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ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ
УДК 616.342—002.44—089.168

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ РЕФЛЮКС ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Н. Н. Велигоцкий, В. В. Комарчук, А. С. Трушин, А. В. Горбулич, Е. В. Комарчук
Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины

POSTOPERATIVE REFLUX IN TREATMENT OF COMPLICATED
FORMS OF DUODENAL ULCER DISEASE
N. N. Veligotskiy, V. V. Komarchuk, А. S. Тrushin, А. V. Gorbulich, Е. V. Коmarchuk
рганосохраняющие опера
ции (ОСО) — наиболее рас
пространенный метод ле
чения осложненных форм
язвенной болезни (ЯБ) ДПК [1 — 4].
Чаще всего применяют различные
методы иссечения язвенного субст
рата в сочетании с пилоропласти
кой и дополняют ваготомией. В пла
новой хирургии предпочтение от
дают СПВ, которую завершают фор
мированием фундопликационной
манжеты.
При выполнении срочных опе
ративных вмешательств зашивание
или иссечение язвы сочетают с СПВ
или СВ, при этом выделение блужда
ющих стволов чревато нарушением
топографоанатомических взаимо
отношений в кардиоэзофагеальной
зоне, а ваготомия часто обусловли
вает снижение тонуса стенки желуд
ка, особенно в области дна, верхней
трети, увеличение пищеводно—же
лудочного угла, ослабление тонуса
сфинктера привратника и, соответ
ственно, ГЭР.
В дальнейшем это способствует
формированию недостаточности
кардии и рефлюкс—эзофагита [5].
У больных при наличии до опе
рации признаков ГЭР после опера
ции его симптомы могут усугубить
ся.
Цель исследования: изучить час
тоту появления ГЭР после ОСО в со
четании с СПВ или СВ при лечении
осложненных форм ЯБ ДПК.

О
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Реферат
Обследованы 46 больных, которым проведено оперативное лечение перфоратив
ной язвы двенадцатиперстной кишки (ДПК). Выполняли органосохраняющие опе
рации (ОСО) в сочетании с селективной проксимальной (СПВ) или стволовой (СВ)
ваготомией. В отдаленные сроки после операции у 12 пациентов возник гастроэ
зофагеальный рефлюкс (ГЭР), индекс DeMeester составлял 17,5 — 38,5. Установ
лено влияние операционной травмы на выраженность антирефлюксных свойств
пищеводно—желудочного перехода.
Ключевые слова: язвенная болезнь; органосохраняющие операции; послеопе
рационный рефлюкс.

Abstract
There were examined 46 patients, in whom operative treatment of perforative duodenal
ulcer was conducted. Organ—preserving operations were performed in conjunction
with selective proxymal or truncal vagotomy. In far—remote terms after the operation in
12 patients gastrooesophageal reflux have occurred, DeMeester index have constitut
ed 17.5—38.5. Impact of operative trauma on antireflux power of gastro—oesophageal
junction was noted.
Кey words: ulcer disease; оrgan—preserving operations; postoperative reflux.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Диагностика ГЭР проведена у 46
больных через 1 — 4 года после опе
ративного лечения перфоративной
язвы ДПК.
Все больные оперированы в хи
рургических отделениях Харькова.
Возраст больных от 22 до 46 лет. В
исследование включены больные,
которым произведено иссечение
или зашивание перфоративной яз
вы в сочетании с двусторонней СПВ
или СВ. Исходя из анализа протоко
лов операции, восстановительные
или антирефлюксные процедуры
после выполнения ваготомии им не
проводили. Всем больным проведе
ны эндоскопическое и рентгеноло

гическое исследования. Рецидив ЯБ
не выявлен.
Для диагностики ГЭР использо
вали внутрипищеводный рН—мо
ниторинг путем трансназального
введения микрозонда [6]. При иссле
довании датчик—электрод микро
зонда располагали на 5 см прокси
мальнее пищеводно—желудочного
перехода. Во время исследования
пациент вводил в ацидогастромони
тор метки, соответствующие его со
стоянию (боль, изжога, тошнота, го
лод, стоя, лежа, сон), а также тому
или иному событию (прием пищи
или препаратов, курение). В отдель
ной таблице отражали распределе
ние всего массива измерения внут
рипищеводного рН по функцио
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Внутрипищеводный рН-мониторинг.

нальным интервалам (ФИ). Для диа
гностики ГЭР использовали состав
ной показатель индекс De Meester,
интегрально объединяющий опре
деляемые параметры. При величине
показателя более 14,72 делали за
ключение о наличии ГЭР (см. рису
нок). Внутрипищеводный рН—
мониторинг проводили в тече
ние 3, 6 или 24 ч, в зависимости от
переносимости процедуры пациен
том. При кратковременном рН—мо
ниторинге применяли тесты, прово
цирующие ГЭР. После регистрации
базального (фонового) внутрипи
щеводного рН пациенту давали вы
пить 200 мл 0,1% раствора хлорис
товодородной кислоты и продолжа
ли исследование в положении сидя
в течение 30 мин. В течение 1 мин
пациент глубоко дышал и надавли
вал на надчревную область под ме
чевидным отростком и левую под
реберную область. Затем в течение
30 мин исследование продолжали в
положении больного лежа на спине
с повторным применением тестов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Симптомы, ассоциированные с
ГЭР, оценивали с помощью 5—

балльной шкалы Likert: 1 балл — от
сутствие симптомов; 2 балла — сла
бо выраженный симптом (можно не
замечать, если не думать об этом); 3
балла — умеренно выраженный (не
удается не замечать, но не нарушает
дневную активность или сон); 4 бал
ла — сильный (нарушает дневную
активность или сон); 5 баллов —
очень сильный (значительно нару
шает или временно делает невоз
можной дневную активность или
сон, требуется отдых).
Нами проведена сравнительная
оценка признаков ГЭР до и после
операции. Такие симптомы, как из
жога, отрыжка, боль за грудиной, ре
гургитация (кислая отрыжка, срыги
вание) до операции отмечали 12 па
циентов. По шкале Likert эти симп
томы оценены как слабо и умеренно
выраженные.
В протоколах эндоскопических
исследований этих пациентов от
сутствовали указания на признаки
грыжи пищеводного отверстия диа
фрагмы (ГПОД) — наличие эрозий в
нижней трети пищевода, инвагина
ция слизистой оболочки желудка в
пищевод. В протоколах операции
также отсутствовали данные о при
знаках ГПОД. Это позволяет предпо
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лагать, что причиной ГЭР у этих
больных могли быть моторно—эва
куаторные нарушения, обусловлен
ные тяжестью течения ЯБ.
Через 1,5 — 2,5 года после опера
ции у 3 больных проявления ГЭР со
хранились и даже усилились. По
шкале Likert симптомы ГЭР оценены
как умеренно выраженные. По дан
ным рентгенологического исследо
вания ГПОД не выявлена. При суточ
ном мониторинге рН в пищеводе
подтверждено наличие ГЭР на фоне
умеренной гипохлоргидрии желуд
ка. Больные после операции вынуж
дены были периодически приме
нять кислотоснижающие или обво
лакивающие средства.
Отсутствие достоверных причин
ГЭР позволяет предположить, что
выделение блуждающих стволов без
восстановления пересеченных тка
ней в зоне брюшной части пищево
да могло повлиять на выраженность
антирефлюксных свойств пищевод
но—желудочного перехода и спо
собствовать усилению симптомов
ГЭР после операции.
У 34 больных до операции симп
томы ГЭР отсутствовали. По данным
эндоскопии воспалительные изме
нения слизистой оболочки пищево
да до операции не выявлены. В про
токолах эндоскопических исследо
ваний только у 4 больных было опи
сание инвагинации слизистой обо
лочки желудка в пищевод, что рас
ценено как ГПОД І степени.
В отдаленном периоде (через 1
— 4 года после операции) у 9 боль
ных возникли признаки ГЭР, в том
числе у 4 — при установленной до
операции инвагинации слизистой
оболочки желудка в пищевод. По
шкале Likert у 5 больных симптомы
(изжога, отрыжка, боль за грудиной)
умеренно выражены, у 4 — слабо вы
ражены. По данным эндоскопии у
больных при умеренно выражен
ных симптомах ГЭР установлен ре
флюкс—эзофагит І степени, которо
го не было до операции. При изуче
нии кислотообразующей функции
желудка рН в теле снижена не менее
чем на 30% по сравнению с таковой
до операции, что соответствует эф
фективной ваготомии.
По данным внутрипищеводного
рН—мониторинга на фоне нормох
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лоргидрии и гипохлоргидрии у 9
больных при наличии симптомов
ГЭР подтвержден рефлюкс желудоч
ного сока в пищевод. Индекс
DeMeester составлял 17,5 — 38,5.
Тест на Helicobacter рylori у всех
больных был отрицательным. Боль
шинство обследованных больных
наблюдали гастроэнтерологи, им
назначали ингибиторы протонной
помпы, обволакивающие средства,
прокинетики, однако эффект был
кратковременным. Пациенты из—за
повторяющегося ГЭР были вынуж

