу і кислот
но—основного стану венозної та ар
теріальної крові, біохімічних та за
гальноклінічних показників. Важли
ве значення для післяопераційної
реабілітації мали рання активізація
хворого, дозована ходьба, дихальна
гімнастика, дренувальний масаж
грудної клітки, які розпочинали на 2
— 3—тю добу після операції.
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Після операції ускладнення ви
никли у 3 (17,6%) хворих основної
групи: нагноєння рани (в 1), не
стабільність груднини (в 1), гостра
нирково—печінкова недостатність
(в 1). У групі порівняння післяопе
раційних ускладнень не було.
В основній групі в госпітальному
періоді помер 1 (5,9%) хворий. віком
81 рік, оперований повторно після
операції мамарокоронарного шун
тування — встановлений шунт (ЛВА
до ПМША) на працюючому серці з
приводу ІХС. Через 5 міс у пацієнта
після лікування у стоматолога з'яви
лася лихоманка. Після обстеження
встановлений діагноз: вторинний
інфекційний ендокардит з уражен
ням КА, вегетації на клапані, значна
недостатність КА, септицемія. Хво
рому призначене оперативне ліку
вання за життєвими показаннями з

вкрай високим передопераційним
ризиком (за шкалою STS 40,5 бала).
Виконане оперативне втручання —
санація камер серця, протезування
КА в умовах штучного кровообігу.
Хворий помер у першу добу після
операції від прогресуючої серцевої
та ниркової недостатності. У групі
порівняння всі пацієнти живі.
Тривалість лікування у стаціонарі
хворих основної групи становила у
середньому (10,1 ± 4,8) дня, у хворих
групи порівняння — (8,5 ± 2,5) дня.
Пацієнтам похилого і старечого віку
потрібна більш тривала реабілітація.
Всі хворі продовжили реабілітацію в
Обласному кардіологічному дис
пансері.

ВИСНОВКИ
1. Похилий і старечий вік не є
протипоказанням до протезування
клапанів серця, оскільки довготри
вала користь та покращення якості
життя переважають ризик операції.
2. Зважаючи на високу потребу
населення в кардіохірургічній допо
мозі, особливо пацієнтів похилого і
старечого віку, слід приділяти мак
симальну увагу комплексному ліку
ванню та передопераційній підго
товці хворих, ретельному, чіткому
(за протоколом) веденню їх в ран
ньому та пізньому післяопераційно
му періоді, якісній реабілітації,
швидкій активізації та поверненню
до соціальної активності.
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПО ПОВОДУ ЯЗВЕННО—
НЕКРОТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ИШЕМИИ ТКАНЕЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В. И. Киримов, И. E. Барна, Н. Ф. Дрюк, И. П. Дмитренко
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев

THE TREATMENT OF PATIENTS FOR ULCERATIVE—
NECROTIC DEFECTS IN CHRONIC ISCHEMIA OF THE LOWER
EXTREMITY TISSUES, USING BIOTECHNOLOGICAL METHODS
V. I. Кirimov, I. E. Barna, N. F. Dryuk, I. P. Dmitrenko

мпутация конечности часто
является неизбежными ис
ходом лечения трофичес
ких язв и ишемического не
кроза у больных при критической
ишемии тканей, обусловленной "не
реконструктабельным" поражением
артерий НК. Выполнение реконст
руктивно—восстановительных опе
раций на сосудах у больных при
критической ишемии тканей НК
редко обеспечивает полное само
стоятельное заживление трофичес
ких дефектов, а высокий риск воз
никновения тромботических ос
ложнений при мультифокальном
и/или дистальном поражении арте
рий может ухудшить состояние НК.
Применение рентгеноэндовас
кулярных методов, а также совре
менной консервативной терапии
расширило возможности лечения,
однако их эффективность у боль
ных при поражении артерий голени
и стопы непродолжительна, не все
гда удается достичь заживления тро
фических и раневых дефектов [1].
Разработка и клиническое при
менение технологий клеточно—
тканевой трансплантации и других
биотехнологических методов от
крыли новые возможности и подхо
ды к лечению таких больных.
В отделе микрососудистой, плас
тической и восстановительной хи
рургии накоплен многолетний
опыт применения различных мето
дов непрямой реваскуляризации. С
2005 г. в комплексе лечения боль
ных применяют биотехнологичес

А
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Реферат
Проанализированы результаты лечения 53 пациентов по поводу "нереконструкта&
бельного" поражения артерий нижних конечностей (НК) и язвенно—некротичес&
ких дефектов тканей их дистальных отделов. У 33 больных (основная группа) вво&
дили выделенную фракцию мононуклеарных клеток (МК) костного мозга (КМ) и
обогащенную тромбоцитами плазму (ОТП) путем множественных инъекций по пе&
риметру и в дно язвенно—трофического дефекта в сочетании с аутотранспланта&
цией аспирата костного мозга (АтАКМ) в ишемизированные ткани — мышцы голе&
ни; у 20 пациентов (группа сравнения) — осуществляли АтАКМ в ишемизирован&
ные ткани — мышцы голени и стопы. В сроки до 3 мес после оперативного вме&
шательства клиническое улучшение в основной группе отмечено у 25 (75,7%) па&
циентов, опорная функция НК сохранена у 90,9%; в группе сравнения — соответ&
ственно у 8 (40%) и 70%. Через 36 мес в основной группе опорная функция НК со&
хранена у 75,7% пациентов, в группе сравнения — у 50%. Использование предло&
женных биотехнологических методов у больных по поводу язвенно—некротичес&
ких дефектов при хронической ишемии тканей НК способствовало активации про&
цессов ангиогенеза, репарации и регенерации тканей, заживлению ран, оптими&
зации клинического течения заболевания.
Ключевые слова: облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей;
критическая ишемия тканей; трансплантация аутологичных клеточных материа&
лов.

Abstract
The results of treatment of 53 patients, suffering "unreconstructable" affection of the
lower extremities (LE) arteries and ulcerative—necrotic defects in their distal parts tis&
sues, were analyzed. In 33 patients (the main group) the allotted mononuclear cells
fraction, the bone marrow and the plasm, enhanced by thrombocytes, were applied,
using multiple injections along a perimeter and into the bottom of the ulcerative—troph&
ic defect in combination with autotransplantation of the bone marrow aspirate into the
ischemized tissues — the shin muscles; in 20 patients (the comparison group) — the
autotransplantation of the bone marrow aspirate was accomplished into the ischemized
tissues — the shin and the foot muscles. In terms up to 3 mo postoperatively a clinical
improvement in the main group was noted in 25 (75.7%) patients, the bearing function
of the LE was preserved in 90.9%; and in the comparison group — accordingly, in 8
(40%) and 70%. In 36 mo in the main group the bearing function of the LE was pre&
served in 75.7% patients, and in the comparison group — in 50%. Application of the
biotechnological methods proposed in patients, suffering ulcerative—necrotic defects
in chronic ischemia of the LE tissues, have promoted the angiogenesis processes acti&
vation, the tissues reparation and regeneration, the wounds healing, and the disease
clinical course optimization.
Кey words: оbliterating diseases of the lower extremities vessels; critical ischemia of
tissues; transplantation of autologous cellular materials.

кие методы, которые предусматри
вают АтАКМ, выделенной из него
фракции МК, аспирата жировой
ткани и выделенной из него клеточ

ной
стромально—васкулярной
фракции клеток—предшественниц,
а также ОТП, содержащей различ
ные факторы роста и цитокины.
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Цель исследования: улучшение
результатов лечения больных по по
воду хронической ишемии тканей и
язвенно—некротических дефектов
НК путем оптимизации процессов
ангиогенеза и регенерации тканей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
С 2009 по 2014 г. в клинике об
следовали и лечили 53 пациента по
поводу "нереконструктабельного"
поражения артерий НК и язвенно—
некротических дефектов дисталь
ных отделов НК. Мужчин было 52,
женщин — 1. Возраст больных от 49
до 71 года, в среднем 59,6 года. Дли
тельность основного заболевания
от 1,5 до 15 лет, в среднем (6,2 ± 2,4)
года. У всех больных диагностиро
вано атеросклеротическое пораже
нием сосудов НК, в том числе дис
тального сегмента голень—стопа (у
39 — обеих НК, у 14 — одной НК).
У 22 больных отмечено гнойно—
деструктивное поражение тканей
стопы, у 14 из них — на одной стопе,
у 6 — на обеих; у 15 — ишемический
некроз пальцев стопы, у 12 — хро
нические длительно не заживающие
"немые" язвы. Более чем у 40% паци
ентов возникновение осложнений
спровоцировано травматическим
повреждением, в том числе различ
ными хирургическими вмешатель
ствами, выполненными ранее по ме
сту жительства; последствиями но
шения неадекватно подобранной
обуви.
На момент госпитализации куль
тя после ампутации НК на уровне
переднего отдела стопы отмечена у
9 больных, голени — у 3, бедра — у 2.
Окклюзия бедренно—подколенно—
берцового сегмента обнаружена на
66 НК, подколенно—берцового —
на 26. У 7 пациентов по данным
рентгеноангиографии выявлен ге
модинамически значимый стеноз
подвздошного сегмента (у 3), бед
ренного сегмента (у 3), подколен
ной артерии (у 1), у 1 — окклюзия
подвздошного сегмента.
У всех пациентов диагностиро
ваны сопутствующие заболевания,
усугублявшие тяжесть их состояния:
ишемическая болезнь сердца, арте
риальная гипертензия — у 34, пост
инфарктное состояние — у 7, хро

ническая гастропатия — у 15, пора
жение вен НК — у 3, сахарный диа
бет — у 16.
У 9 больных ранее были выпол
нены реконструктивно—восстано
вительные шунтирующие операции
(на момент госпитализации диагно
стирован тромбоз шунта), у 2 —
рентгеноэндоваскулярная дилата
ция участка локального стеноза
проксимального артериального сег
мента НК, результат удовлетвори
тельный, у 4 — операции на венеч
ных артериях. У 12 пациентов ранее
были выполнены операции непря
мой реваскуляризации НК: пояснич
ная симпатэктомия — у 2; ротацион
ная остеотрепанация большеберцо
вой кости — у 2; АтАКМ в мышцы го
лени и стопы — у 8, из них у 2 —
дважды и трижды.
В соответствии с дизайном ис
следования, больные распределены
на две группы: у 33 больных (основ
ная группа) применяли выделенную
аутологичную фракцию МК КМ и
ОТП по периметру и в дно язвен
но—трофического дефекта (участ
ки локального некроза стопы и
пальцев) в сочетании с АтАКМ в
ишемизированные мышцы голени
(по показаниям — в бедро и/или
стопу). У 20 пациентов (группа срав
нения) выполнена АтАКМ в ишеми
зированные ткани — мышцы голени
и стопы в качестве монометода.
У больных основной группы в
соответствии с классификацией 2—
го Европейского консенсуса по хро
нической критической ишемии НК
(1991), диагностирована хроничес
кая ("критическая") ишемия тканей
НК II — IV стадии — в 33 НК, II — IIБ
стадии — в 25 НК; в группе сравне
ния — соответственно в 20 и 14 НК.
Все пациенты обследованы в со
ответствии с диагностическим алго
ритмом, который включал: тщатель
ный анализ данных анамнеза забо
левания, общие клинические, лабо
раторно—инструментальные иссле
дования, допплероманометричес
кое измерение лодыжечно—плече
вого индекса (ЛПИ) и регионарного
систолического давления голени
(РСДГ). Исследования проводили до
и через 3 мес после оперативного
вмешательства, рентгеноконтраст
ную ангиографию НК — с обяза
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тельным исследованием дистально
го артериального русла.
У всех больных выявлены раз
личные признаки трофического
ишемического поражения стопы
(локальные трофические язвы, не
кроз разной локализации и распро
страненности), боль в покое — у
70%, дистанция ходьбы до появле
ния боли в среднем (65 ± 10) м. ЛПИ
и РСДГ у пациентов обеих груп со
ставили в среднем соответственно
0,28 ± 0,05 и (25 ± 5) мм рт. ст.
Эксфузию аспирата костного
мозга (АКМ) у пациентов осуществ
ляли по разработанной технологии
(методика, техника операции, инст
рументальное обеспечение) из кры
ла подвздошной кости (пат. Украи
ны на полезную модель 12471,
12464) в объеме от 100 до 450 мл.
Содержание клеток—предшествен
ниц (стволовых гемопоэтических
клеток) оценивали после операции
с использованием метода проточ
ной цитофлуориметрии по количе
ству маркера фенотипа CD34+ пу
тем прямой иммунофлуоресцент
ной окраски. Концентрация клеток
фенотипа CD34+ в АКМ у пациентов
обеих групп составила в среднем
(0,9 ± 0,5) × 106 в 1 мл.
Пациентам основной группы из
общего эксфузированного объема
АКМ дополнительно отбирали 80 —
100 мл для последующего интраопе
рационного выделения фракции
МК КМ в условиях операционного
блока по методу Boyum (1968) в мо
дификации клиники с использова
нием минимального технического
и лабораторного обеспечения (ла
бораторная центрифуга, стериль
ные пробирки, пипетки, растворы
оптической плотности 1,077).
Концентрация клеток фенотипа
CD34+ выделенной фракции МК КМ
у пациентов основной группы со
ставила в среднем (2,2 ± 0,5) × 106 в 1
мл. Общий объем фракции (10 ± 2)
мл.
Жизнеспособность клеток оце
нивали в камере Горяева с использо
ванием трипанового синего или эо
зина Y (краситель не проникает че
рез мембраны живых клеток, окра
шивая только нежизнеспособные),
живые клетки подсчитывали с помо
щью микроскопа.
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Содержание живых клеток в АКМ
и фракции МК КМ составило в сред
нем 97 — 98% у пациентов обеих
групп.
Одновременно забирали кровь
больного в объеме 80 — 100 мл с по
следующим выделением ОТП путем
градиентного центрифугирования,
получали от 6 до (10 ± 2) мл общего
объема ОТП, концентрация тромбо
цитов (1 200 000 ± 100 000) в 1 мл.
Выделенную фракцию МК КМ и
ОТП вводили путем нескольких
инъекций (0,2 — 0,3 мл на 1 инъек
цию) в ткани пальцев стопы, а также
по периметру и в дно трофических
дефектов или ран.
У пациентов основной группы
концепция лечения хронических
трофически—некротических де
фектов НК, обусловленных хрони
ческой ишемией тканей при нере
конструктабельном поражении ар
терий НК предусматривала анализ
характера поражения артерий НК и
распространенность поражения на
стопу. Алгоритм сочетанного хи
рургического лечения характеризо
вался этапностью применения хи
рургических методов по поводу глу
боких или поверхностных трофи
чески—некротических дефектов
тканей НК.
При глубоких трофических де
фектах I этапом (стимуляция ангио
генеза в ишемизированных тканях
НК и локальных регенераторно—
репаративных процессов) выполня
ли АтАКМ в мышцы голени (по пока
заниям в бедро и/или стопу) в соче
тании с инъекцией фракции МК КМ,
ОТП по периметру и в дно язвен
но—трофического дефекта; II эта
пом (через 7 — 10 сут) — иссекали
нежизнеспособные ткани, раневую
поверхность закрывали собствен
ными тканями или искусственным
покрытием, у некоторых — выпол
няли некрэктомию (ампутацию)
пальца(ев) стопы. Повторно вводи
ли ОТП; III этапом (через 7—10 сут
после II этапа) закрывали раневой
дефект собственной кожей (ауто
дермопластика) и/или повторно
вводили ОТП в ткани стопы и паль
цев.
При поверхностных трофичес
ких дефектах I этапом выполняли
АтАКМ в мышцы голени, вводили
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фракцию МК КМ, ОТП с одномо
ментным механическим очищени
ем (дебридмент) раневого дефекта
и закрытием раны искусственным
покрытием; II этапом (через 7 — 10
сут) осуществляли пластику дефек
тов местными тканями или трас
плантатом собственной кожи в со
четании с повторным введением
ОТП, у некоторых больных по пока
заниям выполняли малую ампута
цию НК на уровне стопы.
Хирургическое лечение пациен
тов группы сравнения включало
первым этапом — АтАКМ в ишеми
зированные мышцы голени и сто
пы, затем некрэктомию, алло—ауто
дермопластику, малую ампутацию
НК на уровне стопы или, в связи с
обострением заболевания, высокую
ампутацию НК.
Объем, вид, этапность оператив
ного вмешательства у каждого паци
ента устанавливали в соответствии с
результатами клинических, функци
ональных исследований, рентгено
контрастной ангиографии. Учиты
вали индивидуальные особенности:
стадию ишемии тканей НК, объем и
локализацию трофических измене
ний (дефектов) тканей, состояние
пациента, наличие сопутствующих
заболеваний. У некоторых пациен
тов при поражении артерий про
ксимального сегмента НК одномо
ментно или этапно с применением
основных хирургических методов
выполняли эндоваскулярное вмеша
тельство или реконструктивно—
восстановительные операции, на
правленные на улучшение прокси
мального артериального кровотока
НК.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты комплексного хирур
гического лечения оценивали на ос
нове анализа субъективных (изме
нение характера жалоб, примене
ние более мягких обезболивающих
препаратов или полный отказ от
них и т. д.) и объективных (эпители
зация и спонтанное заживление не
больших трофических дефектов по
кровных тканей, уменьшение пло
щади зон некроза и быстрое их от
граничение, полное заживление ран
или культи пальцев или стопы после

ампутации НК, сохранение опор
ной функции стопы, увеличение
дистанции ходьбы до появления бо
ли) клинических изменений, а так
же данных функциональных и инст
рументальных исследований: увели
чение в динамике показателей ЛПИ,
РСДГ, развитие артериальной сети
коллатералей в ишемизированных
тканях НК по данным рентгенокон
трастной ангиографии. Результаты
оценивали в сроки 1 — 3, 12 и 32 —
36 мес.
Основной критерий удовлетво
рительного результата — сохране
ние опорной функции конечности
и полное заживление ран; неудовле
творительного — ампутация НК.
Всем пациентам основной груп
пы выполнены сочетанные хирур
гические вмешательства, включаю
щие АтАКМ, инъекцию МК КМ и
ОТП. У 17 (51,51%) больных одномо
ментно выполняли другие опера
ции, в том числе некрэктомию на
стопе — у 10, алло— или аутодермо
пластику трофических ран — у 3,
ампутацию пальца(ев) стопы — у 4.
В раннем послеоперационном
периоде у пациентов основной
группы 55 раз повторно вводили
ОТП в ткани стопы и пальцев НК, в
том числе в качестве монометода —
у 18 больных; с одномоментной
кожной пластикой дефекта тканей
— у 34; с ампутацией пальца(ев) сто
пы — у 2; переднего отдела стопы —
у 1.
Кроме того, у 7 (21,21%) больных
дополнительно после выполнения
основного хирургического выпол
нено
рентгеноэндоваскулярное
вмешательство: дилатация участка
гемодинамически значимого ло
кального стеноза поверхностной
бедренной артерии — у 3, дилатация
и стентирование участка стеноза
подвздошного сегмента — у 3, сте
ноза подколенной артерии — у 1. У
одного пациента осуществлено под
вздошно—бедренное протезирова
ние.
Осложнений, связанных с при
менением анализируемых хирурги
ческих технологий, в раннем после
операционном периоде не было.
В сроки от 1 до 3 мес клиничес
кое улучшение в основной группе
достигнуто у 25 (75,7%) пациентов,
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из них значительное уменьшение
интенсивности боли — у 20 (60,6%),
устранение болевого синдрома — у
5 (15,1%). У 4 (12,2%) больных отме
чено спонтанное заживление не
больших трофических поверхност
ных язв пальцев стопы. Дистанция
ходьбы до появления боли у пациен
тов основной группы увеличилась в
среднем до 185 м.
Гемодинамические показатели в
динамике от 1 до 3 мес после приме
нения анализируемых хирургичес
ких технологий увеличились на 30%
и составили в среднем: ЛПИ — 0,40 ±
0,04, РСТГ — (35 ± 5) мм рт.ст.
Опорную функцию НК в сроки
до 3 мес удалось сохранить у 90,9%
пациентов основной группы.
Пациентам группы сравнения в
целях реваскуляризации ишемизи
рованных тканей НК выполнено
АтАКМ в мышцы голени и стопы
только в качестве монометода. В
раннем послеоперационном перио
де этапная ампутация пальца(ев)
стопы выполнена у 9 больных, не
крэктомия тканей стопы — у 4, кож
ная пластика дефектов покровных
тканей стопы — у 7.
У 2 больных группы сравнения
после операции возникли осложне
ния: неврит икроножного нерва,
умеренный компартмент синдром
голени. Они не представляли осо
бой опасности, устранены путем
симптомного лечения. В сроки от 1
до 3 мес клиническое улучшение от
мечено у 8 (40%) пациентов, из них у
6 (30%) — значительное уменьше
ние выраженности болевого синд
рома, у 2 (10%) — его полное исчез
новение. Дистанция ходьбы до по
явления боли увеличилась в среднем
до 90 м.
Гемодинамические показатели у
больных группы сравнения в дина
мике наблюдения незначительно
увеличились и составили в среднем:
ЛПИ — 0,33 ± 0,03, РСДГ не изменил
ся — (25 ±5) мм рт.ст. Опорная функ
ция НК в сроки до 3 мес сохранена у
70% пациентов.
В сроки до 12 мес наблюдения
путем телефонного анкетирования
и консультирования пациентов в
клинике в связи с обострением за
болевания и появлением очагов вос
паления и некроза в области стопы

ампутация НК выполнена в основ
ной группе у 4 (78,8%) больных, в
группе сравнения — у 5 (60%). Устра
нение критической ишемии тканей
НК, заживление трофических де
фектов и ран в эти сроки отмечено у
90% пациентов основной группы и у
70% — группы сравнения.
В сроки 32 — 36 мес более чем у
40% пациентов обеих групп прове
дено повторное хирургическое ле
чение, включавшее применение
анализируемых клеточных техно
логий для продления достигнутого
положительного эффекта. Осталь
ные пациенты консультированы пу
тем телефонного анкетирования. В
основной группе опорная функция
НК сохранена у 75,7% пациентов, в
группе сравнения — у 50%. Пациен
ты основной группы, которым, в до
полнение к основному хирургичес
кому лечению, выполнены вмеша
тельства на проксимальных артери
ях НК в целях устранения стеноза
или окклюзии, отмечали сохране
ние достигнутого удовлетворитель
ного результата в сроки до 36 мес
наблюдения.
По данным контрольной рентге
ноангиографии артериального рус
ла НК у 8 пациентов основной груп
пы в сроки 10 — 12 мес после этап
ного хирургического лечения,
включавшего введение выделенной
фракции МК КМ, ОТП и АтАКМ, ус
тановлено наличие четко выражен
ной артериальной сети неоколлате
ралей в участках введения аспира
тов, обогащение сосудистого рисун
ка дистальных сегментов НК, что
обеспечивало достаточный крово
ток для полного заживления ран и
культи пальцев стопы.
Результаты лечения больных по
поводу язвенно—некротических де
фектов при хронической ишемии
тканей НК в сроки 32 — 36 мес сви
детельствовали об эффективности
сочетанного применения МК, выде
ленных из собственного КМ, собст
венно АКМ и ОТП. МК являются, по
сути, прогениторными клетками—
предшественницами. АКМ содержит
предшественницы различных кле
ток, а также цитокины и факторы
роста. Введение таких субстратов в
ишемизированные ткани способст
вует запуску одного из механизмов
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репарации поврежденной ткани —
неоангиогенеза [2] вследствие диф
ференцировки или слияния вводи
мых предшественниц проангиоген
ных клеток и паракринной стимуля
ции собственного ангиогенеза [3, 4].
ОТП содержит тромбоцитарные
факторы роста (PRGF), представля
ющие биологически активные мо
лекулы полипептидного происхож
дения. Они посылают специальные
сигналы, воспринимаемые рецепто
рами, расположенными на повреж
денных клетках. Клетки, получив
сигнал, стимулируют деление, репа
ративную регенерацию [5]. Приме
нение ОТП ускоряет заживление
ран в несколько раз. Такая плазма
безопасна, биосовместима, нет
опасности заражения, так как ее вы
деляют из собственной крови боль
ного.
Использование биотехнологиче
ских методов, включающих собст
венные субстраты и выделенные из
них фракции, у больных по поводу
язвенно—некротических дефектов
при хронической ишемии тканей
НК обеспечивает активацию про
цессов ангиогенеза, репарации и
регенерации тканей, что способст
вует заживлению ран, улучшению
клинического течения заболевания.

ВЫВОДЫ
1. Методы аутологичной клеточ
но—тканевой трансплантации до
ступны для внедрения в клиничес
кую практику, являются эффектив
ной альтернативой неизбежной у
большинства больных ампутации
НК, что позволило сохранить опор
ную функцию конечности в сроки
до 3 мес в основной группе — у
90,9%, в группе сравнения — у 70%; в
сроки до 12 мес — соответственно у
78,8 и 60%; в сроки 32 — 36 мес — у
75,7 и 55%.
2. Представленные тактика, алго
ритм и методы лечения безопасны,
доступны, не требуют дорогостоя
щего обеспечения. Их использова
ние перспективно также в сочета
нии с рентгеноэндоваскулярными
методами и реконструктивными
операциями на сосудах, а также в ле
чении ран и язвенно—раневых де
фектов другого генеза.
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RESULTS OF AN ACUTE THROMBOSIS
OF HEMORRHOIDAL NODES TREATMENT
E. V. Akhmedova
еморрой является наиболее
частой причиной обраще
ния пациентов к колопрок
тологу или колоректально
му хирургу [1]. Распространенность
его среди взрослого населения пре
вышает 10%, в структуре колопрок
тологических заболеваний его доля
составляет 40%. Предложено множе
ство теорий, объясняюших патоге
нез геморроя. В 1975 г. W.Thomson
предложил теорию, которая обоб
щила все ранее существовавшие. До
казано наличие в слизистой оболоч
ке заднепроходного канала "аналь
ных валиков", представляющих со
судистые образования, именно вы
падение этих валиков является при
чиной образования геморроя. Раз
работка этой теории способствова
ла внедрению в практику патогене
тически обоснованных методов хи
рургического лечения геморроя [2,
3]. Несмотря на большое число ис
следований, посвященных различ
ным аспектам геморроидальной бо
лезни, многие вопросы лечения ге
морроя и его осложнений обсужда
ются. Одним из частых и наиболее
тяжелых осложнений геморроя яв
ляется ОТГУ. Сегодня мнения хирур
гов относительно того, является ли
хирургическое вмешательство "зо
лотым стандартом" в лечении ОТГУ,
разноречивы. Сторонники консер
вативной тактики считают методом
выбора медикаментозную терапию
[4]. Свою тактику они обосновывают
травматичностью операции в ост
ром периоде, опасностью возник
новения восходящего флеботром
боза, тромбоэмболии и септичес
ких осложнений. Активную хирур
гическую тактику при ОТГУ запад

Г

Реферат
Проанализированы результаты лечения 182 больных по поводу острого тромбоза
геморроидальных узлов (ОТГУ) различной тяжести. У 93 (51,1%) больных (основ&
ная группа) применяли активную хирургическую тактику, выполняли срочные,
ранние и отсроченные операции. У 89 (48,9%) больных (контрольная группа) при&
менена консервативно—выжидательная тактика. Больные оперированы в сроки 9
— 10 сут после госпитализации. Осложнения в основной группе возникли у 27
(29%) больных, продолжительность их лечения в стационаре 7 — 11 дней. В кон&
трольной группе осложнения выявлены у 27 (30,3%) больных, продолжительность
лечения в стационаре от 9 до 28 дней.
Ключевые слова: геморрой; тромбоз; геморроидэктомия.

Abstract
The results of treatment of 182 patients, suffering an acute thrombosis of hemorrhoidal
nodes of various severity, were studied. In 93 (51.1%) patients (main group) an active
surgical tactics was applied. There were conducted urgent, early and postponed oper&
ations. In 89 (48.9%) patients (control group) a conservative—expectant tactic was
applied. The patients were operated on in terms of 9 — 10 days after admission to hos&
pital. The terms of operation and the method of hemorrhoidectomy were choosed with&
out taking into account the disease severity. Complications in the main group have
occurred in 27 (29%) patients, their stationary treatment have lasted 7 — 11 days. In a
control group complications were revealed in 27 (30.3%) patients, their stationary stay
have lasted from 9 to 28 days.
Кey words: hemorrhoids; thrombosis; hemorrhoidectomy.

ные колопроктологи начали приме
нять в 80 — 90—е годы минувшего
столетия. По их мнению, выполне
ние неотложной операции не уве
личивает частоту осложнений, не
ухудшает непосредственные и отда
ленные результаты лечения [5].
Цель работы: сравнить результа
ты лечения ОТГУ и обосновать вы
бор рациональной лечебной такти
ки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализированы результаты
лечения 182 больных по поводу ОТ
ГУ различной тяжести за период с
2004 по 2010 г. Мужчин было 143
(78,6%), женщин — 39 (21,4%). Воз
раст больных от 18 до 82 лет.
В настоящее время доказана роль
активации процессов перекисного
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окисления липидов (ПОЛ) в патоге
незе различных заболеваний (тире
отоксический зоб, ишемическое по
вреждение головного мозга и серд
ца и др.). В литературе имеются еди
ничные публикации о состоянии
ПОЛ и системы антиоксидантной
защиты (САОЗ) при ОТГУ [6].
В комплекс обследования боль
ных, кроме общепринятых лабора
торных анализов, включали специ
альные тесты: для оценки состояния
ПОЛ определяли содержание дие
новых коньюгат (ДК) и малонового
диальдегида (МДА), состояние САОЗ
оценивали по активности каталазы
и содержанию восстановленного
глутатиона (ВГ). Кроме того, изуче
но состояние местной реакции ПОЛ
и САОЗ в слизистой оболочке ге
морроидальных узлов. Полученные
данные свидетельствуют, что у всех
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больных при ОТГУ отмечено угне
тение САОЗ и активация ПОЛ. При
чем, эти изменения усугублялись по
мере увеличения тяжести заболева
ния.
В слизистой оболочке геморрои
дальных узлов аналогичные измене
ния выражены гораздо глубже.
В зависимости от применяемой
лечебной тактики больные распре
делены на две группы. В основную
группу включены 93 (51,1%) боль
ных, которых лечили в клинике в
период с 2008 по 2010 г.
Принципиальной особенностью
лечебной тактики, примененной у
больных основной группы, был пе
реход от общепринятой консерва
тивно—выжидательной тактики к
активной хирургической. Наряду с
этим, в комплекс лечебных меро
приятий включен антиоксидант ти
октацид. При ОТГУ III степени пре
парат назначали во время предопе
рационной подготовки, после опе
рации его применяли при всех сте
пенях тяжести заболевания. Препа
рат вводили в виде внутривенной
инфузии по 600 мг в сутки. Сроки
выполнения оперативного вмеша
тельства и выбор метода геморрои
дэктомии определяли с учетом тя
жести заболевания. В зависимости
от сроков выполнения оперативно
го вмешательства выделяли:
— срочные операции — выпол
нены в сроки до 3 сут с момента гос
питализации у 51 (54,8%) больного;
— ранние операции — выполне
ны в сроки 5 — 7 сут с момента гос
питализации у 21 (22,6%) больного;
— отсроченные операции — вы
полнены через 9 — 11 сут с момента
госпитализации у 21 (22,6%) боль
ного.
Срочные операции выполнены
больным по поводу ОТГУ II и III сте
пени. ОТГУ II степени диагностиро