дены постоянно соблюдать диету и
ограничивать физическую нагрузку.
Изучение причин возникнове
ния ГЭР после выполнения ОСО в
сочетании с СПВ или СВ требует бо
лее углубленных исследований. Не
исключено влияние изменений гор
монального фона после ваготомии.
Нарушение соотношений между га
строинтестинальными гормонами,
в частности, гастрином, мотилином,
вазоинтестинальным пептидом и
др., возможно, влияет на тонус ниж
него пищеводного сфинктера. Од
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нако роль операционной травмы в
формировании ГЭР после операции
также не исключается.
Таким образом, рассечение тка
ней в кардиоэзофагеальной зоне
при выделении блуждающих ство
лов и ваготомии может способство
вать у некоторых больных форми
рованию или усугублению ГЭР.
Восстановление целостности
тканей после выполнения СВ или
СПВ в сочетании с фундофренопек
сией способствует профилактике
ГЭР.
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ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РЕЦИДИВУ ШЛУНКОВО—КИШКОВОЇ
КРОВОТЕЧІ
В. І. Ляховський, О. М. Люлька, М. І. Кравців, С. М. Заєць
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава,
Міська клінічна лікарня № 2, м. Полтава

THE WAYS OF PROPHYLAXIS OF THE GASTRO—INTESTINAL
HEMORRHAGE RECURRENCE
V. І. Lyakhovskiy, О. М. Luhlka, М. І. Кravtsiv, S. М. Zayets
еред патологічних станів,
що супроводжуються кро
вотечею у просвіт травного
каналу, у 55 — 68% спостере
жень її причиною є виразкова хво
роба шлунка та дванадцятипалої
кишки (ДПК) [1 — 3]. ШКК вважають
небезпечним та потенційно загроз
ливим життю пацієнта ускладнен
ням цієї хвороби. ШКК виникає
внаслідок поєднаної дії кількох чин
ників, зокрема, пептичного, пере
травлювання тромбу у виразці, фіб
ринолізу тромбу в судині, збільшен
ня місцевого кровообігу у відповідь
на раптову ішемію тканин [3, 4].
Проблема ШКК актуальна через
досить високу частоту виразкової
хвороби, яка становить 4—10% у до
рослого населення, з них 35—48% —
працездатного віку [1, 2, 5]. Викорис
тання антисекреторних засобів не
вплинуло на частоту цього усклад
нення. Вважають, що майже у 20%
населення планети діагностують ви
разкову хворобу [1].
Кількість пацієнтів, у яких впер
ше виявляють виразкову хворобу,
збільшується кожного року. В Ук
раїні цей показник становить 19,1
на 100 тис. населення [2]. За останнє
десятиліття він збільшився на 38,4%.
Перебіг ШКК виразкового поход
ження особливо небезпечний. Реци
див кровотечі за ознаками місцево
го гемостазу у виразці можливо пе
редбачити лише у 70% хворих. Для
попередження негативних наслідків
рецидиву кровотечі, частота якого
становить 30 — 48% [1, 4], дослідни
ки пропонують впровадження у так
тичні підходи до лікування усклад
нення поняття "передрецидивний
синдром", оснований на аналізі клі
нічних проявів: активності крово

С

Реферат
За 3 роки з приводу шлунково—кишкової кровотечі (ШКК) виразкового ґенезу у
клініці лікували 57 хворих. Чоловіків було 37 (64,9%), жінок — 20 (35,1%). Вік
пацієнтів у середньому (56,3 ± 4,7) року. Програма лікування хворих включала
місцеве припинення ШКК, медикаментозну терапію, спрямовану на відновлення
об'єму циркулюючої крові (ОЦК), пригнічення секреції шлунка, підвищення
зсідальної властивості крові. За середньої тяжкості та тяжкої крововтрати перели
вали еритроцитну масу, свіжозаморожену плазму. На висоті кровотечі оперовані 3
хворих. Рецидиву кровотечі не було. Через 7 — 8 діб за умови стійкого гемостазу
пацієнтів переводили до терапевтичного відділення для продовження консерва
тивної терапії.
Ключові слова: виразка; шлунково—кишкова кровотеча; лікування.

Abstract
Through three—years period 57 patients, suffering gastro—intestinal hemorrhage
(GIH) of the ulcer genesis, were treated in the clinic. Among them were 37 (64.9%) men
and 20 (35.1%) women. The patients have had (56.3 ± 4.7) yrs old at average. The
treatment programm for the patients have included a local arrest of GIH, medicinal ther
apy, directed on restoration of the circulating blood volume, gastric secretion inhibition,
rising of the blood coagulation property. In cases of a middle and severe blood loss the
blood preparations were transfused — the erythrocytic mass and freshly frozen plasm.
Three patients were operated in the high period of GIH. The GIH recurrence was absent.
In 7 — 8 days, if a persistent hemostasis was achieved, the patients were transferred to
therapeutic department for the conservative therapy prolongation.
Кey words: ulcer; gastro—intestinal hemorrhage; treatment.

течі, розмірів виразки, тривалості
захворювання, порушень серцево—
судинної та дихальної систем вна
слідок кровотечі, тяжкості енцефа
лопатії, зменшення вмісту гемо
глобіну нижче 101 г/л [6].
Питання виявлення джерела кро
вотечі вирішується позитивно.
Перш за все, цьому сприяє невід
кладне проведення гастродуоде
нофіброскопії (ГДФС), селективної
ангіографії [1, 7].
Не опрацьовані питання, пов'я
зані з вибором тактики лікування
конкретного хворого, попереджен
ня рецидиву кровотечі, пошуку
ефективних, доступних засобів
місцевого гемостазу, надійних спо
собів швидкого відновлення ОЦК,
усунення негативних проявів його
зменшення за короткий період вна
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слідок масивної кровотечі [6, 8, 9].
Відсутні ефективні, контрольовані
методи підсилення зсідальної систе
ми крові.
Мета роботи: проаналізувати ре
зультати діагностики та медикамен
тозного лікування хворих з приводу
ШКК, спрямованих на зменшення
частоти її рецидивів та операцій на
висоті кровотечі.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати ліку
вання 57 хворих, госпіталізованих у
клініку з ознаками ШКК виразково
го генезу у 2010 — 2012 рр. Всі
пацієнти доставлені машиною
"швидкої допомоги". Чоловіків було
37 (64,9%), жінок — 20 (35,1%). Вік
пацієнтів у середньому (56,3 ± 4,7)
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року. Віком старше 40 років було 44
(77,2%) хворих, від 61 до 70 років —
15 (26,3%), старше 70 років — 13
(22,8%). Наймолодшому пацієнту бу
ло 16 років, найстаршому — 87. Та
ким чином, є тенденція до зміщення
частоти ускладнень виразкової хво
роби у бік груп хворих похилого та
старечого віку. Всі хворі обстежені у
терміновому порядку. Проведені за
гальні клінічні та біохімічні дослід
ження, ГДФС, електрокардіографія,
за показаннями — рентгенографія
органів грудної та черевної порож
нин. Протягом 3 діб контролювали
загальний аналіз крові або окремі
показники (кількість еритроцитів,
вміст гемоглобіну, гематокрит) че
рез кожні 1 — 2 год. Контрольну
ГДФС виконували залежно від клі
нічного перебігу ШКК. Погодинний
діурез визначали шляхом катетери
зації сечового міхура. Лікування
проводили відповідно до клінічних
протоколів, затверджених наказом
МОЗ України № 297 від 02.04.10,
після визначення тяжкості крово
течі.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Тяжкість клінічного перебігу та
прогноз ускладнення залежать від
тривалості захворювання. У 5 (8,8%)
пацієнтів ШКК була першим про
явом виразкової хвороби, у 5 (8,8%)
— тривалість виразкової хвороби до
3 років, у 10 (17,5%) — 5 років, у 13
(22,8%) — 6 — 10 років, у 24 (42,1%)
— понад 10 років.
Більшість хворих з різних при
чин систематично не обстежували.
У періоди загострення їх лікували
короткочасно, до усунення больово
го синдрому. У минулому відзначали
ШКК тільки 6 (10,5%) пацієнтів. Опе
рація зашивання проривної виразки
ДПК раніше виконана у 2 (3,5%) хво
рих. З приводу стенозу пілоричного
відділу шлунка в 1 (1,8%) хворого 7
років тому був накладений гастро
ентероанастомоз, ще один пацієнт 5
років тому оперований з приводу
виразкової хвороби шлунка за мето
дом Більрот — ІІ.
Клінічний перебіг ШКК, вибір
тактики її лікування значною мірою
залежать від строків госпіталізації
хворого від моменту виникнення
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кровотечі. На підставі аналізу ре
зультатів дослідження, хворі з
запізненням звертаються по медич
ну допомогу. Так, у 1—шу добу від по
чатку ШКК госпіталізовані 26
(45,6%) хворих, через 2 — 3 доби —
24 (42,1%), пізніше ніж на 3—тю до
бу — 7 (12,3%). Причинами цього є
відсутність у населення інформації
щодо можливості виникнення ус
кладнення; значні матеріальні вит
рати, пов'язані з лікуванням у медич
ному закладі, у зв'язку з чим пацієнти
переважно сподівалися на самостій
не одужання. Проте, основною при
чиною, на нашу думку, є те, що у
більшості госпіталізованих на по
чатку захворювання переважали
симптоми прихованої кровотечі.
Під час госпіталізації на біль у
надчеревній ділянці скаржилися 9
(15,8%) пацієнтів, 7 (12,3%) з них
відзначали зменшення його інтен
сивності протягом захворювання;
14 (24,6%) — на нудоту, 29 (50,8%) —
блювання "кавовою гущею", 51
(89,5%) — чорні випорожнення у ви
гляді "мелени"; 48 (84,2%) — на за
гальну слабість; 20 (35,1%) — корот
кочасне запаморочення; 3 (5,3%) —
втрату свідомості; раптове знижен
ня артеріального тиску відзначене у
6 (10,5%) госпіталізованих.
Тактика лікування хворих зале
жала від тяжкості крововтрати, яку
оцінювали за результатами обсте
ження та визначення центрального
венозного тиску (ЦВТ). У загально
му аналізі крові, насамперед, оціню
вали показники червоної крові. Так,
у 31 (54,4%) пацієнтів кількість ерит
роцитів перевищувала 3,5 × 1012 в 1 л,
вміст гемоглобіну — від 108 до 140
г/л, гематокрит 0,31 — 0,44. У 16
(28,1%) госпіталізованих кількість
еритроцитів 2,5 — 3,5 × 1012 в 1 л,
вміст гемоглобіну 75 — 93 г/л, гема
токрит 0,24 — 0,3. У 10 (17,5%) хво
рих кількість еритроцитів 1,8 — 2,4 ×
1012 в 1 л, вміст гемоглобіну 50 — 67
г/л, гематокрит 0,18 — 0,23.
На підставі даних лабораторних
досліджень та величини інших по
казників (артеріальний тиск, пульс,
частота дихання, ЦВТ, погодинний/
похвилинний діурез) хворі роз
поділені на три групи. У 31 (54,4%)
хворого (перша група) відзначено
легкий ступінь крововтрати (дефі

цит ОЦК до 20%); у 16 (28,1%) (друга
група) — середній (дефіцит ОЦК до
30%); у 10 (17,5%) (третя група) —
тяжка крововтрата (дефіцит ОЦК
понад 31 — 40%).
У приймальному відділенні всім
хворим виконували ГДФС. Основни
ми завданнями дослідження вважа
ли одержання інформації про ло
калізацію виразки та її розміри, стан
місцевого гемостазу у виразці та
зміни слизової оболонки навколо
неї. Виразка ДПК виявлена у 46
(80,7%) хворих, з них з ураженням
ампули — у 44 (77,2%), заампульного
простору — у 2 (3,5%), шлунка — у 5
(8,8%); одночасно виразка шлунка та
ДПК — у 6 (10,5%).
У більшості — 38 (66,7%) хворих
діаметр виразки ДПК не перевищу
вав 0,6 — 0,8 см, у 6 (10,5%) — стано
вив 1,2 — 1,8 см, у 2 (3,5%) — переви
щував 2 см. Діаметр виразки шлунка
був у межах 0,8 — 2,2 см, шлунка і
ДПК — від 0,8 до 2,1 см.
Стан місцевого гемостазу визна
чали за Forrest. Стан місцевого гемо
стазу Forrest Іb відзначений у 6
(10,5%) пацієнтів, Forrest ІІа — у 9
(15,8%), Forrest ІІb — у 35 (61,4%),
Forrest ІІс — у 3 (5,3%), ознаки крово
течі відсутні (Forrest ІІІ) — у 4 (7,0%).
Таким чином, під час огляду хворих
у приймальному відділенні кровоте
ча з виразки виявлена у 6 (10,5%). З
метою припинення кровотечі у цих
хворих застосовані аплікаційні ме
тоди місцевого гемостазу з викорис
танням гемостатичних та плівкоу
творювальних полімерів.
Програма консервативної те
рапії, застосована у кожного кон
кретного хворого, передбачала про
ведення гемостатичної терапії,
відновлення ОЦК шляхом застосу
вання розчинів кристалоїдів, ко
лоїдів та препаратів, що гальмують
секрецію
шлунка.
Остаточний
варіант програми лікування форму
вали після отримання результатів
лабораторних досліджень. Вміст за
гального білка у крові в 1 (1,8%) хво
рого становив 40 г/л, у 13 (22,8%) —
41 — 50 г/л, у 22 (38,6%) — 51 — 60
г/л, у 21 (36,8%) — 61 — 80 г/л. Змен
шення рівня альбуміну до 38 — 30%
відзначене у 5 (8,8%) хворих. Вміст
сечовини перевищував нормальні
показники і був у межах 8,9 — 15
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ммоль/л у 14 (24,6%) госпіталізова
них. Рівень креатиніну у хворих не
перевищував норми. Протромбіно
вий індекс в усіх хворих становив 83
— 97%, толерантність плазми до ге
парину підвищена у 9 (15,7%) хво
рих, вміст фібриногену перевищу
вав норму і становив 4,94 — 8,8 г/л у
13 (22,8%) хворих.
Остаточна програма консерва
тивного лікування передбачала: від
новлення ОЦК, усунення гіпопро
теїнемії, нормалізацію видільної
функції нирок, усунення вогнища
запалення у виразці та навколишніх
тканинах, застосування препаратів,
що зменшують виділення шлунково
го соку.
Нами створена комп'ютерна
програма "UMSA Cale" (а. с. 52083 від
08.11.13) для термінового визначен
ня об'єму інфузійної та транс
фузійної терапії, з огляду на не
обхідні параметри, що характеризу
ють перебіг ускладнення у кожного
хворого: вік пацієнта, тривалість за
хворювання, супутні захворювання,
лабораторні показники крові, ЦВТ,
погодинний/ похвилинний діурез,
стан гемостазу у виразці, об'єм кро
вовтрати. Визначали необхідні пре
парати, їх дози на період госпіта
лізації хворих. Програма побудова

на на основі відповідних протоколів
(наказ МОЗ України № 297 від
02.04.10), її коригували у міру не
обхідності. ОЦК відновнювали шля
хом внутрішньовенного введення у
катетеризовану центральну вену
розчинів кристалоїдів, колоїдів, у то
му числі природних. Перевагу відда
вали препаратам крохмалю —
гідроксиетильованого крохмалю
(ГЕК). Використовували інфузійні
розчини на основі багатоатомних
спиртів: реосорбілакт, сорбітол.
Хворим за тяжкої та середньої тяж
кості постгеморагічної анемії по
вторно переливали еритроцитну
масу з розрахунку 10—15 мл/кг маси
тіла. Енергетичні потреби хворих
забезпечували переважно вуглево
дами з розрахунку 126—155,2 кДж
(30 — 37,5 ккал) на 1 кг; потребу у
білках з розрахунку 1,0—1,5 г/кг за
безпечували шляхом введення сумі
ші амінокислот.
Для зменшення кислотності
вмісту шлунка призначали інгібіто
ри протонної помпи, перевагу відда
вали внутрішньовенному введенню
контролоку, рабепразолу, омепразо
лу.
Стійкий місцевий гемостаз до
сягнутий у 3 (5,3%) пацієнтів завдяки
повторному покриттю виразки ге
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мостатичними та плівкоутворю
вальними полімерами на тлі прове
дення інтенсивної інфузійно—
трансфузійної терапії. З приводу ре
цидиву ШКК оперовані 3 (5,3%) хво
рих. Виконана резекція шлунка за
Більрот—ІІ з приводу виразки ДПК,
ускладненої кровотечею — в (1,8%),
висічення виразки ДПК з пілоропла
стикою — у 2 (3,5%).
За період спостереження реци
див ШКК не спостерігали. Після
надійного припинення кровотечі,
на 7 — 8—му добу хворих переводи
ли до терапевтичного відділення. По
завершенні курсу лікування 26
(45,6%) пацієнтам запропонована
операція з приводу виразкової хво
роби у плановому порядку.

ВИСНОВКИ
1. У 90% госпіталізованих хворих
ШКК була виразкового генезу.
2. Під час госпіталізації спонтан
не припинення кровотечі відзначе
не у 89,4% хворих.
3. Попередженню рецидиву кро
вотечі сприяє раціонально сплано
вана та проведена інфузійно—
трансфузійна терапія. Основою її є
препарати, які мають гемостатичну
дію, відновлюють ОЦК та суттєво
знижують секрецію шлунка.
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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ПРИВОДУ ХВОРОБИ КРОНА
В. І. Русин, С. М. Чобей, І. І. Шкріба, С. С. Філіп
Ужгородський національний університет, медичний факультет

SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS, SUFFERING
CROHN'S DISEASE
V. І. Rusyn, S. М. Chobey, I. I. Shkriba, S. S. Filip
ріоритетним методом ліку
вання ХК відповідно до ре
комендацій ІІ Європейсько
го консенсусу з діагностики
та лікування ХК (2010), є консерва
тивна терапія. Використання ефек
тивних протизапальних препаратів
нового покоління — аміносаліци
латів, похідних 5—АСК, системних
кортикостероїдів (преднізолон, дек
саметазон), топічних стероїдів (бу
десонід), імуносупресорів (азатіоп
рин, метотрексат тощо), препаратів
антицитокінового ряду (інфлекси
маб, аданімумаб, церитонізумаб пе
гол) дозволило значно поліпшити
результати консервативного ліку
вання пацієнтів, збільшити три
валість періоду ремісії захворюван
ня, зменшити активність запального
процесу та частоту виконання хі
рургічного втручання. Разом з тим,
хірургічний метод лікування ХК
протягом життя вимушено викорис
товують у 70 — 90% пацієнтів вна
слідок виникнення тяжких гострих і
хронічних ускладнень, прогресую
чого перебігу захворювання [1 — 3].
Мета дослідження: розробка ди
ференційованої хірургічної тактики
лікування ХК за абсолютних пока
зань до оперативного втручання.