ван у 39 больных, III степени — у 12.
Геморроидэктомия в 1—й модифи
кации ГНЦК (частичное зашивание
перианальных ран) выполнена у 32
больных, во второй модификации
ГНЦК (с полным зашиванием пери
анальных ран) — у 16. У 3 больных
произведена геморроидэктомия по
классическому способу Миллига
на—Моргана.
Из 21 больного, которым произ
ведены ранние операции, ОТГУ II
степени диагностирован у 6, III сте
пени — у 15. Геморроидэктомия в
1—й модификации ГНЦК выполне
на у 13 из них, во 2—й модификации
— у 2, по Миллигану—Моргану — у 6.
Отсроченные оперативные вме
шательства выполнены у 21 больно
го по поводу ОТГУ I степени, всем
им произведена геморроидэктомия
с полным зашиванием перианаль
ных ран.
Во вторую (контрольную) группу
включены 89 (48,9%) больных, кото
рых лечили с 2003 по 2007 г. с при
менением консервативно—выжида
тельной тактики, больные опериро
ваны в сроки 9 — 10 сут после госпи
тализации. Оперативные вмеша
тельства включали геморроидэкто
мию по Миллигану—Моргану, в 1—й
и 2—й модификации ГНЦК. Гемор
роидэктомия по классической мето
дике выполнена у 43, в 1—й модифи
кации ГНЦК — у 35, во 2—й модифи
кации — у 11 больных. Метод и сро
ки геморроидэктомии выбирали без
учета тяжести заболевания. До и по
сле операции проводили общепри
нятые мероприятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В основной группе после опера
ции осложнения возникли у 27
(29%) больных, в том числе ранние
— у 24: перианальный отек — у 3, вы

деление крови во время дефекации
— у 10, затруднение дефекации — у
9, кровотечение из операционной
раны — у 2. Поздние осложнения (в
сроки до 2 лет после операции) воз
никли у 3 больных: рубцовая стрик
тура заднепроходного канала — у 2,
несостоятельность
наружного
сфинктера заднего прохода II степе
ни — у 1. Продолжительность лече
ния в стационаре пациентов основ
ной группы в зависимости от мето
дики геморроидэктомии составила
от 7 до 11 дней.
В контрольной группе послеопе
рационные осложнения возникли у
27 (30,3%) больных, из них у 26 — в
раннем послеоперационном перио
де. В отдаленном периоде у 1 боль
ного сформировалась стриктура
заднепроходного канала. Длитель
ность лечения в стационаре от 9 до
28 дней.
При ОТГУ отмечено увеличение
интенсивности процессов ПОЛ и
угнетение САОЗ. Оптимальный срок
оперативного вмешательства и ме
тод геморроидэктомии выбирают
дифференцированно, с учетом тя
жести ОТГУ. При ОТГУ І степени
операцию следует выполнять в от
сроченном порядке, оптимальным
вариантом при этом является ге
морроидэктомия в 2—й модифика
ции ГНЦК. При ОТГУ II и III степени
показаны срочные (в сроки до 3 сут)
и ранние (в сроки 5 — 7 сут) опера
ции. Способ геморроидэктомии вы
бирают с учетом изменений в пери
анальных тканях. Активизация так
тики хирургического лечения боль
ных по поводу ОТГУ, а также вклю
чение антиоксиданта в комплекс ле
чебных мероприятий позволили
уменьшить частоту послеопераци
онных осложнений с 30,3 до 29%,
длительность лечения в стационаре
с 18 до 11 дней.
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ВИКОРИСТАННЯ ЛІНІЙНОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО ШВА
ПРИ ВИКОНАННІ ВІДЕОАСИСТОВАНОЇ СЕГМЕНТЕКТОМІЇ
З ПРИВОДУ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО
ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ
Є. М. Маєтний
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України, м. Київ

APPLICATION OF LINEAR WELDING SUTURE
WHILE PERFORMANCE OF A VIDEO—ASSISTED
SEGMENTECTOMY FOR MULTIRESISTANT
PULMONARY TUBERCULOSIS
E. М. Маyetniy
умовах несприятливої за
гальної епідеміологічної си
туації щодо туберкульозу з
кінця 90—х років минулого
сторіччя відзначають медикамен
тозну резистентність мікобактерій
туберкульозу. В структурі загальної
захворюваності на туберкульоз за
хворюваність на МРТЛ є досить
значною [1, 2]. За резистентності
збудників до хіміопрепаратів знач
но зменшується ефективність ліку
вання, збільшуються його трива
лість та економічні витрати на ліку
вання [3].
Тільки дотримання організацій
но—методичних принципів органі
зації протитуберкульозних заходів
може забезпечити достатній рівень
допомоги хворим на туберкульоз [1
— 3]. Відповідно, надання хірургіч
ної допомоги хворим має бути сис
тематизоване й приведене до єди
них, науково обґрунтованих такти
ко—організаційних стандартів. Од
ним з важливих компонентів подо
лання епідемії туберкульозу є змен
шення частоти хронічного туберку
льозу легень, зумовленого деструк
тивними формами захворювання.
У лікуванні туберкульозу легень,
що супроводжується необоротними
морфологічними змінами тканини
легень, хірургічні методи є пріори
тетними [1, 2]. При цьому хіміорези
стентність вимагає розширеного за
стосування хірургічних методів
лікування хворих, адже, консерва
тивні методи лікування з приводу

В

Реферат
Проаналізовані результати лікування 40 пацієнтів з приводу мультирезистентного
туберкульозу легень (МРТЛ). Доведена ефективність застосування біологічного
зварювання тканин під час відеоасистованої сегментектомії. Тривалість лікування
хворих після операції зменшилася до (15,7 ± 3,8) доби. Проведена клінічна апро&
бація застосування зварного комплекса ЕК300 М1 в автоматичному режимі при
виконанні оперативних втручань на легенях. Застосування розробленого алгорит&
му надання хірургічної допомоги хворим з приводу МРТЛ забезпечує вилікування
97,6% пацієнтів.
Ключові слова: мультирезистентний туберкульоз легень; хірургічне лікування;
електрозварювання тканин.

Abstract
The results of treatment of 40 patients, suffering multiresistant pulmonary tuberculosis
(МRPT), were analyzed. There was proved the efficacy of the tissues biological welding
while performing video—assisted segmentectomy. The duration of postoperative treat&
ment fot the patients have reduced down to (15.7 ± 3.8) days. Clinical aprobation was
conducted, concerning application of a welding complex ЕК300 М1 in automatic regi&
men while pulmonary surgery performance. Application of the algorithm elaborated,
concerning providing of surgical aid for patients, suffering МRPT, guarantees a curative
outcome in 97.6% of them.
Кey words: multiresistant pulmonary tuberculosis; surgical treatment; еlectrowelding
of tissues.

поширеного деструктивного МРТЛ
забезпечують вилікування лише 8%
хворих [1, 3].
Актуальними питаннями хірур
гічного лікування хворих з приводу
МРТЛ є уточнення та уніфікація
строків, показань, протипоказань до
оперативного втручання та вдоско
налення його методів [2, 3].
Для з'єднання м'яких тканин під
час хірургічних операцій викорис
товують шовні методи з застосуван
ням ниток, що розсмоктуються та
нерозсмоктуються, скобок, скріпок.
Оскільки ці методи пов'язані з вве
денням у тканини сторонніх тіл, що
негативно впливає на загоєння опе
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раційної рани, а їх використання
потребує додаткових витрат часу,
що значно збільшує тривалість пе
ребування хворого під наркозом,
вдосконалення методів з'єднання
м'яких тканин не втрачає актуаль
ності [4 — 6].
В теперішній час у світовій
хірургічній практиці все ширше ви
користовують методи біполярного
високочастотного зварювання, во
ни замінюють шовні методи з'єд
нання розсічених тканин і мають
переваги у порівнянні з цими мето
дами [7, 8].
Основною перевагою є надійне
безшовне з'єднання живих тканин
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без використання допоміжних
хірургічних матеріалів, без значного
порушення структури і функцій тка
нин, з формуванням після операції
еластичного недеформуючого руб
ця [7 — 9].
Мета дослідження: підвищення
ефективності лікування хворих з
приводу МРТЛ шляхом застосування
низькотемпературної високочас
тотної коагуляції для біологічного
зварювання тканин під час виконан
ня відеоасистованої резекції легені з
приводу МРТЛ.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 40 хворих з приводу
деструктивного МРТЛ, яким прове
дене хірургічне лікування за розроб
леним в клініці алгоритмом надання
хірургічної допомоги. Для оцінки
результатів дослідження пацієнти
розподілені на групи, у 20 хворих
(І група) виконували відеоасистова
ну резекцію легені з використанням
лінійного зварювального шва; у 20
(ІІ група) — відеоасистовану ре
зекцію легені з накладанням ліній
ного механічного шва.
Для зварювання тканин застосо
вували автоматичний режим апа
ратного зварювального комплекса
ЕК300 М1 у 10 ум. од., що відповідало
50% максимальної потужності ком
плекса, обраного нами як оптималь
ний на основі аналізу результатів
раніше проведених експеримен
тальних досліджень.
Критеріями ефективності, за
якими оцінювали результати дослід
ження, були:
— герметичність шва за якістю
гемостазу;
— герметичність шва за аероста
тичними ознаками;
— тривалість повного розправ
лення легені;
— динаміка післяопераційної
плевральної ексудації;
— наявність/відсутність легене
во—плевральних ускладнень;
— строки видалення плевраль
них дренажів;
— загальна тривалість лікування
після операції.
Дослідження виконане за раху
нок державного бюджету.
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РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
З приводу МРТЛ виконані
хірургічні втручання та проведений
клінічний аналіз результатів засто
сування електрохірургічного зварю
вального комплексу ЕК300 М1 під
час здійснення сегментарної ре
зекції. Безпосередньо під час опе
рації оцінювали властивості шва па
ренхіми легень. Адекватним вважа
ли шов, за якого не потрібно було
вжиття додаткових заходів з забез
печення повного гемостазу та гер
метизму.
Біологічне зварювання забезпе
чило формування адекватного шва в
усіх хворих, після застосування ме
ханічного шва у (10,0 ± 3,8)% спосте
режень було потрібне додаткове на
кладання вузлових швів через недо
статній герметизм, у (15,0 ± 4,7)% —
через недостатній гемостаз. Тобто,
застосування механічного шва у
(25,0 ± 4,2)% спостережень потребу
вало додаткового накладання вузло
вих швів, що зумовлювало збільшен
ня тривалості операції і збереження
ризику недостатньої ефективності
швів після операції.
Як один з інтегральних показ
ників, що дозволяє оцінити особли
вості перебігу раннього післяопе
раційного періоду, обрано динаміку
змін об'єму виділень з порожнини
плеври по дренажах. Динаміка плев
ральної ексудації в оперованих хво
рих представлена у табл. 1.

Òàáëèöÿ 1.

Отже, при застосуванні зварю
вального шва вже з 2—ї доби після
операції спостерігали зменшення
плевральної ексудації у порівнянні з
таким у хворих ІІ групи. У хворих І
групи ексудація припинилася у
строки до 3 діб, ІІ групи — 4 діб, в од
ного хворого ІІ групи спостерігали
значно більший об'єм ексудату про
тягом 5 діб та збереження ексудації
протягом 7 діб і більше, що, відповід
но, істотно вплинуло на середні по
казники.
Застосування біологічного зва
рювання забезпечило достовірно
меншу тривалість плевральної ексу
дації після операції.
Характеристика основних етапів
післяопераційного лікування хво
рих з приводу МРТЛ представлена у
табл. 2.
Оскільки строки реекспансії ле
гені, насамперед, залежать від її гер
метичності, цей показник зумовле
ний герметичністю утворених швів
та якістю герметизації дефектів па
ренхіми легені.
Лінійний зварювальний шов у
порівнянні з лінійним механічним
швом забезпечив зменшення трива
лості реекспансії легені практично
втричі, тобто, незважаючи на засто
сування, за потреби, додаткового на
кладання вузлових швів і досягнутий
при контролі герметизму напри
кінці операції задовільний резуль
тат, механічний шов, на відміну від
зварювального, забезпечував оста

Äèíàì³êà ïëåâðàëüíî¿ åêñóäàö³¿ ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ó õâîðèõ

Ñòðîêè ñïîñòåðåæåííÿ, äîáà

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ (x ± m)
²
²²

1–øà
235,3 ± 33,2
241,8 ± 45,6
2–ãà
88,5 ± 28,3
179,5 ± 35,4*
3–òÿ
32,5 ± 2,8
98,8 ± 27,5*
4–òà
0,0 ± 9,2
85,3 ± 28,1*
ï³çí³øå 5–¿
0,0 ± 9,2
62,7 ± 31,4*
Ïðèì³òêà.
*–ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè ó õâîðèõ
² ãðóïè (p<0,05). Òå æ ó òàáë. 2.

Òàáëèöÿ 2.

Õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíèõ åòàï³â ë³êóâàííÿ õâîðèõ ï³ñëÿ
îïåðàö³¿

Òðèâàë³ñòü åòàï³â, ä³á (x ± m)

Ðååêñïàíñ³¿ ëåãåí³
Âèäàëåííÿ ïëåâðàëüíèõ äðåíàæ³â
Ë³êóâàííÿ ï³ñëÿ îïåðàö³¿

Ãðóïà õâîðèõ
²

²²

1,1 ± 0,2
3,1 ± 0,2
15,7 ± 3,8

3,3 ± 0,3*
7,2 ± 2,7*
32,3 ± 6,9*
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точну герметичність в більш пізні
строки.
Видаляли плевральні дренажі у
хворих ІІ групи також майже вдвічі
пізніше, ніж у І групі (p<0,05).
Загальну тривалість лікування
хворих після операції визначали за
тривалістю його етапів, частотою
ускладнень та заходами їх лікування.
При застосуванні біологічного зва
рювання цей показник був досто
вірно меншим. В цілому, при засто
суванні біологічного зварювання
спостерігали меншу тривалість ета
пів післяопераційного періоду, а та
кож відсутність післяопераційних
ускладнень.
Достовірні відмінності у струк
турі захворювань в порівнюваних
групах не виявлені. Частіше оперу
вали хворих, у яких патологічний
процес був представлений порож
нинами або туберкульомами на тлі
фіброзу, рубцевих та вогнищевих
змін, рідше — з приводу туберкуль
озного процесу високого ступеня
активності, оскільки намагалися ви
конати повний обсяг передопера
ційної підготовки.

Встановлені переваги біологіч
ного зварювання паренхіми легень
у розроблених режимах при хірур
гічному лікуванні хворих на тубер
кульоз легень, що дозволило змен
шити тривалість їх лікування після
операції завдяки забезпеченню
сприятливого перебігу післяопера
ційного періоду.
Задовільний результат лікування
в І групі досягнутий у 97,6% хворих; в
ІІ групі — у 91,7%, всі пацієнти живі.
Таким чином, застосування біоло
гічного зварювання паренхіми ле
гень в алгоритмі надання хірургіч
ної допомоги хворим з приводу
МРТЛ сприяло підвищенню її ефек
тивності, зменшенню ризику виник
нення післяопераційних усклад
нень, розширенню меж операбель
ності.

ВИСНОВКИ
1. Використання лінійного зва
рювального шва під час відеоасисто
ваної сегментектомії з приводу
МРТЛ доцільне, забезпечує покра
щення перебігу післяопераційного
періоду.