П

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В хірургічній клініці лікували 43
пацієнтів з приводу ускладнень ХК, у
яких виконані 79 операцій, з них в 1
— 8 втручань, у 10 — по 3, у 5 — по 2,
у решти — по одному (див. табли
цю). Найбільш часто показаннями
до виконання оперативного втру
чання були ускладнення ХК: зовніш
ні нориці, інфільтрати з міжкишко
вими норицями та абсцедуванням;
44% оперативних втручань виконані
за невідкладними показаннями [4, 5].
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Реферат
В хірургічній клініці Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака (м.
Ужгород) спостерігали 43 пацієнтів з приводу ускладнень хвороби Крона (ХК), у
яких виконані 79 операцій, в тому числі в 1 — 8 втручань, у 10 — по 3, у 5 — по 2, у
решти — по одному. Незважаючи на те, що частота виникнення рецидиву досить
висока (у середньому через кожні 10 років хворим показане виконання повторно
го втручання), хірургічне лікування, здійснене за абсолютними показаннями, вва
жають високоефективним і єдиним правильним підходом до усунення тяжких ус
кладнень ХК, що забезпечує подовження життя і підвищення його якості. Абсолют
ними показаннями до хірургічного лікування гострих ускладнень ХК є: перфорація,
перитоніт, непрохідність кишечнику, флегмона, абсцес черевної порожнини та по
заочеревинного простору, профузна кровотеча, токсична дилатація товстої киш
ки. Хронічні ускладнення ХК, з приводу яких виконують оперативне втручання —
запальні інфільтрати з компресією внутрішніх органів, внутрішні та зовнішні но
риці, стриктура кишечнику з ознаками обтураційної непрохідності, рецидивуючий
парапроктит, екстрасфінктерні нориці, руйнування м'язового каркасу сфінктера
відхідника.
Ключові слова: хвороба Крона; ускладнення; хірургічне лікування.

Abstract
In surgical clinic of Zakarpattya's Regional Clinic n. a. Andriy Novak (City of Uzhgorod)
43 patients were observed for complicated Crohn's disease (CD), in whom 79 оpera
tions were performed, including in 1 patient — 8 interventions, in 10 — on 3, in 5 — on
2, and in others — on one. Not depending, that the recurrence occurrence rate is defi
nitely high, at average in every 10 yrs for the patients reoperation is indicated, the sur
gical treatment, conducted in accordance to absolute indications, is considered as
highly effective and a sole correct approach for elimination of severe complications of
CD, what provides the life span enhancement and its quality rising. Аbsolute indications
for surgical treatment of acute complications of CD are following: perforation, peritoni
tis, ileus, phlegmon, abdominal and retroabdominal abscesses, profuse bleeding, toxic
dilatation of large bowel. Chronic complications of CD — inflammatory infiltrates with
the internal organs compression; internal and external fistulas; intestinal stricture with
signs of obturation ileus; recurrent paraproctitis; еxtrasphincteric fistulas; destruction
of muscular carcass of anal sphincter.
Кey words: Crohn's disease; complications; surgical treatment.

Показаннями до оперативного
лікування ХК є:
— перитоніт
— зовнішні та внутрішні нориці
— стриктура клубової кишки з
ознаками непрохідності кишечнику
— інфільтрат з міжкишковою но
рицею та абсцедуванням.
Показання до операції з приводу
ХК поділяли на:
екстрені — при прогресуванні
ускладнень, незважаючи на прове
дення консервативної терапії;
термінові — за недостатньої
ефективності консервативної те

рапії та збереження клінічних ознак
захворювання;
відтерміновані — після усунення
клінічних проявів захворювання,
проте, збереженні патологічного
субстрату (внутрішні нориці, стрик
тура) і за реального ризику виник
нення рецидиву ускладнення основ
ного захворювання.
Перитоніт при ХК спостерігали у
2 (4,7%) пацієнтів, вони оперовані у
кілька етапів. Зовнішні нориці як ус
кладнення термінального ілеїту діаг
ностовані у 10 (23,3%) хворих, вони
також оперовані у кілька етапів.
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Стриктура клубової кишки з пору
шенням прохідності кишечнику
відзначена у 17 (19,5%) пацієнтів, у
10 (58,8%) з них виконана одномо
ментна операція, у 7 (41,2%) — у
кілька етапів. Інфільтрат з міжкиш
ковими норицями та абсцедуванням
виявлений у 14 (32,6%) хворих, в 11
(78,6%) — операцію виконували од
номоментно, у 3 (21,4%) — у кілька
етапів. Реконструктивно—відновні
втручання виконані у 12 (26,7%) хво
рих.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Вирішальну роль у визначенні
показань до хірургічного лікування
відіграють такі критерії:
— вираженість клінічних симп
томів
— наявність ускладнень
— раніше виконане оперативне
втручання
— ризик виникнення прогнозо
ваних ускладнень
— обсяг оперативного втручання
та його можливі наслідки
— можливий прогноз перебігу
ХК після операції або за відмови від
неї.
Абсолютними показаннями до
хірургічного втручання з приводу
гострих ускладнень ХК вважали:
перфорацію, перитоніт, непрохід
ність кишечнику, позаочеревинну
флегмону або абсцес черевної по
рожнини.
Деякі автори до цих причин
відносять також профузну кровоте
чу і токсичну дилатацію товстої
кишки, які ми у нашому дослідженні
не спостерігали.
Абсцес черевної порожнини ви
явлений у 7 хворих за наявності

інфільтрату та міжкишкових но
риць, у 4 — в ілеоцекальному пере
ході між передньою черевною
стінкою та кишкою, у 3 — між петля
ми кишечнику в порожнині малого
таза.
Беручи до уваги тяжкий перебіг
ХК з ураженням термінального
відділу клубової кишки, ускладне
ним формуванням зовнішніх і
внутрішніх тонкокишкових нориць,
обширним інфільтратом з абсцесом
черевної порожнини та прогресую
чою непрохідністю кишечнику, не
ефективність консервативної те
рапії, у 7 (16,7%) хворих оперативне
лікування розподілене на три етапи.
Першим етапом накладали двост
вольну ілеостому, розкривали і дре
нували абсцес; другим етапом —
здійснювали сегментарну резекцію
або геміколектомію через 2 — 8 міс;
третім етапом — закривали ілеосто
му через 1 — 3 міс після другого ета
пу.
За такого тяжкого ускладнення,
як перитоніт, екстрена операція
включала санацію черевної порож
нини з подальшим дренуванням і
накладенням ілеостоми вище кон
гломерату кишки з перфорацією,
яку окремо вшивали на передню че
ревну стінку. Наступним етапом, че
рез 2 — 3 міс, виконували сегментар
ну резекцію уражених петель кишки
з відновленням пасажу вмісту.
Абсолютними показаннями до
хірургічного лікування також вважа
ли хронічні ускладнення ХК:
— запальні інфільтрати з ком
пресією внутрішніх органів і струк
тур;
— внутрішні та зовнішні нориці;
— стриктуру кишечнику з озна
ками обтураційної непрохідності;
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— рак кишечнику;
— рецидивуючий парапроктит,
екстрасфінктерну норицю, тяжке
періанальне ураження з руйнуван
ням м'язового каркасу сфінктера від
хідника.
Норицеві отвори на шкірі перед
ньої черевної стінки спостерігали у
7 (50%) хворих, з них у 3 — два отво
ри і більше в правій пахвинній
ділянці, в місці післяопераційного
рубця, з яких виділявся вміст тонкої
кишки. У 2 хворих зовнішні нори
цеві отвори спостерігали в нижній
третині нижньо—серединного ла
паротомного рубця з скудним
виділенням гною.
Множинні аноректальні (пері
анальні) нориці з рецидивуючим
перебігом відзначені в одного хво
рого. У 7 пацієнтів за наявності
інфільтратів у правій пахвинній
ділянці перебіг хвороби ускладнив
ся утворенням нориць після першо
го етапу оперативного лікування —
виконання апендектомії в інших
лікувальних закладах. В одного хво
рого здійснене висічення нориці з
правобічною геміколектомією, у 6 —
втручання виконане у два етапи —
висічення нориці та сегментарна
резекція інфільтрату в межах тонкої
кишки. При ураженні сигмоподібної
ободової кишки оперативне ліку
вання проводили у два етапи: під час
першого — накладали колостому,
після усунення запального процесу
виконували другий етап — резекцію
сигмоподібної ободової кишки з
висіченням нориці передньої черев
ної стінки.
Термінальний відділ клубової
кишки був доступний для ревізії у 36
(77,8%) хворих. Ознаки запального
перипроцесу виявлені у правій пах
винній ділянці, до термінального
відділу клубової кишки були припа
яні сигмоподібна ободова та сліпа
кишка. Під час роз'єднання спайок у
7 (17,3%) хворих виявлено норицю
між петлями клубової та сліпої киш
ки, у 2 (4,4%) — між петлями клубо
вої та сигмоподібної ободової киш
ки.
Лікування цих пацієнтів прово
дили в два етапи: у 6 (13,3%) — вико
нана резекція ілеоцекального від
ділу з формуванням ілео— та асцен
достоми. Резекція клубової кишки з

hirurgiya.com.ua

13
формуванням двоствольної ілеосто
ми здійснена у 4 (8,9%) хворих.
Основним патогенетичним ме
ханізмом ускладнень при ХК з ло
калізацією в межовій частині клубо
вої кишки є формування запальної
стриктури з одночасною пенет
рацією виразкового дефекту в про
ксимальному відділі за межі стінки
кишки. За такої ситуації виникає ре
активне запалення з формуванням
паракишкового інфільтрату, у по
дальшому — утворення внутрішніх і
зовнішніх кишкових нориць. Якщо
захворювання прогресує на тлі не
адекватної консервативної терапії і
виникають порушення прохідності
кишки, гнійно—септичні усклад
нення, необхідне виконання хірур
гічного втручання.
В 11 хворих термінальний ілеїт
не поширювався безпосередньо на
зону ілеоцекального клапана, збері
галася незмінена ділянка тонкої
кишки довжиною 10 см до переходу
в сліпу кишку. У 3 пацієнтів запаль
ний процес поширювався на клубо
ву кишку безпосередньо в ілеоце
кальний перехід. Інфільтрат був роз
ташований переважно в правій пах
винній ділянці, розмірами від 8 × 5
до 30 × 20 см. В усіх хворих в
інфільтрат були включені ілеоце
кальний перехід з брижею терміна
льного відділу тонкої кишки. У
складі інфільтрату були сигмо
подібна ободова кишка — у 5 (35,7%)
хворих, великий сальник — у 7
(50%), сечовий міхур — у 2 (14,3%),
матка з придатками — в 1 (7,1%).
Межова частина клубової кишки
була доступною для ревізії в 11
(78,1%) хворих. Кишка була потов
щена, брижа інфільтрована. Під час
роз'єднання спайок у 5 (35,7%)
пацієнтів виявлена нориця між ме
жовою частиною клубової та сліпою
кишкою.
За тривало існуючих стриктури й
інфільтратів при ХК непрохідність
кишечнику виникла у 20 пацієнтів.
Причинами, що зумовили не
прохідність, у 17 хворих були стрик
тура, яка локалізувалась у межовій
частині клубової кишки, у 3 —
інфільтрати черевної порожнини, в
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усіх вони локалізувалися також в іле
оцекальному переході.
Такі форми хронічного усклад
нення ХК, як гостра (тотальне ура
ження товстої кишки); хронічні
тяжкі рецидивуючі форми з тоталь
ним ураженням товстої кишки за не
ефективності консервативної те
рапії протягом 3 — 4 тиж потребу
ють хірургічного лікування тільки у
спеціалізованих центрах колопрок
тології.
За абсолютних показань до
хірургічного лікування ХК хірургіч
не втручання здійснюють в екстре
ному, терміновому або відтерміно
ваному порядку, що безпосередньо
впливає на обсяг оперативного
втручання, послідовність та етап
ність операцій, ведення післяопе
раційного періоду, результати ліку
вання.
Обсяг операцій обирають індиві
дуально. При перфорації з ознаками
перитоніту основні зусилля хірурга
спрямовані на усунення перитоніту
з етапним послідовним лікуванням.
При непрохідності кишечнику, що
виникла на тлі стенозу або інфільт
рату, показане одномоментне опе
ративне втручання з назоінтести
нальною інтубацією. Вважаємо, що у
більшості хворих виправдана такти
ка етапного оперативного лікуван
ня, за якого першим етапом наклада
ють ілеостому або колостому та про
водять інтенсивне консервативне
лікування. Другим етапом здійсню
ють резекцію уражених сегментів
кишки або колостоми і виконують
відновну реконструктивну опера
цію.
З приводу інфільтративно—но
рицевих форм термінального ілеїту,
ускладненого абсцесом черевної
порожнини, втручання здійснюють
в три етапи: ілеостомію з розкрит
тям та дренуванням гнояка — як
перший етап, резекцію ураженого
сегмента кишки — другий етап, ре
конструкцію кишки — третій етап.
За ізольованого ураження тонкої
кишки найчастіше (у 50% спостере
жень) показанням до виконання
операції є її обтурація (стеноз); у
23% — нориці та абсцеси. За ізольо

ваного ураження товстої кишки
найчастіше (у 27%) показаннями до
операції є наявність інфільтрату та
неефективність консервативної те
рапії.
Доцільно виділити такі опера
тивні втручання при лікуванні ус
кладнень ХК:
радикальні:
— резекція ділянки кишечнику;
— колектомія або колопроктек
томія;
— усунення зовнішніх та внутрішніх
нориць;
паліативні:
— формування обхідних анасто
мозів;
— ілео— або колостомія;
— розкриття та дренування абсцесів
і флегмон;
— стриктуропластика.
Незважаючи на те, що частота
виникнення рецидиву досить висо
ка (у середньому через кожні 10
років хворим показане виконання
повторного втручання), хірургічне
лікування, здійснене за абсолютни
ми показаннями, вважають високое
фективним і єдиним правильним
підходом до усунення тяжких ус
кладнень ХК, який забезпечує
збільшення
тривалості
життя
пацієнтів і підвищення його якості.

ВИСНОВКИ
1. Абсолютними показаннями до
хірургічного лікування гострих ус
кладнень ХК є: перфорація, пери
тоніт, непрохідність кишечнику,
флегмона, абсцес черевної порож
нини та позаочеревинного просто
ру, профузна кровотеча, токсична
дилатація товстої кишки.
2. Хронічними ускладненнями
ХК, які потребують хірургічного
втручання, є: запальні інфільтрати з
компресією внутрішніх органів і
структур, внутрішні й зовнішні но
риці, стриктура кишечнику з озна
ками
його
обтураційної
не
прохідності, рецидивуючий пара
проктит, екстрасфінктерні нориці,
руйнування
м'язового
каркасу
сфінктера відхідника.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ АБДОМИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
НЕОТЛОЖНОЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
В. В. Ганжий, П. В. Новохатний
Запорожский государственный медицинский университет,
Городская клиническая больница экстренной и скорой медицинской помощи, г. Запорожье

EXPERIENCE OF TREATMENT OF ABDOMINAL COMPLICATIONS
OF URGENT LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY
V. V. Ganzhiy, P. V. Novokhatniy
елчнокаменная болезнь
— одно из наиболее час
тых заболеваний органов
брюшной полости, ее час
тота составляет 14 — 17% [1, 2]. Об
щепризнанным методом лечения
заболевания является хирургичес
кий. Холецистэктомия занимает
второе место (после аппендэкто
мии) по частоте выполнения в отде
лениях общей хирургии. Первая
ЛХЭ произведена в 1987 г. в Лионе P.
Mouret. В настоящее время до 90%
операций по поводу острого холе
цистита выполняют с применением
лапароскопических технологий [3
— 5]. Частота осложнений после вы
полнения ЛХЭ составляет 2,9 —
7,3%, летальность — 0,4% [6, 7]. Не
благоприятными последствиями
ЛХЭ считают подкожное кровоиз
лияние, раневую инфекцию, троа
карные грыжи, гнойные осложне
ния в брюшной полости, резидуаль
ный холедохолитиаз, желчеистече
ние, повреждение желчных прото
ков, аллергические реакции на пре
параты, тромбоэмболические ос
ложнения, обострение язвенной бо
лезни желудка и двенадцатиперст
ной кишки (ДПК). Одними из наи
более частых (1 — 5 на 1000 опера
ций) являются абдоминальные ос
ложнения [1, 5, 8, 9], что обосновы
вает актуальность поиска оптималь
ных путей решения этой проблемы
современной хирургии.

Ж

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы 24 больных, у кото
рых возникли осложнения после
выполнения неотложной ЛХЭ по
поводу острого холецистита. Муж

hirurgiya.com.ua

Реферат
Обобщен опыт лечения 24 больных, у которых возникли осложнения после выпол
нения неотложной лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) по поводу острого
холецистита. Острый флегмонозный холецистит диагностирован у 14 (58,3%)
больных, острый гангренозный — у 10 (41,7%). Патологическое скопление жидко
сти в брюшной полости объемом в среднем (105,9 ± 79,1) мл наблюдали у 17
больных, у них применили интервенционное ультразвуковое исследование (УЗИ)
по методике free hand. При расширении общего желчного протока (ОЖП) более
10 мм выполняли видеоэндоскопическую папиллосфинктеротомию, ревизию
ОЖП с применением корзинки Дормиа, холедохолитоэкстракцию. Проходимость
внепеченочных желчных протоков контролировали с помощью фистулографии и
ретроградной холангиографии. Эндоскопические операции оказались успешны
ми. Все пациенты выздоровели и выписаны на 10 — 13—е сутки.
Ключевые слова: лапароскопическая холецистэктомия; абдоминальные ослож
нения; миниинвазивные методы лечения.