2. Застосування автоматичного
режиму зварювального комплексу
ЕК300 М1 у 10 ум. од. (50% макси
мальної потужності) для формуван
ня лінійного зварювального шва під
час відеоасистованої резекції легені
з приводу МРТЛ сприяло зменшен
ню тривалості лікування хворих
після операції з (32,3 ± 6,9) до (15,7 ±
3,8) дня.
3. При застосуванні біологічного
зварювання паренхіми легень під
час хірургічного лікування хворих з
приводу МРТЛ післяопераційних ус
кладнень не було, відзначений більш
швидкий перебіг етапів післяопе
раційного періоду, що забезпечило
задовільний результат лікування усіх
пацієнтів та достовірне зменшення
тривалості їх лікування після опе
рації у порівнянні з цими показни
ками при зашиванні паренхіми з ви
користанням механічного шва.
4. Застосування розробленого
алгоритму надання хірургічної до
помоги хворим з приводу МРТЛ за
безпечило вилікування 97,6% з них.
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ДИСПЛАСТИЧЕСКИЙ ГОНАРТРОЗ, НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ
Б. А. Пустовойт, Е. Б. Пустовойт, В. И. Купин, О. А. Збукарь
Институт патологии позвоночника и суставов имени М. И. Ситенко НАМН Украины, г. Харьков,
Харьковская медицинская академия последипломного образования,
Харьковская областная клиническая травматологическая больница

DYSPLASTIC GONARTHROSIS, NEW IN DIAGNOSIS
B. А. Pustovoyt, Е. B. Pustovoyt, V. I. Kupin, О. А. Zbukahr
нализ данных современной
литературы свидетельству
ет об увеличении в Украине,
как и во всем мире, частоты
выявления остеоартроза различной
этиологии. В структуре остеоартро
за крупных суставов гонартроз со
ставляет 68—72%, в том числе дис
пластический — 55—65% [1]. При
диспластическом гонартрозе ос
новным фактором дегенеративно—
дистрофического поражения сус
тавных концов костей является,
прежде всего, анатомически—функ
циональное несоответствие, что
обусловливает биомеханические
нарушения в коленном суставе [2].
Диспластический синдром нару
шения равновесия надколенника
(СНРН) является "пусковым звеном"
в формировании остеоартроза ко
ленного сустава. Высокое располо
жение (стояние) надколенника —
наиболее агрессивный рентгеноме
трический симптом СНРН. Для диа
гностики высокого стояния надко
ленника используют преимущест
венно критерий Insall—Salvati [3],
основанный на определении соот
ношения между высотой надколен
ника и расстоянием от его нижнего
края до бугристости большеберцо
вой кости (ББК). При ретроспектив
ном анализе результатов лечения
СНРН мы обратили внимание на два
факта. Во—первых, после оператив
ного вмешательства, предусматри
вавшего низведение надколенника,
у многих больных возникал реци
див деформации и, как следствие,
необходимость повторного вмеша
тельства (у некоторых больных до 4
раз) [4, 5]. Во—вторых, мыщелки бе
дренной кости у больных были раз
личной формы, от практически
круглой до вытянутой кзади.

А
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Реферат
Разработан новий диагностический критерий — индекс патологии коленного сус&
тава, применение которого позволяет оптимизировать диагностический процесс
и дает возможность избежать ошибок при планировании хирургического лечения.
Разработана прогностическая модель формирования гонартроза на основе дис&
криминантного анализа, позволяющая достичь максимальной точности в диагно&
стике стадии артроза или возможности его возникновения в ближайшее время.
Ключевые слова: гонартроз; диагностика; прогностическая модель.

Abstract
A new diagnostic criterion, the index pathology of a knee joint, application of which per&
mits to optimize diagnostic process and gives possibility to escape mistakes while plan&
ning of surgical treatment, was elaborated. Prognostication of a gonarthrosis forma&
tion, basing on discriminant analysis, permits to achieve a maximal accuracy in the
arthrosis stage diagnosis or possibility of its occurrence in immediate time.
Кey words: gonarthrosis; diagnosis; prognostic model.

Цель исследования: разработать
диагностическое пособие и прогно
стическую модель формирования
диспластического гонартроза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Графоаналитическое и мате
матическое моделирование, рент
генометрические и статистичес
кий методы. На математических мо
делях коленного сустава изучены
особенности его функционирова
ния при разных видах нагрузки, раз
ном стоянии надколенника, разных
формах мыщелков бедренной кос
ти.
Материалом исследования были
рентгенограммы 44 больных. У 21
больного по поводу СНРН выполне
на операция — низведение надко
ленника, результат неудовлетвори
тельный, произведена повторная
операция (I группа). У 14 больных,
оперированных по поводу СНРН,
удовлетворительный результат до
стигнут после первого вмешательст
ва (II группа). В III группу (контроль
ную) включены 9 больных без при
знаков СНРН.

Для
определения
критерия
Insall—Salvati измеряли (на про
фильных рентгенограммах, см. ри
сунок) высоту надколенника (lн) и
расстояние от нижнего края надко
ленника до бугристости ББК (lb).
Для числовой характеристики фор
мы мыщелков бедренной кости оп
ределяли центры вращения перед
него и заднего контуров мыщелков
бедренной кости (d).
По данным проведенных изме
рений определяли индекс Insall—
Salvati, а также центры вращения пе
реднего и заднего контуров.
Полученные данные обработаны
с помощью статистических мето
дов. Установлена высокая корреля
ция между критерием Insall—Salvati
и высотой стояния надколенника, и
незначительная — с параметрами,
характеризующими форму мыщел
ка бедренной кости.
Для улучшения диагностики дис
пластической деформации колен
ного сустава разработан новый диа
гностический критерий (пат. Украи
ны 70046), в котором сочетались па
раметры, характеризующие высоту
стояния надколенника (lн и lб), и
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форму мыщелка бедренной кости (d
и Rн):
d + Rн
,
J=
lн + lб
в норме его величина составляет 0,4.
Считаем, что неудовлетвори
тельные результаты оперативного
вмешательства у больных I группы
обусловлены тем, что высокий кри
терий Insall—Salvati соответвовал
форме мыщелка бедренной кости,
при его низведении нарушалась
функция надколенника. Хорошие
результаты лечения у больных II
группы обусловлены тем, что оба
диагностических показателя, и кри
терий Insall—Salvati, и предложен
ный нами индекс патологии колен
ного сустава превышали норму, и
именно это было показанием к вы
полнению оперативного вмеша
тельства.
Проведен ретроспективный ана
лиз медицинской документации, ис
торий болезни, данных рентгено
графии 198 пациентов, из них 9 —
контрольной группы, 189 — с дис
пластической деформацией колен
ного сустава. В I группу включены 35
больных в возрасте до 20 лет, во II
группу — 48 больных в возрасте от
20 до 49 лет, в III группу — 106 боль
ных в возрасте старше 50 лет.
Проведеные рентгенометричес
кие исследования параметров ко
ленного сустава у пациентов разно
го возраста, с разными диспластиче
скими синдромами и видами дефор
мации, на разных стадиях остеоарт

Схема измерения
рентгенометрических параметров.
lн & высота надколенника;
lб & расстояние от нижнего края
надколенника до ББК; Rн & радиус
кривизны суставной поверхности
мыщелка ББК со стороны
надколенника; d & расстояние между
центрами вращения переднего и
заднего контуров мыщелка.

роза позволили получить новую ин
формацию о состоянии коленного
сустава с последующей возможнос
тью прогнозирования его патологи
ческих изменений. У больных диа
гностирован гонартроз в различ
ных
стадиях
(по
Kellgren—
Lawrence) [6].
Статистический анализ [7] пока
зал, что уменьшение анатомическо
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го параметра обусловливает про
грессирование артроза и увеличе
ние его стадии.
В дальнейшем логично было до
пустить существование математиче
ской зависимости стадии артроза от
анатомических параметров колен
ного сустава, а также связи парамет
ров сустава и формирования артро
за. Для этого проведен регрессион
ный анализ, установлено, что стадия
артроза зависит от параметров сус
тава:
Стадия артроза = 0,323 × Ls —
0,204 × Lb + 0,175 × mм — 0,201 × La.
Затем полученный результат
сравнивали с классификационной
таблицей для определения прогно
зируемой стадии артроза (см. таб
лицу).
На основе уравнения разработа
на прогностическая модель форми
рования диспластического гонарт
роза с вероятностью 97,7%.

ВЫВОДЫ
1. Предложен новый диагности
ческий критерий — индекс патоло
гии коленного сустава (пат. Украи
ны 70946), в котором объединены
параметры, характеризующие высо
ту стояния надколенника и форму
мыщелка бедренной кости. Приме
нение критерия позволяет оптими
зировать диагностический процесс
и избежать ошибок при планирова
нии хирургического вмешательства.
2. Установлена математическая
зависимость стадии артроза от ана
томических параметров коленного
сустава. Разработана прогностичес
кая модель формирования гонарт
роза на основе результатов дискри
минантного анализа, которая обес
печивает максимальную точность
при диагностике стадии артроза
или возможности его возникнове
ния в ближайшее время.

5. Теоретичне та практичне обґрунтування методів діагностики,
лікування та профілактики диспластичних захворювань хреб&
та та суглобів у дітей, які призводять до інвалідизації / Б. А. Пу&
стовойт, С. Д. Шевченко, О. І. Корольков, Б. І. Сіменач // На&
укові засади Міжгалузевої комплексної програми "Здоров’я
нації". — 2007. — Вип. 1. — C. 22 — 38.
6. Kellgren J. H. Radiological assessment of osteoarthrosis / J. H.
Kellgren, J. S. Lawrence // Ann. Rheum. Dis. — 1957. — N 16. —
Р. 494 — 501.
7. Бююль А. SPSS: искусство цифровой обработки информации.
Анализ статистических данных и восстановление скрытых за&
кономерностей: пер. с нем. / А. Бююль, П. Цефель. — СПб.:
ООО "ДиаСофтЮП", 2005. — 608 с.
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МИНИИНВАЗИВНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ У ПОСТРАДАВШИХ
ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ
Ф. А. Эюбов, А. Я. Ахмедзаде, З. Р. Рагимов, А. Д. Абдуллаев
Азербайджанский медицинский университет, г. Баку, Республика Азербайджан

МINIINVASIVE ОSTEOSYNTHESIS IN THE TREATMENT
OF THE LONG BONES FRACTURES IN THE INJURED
PERSONS WITH COMBINED TRAUMA
F. А. Eyubov, А. Ya. Аhmedzade, Z. R. Ragimov, А. D. Abdullayev
настоящее время в связи с
развитием
скоростного
транспорта и расширением
сети дорог увеличились ча
стота и тяжесть повреждений у по
страдавших при дорожно—транс
портных происшествиях. По дан
ным литературы [1 — 3], при транс
портном травматизме частота мно
жественных и сочетанных травм со
ставляет 50 — 70%, летальность при
сочетанных травмах достигает
28,6%, 25,7% пострадавших умирают
на месте. Во время проведения ос
теосинтеза ДК при сочетанной
травме необходимо соблюдение
следующих принципов: малая инва
зивность операции для обеспечения
безопасности жизни и здоровья по
страдавшего, оптимальная репози
ция отломков и стабильность фик
сации для возможно раннего вос
становления трудоспособности и
социально—бытовой активности
пациента. Спорным является вопрос
об остеосинтезе переломов ДК в ос
тром периоде сочетанной травмы.
Авторы отмечают преимущества то
го или иного метода остеосинтеза
[4, 5], при этом каждый из них имеет
как положительные, так и отрица
тельные стороны. Требованиями к
идеальному остеосинтезу ДК явля
ются: быстрота выполнения, отсут
ствие повторных операций для уда
ления металла, быстрейшее сраще
ние переломов.
Всем этим требованиям соответ
ствует компрессионно—дистракци
онный остеосинтез (КДО), который
широко применяют в лечении пере
ломов ДК. Необходимость дальней

В
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Реферат
Предложен аппарат для внешней фиксации переломов длинных костей (ДК) ске&
лета, который применен у 118 пострадавших при переломах ДК различной лока&
лизации. У 86,8% пациентов достигнуты хорошие результаты лечения.
Ключевые слова: длинные кости; перелом; компрессионно—дистрационный ос&
теосинтез; аппарат Абдуллаева; черепно—мозговая травма.

Abstract
The apparatus for external fixation of the long bones fractures of various localization,
applied in 118 injured persons, was proposed. In 86.8% patients a good results of treat&
ment were achieved.
Кey words: long bones; fracture; compression—distraction osteosynthesis; Аbdul&
layev's apparatus; cranio—cerebral trauma.

шей разработки метода КДО и ши
рокого внедрения его в учреждени
ях практического здравоохранения
обусловлена рядом причин, основ
ная из них — возможность с помо
щью аппаратов достичь точной ре
позиции костных фрагментов и их
стабильной фиксации до сращения,
а также устранение деформации ча
сто без вмешательства в зоне пере
лома. Стабильный остеосинтез с ис
пользованием аппаратов дает воз
можность сочетать фиксацию с ран
ней нагрузкой и восстановитель
ным лечением. Благодаря этому к
моменту прекращения фиксации
восстанавливаются опороспособ
ность конечности, а также полно
ценная функция суставов [2, 5, 6].
В настоящее время в мире пред
ложены более 150 аппаратов для
внеочагового остеосинтеза и их мо
дификаций, защищенных авторски
ми свидетельствами. Нами создан
принципиально новый аппарат
внешней фиксации при переломах
ДК любой локализации.

Цель исследования: анализ ре
зультатов применения разработан
ного аппарата внешней фиксации
новой конструкции при остеосин
тезе ДК у пострадавших при соче
танной травме.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
С 2005 г. в Больнице скорой ме
дицинской помощи при переломах
ДК у пострадавших при сочетанной
травме успешно применяют аппа
рат А. Абдуллаева (пат. АР Т 2000097
от 24.07.98).
Проанализированы результаты
лечения 118 пострадавших по пово
ду сочетанной травмы. Автодорож
ная травма отмечена у 60 пострадав
ших, производственная — у 39, бы
товая — у 10, уличная — у 9. Преоб
ладали пациенты в возрасте от 17 до
40 лет (50%), зрелого возраста — от
40 до 55 лет (34,6%), намного мень
ше было больных старше 56 лет
(15,4%). При госпитализации трав
матический шок выявлен у 66 (56%)
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пострадавших при сочетанной
травме, сердечно—сосудистая и ды
хательная недостаточность — у 12
(10,1%), повреждения сосудисто—
нервного пучка — у 7 (6%). Из 66 по
страдавших, госпитализированных
в состоянии травматического шока,
в отделении интенсивной терапии
лечили 60, 6 пострадавших переве
дены из других лечебных учрежде
ний, чаще всего хирургических от
делений районных больниц.
При переломах ДК повреждения
органов таза обнаружены у 8 (7%)
пострадавших вследствие перело
мов костей таза. Очень часто выяв
ляли разрыв мочевого пузыря (у 5),
мочеточника и мочеиспускательно
го канала (у 3). У 110 пострадавших
отмечены черепно—мозговая трав
ма (ЧМТ) и другие повреждения.
Из 182 переломов ДК 112 (95%)
— обнаружены в сегментах нижних
конечностей. Переломы одного сег
мента нижней конечности сочета
лись с переломами костей верхней
конечностей у 67 (36,8%) пострадав
ших. Переломы голени выявлены у
42% пострадавших, бедренной кос
ти — у 27%, плечевой кости — у 14%,
костей предплечья — у 17%. Откры
тые переломы отмечены у 10,2% по
страдавших.
Аппарат накладывали после вы
ведения больных из состояния шо
ка, при шоке I — II степени — в пер
вые часы, параллельно с проведени
ем противошоковых мероприятий.
После обработки операционно
го поля под местной анестезией осу
ществляли закрытую ручную репо

зицию отломков, после чего в кость
внедряли по два стержня выше и ни
же зоны перелома. Аппарат фикси
ровали со стержнями, затем созда
вали умеренную компрессию в зоне
перелома. При отсутствии стержня
вводили спицы Илизарова под уг
лом 45° в разных направлениях. В
одном блоке рекомендовано вво
дить не менее 3 спиц для удержания
аппарата. При тяжелых переломах
применяли трех— или четырех
блочный вариант аппарата. Спицы
фиксировали к блоку, лишнее ску
сывали. Операцию завершали уме
ренной компрессией в зоне перело
ма.
Каждый круглый блок аппарата
соединяется штангами и способен
фиксировать несколько спиц (или
стержней), которые через отверстие
внедряют в кость, затем боковыми
болтами фиксируют их. Спицы Или
зарова вводят под углом 45°, чтобы
они прочно держались в кости. Вы
тащить их из кости невозможно.
Можно применять двухблочный ва
риант аппарата с введением стерж
ней. Иногда применяли спицы и
стержни в сочетании.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Хорошие результаты лечения до
стигнуты у 86,8% пациентов, удовле
творительные — у 9,9%, неудовле
творительные результаты были у
3,3% больных. Статистический ана
лиз полученных данных проведен с
использованием пакета MS Excel.

Преимуществом предложенного
способа остеосинтеза является его
малотравматичность, поскольку ап
парат накладывают закрытым спо
собом, нет угрозы возникновения
кровотечения, что имеет важное
значение в остром периоде травма
тической болезни у пострадавших
при сочетанной травме. Стабиль
ность фиксации обеспечивает мак
симально раннюю активизацию
движений в суставах поврежденной
конечности и позволяет нагружать
конечность еще до появления рент
генологических признаков консо
лидации перелома.
Аппарат удобный в эксплуата
ции, простой, экономически выгод
ный, его можно применять в любом
травматологическом
отделении
районной больницы.
Таким образом, разработанный
метод остеосинтеза переломов ДК у
пострадавших при сочетанной
травме можно применять независи
мо от типа, характера и вида перело
ма. Сращение костей в месте пере
лома наступает гораздо быстрее
благодаря компрессии, движения в
суставах не нарушаются. Аппарат
легкий, миниатюрный, простой в
использовании, не создает диском
форта, пациенты легко перемеща
ются с ним, что обеспечивает усло
вия для уменьшения продолжитель
ности лечения в стационаре и пере
хода на амбулаторное лечение.
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СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЛІМФОРЕЇ ПІСЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ
АРТЕРІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК
Є. Ю. Гардубей, В. В. Селіщев, В. О. Свиридов, М. Ф. Вацуро
Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша

THE METHOD OF TREATMENT OF LYMPHORRHEA
AFTER RECONSTRUCTION OF THE LOWER
EXTREMITIES ARTERIES
Е. Yu. Gardubey, V. V. Selishchev, V. О. Svyrydov, М. F. Vatsuro
ктуальність проблеми після
операційної лімфореї зумов
лена тим, що вона виникає
як в загальній хірургії після
мастектомії, апендектомії, втручань
з приводу абсцесів пахвинної ділян
ки, лімфаденектомії, так і в судинній
хірургії — після флебектомії, рекон
структивних втручань на судинах
нижніх кінцівок, плечо—головного
стовбура, черевній частині аорти
тощо [1]. Частота післяопераційної
лімфореї при артеріальній реконст
рукції становить 1,5 — 8,6% [1 — 4].
Це ускладнення небезпечне через
погіршення загоєння операційної
рани, збільшення тривалості ліку
вання пацієнта у стаціонарі, мож
ливість нагноєння рани, а також та
ке тяжке специфічне в судинній
хірургії ускладнення, як інфекція
протеза. Існують різні методи ліку
вання післяопераційної лімфореї,
від звичайного перев`язування лім
фатичних судин до рентгенотерапії
та накладання лімфовенозних анас
томозів [1, 2, 4].
Мета дослідження: проаналізува
ти безпосередні результати лікуван
ня післяопераційної лімфореї з за
стосуванням контрастного препа
рату 76% розчину тріомбрасту та
компресійної пов`язки.

А

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За період з 2005 по 2013 р. опера
тивне втручання з приводу гострих
та хронічних захворювань магі
стральних артерій нижніх кінцівок
виконане у 1381 пацієнта. Післяопе
раційна лімфорея виникла у 42
(3,04%) з них. Основним методом
лікування ускладнення було введен
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Реферат
Після виконання 1381 реконструктивного оперативного втручання на артеріях
нижніх кінцівок лімфорея виникла у 42 (3,04%) хворих. При використанні 76% роз&
чину тріомбрасту та подальшої еластичної компресії у 83,3% спостережень досяг&
нутий хороший результат, у 16,7% — задовільний.
Ключові слова: ураження магістральних артерій нижніх кінцівок; реконструктивні
операції; післяопераційна лімфорея; 76% розчин тріомбрасту.

Abstract
Lymphorrhea have had occur after performance of 1381 reconstructive operative inter&
ventions on arteries of the lower extremities in 42 (3.04%) of patients. While application
of 76% solution of triombrast and further elastic compression in 83.3% observations a
good result was achieved, in 16.7% — satisfactory.
Кey words: affection of main arteries of the lower extremities; reconstructive opera&
tions; postoperative lymphorrhea; 76% solution of triombrast.

ня 76% розчину тріомбрасту з по
дальшою еластичною компресією.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Лімфорея у вигляді серозно—
лімфатичних виділень з операцій
ної рани тривала понад 4 доби з
інтенсивним просочуванням пов`яз
ки. Після застосування латерального
стегнового доступу вона виникла у
28 (66,7%) хворих, медіального — у
10 (23,8%); тібіомедіального доступу
до підколінної артерії — у 3 (7,1%),
заочеревинного доступу до клубо
вих артерій за Rob — в 1 (2,4%). Тоб
то, найбільш часто (у 66,7% спосте
режень) ускладнення виникало в
ділянці стегнового трикутника.
Після аорто—стегнового біфур
каційного протезування лімфорею
відзначали у 4 (9,5%) хворих, клубо
во—стегнового шунтування — у 7
(16,7%), стегново—підколінного — у
15 (35,7%), емболії стегнових ар
терій — у 14 (33,3%), підколінної ар
терії — у 2 (4,8%). Чоловіків було 37
(88,1%), жінок — 5 (11,9%). Вік хво
рих від 42 до 78 років, у середньому

(52,2 ± 5) років. Лімфорею спос
терігали, як правило, через 3 — 7 діб
після оперативного втручання, що
відповідало даним інших дослідни
ків [1, 2, 4]. Дещо пізніше відзначали
формування шкірно—лімфатичної
нориці. З приводу лімфореї три
валістю понад 3 — 5 діб використо
вували власний спосіб лікування [5].
Рану промивали 2% розчином йоду
протягом 1 — 2 діб, через норицю чи
міжшовний проміжок вводили 76%
розчин тріомбрасту. Накладали дав
лячу пов`язку еластичним бинтом —
при застосуванні латерального до
ступу, колосоподібну як після ангіог
рафії; при використанні медіально
го доступу — циркулярну під кон
тролем збереження пульсації на
підколінній артерії. Процедуру по
вторювали протягом 3 — 9 діб, у се
редньому (5,2 ± 1,1) доби.
Лімфоцеле в ділянці операційної
рани виявлене у 3 хворих, в одного з
них — після використання заочере
винного доступу до черевної части
ни аорти за Rob. Хворий скаржився
на біль у правій поперековій ділянці,
що поступово прогресував, на 8—му
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добу виникли ознаки лімфостазу
правої нижньої кінцівки. Діагноз
підтверджений за даними ультразву
кового дослідження (УЗД). Здійсне
не дренування заочеревинного про
стору, через 35 днів пацієнт виписа
ний. Ще в одного хворого виявлене
лімфоцеле в ділянці латерального, в
одного — медіального доступу на
4—8—му добу після оперативного
втручання у вигляді болісного,
м'якоеластичного, пухлиноподібно
го утворення в ділянці операційної
рани. За даними УЗД об'єм утворен
ня 120 мл. Тривалість лімфореї у се
редньому (8,3 ± 1,6) доби, після чого
виділення з рани припинилися. За
даними клінічних досліджень та
УЗД, лімфоцеле не виявлене. Хоро
шим вважали результат при припи
ненні лімфореї, загоєнні рани пер
винним натягом, відсутності на
гноєння. Він досягнутий у 35 (83,3%)
пацієнтів. Задовільний результат —
припинення лімфореї, загоєння ра
ни вторинним натягом (внаслідок
діастазу країв рани шкіри) та
відсутність нагноєння — відзначе
ний у 7 (16,7%) пацієнтів. Введення
76% розчину тріомбрасту в лімфа
тичну порожнину після її санації з

подальшим накладанням давлячої
еластичної пов`язки сприяло швид
шому припиненню лімфореї, загою
ванню рани первинним натягом,
зменшенню тривалості лікування
хворого у стаціонарі у середньому
на (9,4 ± 2,1) дня.
Ми порівняли наші дані з інши
ми, наведеними літературі, метода
ми лікування лімфореї після рекон
струкції судин. Так, при лікуванні 18
хворих в шкірно—лімфатичну но
рицю вводили підігріту мазь "Лево
меколь" по катетеру з подальшим
еластичним бинтуванням [1]. Авто
ри вважали, що мазь має більшу, ніж
лімфа, густину, тому витискає її з по
рожнини та стимулює швидке утво
рення грануляційної тканини. Три
валість лікування 10 — 16 днів, в усіх
пацієнтів було успішним. У 31
пацієнта при лікуванні лімфореї на
кладали лімфовенозні анастомози.
Переключення лімфовідтоку безпо
середньо у венозне русло створюва
ло умови для евакуації лімфи та
швидкого закриття лімфатичної по
рожнини [1].
У 58 пацієнтів в лікуванні післяо
пераційної лімфореї використову
вали ортовольтну рентгенотерапію

[2]. Ускладнення виникло у 7,9%
пацієнтів після артеріальної рекон
струкції. Опромінення здійснювали
при напрузі 180 кВ, силі струму 10
мА, шар половинного ослаблення
0,78 Cu. Відстань джерело—поверх
ня 40 см, поле 15 × 10 см. Інтервал
між сеансами 1 доба. Разова доза оп
ромінення 0,4 — 0,5 Гр, сумарна доза
0,8 — 2,0 Гр. Хороший результат до
сягнутий у 67% спостережень, за
довільний — у 29,3%, у 2 хворих ви
никло нагноєння операційної рани.

ВИСНОВКИ
1. Частота післяопераційної
лімфореї при реконструктивних
втручаннях на судинах нижніх
кінцівок становила 3,04%.
2. Введення в лімфатичну порож
нину 76% розчину тріомбрасту з по
дальшим її еластичним бинтуван
ням забезпечило хороший результат
у 83,3%, задовільний — у 16,7% спос
тережень.
3. Спосіб дозволяє прискорити
припинення лімфореї, загоєння
операційної рани первинним натя
гом, зменшити на (9,4 ± 2,1) дня три
валість лікування пацієнта у стаці
онарі.
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ЗМІНИ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ПОТЕРПІЛИХ
ПРИ ПЕРЕЛОМІ ДОВГИХ КІСТОК НИЖНІХ КІНЦІВОК
О. О.Тарабрін, І. С. Грічушенко
Одеський національний медичний університет МОЗ України

CHANGES OF THE HEMOSTASIS SYSTEM IN THE INJURED
PERSONS IN FRACTURES OF LONG BONES OF THE LOWER
EXTREMITIES
О. О. Таrabrin, І. S. Grichushenko
исока частота травматично
го пошкодження підтверд
жує актуальність вивчення
імовірних ускладнень ске
летної травми, особливо тромбоге
морагічних ускладнень при пере
ломі ДК НК [1]. За будь—якої травми
виникає пошкодження внутрішньої
оболонки стінки судин внаслідок
стискання гематомою, набряком,
уламками кісток, ішемії судини. Ви
являють всі елементи тріади Вірхова
(ураження стінки судин, стаз, гіпер
коагуляцію) [2].
При переломах кісток кінцівок
виникають умови для неконтрольо
ваного порушення в усіх ланках сис
теми гемостазу [1]. За даними літера
тури, ризик виникнення тромбозу
глибоких вен при переломі гомілки і
стегна досягає 40—50%, у 80% хво
рих перебіг тромбозу безсимптом
ний [1, 3].
Більшість досліджень присвячені
вивченню та корекції гіперагре
гаційного та гіперкоагуляційного
стану у потерпілих при переломі
кінцівок. Використання антикоагу
лянтних засобів спричинило збіль
шення частоти геморагічних ус
кладнень. Одночасна активація сис
теми фібринолізу — це односпрямо
ваний підхід, який не є достатнім [4,
5]. Існуючі підходи до діагностики,
лікування й профілактики тромбо
геморагічних ускладнень не забез
печують надійного захисту пацієн
тів від цих ускладнень при переломі
ДК НК на всіх етапах лікування, що
зумовлює необхідність використан
ня інших гемостазіологічних кри
теріїв, що дають уяву про механізми
функціональної взаємодії зсідальної
и протизсідальної системи крові,

В
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Реферат
Проаналізовані зміни гемостазу у потерпілих при переломі довгих кісток (ДК)
нижніх кінцівок (НК). Здійснене комплексне динамічне дослідження системи гемо&
стазу перед хірургічним втручанням у 76 потерпілих, у яких виник перелом ДК НК
та 31 — з пошкодженням меніска. Для дослідження системи зсідання крові вико&
ристаний інструментальний діагностичний метод — низькочастотна п'єзоелект&
рична тромбоеластографія (НПТЕГ). До початку лікування у хворих виявляли зсув
в системі гемостазу у бік гіперкоагуляції, пригнічення фібринолітичної та
тромбінової активності, інтенсивності спонтанної агрегації тромбоцитів, трива&
лості формування фібринтромбоцитарної структури згортка; збільшення фібринт&
ромбоцитарної константи крові, зменшення сумарного показника ретракції та
спонтанного лізису згортка. Порушення в системі гемостазу у потерпілих може
спричинити тромбогеморагічні ускладнення, що зумовлює необхідність
раціонального вибору способів профілактики та інтенсивної терапії порушень си&
стеми гемостазу перед операцією.
Ключові слова: перелом довгих кісток нижніх кінцівок; система гемостазу; ге&
мовіскозиметрія.

Abstract
The changes of hemostasis in the injured persons in the lower extremities long bones
fracture were analyzed. Complex dynamic investigation of the hemostasis system was
conducted preoperatively in 76 injured persons, in whom long bones of the lower
extremities fracture have occurred, and in 31 — with injury of meniscus. Instrumental
diagnostic method — a low—frequency piezoelectric thromboelastography — was
applied for investigation of the blood coagulation system. The shift in a system of hemo&
stasis towards hypercoagulation, fibrinolytic and the thrombine activity inhibition, the
thrombocytes spontaneous aggregation intensity, duration of formation of a clot fib&
rinthrombocytic structure; the blood fibrinthrombocytic constanta enhancement, a
summary index of the clot retraction and spontaneous lysis reduction were revealed in
a hemostasis system befor start of the treatment. The hemostasis system disorders in
the injured persons may cause thrombohemorrhagic complications, what trusts a
necessity for rational choice of preoperative methods of prophylaxis and intensive ther&
apy in a system of hemostasis.
Кey words: fracture of long bones of the lower extremities; system of hemostasis;
hemoviscosimetry.

визначають її гемостатичний по
тенціал [4, 5].
Альтернативою існуючої методо
логії коагулологічних досліджень
венозної крові є функціональний
системний підхід до оцінки гемоко
агуляційного стану хворих з вико
ристанням навантажувальних проб.
Розроблена І. І. Тютриним і співавто
рами функціональна проба з ство
ренням
дворазової
локальної

гіпоксії верхньої кінцівки дозволяє
оцінити компенсаторні можливості
системи зсідання крові та фібри
нолізу [6]. Модельований тест—под
разником короткочасний стан
предтромбозу, зумовлений стазом
крові, зміною її рН та пошкоджен
ням судинного ендотелію, формує
Вірховську тріаду внутрішньосудин
ного тромбіноутворення [2]. У
відповідь на появу в системному
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кровотоку тромбіну активується
протизсідальна система крові, під
вищується простациклінгенеруюча
активність судинного ендотелію, що
попереджає тромбоутворення, це
дає уяву про активність ланок систе
ми регуляції агрегатного стану крові
та їх взаємодії в забезпеченні адек
ватного гемостатичного потенціалу
крові. Вивчення резервних можли
востей коагуляційної ланки системи
гемостазу і сумарної літичної актив
ності крові у взаємозв'язку з функ
ціональними можливостями серце
во—судинної системи хворого доз
волить розширити сучасні уявлення
про механізми тромбонебезпеки і
виявити нові підходи до профілак
тики та прогнозування тромбогемо
рагічних ускладнень при переломі
ДК НК [6, 7].
Метою дослідження є визначен
ня характеру, можливості монітору
вання та корекції змін функціональ
ного стану компонентів системи ге
мостазу і фібринолізу у хворих в
період підготовки до оперативного
лікування; ступеня тромбонебезпе

Òàáëèöÿ 1.