Abstract
Experience of treatment of 24 patients, in whom complications after urgent laparo
scopic cholecystectomy for an acute cholecystitis have occurred, was studied. An
acute phlegmonous cholecystitis was diagnosed in 14 (58.3%) patients, an acute gan
grenous one — in 10 (41.7%). Pathological accumulations of liquid in abdominal cavi
ty, measuring (105.9 ± 79.1) ml at average, was observed in 17 patients, in them inter
ventional sonography in accordance to the free hand method was applied.While dilata
tion of common biliary duct (CBD), sizing more than 10 mm, videoendoscopic papil
losphincterotomy, the CBD revision, using Dormia's basket, choledocholithoextraction
were performed. Passability of extrahepatic biliary ducts was controlled, using fistulog
raphy and retrograde cholangiography. Endoscopic operations were successful. All the
patients have recovered and dismissed on the 10 — 13—th day.
Кey words: laparoscopic cholecystectomy; аbdominal complications; miniinvasive
methods of treatment.

чин было 3, женщин — 21. Возраст
пациентов от 27 до 88 лет. Все паци
енты доставлены в клинику бригада
ми скорой медицинской помощи
через 10 — 48 ч от начала заболева
ния. Диагноз острого холецистита
подтвержден результатами УЗИ,
проведенного с использованием ди
агностической системы Mindray
DC—7 (Китай). Хирургическое вме
шательство выполняли после предо
перационной подготовки через 2 —
7 ч с момента госпитализации под
общим обезболиванием с искусст
венной вентиляцией легких.
Острый флегмонозный холецис
тит диагностирован у 14 (58,3%)

больных, острый гангренозный — у
10 (41,7%). ЛХЭ выполняли по стан
дартной методике с наложением
трех портов (операционный лапа
роскоп Karl Storz, Германия). Наруж
ное дренирование ОЖП по Пиков
скому осуществлено у 9 больных. У
всех брюшную полость дренирова
ли из двух точек (подпеченочное уг
лубление и правая боковая область).
У 17 больных после удаления дрена
жей брюшной полости возникло
повышение температуры тела до
субфебрильной. По данным УЗИ у
этих пациентов обнаружено пато
логическое скопление жидкости, в
том числе над левой долей печени —
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у 1, над правой — у 2, в проекции ло
жа желчного пузыря — у 12, под пе
ченью в правой боковой области —
у 2. Объем образований от 50 до 350
мл, в среднем (105,9 ± 79,1) мл. Для
устранения этих образований при
меняли интервенционное УЗИ (уль
тразвуковая диагностическая систе
ма Mindray DC—7, Китай, пункцион
ные иглы Chibo Fr 4 — Fr 6) по мето
дике "свободной руки". Во время
пункции у 9 больных эвакуирована
прозрачная темная желчь, у 5 — при
наличии спаечного процесса в
верхних отделах брюшной полости
— лизированная кровь, у 3 — слив
кообразный гной без колибацил
лярного запаха. Число пункций от 1
до 5, в среднем 2,3 ± 1,4. Дополни
тельных вмешательств не потребо
валось, пациенты выписаны на 9 —
14—е сутки после операции.
Желчеистечение из дренажа
подпеченочного углубления после
операции возникло у 7 больных. У 4
из них ЛХЭ дополнена дренирова
нием ОЖП по Пиковскому. По дан

ным УЗИ у этих пациентов выявлено
расширение ОЖП более 10 мм, в
среднем (11 ± 1,5) мм. При фистуло
графии у 4 больных обнаружены
единичные конкременты дисталь
ного отдела ОЖП диаметром до 8
мм. У этих больных выполнены эн
доскопическая папиллосфинктеро
томия (видеодуоденоскоп Olympus
TJF — 150, видеоэндоскопический
центр CV — 150, струнный папилло
том типа Демлинга, электрохирур
гический аппарат Olympus PSD—
20), ревизия ОЖП с применением
корзинки Дормиа, холедохолитоэк
стракция. Техническое исполнение
канюляции большого сосочка ДПК
облегчалось путем нагнетания сте
рильного изотонического раствора
натрия хлорида в дренаж ОЖП. При
этом сосочек пролабировал в про
свет ДПК, четко визуализировалось
его устье. Во всех наблюдениях про
ходимость внепеченочных желч
ных протоков контролировали с по
мощью фистулографии и ретро
градной холангиографии. Эндоско

ЛИТЕРАТУРА
1. Прогнозування ризику відеолапароскопічної холецистектомії у
хворих похилого та старечого віку / О. І. Гіленко, Д. Г.
Дем'янюк, М. О. Дудченко [та ін.] // Хірургія України. — 2008.
— № 1. — С. 61 — 64.
2. Sheth K. R. Operative management of cholecystitis and cholelithi
asis / K. R. Sheth, T. N. Pappas // Shackelford's surgery of the ali
mentary tract; ed. C. J. Yeo. — Philadelphia: W. B. Saunders,
2007. — 6th ed. — P. 1471 — 1481.
3. Дзюбановський І. Я. Шляхи оптимізації лапароскопічної холе
цистектомії / І. Я. Дзюбановський, О. Т. Федорчук // Шпитал.
хірургія. — 2005. — № 2. — С. 88 — 90.
4. Laparoscopic diagnosis and treatment of postoperative complica
tions / B. Kirshtein, S. Domchik, S. Mizrahi [et al.] // Am. J. Surg.
— 2009. — Vol. 197. — P. 19 — 23.
5. The role of laparoscopy in emergency abdominal surgery / V.
Mandalа, F. Corcione, D. Cuccurullo [et al.]. — Italia: Springer—
Verlag, 2012. — 207 p.

Клінічна хірургія. — 2014. — № 4

пические операции оказались ус
пешными. Все пациенты выписаны
на 10 — 13—е сутки по выздоровле
нии.

ВЫВОДЫ
1. Интервенционное УЗИ позво
лило устранить локальные осложне
ния неотложной ЛХЭ у всех боль
ных.
2. При выраженном спаечном
процессе в верхних отделах брюш
ной полости высок риск возникно
вения локальных осложнений.
3. Восстановление проходимос
ти внепеченочных желчных прото
ков после операции обеспечивает
прекращение желчеистечения.
4. Искусственное повышение
давления во внепеченочных желч
ных протоках путем инъекции сте
рильного изотонического раствора
натрия хлорида облегчает техниче
ское исполнение транспапилляр
ных
эндоскопических
вмеша
тельств.
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НА ОРГАНАХ ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИНИИНВАЗИВНОГО
И ОТКРЫТОГО ДОСТУПОВ
М. Е. Ничитайло
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев

PROPHYLAXIS OF AN ACUTE POSTOPERATIVE PANCREATITIS
AND THE STRESS ULCERS OCCURRENCE AFTER OPERATIONS,
PERFORMED ON ORGANS OF HEPATOPANCREATODUODENAL
ZONE, USING MINIINVASIVE AND OPEN ACCESS
М. Е. Nichitaylo
инимально инвазивная хи
рургия, по праву завоевав
шая ключевые позиции во
всех разделах абдоминаль
ной хирургии, является основной в
лечении заболеваний органов гепа
топанкреатодуоденальной зоны.
Миниинвазивные операции с ис
пользованием трансдуоденального
эндоскопического доступа, чрес
кожных и внутриполостных диапев
тических процедур, лапароскопиче
ские оперативные вмешательства в
силу своей малотравматичности,
возможности ранней полноценной
медицинской и трудовой реабили
тации пациентов, хорошего косме
тического эффекта быстро завоева
ли популярность среди хирургов.
При этом миниинвазивные опе
рации выполняют в качестве окон
чательного этапа оперативного ле
чения, в частности, холедохолито
томию у больных по поводу холедо
холитиаза с использованием транс
дуоденального и лапароскопичес
кого доступов, санацию и дрениро
вание кистозных образований под
желудочной железы (ПЖ) под кон
тролем чрескожного и эндоскопи
ческого ультразвукового исследова
ния (УЗИ). В других ситуациях их
выполняют как первый этап лече
ния (наружное дренирование желч
ных протоков под контролем УЗИ,
компьютерной томографии — КТ,
лапароскопическим контролем при
обтурационной желтухе и холанги
те).

М
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Реферат
Проанализированы причины возникновения и патогенез наиболее частых ослож
нений после операций на органах гепатопанкреатодуоденальной зоны с исполь
зованием минимально инвазивного и открытого доступов. Изучена эффектив
ность применения отечественного препарата Фамозол для профилактики остро
го послеоперационного панкреатита и стрессовых язв пищеварительного канала.
Ключевые слова: послеоперационный панкреатит; стрессовые язвы; профилак
тика; лечение.