ки на основі вивчення функціональ
ного стану судинно—тромбоцитар
ного, коагуляційного компонентів
системи гемостазу і фібринолізу та
їх порушення у потерпілих при пе
реломі ДК НК.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені потерпілі з приводу
перелому ДК НК (стегна та гомілки),
а також хворі, оперовані з приводу
пошкодження менісків, яких лікува
ли в Клінічному шпиталі Державної
прикордонної служби України. Зага
лом було 107 хворих віком від 18 до
92 років, чоловіків — 57,7%, жінок —
42,3%.
Хворі розподілені на три групи: з
пошкодженнями менісків (1—ша
група), з переломом кісток гомілки,
(2—га група) та з переломом стегна
(3—тя група).
Дослідження системи гемостазу
здійснювали одразу після госпіталі
зації хворих та у 1—шу добу лікуван
ня за експрес—методом гемокоагу
лографії з використанням аналіза

Ïîêàçíèêè ãåìîñòàç³îãðàìè â îáñòåæåíèõ.
Âåëè÷èíà ïîêàçíèê³â â ãðóïàõ (Õ ± m)

Ïîêàçíèê
1–é

2–é

3–é

r, õâ
k, õâ
Ar, â³äí. îä.
T, õâ
AÌ, â³äí. îä.
F, %
t, õâ
Kk, â³äí. îä.
Ïðèì³òêà.

5,3 ± 0,1
4,1 ± 0,2*
3,7 ± 0,2*
4,5 ± 0,1
2,6 ± 0,4*
1,9 ± 0,1*#
–10,9 ± 0,3
–18,1 ± 0,9*
–15,8 ± 1,2*
47,0 ± 0,8
41,1 ± 2,0*
41,1 ± 3,5*
647,6 ±9,0
778 ± 24,7*
783,5 ± 21,5*
14,2 ± 0,5
7,7 ± 0,7*
12,9 ± 2,1#
41,12 ± 2,05
41,1 ± 3,49
37,9 ± 5,51
22,65 ± 3,8
60,9 ±3,4
39,5 ± 6,1
Ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè:
* – ó êîíòðîëüí³é ãðóï³; # – ó õâîðèõ 2–¿ ãðóïè (ð<0,05).

Òàáëèöÿ 2.

Ðåçóëüòàòè ÍÏÒÅÃ ïðè ïðîâåäåíí³ ³øåì³÷íî¿ ïðîáè

Ïîêàçíèê

r, õâ
k, õâ
Ar, â³äí. îä.
T, õâ
AÌ, â³äí. îä.
F, %
t, õâ
Kk, â³äí. îä.
Ïðèì³òêà.

äî ïðîáè

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà (x ± m)
Ï³ñëÿ ïðîáè çà òèïó ðåàêö³¿ ñèñòåìè ãåìîñòàçó
êîìïåíñîâàíîãî
ñóáêîìïåíñîâàíîãî

5,3 ± 0,1
5,47 ± 0,2*
5,57 ± 0,3*
4,5 ± 0,1
4,95 ± 0,1
5,1 ± 0,1*
–10,9 ± 0,3
–9,2 ± 1,5*
–9,8 ± 1,7*
47,0 ± 0,8
51,55 ± 0,84*
49,34 ± 0,53*
647,6 ± 9,0
666,4 ± 9,1
646,2 ± 10,41*
14,2 ± 0,5
14,84 ± 0,5*
15,1 ±0,4*
41,12 ± 2,05
15,35 ± 0,51
13,64 ± 0,43*
22,65 ± 3,8
25,52 ± 3,61*
19,1 ± 3,64*
* – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè
äî ïðîâåäåííÿ ïðîáè (ð <0,05). Òå æ ó òàáë. 3.
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тора реологічних властивостей кро
ві портативного АРП—01, розробле
ного НПО "МЕДНОРМ" і впровадже
ного в клінічну практику на кафедрі
анестезіології та інтенсивної терапії
з післядипломною освітою. Також
проводили комплексну оцінку сис
теми гемостазу з застосуванням
стандартних клініко—лаборатор
них методів дослідження. Також
проводили дослідження після про
ведення проби з дворазовою ло
кальною гіпоксією верхньої кінців
ки для оцінки резервних можливос
тей системи гемостазу.
Принцип дії приладу: реєстрація
в'язкосних характеристик крові або
плазми при її зсіданні шляхом вимі
рювання енергії згасання коливань
механічного резонансного елемен
та (зонда), вміщеного у досліджува
ну пробу, розташованого в термо
статичній кюветі. Збуджуючий
п'єзоелектричний перетворювач ви
кликає плоскі звукові коливання
зонда з заданою амплітудою. Меха
нічна енергія згасання коливань
зонда, що залежить від зміни харак
теристик досліджуваного середови
ща, перетворюється за допомогою
прийомного п'єзоелектричного пе
ретворювача на електричний по
тенціал, який реєструють потенціо
метром. При цьому досліджувані ха
рактеристики проби вимірюють
безперервно. Прилад забезпечує ви
ведення на персональний комп'ю
тер графіка зміни опору досліджува
ного середовища коливанням зонда,
закріпленого на віброелектричному
датчику: r — інтенсивність контакт
ної фази коагуляції; k — константа
тромбіну (тривалість утворення
згортка); t — константа зсідання
крові; Аr — інтенсивність спонтан
ної агрегації тромбоцитів; Kk — ак
тивність тромбіну; АM — максималь
на щільність згортка (фібрин—
тромбоцитарної структури крові); Т
— тривалість формування фібрин—
тромбоцитарної структури згортка
(тотального зсідання крові), хв; F —
інтенсивність ретракції та лізису
згортка.
Дослідження проведене відповід
но до законодавства України з пи
тань медичної етики, схвалене на за
сіданні Комісії з питань біоетики
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Одеського національного медично
го університету.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
При вивченні вихідного агрегат
ного стану крові у потерпілих при
переломі ДК НК виявлені зміни ге
мостатичних показників, що віро
гідно відрізнялись від таких у кон
тролі. Вихідні показники даних ге
мовіскозиметрії хворих представ
лені у табл. 1.
У потерпілих за наявності пере
ломів виявлен зсув в системі гемо
стазу у бік гіперкоагуляції та пригні
чення фібринолітичної активності,
що підтверджено змінами гемовіс
козиметрії: зменшення періоду ре
акції (r) на 22,6% (у 2—й групі) та на
30,2% (у 3—й групі) у порівнянні з
такими у 1—й групі;
— пригнічення активності тром
біну (Kk) на 42,2% (у 2—й групі) та
57,8% (у 3—й групі);
— зменшення інтенсивності
спонтанної агрегації тромбоцитів
(Ar) на 33,9% (у 2—й групі) та 55,1%
(у 3—й групі);
— зменшення тривалості форму
вання
фібринтромбоцитарної
структури згортка (Т) в 2—й і 3—й
групах максимально на 12,6%;
— збільшення фібринтромбоци
тарної константи крові (АМ) на
20,1% (у 2—й групі) та на 20,9% (у 3
групі);
— зменшення сумарного показ
ника ретракції та спонтанного лізи
су згортка (F) на 48% (у 2—й групі), у
3—й групі середній показник був у
межах норми, проте, цей результат
можна оцінювати з огляду на значну
амплітуду коливань показників, що
свідчить про необхідність здійснен
ня індивідуального моніторингу
стану системи зсідання крові.
Показники гемовіскозиметрії
оцінювали до і після проведення
функціональної проби.
Під час проведення ішемічної
проби у хворих 1—ї групи виявлені
два типи реакції системи гемостазу:
1—й тип — субкомпенсований, що
супроводжується збільшенням ак
тивності тромбіну; 2—й тип — ком
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Òàáëèöÿ 3.
Ïîêàçíèê

Ar, â³äí. îä.
r, õâ
Kk, â³äí. îä.
k, õâ
t, õâ
AM, â³äí. îä.
T, õâ
F, %

Ïîêàçíèêè ãåìîâ³ñêîçèìåòð³¿ äî ³ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ
ôóíêö³îíàëüíî¿ ïðîáè ïåðåä îïåðàö³ºþ
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà
äî ïðîáè

ï³ñëÿ ïðîáè

–16,95 ± 1,05
3,9 ± 0,2*
44,44 ± 2,5*
2,25 ± 0,25*
45,3 ± 3,2
780,75 ± 21,5
41,1 ± 2,8
10,3 ±1,4

–15,26 ± 1,1
2,1 ± 0,3*
72,43 ± 2,8*
1,4 ± 0,19*
50,1 ± 3,4
830,4 ± 77
40,9 ± 3,6
11,9 ± 3,2

пенсований, що супроводжується
зменшенням активності тромбіну.
Реакція прокоагулянтної ланки
гемостазу у відповідь на вплив тест—
подразника функціональної проби
характеризувалась зсувом гемокоа
гуляційного потенціалу в бік гіпоко
агуляції, що зумовлене пригнічен
ням функціональної активності І
фази зсідання крові на тлі підвищен
ня активності тромбіну.
У табл. 2 представлені показни
ки НПТЕГ, зареєстровані до і після
проведення ішемічної проби за ком
пенсованого (у 21 хворого) і суб
компенсованого (у 10) типу реакції
системи гемостазу.
Відзначене достовірне (p < 0,05)
зменшення r — на 46,16%, збільшен
ня Kk — на 38,6%, зменшення k — на
37,78%, збільшення на 7,67%. Ди
наміка показників коагуляційного
компоненту гемостазу свідчила, що
під впливом функціональної проби
виникає виражена гіперкоагуляція
(табл. 3).
Зміни агрегаційної активності
тромбоцитів (Ar), t (характеризує ІІІ
фазу зсідання крові), фібринолізу
(F), максимальної щільності згортка
(АМ), тривалості формування згорт
ка (Т) недостовірні.
Оцінюючи результати гемовіско
зиметрії до і після проведення про
би, у хворих відзначали хрономет
ричну гіперкоагуляцію, що зумовле
не активацією І—ІІІ фаз зсідання
крові за відсутності змін первинного
гемостазу та фібринолітичної ак
тивності. Такий тип реакції системи
регуляції зсідання крові вважали де
компенсованим, тромбонебезпеч

ним. Результати функціональної
проби свідчили про виснаження ре
зервних можливостей фібринолізу.
Отримані дані обробляли за ме
тодами варіаційної статистики, ви
користовували програми Statistica
version 6,0 та Microsoft Excel 7,0.

ВИСНОВКИ
1. В усіх потерпілих при пере
ломі ДК НК відзначено тромбоне
безпечність, з приводу чого не
обхідне здійснення своєчасного
моніторингу системи гемостазу.
2. Застосування функціональної
проби з створенням дворазової ло
кальної гіпоксії верхньої кінцівки
дозволило оцінити компенсаторні
можливості системи регуляції агре
гатного стану крові та всіх ланок си
стеми гемостазу.
3. НПТЕГ дозволяє навіть до опе
рації виявити ступінь тромбонебез
пеки та дисфункції системи гемо
стазу, її можна використовувати як
експрес—діагностику і монітору
вання функціонального стану ком
понентів гемостазу. Достоїнством
методу є стандартизація досліджен
ня, простота виконання, викорис
тання малого об'єму крові, опера
тивність отримання та високий
ступінь відтворення результатів.
4. Рання й цілеспрямована діаг
ностика та корекція порушень сис
теми гемостазу у хворих, починаю
чи з моменту госпіталізації, дозволяє
зменшити частоту тромбогемора
гічних ускладнень, покращити
якість лікування та зменшити трива
лість лікування хворого у стаціонарі.
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ВЗГЛЯД АНЕСТЕЗИОЛОГА НА ПАТОГЕНЕЗ ШОКА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ
Е. В. Ивахненко
Городская инфекционная больница, г. Севастополь

OPINION OF ANESTHESIOLOGIST ON PATHOGENESIS
OF SHOCK, TAKING INTO ACCOUNT
THE INFUSION THERAPY POINT OF VIEW
Е. V. Ivakhnenko
При всех вариантах шока, за исключением нейро
генного, нарушается деятельность практически всех ор
ганов [1], возникает синдром полиорганной недоста
точности (СПОН). Непосредственными условиями, оп
ределяющими выраженность полиорганной дисфунк
ции, являются разная способность органов противосто
ять гипоксии и уменьшению перфузии, шоковый фак
тор (гиповолемический, кардиогенный, септический) и
исходное функциональное состояние органа [2]. В ос
нове прогрессирующего повреждения и дисфункции
органов лежат три синдрома: невозобновленной орган
ной перфузии (no reflow), реперфузионного поврежде
ния и кислородной задолженности [3]. Капиллярная ор
ганная перфузия определяется тремя факторами: уров
нем давления изгнания, величиной просвета артериол и
реологическими свойствами крови. При восстановле
нии перфузии тканей после длительной ишемии и ги
потензии возникают три реперфузионных парадокса:
кальциевый, кислородный и осмоляльный, характери
зующиеся значительным увеличением потребления
тканями ионов кальция, кислорода и повышением внут
риклеточной осмоляльности [4].
Влияние эндотоксинов и медиаторов воспалитель
ного ответа, а также последующая массивная гибель
клеток вследствие гипоперфузии и гипоксии являются
одной из причин активации иммунокомпетентной сис
темы, дополнительно стимулируют каскад цитокинов
— основу синдрома системного воспалительного отве
та (ССВО) [5]. Подобные механизмы, формирующие си
стемный воспалительный ответ на бактериальный эн
дотоксин, составляют основу патогенеза инфекцион
но—токсического шока (ИТШ) [6]. По современным
представлениям, медиаторный ответ на сверхсильные
раздражители, которыми являются шок, эндотоксемия,
формируется при активном взаимодействии клеток им
мунокомпетентной системы, эндотелия, системы гемо
коагуляции. Нарушение микроциркуляции, проникно
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вение в кровоток эндотоксинов граммотрицательных
микроорганизмов обусловливает формирование шок—
индуцированной "эндотелиопатии" [7]. В настоящее
время сосудистый эндотелий считают ключевым фак
тором регуляции артериального давления. Это положе
ние подтверждено открытием наиболее мощного вазо
дилататора — эндотелий—релаксирующего фактора,
идентифицированного как оксид азота (NО). Продук
ция NО многократно увеличивается под влиянием ци
токинов, продуктов перекисного окисления липидов,
активированных лейкоцитов. Именно NО является ве
дущей причиной септической вазодилатации и гипо
тензии. Эндотелий участвует в метаболизме таких регу
ляторов сосудистого тонуса, как ангиотензинпревраща
ющий фермент, брадикинин, калликреин, катехолами
ны, лейкотриены. Массивный выброс в кровоток этих
медиаторов, NО определяют повышение проницаемос
ти стенки сосудов и вазодилатацию, характерные для
ИТШ и СПОН. Важную роль в возникновении СПОН иг
рает система комплемента. Как при классическом, так и
альтернативном пути активации комплемента форми
руется фактор С5b, что инициирует действие мембра
ноатакующего комплекса — универсального перфора
тора клеточных мембран. Кроме того, компоненты С3а
и С5а являются мощными хемоаттрактантами, способ
ствующими активации и агрегации лейкоцитов. Мигра
ция активированных нейтрофильных гранулоцитов в
интерстиций органов завершается "метаболическим
взрывом", сопровождается освобождением целого ряда
ферментов, способных повреждать ткани. Эйкозанои
ды также являются мощными медиаторами сепсиса и
СПОН, обусловливающими возникновение лихорадки,
легочной и артериальной гипотензии. Другими важны
ми медиаторами шока и СПОН являются фактор актива
ции тромбоцитов, эндогенные опиоиды, вазоактивный
интестинальный пептид, фактор депрессии миокарда
(возможно, им может быть NО) [4]. Основным медиа
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торным звеном сепсиса, ИТШ и СПОН в настоящее вре
мя считают цитокины, в частности, фактор некроза
опухолей—α (TNF—α), интерлейкины (ИЛ), в том числе
ИЛ—1, ИЛ—2, ИЛ—6, интерфероны (INF—α, INF—γ).
Эти цитокины выделяют активированные эндотокси
ном или другими антигенами моноциты и лимфоциты.
Одной из основных мишеней их влияния является сосу
дистый эндотелий. Уровень цитокинов значительно по
вышается при септических состояниях и коррелирует с
тяжестью заболевания. Установлена высокая корреля
ционная связь уровня TNF—α с возможностью леталь
ного исхода. Это обусловлено тем, что TNF—α является
центральным звеном взаимодействий цитокинов [8].
Следствием "медиаторного взрыва" при критических
состояниях являются аутокатаболизм, капиллярная
утечка, деструкция тканей [4].
Таким образом, если даже причиной шока была ги
поволемия, а не инфекционный агент, активация меди
аторных механизмов, запущенных ею, может реализо
ваться в виде ССВО и СПОН. Капиллярная утечка и вазо
дилатация замыкают порочный круг гемодинамичес
ких расстройств, увеличивают гиповолемию и обуслов
ливают перераспределение кровотока [1].
Важную роль в формировании ССВО играет гипо
перфузия кишечника. Поражение слизистой оболочки
кишечника является первым следствием спланхничес
кой катехоламиновой вазоконстрикции. Это способст
вует повышению проницаемости кишечного барьера
для граммотрицательной микрофлоры кишечника, ак
тивации ассоциированной с кишечником лимфоидной
ткани и прямой транслокации микрофлоры кишечни
ка. Таковы основные пути формирования СПОН, вклю
чающей острый респираторный дистресс синдром
(ОРДС), острую почечную недостаточность (ОПН), ост
рую недостаточность печени, синдром диссеминиро
ванного внутрисосудистого свертывания (ДВС) крови,
нарушения функции центральной нервной системы
(ЦНС) [1]. СПОН является основной причиной смерти в
отделениях реанимации общего профиля. Летальность
при СПОН зависит от числа пораженных систем и орга
нов, составляет в среднем 70%.
Одним з основных компонентов СПОН является
ОРДС. Его основной патогенетический механизм—син
дром "капиллярного пропитывания", характеризую
щийся образованием лейкоцитарных инфильтратов в
интерстиции легких, пропитыванием молекулами бел
ка и жидкости с последующим ограничением жизнен
ной емкости легких, шунтированием легочного крово
тока, изменением механических свойств легких [3]. Ти
пичными признаками ОРДС являются высокая чувстви
тельность к инфузионной нагрузке, значительное ухуд
шение легочного газообмена под влиянием инфузион
ной терапии [1].
Вторым частым компонентом СПОН является ОПН
— "шоковая почка", причиной возникновения которой
являются гидроионные расстройства, нарушения кис
лотно—основного состояния, системные гемодинами
ческие расстройства, а также нарушения микроцирку
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ляции. Гидроионные расстройства включают гипергид
ратацию клеток вследствие осмотической гипотонии
плазмы и нарушения кислотно—основного состояния.
При гиповолемии почечный кровоток под влиянием
ангиотензина II и катехоламинов существенно умень
шается и перераспределяется из коркового в мозговое
вещество почек. При несвоевременном устранении та
ких нарушений выявляют острый тубулонекроз, по
вреждение клубочков с формированием ОПН [8].
Острая недостаточность печени, или ишемический
гепатит, играет важную роль в необратимости шоково
го состояния. Гипотензия продолжительностью более
10 ч сопровождается обратимыми набуханием и вакуо
лизацией гепатоцитов, при ее длительности более 24 ч
возникает гепатонекроз. Доказано участие печени в ме
таболизме молочной кислоты. Уменьшение печеночно
го кровотока, наряду с анаэробным обменом в других
тканях, может играть определенную роль в возникнове
нии лактотацидоза [9].
ДВС—синдром нередко обусловлен теми же причи
нами, что и септический шок, активацией каскадных
механизмов гомео— и гемостаза (системы комплемен
та, метаболитов арахидоновой кислоты, XII фактора и
др.). Немаловажную роль в формировании ДВС—синд
рома играет "сладж" форменных элементов вследствие
замедления кровотока. Своевременное улучшение рео
логических свойств крови и периферического кровото
ка играет важную роль в предупреждении и лечении
ДВС—синдрома [10].
В основе нарушения функции ЦНС лежат как гемо
динамические механизмы, так и тесно связанные с
функцией печени метаболические процессы, в частнос
ти, обмен аминокислот с разветвленной цепью [11].
Важнейшим направлением в изучении патогенеза
критических состояний является исследование гормо
нального статуса, отражающего степень стрессорного
воздействия, адаптационные возможности регулятор
ных систем [10]. Анализ гормонального статуса (уровня
Т3, Т4, кортизола) и тяжести эндогенной интоксикации
свидетельствует об их тесной взаимосвязи, высокой ин
формативности и прогностической значимости этих
показателей [8]. Гормональный ответ во многом опреде
ляет как патофизиологию жидкостных пространств ор
ганизма в условиях критического состояния, так и фор
мирование метаболического ответа на стрессорное
влияние [11]. Длительная симпатомиметическая под
держка кровообращения в условиях интенсивной тера
пии негативно влияет на синтез гормонов анаболичес
кой направленности, увеличивая характерный для шока
и СПОН гиперметаболизм и катаболизм [6]. Адренерги
ческая стимуляция у таких пациентов подавляет секре
цию инсулина, существенно изменяет секрецию глюка
гона и других "катаболических" гормонов, что способ
ствует прогрессированию катаболизма на фоне гипер
гликемии [12]. Физиологической характеристике ги
перметаболизма соответствует значительное увеличе
ние энергопотребления организма наряду с увеличени
ем потребления кислорода, продукции СО2 в целом и
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сердечного выброса, в частности, а также расхода не
только углеводов, но и жиров, и аминокислот в качестве
энергетических субстратов, повышенной эскреции азо
та с мочой, снижение антиинфекционной резистентно
сти [4]. Результирующим эффектом гиперметаболизма
является белковая недостаточность и прогрессирующее
истощение. Отмечена значительная роль гиперметабо
лизма в формировании СПОН [10].

Таким образом, необходимо изучение этих вопро
сов, что позволит получить необходимые ответы и вне
дрить в практику наиболее эффективные типы инфузи
онной ресусцитации у пациентов при тяжелых наруше
ниях гемодинамики, сопровождающихся ИТШ и СПОН
[13, 14].
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МОЖЛИВОСТІ ВІДЕОЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЇ
З ВИСОКОЮ РОЗДІЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ В РЕЖИМАХ
ВИСОКОГО ЗБІЛЬШЕННЯ І ВУЗЬКОСМУГОВОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
В ДОГІСТОЛОГІЧНІЙ ДІАГНОСТИЦІ РАКУ ШЛУНКА
Т. В. Бухaрін, В. О. Яковенко, О. Г. Курик
Універсальна клініка "Оберіг", м. Київ,
Науково—практичний центр профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами, м. Київ

POSSIBILITIES OF VIDEOESOPHAGOGASTRODUODENOSCOPY
WITH HIGH RELEASING CAPACITY IN REGIMES OF HIGH
ENHANCEMENT AND A NARROW—STRIP
VISUALIZATION IN PREHISTOLOGICAL DIAGNOSIS
OF GASTRIC CANCER
Т. V. Bukharin, V. О. Yakovenko, О. G. Kuryk
Рак шлунка (РШ), за даними Національного канцер—
реєстру України, у 2013 р. в Україні виявлений 10 291
хворого [1]. У структурі онкологічних захворювань у чо
ловіків він посідає четверте місце, у жінок — сьоме
місце; у структурі онкологічної летальності друге місце
— у чоловіків, третє — у жінок. Слід відзначити, що лише
у 10% спостережень захворювання виявлене під час
профілактичного огляду. РШ I — II стадії діагностований
у 36%, III стадії — у 27%, IVстадії — у 33% хворих [1].
Все це свідчить про незадовільну роботу первинної
ланки амбулаторно—поліклінічної допомоги, недоста
ток оснащення ендоскопічних кабінетів, недостатньо
високий професійний рівень лікарів—ендоскопістів.
Останнім часом у медичній літературі з`явилися
повідомлення про використання відеоендоскопів з ви
сокою роздільною здатністю в режимах високого
збільшення (×115) і вузькосмугової візуалізації (NBI —
Nаrrow—Band Imaging) у діагностиці РШ [2 — 5] та мож
ливості догістологічної верифікації діагнозу [6]. Наводи
мо власне клінічне спостереження.
Хвора М., 48 років, звернулась до клініки зі скаргами
на біль у шлунку, слабість, значне схуднення, запаморо
чення, блювання "кавовою гущею", випорожнення чор
ного забарвлення. Захворювання виникло гостро 3 тиж
тому, коли з`явився біль у шлунку. З приводу цього звер
нулась у клініку за місцем проживання, проведена езо
фагогастродуоденофіброскопія (ЕГДФС), діагностована
"еритематозна гастропатія". Призначений пантопрозол
по 40 мг двічі на добу. На тлі застосування пантопрозолу
стан хворої погіршився, через 1 тиж лікування вона
госпіталізована до міської лікарні з ознаками шлункової
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кровотечі. У невідкладному порядку проведена ЕГДФС,
висновок: "ерозивна гастропатія, ускладнена кровоте
чею Forrest Ib". Проведене консервативне лікування,
кровотеча припинена, стан хворої стабілізований, вміст
гемоглобіну 93 г/л, випорожнення звичайного забарв
лення, призначена антисекреторна терапія.
У відділенні ендоскопії та малоінвазивної хірургії
Медичного центру "Універсальна клініка "Оберіг" про
ведені комплексна відеоезофагогастродуоденоскопія,
проксимальна єюноскопія, ендомікроскопія (×115),
NBI—хромоскопія. Інверсія в шлунку, прецизійна
біопсія (OLGA — Оperative Link for Gastritis Assessment)
[7] з використанням відеогастроскопа Оlympus Q—
160Z, процесора Оlympus EVIS EXERA II.
Стравохід вільно прохідний. Стравохідний отвір
діафрагми 42 см; вершини складок шлунка 41 см;
палісадні судини є. Стравохідно—шлунковий перехід 41
см. Z—лінія 41 см. Ознак циліндричної метаплазії (CLE)
немає. Слизова оболонка стравоходу блідо—рожева.
Кардіальна складка нещільно охоплює ендоскоп.
Шлунок звичайних розмірів та форми, вільно роз
правляється повітрям. У порожнині помірна кількість
прозорого секрету та слизу. Слизова оболонка гіперемо
вана, поздовжні ямки. Стравохідно—шлунковий кут не
деформований, складки звичайних розмірів. Пери
стальтика активна. Воротар округлий. Рефлюксу жовчі
немає.
В антральній частині шлунка слизова оболонка гіпе
ремована, ямки поздовжні. По малій кривині (середня
третина тіла шлунка) до кардії з переходом на задню
стінку виявлений виразковий дефект розмірами 7,0 × 4,0
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Рис. 1.
Ендофото.
Карцинома тіла, кардіальної частини
шлунка, мала кривина, у білому світлі.

Рис. 2.
Ендофото.
Карцинома тіла шлунка.
NBI&хромоскопія, штопороподібні
судини (стрілка). Зб. ×115.

см, під шаром фібрину, краї чітки, горбисті (рис. 1).
Фібрин частково відмитий з застосуванням розчину си
метикону, чітко диференціюються ділянки з нерегуляр
ним судинним рисунком, штопороподібні судини (рис.
2). Здійснена політопна прецизійна біопсія.
Дванадцятипала кишка (ДПК) оглянута повністю.
Ампула ДПК не деформована, можливо вільно роздути
повітрям, прохідна для ендоскопа. Слизова оболонка
рожева, ворсинки збережені.Слизова оболонка заам
пульного відділу без ознак запалення. Великий сосочок
ДПК не змінений. Експрес—тест на Helicobacter pylori
(Хелпіл) позитивний. Висновок ендоскопічного дослід
ження: карцинома тіла, кардіальної частини шлунка (2
тип за Паризькою класифікацією новоутворень [8]);
догістологічний висновок: перстнеподібноклітинний
рак (?), атрофія (?), метаплазія (?) слизової оболонки
шлунка.
Висновок гістологічного дослідження. У шматочку
слизової оболонки антральної частини шлунка по малій
кривині — хронічний атрофічний гастрит з повною во
гнищевою (тонкокишковою) метаплазією залоз (ат
рофія 40%); з стравохідно—шлункового кута — хроніч
ний поверхневий гастрит; з антральної частини по ве
ликій кривині — хронічний поверхневий гастрит; з тіла
шлунка по малій кривині — низькодиференційована
аденокарцинома з елементами перснеподібноклітин
ного раку, G3 (рис. 3); з тіла шлунка по великій кривині —
хронічний поверхневий гастрит.
З метою додаткового обстеження та з`ясування
справжніх розмірів патологічного процесу проведена
мультиспіральна комп`ютерна томографія черевної по
рожнини та порожнини таза з контрастним підсилен
ням. Стінка шлунка по малій кривині нерівномірно по
товщена, слабо накопичує контрастну речовину в ар
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Рис. 3.
Мікрофото.
Низькодиференційована
аденокарцинома з елементами
перснеподібноклітинного раку, G3.
Забарвлення гематоксиліном
та еозином. Зб. ×200.

теріальну фазу. Відзначено тяжистість навколишньої
жирової клітковини. Множинні перигастральні лімфа
тичні вузли вздовж малої кривини шлунка діаметром до
11 мм по короткій осі. Множинні заочеревні лімфатичні
вузли діаметром до 20 мм по короткій осі.
При РШ у слизовій оболонці руйнується специфіч
ний ямковий рисунок, утворюються нові капіляри ха
рактерної штопороподібної форми, що використову
ють як маркери під час прецизійної біопсії.
Для підвищення якості діагностики онкологічних
процесів слизової оболонки шлунка слід дотримувати
таких принципів:
— використання відеоендоскопів експертного класу;
— перед взяттям біопсії ділянку слизової оболонки
слід відмити від фібрину, детриту, залишків слизу з вико
ристанням симетикону;
— наявність нерегулярного судинного рисунку або
штопороподібних судин є маркером для взяття біопсії.