Abstract
The causes of occurrence and pathogenesis of the most frequent complications,
occurring after operations, made on hepatopancreatoduodenal zone organs, using
minimally invasive and open accesses, were analyzed. Efficacy of domestic preparation
Famozol for prophylaxis of an acute postoperative pancreatitis and the gut stress ulcers
was studied.
Кey words: postoperative pancreatitis; stress ulcers; prophylaxis; treatment.

При выполнении миниинвазив
ных операций, особенно с исполь
зованием трансдуоденального до
ступа, высока вероятность возник
новения острого послеоперацион
ного панкреатита. Профилактика
осложнения — одна из первооче
редных задач при разработке такти
ки лечения больных.
Первым этапом лечения является
устранение болевого синдрома и
спазма сфинктера Одди для умень
шения давления в желчных прото
ках и обеспечения свободного отто
ка секрета ПЖ. Следующим этапом в
комплексе лечения больных счита
ют угнетение внешнесекреторной
функции ПЖ. Важную роль при
этом играют блокаторы H2—рецеп
торов гистамина.
Применение препаратов этой
группы способствует угнетению
кислотопродуцирующей функции

желудка, а также, опосредованно, ос
лаблению
внешнесекреторной
функции ПЖ. При назначении бло
каторов H2—рецепторов гистамина
следует учитывать, что на мембране
ацинарной клетки располагается
гистаминзависимая аденилатцикла
за, связанная с рецепторами гиста
мина.
Влияя на рецепторы гистамина в
ПЖ, блокаторы H2—рецепторов ги
стамина обеспечивают функцио
нальный покой панкреатоцитам и
угнетают аутолитические процессы
в ПЖ.
Уменьшение кислотности желу
дочного сока обусловливает менее
выраженное закисление двенадца
типерстной кишки, вследствие чего
уменьшается выделение секретина
— основного гормона, стимулирую
щего гидрокинетическую функцию
ПЖ. Блокаторы H2—рецепторов ги
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стамина, в частности, фамотидин
(Фамозол), стимулируют кровоток в
слизистой оболочке желудка, слизе
образование и пролиферацию же
лудочного эпителия вследствие ак
тивации синтеза простагландинов,
способствуя улучшению трофики
слизистой оболочки.
Еще одним аргументом в пользу
назначения селективных блокато
ров H2—рецепторов гистамина яв
ляются их атиоксидантные свойст
ва. Они подавляют образование су
пероксид аниона в нейтрофильных
гранулоцитах, замедляют реакцию,
вызванную
миелопероксидазой,
кроме того, повышают активность
антиоксидантного фермента супер
оксиддисмутазы. Для профилактики
острого панкреатита Фамозол на
значают внутривенно по 20 мг через
каждые 12 ч в течение 2 — 3 сут, за
тем, после начала приема пищи, пе
реходят на таблетированную форму
препарата. Использование Фамозо
ла для профилактики острого по
слеоперационного
панкреатита
способствует устранению болевого
синдрома в течение 2 — 3 сут, нор
мализации лабораторных показате
лей через 3 — 5 сут [1, 2].
В отделе лапароскопической хи
рургии и холелитиаза Фамозол в до
зе 20 мг 2 раза в сутки назначали 16
больным после эндоскопических
транспапиллярных оперативных
вмешательств в целях профилакти
ки послеоперационного острого
панкреатита в течение 2 — 4 сут.
Применение препарата способство
вало уменьшению или устранению
амилазурии, стабилизации состоя
ния больных. В дальнейшем, через
12 — 14 сут после эндоскопического
санирования желчных протоков, ус
транения острого панкреатита и об
турационной желтухи у 3 больных
выполнены радикальные операции
— панкреатодуоденальная резекция,
непосредственный результат благо
приятный.
Еще одной важной проблемой,
которую приходится решать врачам
хирургических стационаров, явля
ется образование стрессовых язв
после оперативных вмешательств.
В раннем послеоперационном
периоде, когда организм человека

ослаблен и подвержен действию
многих агрессивных факторов, осо
бую опасность представляет обра
зование стрессовых язв. Острое изъ
язвление слизистой оболочки же
лудка и двенадцатиперстной кишки
возникает, как правило, в течение 3
— 5 сут после воздействия неблаго
приятных факторов (оперативное
вмешательство, сепсис, обтурацион
ная желтуха, холангит). Основной
причиной активации процессов яз
вообразования является нарушение
взаимодействия между факторами
агрессии и защитными свойствами
слизистой оболочки желудка.
Повышенная секреция кортико
стероидов и катехоламинов при
различных видах шока, травме, опе
рациях в условиях неадекватной
анестезии обусловливает увеличе
ние секреции хлористоводородной
кислоты, уменьшение продукции
желудочной слизи, спазм артериол,
ишемию, вследствие чего снижается
резистентность слизистой оболоч
ки к действию хлористоводородной
кислоты и пепсина.
Особый вклад в образование
стрессовых язв вносят нарушения
нервной и нейроэндокринной регу
ляции. Так, при нарушении эвакуа
ции кислого содержимого желудка
кислотно—пептический фактор в
течение длительного времени воз
действует на слизистую оболочку
желудка, что значительно повышает
риск образования язвы. Подобный
механизм наблюдают при возник
новении истинных стрессовых язв,
которые выявляют в раннем после
операционном периоде практичес
ки у 80% пациентов, у 20% — язвы
возникают в фазе дистрофии слизи
стой оболочки в более отдаленные
сроки после операции при ослож
ненном течении послеоперацион
ного периода с формированием
сердечно—сосудистой, почечной,
дыхательной и полиорганной недо
статочности, а также гнойных и сеп
тических осложнений.
Фамозол (действующее вещество
фамотидин) — мощный конкурент
ный ингибитор H2—рецепторов ги
стамина. Основным клинически
значимым фармакологическим дей
ствием фамотидина является угне
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тение секреции желудка. Фамоти
дин снижает как концентрацию
хлористоводородной кислоты, так и
объем секреции желудка, тогда как
выработка пепсина пропорцио
нальна объему выделенного желу
дочного сока. У здоровых добро
вольцев и пациентов при гипер
хлоргидрии фамотидин ингибирует
базальную и ночную секрецию же
лудка. Продолжительность ингиби
рования секреции при применении
препарата в дозе 20 мг от 10 до 12 ч.
Фамотидин практически не влияет
на уровень гастрина натощак или
после еды, ферментную систему ци
тохрома Р450 печени. Антиандро
генное влияние препарата не отме
чено. Уровень гормонов в сыворот
ке после применения фамотидина
не изменялся.
Эрозивно—язвенное поражение
пищевода наиболее часто обуслов
лено рефлюксом содержимого же
лудка, оно возникает практически у
всех пациентов при длительном
применении назогастрального зон
да. Возникновение острых изъязв
лений слизистой оболочки желудка
на таком фоне не зависит от кислот
но—пептической агрессии. Дистро
фия слизистой оболочки сопровож
дается угнетением секреции хлори
стоводородной кислоты и гиперко
лонизацией микроорганизмами,
преимущественно анаэробными. В
основе угнетения резистентности
слизистой оболочки желудка лежат
метаболические
(трофические)
расстройства, обусловленные сосу
дистыми нарушениями.
При анализе результатов эндо
скопии наиболее часто (в 72% на
блюдений) эрозивно—язвенное по
ражение локализовано в желудке,
несколько реже (в 54%) — в двенад
цатиперстной кишке и пищеводе (в
20%). У 38% больных эрозии и язвы
обнаруживают одновременно в раз
личных органах, у 12% из них отме
чено синхронное поражение пище
вода, желудка и двенадцатиперст
ной кишки.
Основными принципами про
филактики образования острых
эрозий и язв являются поддержание
рН желудка более 4, нормализация
кровоснабжения и оксигенации
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слизистой оболочки, повышение
активности факторов защиты сли
зистой оболочки. Таким образом,
профилактика стрессовых язв и
эрозий включает лечение основно
го заболевания, обеспечение функ
ций дыхания и кровообращения,
коррекцию нарушений гомеостаза
(кислотно—основного состояния,
баланса электролитов, объема цир
кулирующей крови), уменьшение
влияния факторов агрессии на сли
зистую оболочку желудка.
В многочисленных контролиро
ванных исследованиях доказаны
преимущества применения антаго
нистов H2—рецепторов гистамина

по сравнению с антацидами и сук
ральфатом для профилактики мас
сивного кровотечения из острых
эрозий и язв. Наиболее эффективно
болюсное и длительное внутривен
ное введение препаратов. В целях
профилактики обострения язвен
ной болезни желудка и двенадцати
перстной кишки Фамозол назнача
ют в дозе 20 мг 2 раза в сутки.
Фамозол в дозе 20 мг 2 раза в сут
ки назначали 18 больным при обту
рационной желтухе после лапаро
скопических дренирующих опера
ций по поводу эрозивно—язвенных
изменений желудка и двенадцати
перстной кишки, верифицирован