ВИСНОВКИ
1. Використання ендоскопів з високою роздільною
здатністю в режимах високого збільшення і вузькосму
гової візуалізації дозволяє прицільно робити біопсію з
найбільш інформативних ділянок, що значно підвищує
її результативність.
2. Наявність штопороподібних судин з високою
ймовірністю характерна для низькодиференційованого
перснеподібноклітинного РШ.
3. Можливість догістологічної діагностики онко
логічного процесу з використанням високого збільшен
ня (×115) і вузькосмугової візуалізації (NBI) є перспек
тивним методом, що потребує подальшого вивчення та
впровадження у клінічну практику.
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЕНТЕРОГЕННОЇ КІСТИ СЕРЕДОСТІННЯ
В. Г. Гетьман, Д. В. Мясніков, І. В. Чубар
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ,
Київська міська клінічна лікарня № 17,
Хмельницька обласна лікарня

OBSERVATION OF ENTEROGENIC MEDIASTINAL CYST
V. G. Gehtman, D. V. Myasnikov, І. V. Chubar

В структурі захворювань органів середостіння кісти
становлять 5 — 10%, у зв'язку з дизембріогенною приро
дою більшість з них описують переважно в педіат
ричній практиці [1, 2].Частота дизембріональних кіст, за
даними патологоанатомічного дослідження, становить
1:8200. У чоловіків кісти середостіння виявляють удвічі
частіше, ніж у жінок, у 23% спостережень вони локалізу
ються в зоні верхньої третини стравоходу, проте,
більшість з них розташовані нижче [1, 3]. З клінічних
проявів переважають дисфагія (у 20% спостережень),
біль у надчеревній ділянці (у 20%), загруднинний біль (у
10%) [4, 5].
Наводимо клінічне спостереження вродженої кісти
середостіння у дорослого пацієнта.
Хворий Б., 60 років, звернувся в лікарню зі скаргами
на незначний дискомфорт в грудях під час їди. Під час
ретельного фізичного обстеження та розпитування
хворого встановлено, що біль з’являється під час ковтан
ня твердої їжі та самостійно минає через кілька хвилин,
інші патологічні зміни не виявлені. Ці скарги відзначає
протягом 1 — 1,5 року.
За даними гастродуоденофіброскопії, стравохід
прохідний, слизова оболонка не змінена. На відстані 30
см від різців виявлене утворення, що стискає стінку
стравоходу, напівсферичної форми, довжиною 7 — 8 см.
Слизова оболонка над цією ділянкою не змінена,
просвіт стравоходу звужений на 3/4. Кардія змикається,
вільно прохідна. Інші патологічні зміни травного каналу
не виявлені.
За даними оглядової рентгенографії органів черев
ної порожнини (ОЧП) з контрастуванням, контрастна
речовина вільно проходить по стравоходу до нижньої
третини, де виявлена його деформація праворуч (стис
кання ззовні). Контрастна речовина вільно переміщу
ється в шлунок та дванадцятипалу кишку.
Мультиспіральна комп’ютерна томографія (МСКТ)
органів грудної порожнини (ОГП) з внутрішньовенним
підсиленням (Омнік—300 100 мл). Легені без вогнище
вих та інфільтративних тіней, судинний рисунок нор
мальний, вільна рідина в плевральних синусах не вияв
лена. Корені легень не змінені, головні бронхи без пато
логічних змін. Середостіння розташоване типово, не
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розширене. В грудній частині стравоходу по правому
краю виявлене утворення грушоподібної форми, з
чіткими краями, розмірами 57 × 49 × 40 мм, щільністю
49 — 58 HU (після введення контрастної речовини 62
HU). Лімфаденопатія та інші патологічні зміни не вияв
лені.
При ультразвуковому дослідженні ОЧП та бронхо
скопії патологічні зміни не виявлені. Пацієнту протягом
життя щороку проводили медичний огляд, патологічні
зміни не виявлені.
Діагноз: утворення стравоходу, кіста середостіння (?).
Пацієнту запропоноване планове оперативне втручан
ня. Здійснена правобічна торакотомія, ревізія ОГП. Під
час операції в нижній третині стравоходу виявлене
рідинне утворення неправильної форми, з чіткою кап
сулою, розташоване в товщі мязової оболонки органа.
Здійснено енуклеацію кісти без пошкодження слизо
вої оболонки стравоходу. За межами операційного поля
мутний вміст утворення (60 — 70 мл) видалений шля
хом пункції. Стінки утворення з середини гладенькі, без
включень, видні складки. Висновок гістологічного
дослідження: стінка кісти представлена фіброзною кап
сулою, поодинокими м’язовими волокнами, вистелена
ентероцитами.
Цілісність стінки стравоходу відновлена шляхом на
кладання окремих вузлових швів. Інтраопераційно про
ведено пробу з метиленовим синім для контролю
цілісності стравоходу, встановлений назогастральний
зонд для декомпресії та раннього ентерального харчу
вання. Операція завершена типово з дренуванням пра
вої плевральної порожнини.
Перебіг післяопераційного періоду без ускладень.
Назогастральний зонд видалений на 7—му добу, дренаж
плевральної порожнини — на 9—ту добу. Пацієнт випи
саний для амбулаторного лікування у задовільному
стані на 11—ту добу після операції.
Залишилося одне запитання, на яке ми не знайшли
відповідді в доступній літературі, що було причиною ак
тивного росту залишків ентеральної трубки в атипово
му місці у пацієнта віком 60 років, якого неодноразово
обстежували і не виявляли жодних змін.
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ПЕРВИННА MALT—ЛІМФОМА ЛІВОЇ ЛЕГЕНІ, ПОЄДНАНА
З ЛЕГЕНЕВИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ
П. В. Кузик, Ю. Ф. Кошак
Львівське обласне патологоанатомічне бюро,
Тернопільський обласний протитуберкульозний диспансер

PRIMARY MALT—LYMPHOMA OF THE LEFT PULMONUM,
COMBINED WITH PULMONARY TUBERCULOSIS
P. V. Kuzyk, Yu. F. Koshak
В—клітинна лімфома маргінальної зони лімфоїдної
тканини, асоційована з слизовою оболонкою (MALT—
лімфома — Mucosal Associated Lymphoid Tissue) нале
жить до групи екстранодальних неходжкінських В—
клітинних лімфом низького ступеня злоякісності [1—3].
Пухлина походить з В—лімфоцитів маргінальної зони
тканини лімфоїдних фолікулів, асоційованої з слизовою
оболонкою бронхів. MALT—лімфоми легень становлять
70 — 90% в структурі первинних легеневих лімфом та
близько 0,5% усіх первинних новоутворень легень [3]. В
літературі є поодинокі повідомлення про поєднання
MALT—лімфоми легень та легеневого туберкульозу [4,5].
Наводимо власне спостереження.
Пацієнт Л., віком 47 років. Патологічні зміни у
верхній частці лівої легені виявлені у квітні 2014 р. під
час планового флюорографічного контролю. Хворий
скаржився на підвищення температури тіла ввечері до
37,0 — 37,2 °С. У 1994 р. перебував на лікуванні в облас
ному протитуберкульозному диспансері з приводу ту
беркульозного орхоепідидиміту, виконана резекція
лівого надяєчка. Протягом 2 міс проводили протитубер
кульозну терапію — динаміка позитивна. В обласному
протитуберкульозному диспансері пацієнту проведене
комплексне обстеження з використанням клініко—ла
бораторних та інструментальних досліджень. Результа
ти обстеження у межах норми, при дослідженні харко
тиння мікобактерії туберкульозу не виявлені. За даними
спіральної комп'ютерної томографії органів грудної по
рожнини у лівій легені в проекції СV виявлена ділянка
інфільтративної консолідації паренхіми клиноподібної
форми, основою до плеври, розмірами 3,2 × 2,5 × 1,5 см;
у СI, СII сегментах обох легень дрібні перибронхіальні
вогнища малої щільності.
На основі результатів комплексного обстеження
встановлений клінічний діагноз: рецидив туберкульозу
верхньої частки лівої легені (інфільтративний), дестр+
МБТ— М— К— Гіст0 Резист0 кат. 1 ког. 3, дифузний
двобічний деформуючий ендобронхіт. Призначено
протитуберкульозну хіміотерапію тривалістю 2 міс
(інтенсивна фаза): ізоніазид 0,3 г на добу, рифампіцин
0,6 г на добу, піразинамід 2 г на добу, етамбутол 1,6 г на
добу. Переносність препаратів задовільна, маса тіла
пацієнта збільшилася на 3 — 4 кг, нормалізувалася тем
пература тіла. За даними рентгенологічного досліджен
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ня та томографії легень припущено наявність об'ємного
утворення округлої форми в СV сегменті лівої легені, що
збільшилося до 4,0 × 3,5 см. З приводу прогресування
процесу у лівій легені здійснене хірургічне втручання:
діагностична торакотомія зліва, інтраопераційне цито
логічне дослідження, за даними якого припущено на
явність злоякісної пухлини (лімфома, карциноїд?). Об
сяг операції розширений до типової лобектомії верх
ньої частки лівої легені з медіастинальною лімфоди
секцією. Плевральна порожнина тотально облітерована
білими спайками, виділення в основному інтраплев
ральне, в деяких місцях — екстраплевральне. У СI, СII сег
ментах лівої легені щільні вогнища у вигляді дрібних
біло—сірих туберкульом, внутрішньоплевральні лімфа
тичні вузли не збільшенні, на розрізі сірі, з антракозни
ми включеннями. Пухлина розмірами 4,0 × 3,5 × 2,5 см,
щільної консистенції, світло—коричневого забарвлен
ня, подібного до такого тканини печінки. Перебіг після
операційного періоду без ускладнень, дренажі почерго
во видаленні на 3 — 5—ту добу після операції. Опе
раційна рана загоїлася первинним натягом. За даними
гістологічного дослідження операційного матеріалу у
нижньому язичковому сегменті (СV) дрібнокруг
локлітинна пухлина, у СI, СII сегментах дві дрібні гомо
генні туберкульоми низької активності специфічного
запалення і вогнища фіброзу. Патологічні зміни
внутрішньогрудних лімфатичних вузлів не виявлені. З
метою верифікації пухлинного процесу проведене іму
ногістохімічне дослідження. Встановлено, що пухлина
побудована з лімфоїдних клітин середнього і дрібного
розмірів, з низькою проліферативною активністю (Kі—
67 5%), визначене "лімфоепітеліальне ураження". Імуно
фенотип лімфоїдних клітин: СD 20+, CD 3—, CD 23 —,
CD 5—, bcl—2+, cyclin D1— . Висновок: MALT— лімфома.
З метою підтвердження первинного екстранодаль
ного ураження легені пацієнту проведена муль
тиспіральна комп'ютерна томографія з контрастуван
ням головного мозку, шиї, органів черевної порожнини,
яєчок. Патологічні зміни не виявлені. Хворий переведе
ний до гематологічного відділення обласного онко
логічного диспансеру. Проведені стернальна пункція,
езофагогастроскопія, магніторезонансна томографія
кісток скелета, патологічні зміни не виявлені. Клінічний
діагноз: MALT—лімфома лівої легені, ІІ клінічна група.
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Проведений один курс поліхіміотерапії за протоколом
R—CHOP: мабтера 727 мг, вінкристин 2 мг, доксорубіцин
97 мг, циклофосфамід 1455 мг, преднізолон 200 мг. Ам
булаторно протягом 6 міс пацієнту проводили протиту
беркульозну терапію (підтримуюча фаза) з використан
ням двох препаратів: ізоніазид 0,3 г на добу; рифампіцин
0,6 г на добу. Стан пацієнта задовільний, скарг немає,

працює за фахом. Перебуває під диспансерним нагля
дом онкогематолога та районного фтизіатра.
Таким чином, спостереження демонструє виникнен
ня MALT— лімфоми лівої легені у пацієнта при туберку
льозі легень у формі туберкульом, дифузному деформу
ючому бронхіті та перенесеному раніше позалегенево
му туберкульозі — орхоепідидиміті.
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ЮВІЛЕЇ
УДК 616 (092 Годлевський)

Аркадій Іванович
ГОДЛЕВСЬКИЙ
до 70річчя від дня народження
Аrkadiy Ivanovych
GODLEVSKIY
to the 70th anniversary
22 вересня 2015 р. виповнилося 70 років від дня на
родження і 46 років наукової та практичної діяльності
Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора ме
дичних наук, професора, завідувача кафедри хірургії №
2 Вінницького національного медичного університету
ім. М.І. Пирогова Аркадія Івановича Годлевського.
Аркадій Іванович народився 22 вересня 1945 р. в м.
Вінниця в сім'ї лікарів. У 1969 р. А. І. Годлевський
закінчив з відзнакою Вінницький медичний інститут ім.
М. І. Пирогова, лікувальний факультет. Своє хірургічне
життя він розпочинає старшим лаборантом кафедри
факультетської хірургії.
З 1970 по 1972 р. проходить строкову службу в при
кордонних військах, з 1972 по 1974 р. — клінічну орди
натуру на кафедрі загальної хірургії Вінницького медич
ного інститут ім. М. І. Пирогова.
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З 1974 по 1982 р. працює лікарем—ординатором
хірургічного відділення Вінницької обласної лікарні
ім. М. І. Пирогова.
В 1978 р. А. І. Годлевський захищає кандидатську ди
сертацію "Шов толстой кишки и пути повышения его
герметичности" (під керівництвом проф. І. Д. Кирпа
товського).
У 1982 р. працює асистентом кафедри госпітальної
хірургії Інституту.
У 1990 р. А. І. Годлевський захищає докторську дисер
тацію "Анатомо—клиническое обоснование ушивания
культи двенадцатиперстной кишки при низких пенет
рирующих дуоденальных язвах".
У 1991 р. обраний на посаду завідувача кафедри фа
культетської хірургії Вінницького медичного інституту
ім. М. І. Пирогова.
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У 1992 р. обраний доцентом, у 1993 р. — професором
цієї кафедри.
Завдяки зусиллям та безперечному авторитету про
фесора А. І. Годлевського на базі кафедри факультетської
хірургії та хірургічного відділення Міської клінічної
лікарні № 2 у 2002 р. створений міський спеціалізова
ний Центр хірургії печінки, позапечінкових проток та
підшлункової залози.
У 2002 р. Указом Президента України за багаторічну
плідну педагогічну роботу, активну хірургічну діяльність
та значні наукові досягнення в галузі планової та
невідкладної абдомінальної хірургії А. І. Годлевському
присвоєне почесне звання Заслуженого діяча науки і
техніки України.
Працюючи протягом 24 років на посаді завідувача
кафедри факультетської хірургії (нині кафедри хірургії
№ 2), керівника ургентної хірургічної клініки та
спеціалізованого Центру, професор А. І. Годлевський
здійснив понад 8000 надскладних оперативних втру
чань. Він активно оперує найбільш тяжко хворих, вселяє
в них віру, рятує своїми чарівними руками їх життя.
Особливості роботи ургентної хірургічної клініки,
що цілодобово надає невідкладну допомогу населенню
м. Вінниці та Вінницької області з приводу гострих за
хворювань і травм органів черевної порожнини та за
очеревинного простору, поєднаних ушкоджень, потре
бують впровадження новітніх наукових розробок, зок
рема, з проблем ранньої діагностики післяопераційних
ускладнень та впровадження сучасних засобів їх ліку

вання; діагностики й лікування ускладнених форм гос
трого холециститу; оптимізації діагностики й лікування
гострого панкреатиту та його ускладнень; впроваджен
ня комплексних лікувальних програм та вдосконалення
методів профілактики ускладненого перебігу захворю
вань органів гепатопанкреатобіліарної зони.
А. І. Годлевський є автором майже 700 наукових
робіт, в тому числі 4 монографій, понад 200 патентів на
винахід та раціоналізаторських пропозицій з різних га
лузей планової та невідкладної абдомінальної хірургії.
Покоління учнів та послідовників, ввібравши не
обхідний досвід та вміння, продовжують славетні тра
диції кафедри та хірургічної школи, наслідують приклад
Вчителя. Під керівництвом А. І. Годлевського підготов
лені 3 доктори та 12 кандидатів медичних наук, ще 4 мо
лодих науковця працюють над кандидатськими дисер
таціями.
Професор А. І. Годлевський відповідальний за підго
товку лікарів—інтернів за спеціальністю "хірургія", очо
лює профільний методичний комітет з хірургічних дис
циплін, є головою спеціалізованої вченої ради з захисту
кандидатських і докторських дисертаційних робіт з
хірургії, дитячої хірургії, акушерства та гінекології, член
університетської та факультетської вчених рад, член
атестаційної комісії Вінницького обласного управління
охорони здоров'я, член експертної комісії з аналізу ле
тальності в міських та обласних закладах охорони здо
ров'я.
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