ных по данным эндоскопии. Это
позволило избежать прогрессиро
вания патологических изменений и
возникновения осложнений.
Таким образом, блокаторы H2—
рецепторов гистамина обладают не
только кислотосупрессивным эф
фектом, но также являются цито
протекторами и антиоксидантами,
что определяет их высокую эффек
тивность и целесообразность при
менения для профилактики и лече
ния стрессовых эрозивно—язвен
ных поражений пищеварительного
канала, а также острого послеопера
ционного панкреатита.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ
ПЕРИПАНКРЕАТИЧНОГО ІНФІЛЬТРАТУ У ХВОРИХ
НА ГОСТРИЙ НЕКРОТИЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ
Я. М. Сусак, О. А. Ткаченко, І. Р. Малиш, О. О. Дирда, О. Г. Федорчук
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ,
Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги,
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАМН України, м. Київ

PROGNOSTICATION OF COURSE AND TREATMENT
OF PERIPANCREATIC INFILTRATE IN PATIENTS,
SUFFERING AN ACUTE NECROTIC PANCREATITIS
Ya. М. Susak, О. А. Тkachenko, І. R. Маlysh, О. О. Dyrda, О. G. Fedorchuk
ікування хворих на ГНП є
однією з складних проблем
сучасної панкреатології [1
— 3]. Незважаючи на про
грес, досягнутий в останні деся
тиріччя у лікуванні ГНП, летальність
є досить високою [2, 4, 5]. Основни
ми причинами летального наслідку
при ГНП у фазі ферментемії є шок і
поліорганна недостатність («рання
смерть»), в реактивній фазі — гній
но—септичні ускладнення («пізня
смерть») [5]. При виникненні гнійно
—септичних ускладнень летальність
становить 15 — 85,7% [2, 4].
Визначення тяжкості стану паці
єнтів при ГНП має важливе значення
для своєчасного застосування ком
плексу лікувально—діагностичних
заходів. Для його оцінки з метою
прогнозування ускладнень застосо
вують шкали APACHE II, Ranson та ін.
У зв'язку з громіздкістю цих шкал,
необхідністю визначення великої
кількості клінічних, інструменталь
них та лабораторних тестів у 90%
клінік України вони не можуть бути
використані. В останні роки в прак
тику впроваджується шкала BISAP
(Bedside Index for Severity in Acute
Pancreatitis), більш проста у викори
станні, проте, не поступається за
чутливістю і прогностичною цінні
стю шкалам APACHE II та Ranson.
ППІ є місцевим проявом реак
тивної фази ГНП, в основі якого ре
акція організму на асептичне запа
лення у підшлунковій залозі (ПЗ) та
навколишніх тканинах [5, 6]. У хво
рих на ГНП перебіг ППІ відбувається
в одному з трьох напрямків: роз

Л

Реферат
Проаналізовані результати лікування 229 хворих з приводу гострого некротичного
панкреатиту (ГНП), ускладненого перипанкреатичним інфільтратом (ППІ). Всім
хворим проводили антибіотикопрофілактику та антибактеріальну терапію. У 63
(27,5%) хворих використовували методи екстракорпоральної гемокорекції, у 108
(47,1%) — застосоване правило "чотирьох катетерів" (катетер для епідурального
знеболювання, встановлення зонда для харчування за зв'язку Трейтца, катетери
зація центральної вени, програмований лапароцентез). У 31 (13,5%) хворого виз
начали активність мононуклеарних фагоцитів і продукцію ними ROS (активних
форм кисню) в периферійній крові з метою прогнозування гнійно—септичних ус
кладнень. У 14 (6,1%) хворих виникли гнійно—септичні ускладнення, післяопе
раційна летальність становила 21,4%, загальна летальність — 3,4%.
Ключові слова: гострий некротичний панкреатит; перипанкреатичний
інфільтрат; прогнозування гнійно—септичних ускладнень; активність мононукле
арних фагоцитів.

Abstract
Results of treatment of 229 patients, suffering an acute necrotic pancreatitis, compli
cated by peripancreatic infiltrate, were analyzed. To all the patients antibiotic prophy
laxis and antibiotic therapy were conducted. In 63 (27.5%) patients the methods of
extracorporal hemocorrection were applied, and in 108 (47.1%) — the "four—
catheters" rule (catheter for epidural anesthesia, installment of the feeding intestinal
probe further than the Treitz ligament level, the central vein catheterization, the pro
grammed laparocentesis). In 31 (13.5%) patients there were determined the activity of
mononuclear phagocytes and production of ROS (the oxygen active forms) by them in
peripheral blood with objective for the purulent—septic complications prognostication.
In 14 (6.1%) patients purulent—septic complications have occurred, postoperative
lethality was 21.4%, general lethality — 3.4%.
Кey words: acute necrotic pancreatitis; peripancreatic infiltrate; prognosis of puru
lent—septic complications; аctivity of mononuclear phagocytes.

смоктування (у 35% спостережень),
утворення кіст ПЗ через стадію
оментобурситу (у 35 — 40%), на
гноєння (у 25 — 30%) [5]. Прогнозу
вання перебігу ППІ з метою вибору
лікувальної тактики є одним з
шляхів поліпшення результатів ліку
вання хворих на ГНП.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
З 2008 по 2010 р. у другому
хірургічному відділенні Київської
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міської клінічної лікарні швидкої
медичної допомоги лікували 257
хворих з приводу ГНП. У 28 (10,8%)
пацієнтів ППІ не сформувався: в 11
(39,2%) з них виявлені гнійно—сеп
тичні ускладнення при госпіталі
зації (звернулися по медичну допо
могу на 10 — 14—ту добу від початку
захворювання); у 9 (32,1%) — вико
нане оперативне втручання у стро
ки до 3 діб від початку захворювання
з приводу перитоніту нез'ясованої
етіології; 8 (28,5%) — померли в
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стадії ферментемії та панкреатоген
ного шоку у строки до 72 год після
госпіталізації. В дослідження вклю
чені 229 (89,1%) хворих на ГНП, ус
кладнений ППІ.
Чоловіків було 131 (57,2%), жінок
— 98 (42,7%). Вік хворих у середньо
му 46,1 року, в тому числі працездат
ного віку — 87,9%, що свідчило про
важливе
соціально—економічне
значення проблеми. З етіологічних
чинників захворювання переважав
алкогольно—аліментарний — у 174
(75,9%) хворих. Період від початку
захворювання до госпіталізації від 2
год до 3 діб, у середньому (18 ± 6)
год. З приймального відділення 179
(78,1%) хворих госпіталізовані до
відділення реанімації та інтенсивної
терапії (ВРІТ), 50 (21,8%) — до хірур
гічного відділення, проте, через про
гресування інтоксикації, больового
синдрому, відсутність ефекту кон
сервативної терапії вони переведені
до ВРІТ у строки (24 ± 2) год.
Всім хворим проведені лабора
торні та інструментальні досліджен
ня відповідно до стандартів обсте
ження хворих на гострий панкреа
тит [6].
З метою прогнозування інфек
ційних ускладнень ППІ у 31 (13,5%)
хворого визначали фагоцитарну ак
тивність макрофагів та вміст ROS
(активні форми кисню) у пери
ферійній крові [7].
Лікування хворих на ГНП обира
ли диференційовано та індивідуаль
но відповідно до етіології, періоду
захворювання, наявності усклад
нень. Після госпіталізації у 108
(47,1%) хворих на ГНП застосоване
правило «чотирьох катетерів» [8]:
встановлення епідурального катете
ра для знеболювання, встановлення
зонда для харчування у порожню
кишку, пункція центральної вени,
програмований лапароцентез.
Всім хворим призначали препа
рати для пригнічення секреторної
активності ПЗ, дезінтоксикаційну
терапію, засоби з профілактики ви
никнення стресових виразок, гепа
топротекторну терапію — за гостро
го біліарного панкреатиту. З 5 —
7—ї доби у 31 (13,5%) хворого засто
совували імунокоригувальну те
рапію.
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У 63 (27,5%) хворих, незважаючи
на проведення інтенсивної терапії, з
приводу прогресування інтокси
кації, порушення психічного стану
застосовані методи екстракорпо
ральної детоксикації, в 11 (17,4%) —
плазмаферез, у 52 (82,5%) — гемо
сорбція з використанням антипро
теазних сорбентів.
Для профілактики інфекційних
ускладнень усім хворим призначали
антибактеріальні препарати широ
кого спектру дії у поєднанні з анти
протозойними та антимікробними
засобами (метронідазол, орнідазол).
Залежно від прогресування за
пального процесу у ПЗ та навко
лишніх тканинах, антибіотики замі
нювали на підставі результатів виз
начення чутливості до них збуд
ників (див. таблицю).
За відсутності інфекційних ус
кладнень з 10 — 12—ї доби ан
тибіотикопрофілактику припиняли.
З 12 — 14—ї доби при виникненні
гнійно—септичних ускладнень при
значали антибактеріальну терапію.
Препарати резерву обирали з ог
ляду на їх адекватну проникність у
ПЗ і жовч, некротизовані тканини
заочеревинного простору. Цим ви
могам відповідав антибіотик І по
коління карбапенемів ертапенем,
що характеризувався високою кон
центрацією в тканині ПЗ і високою
бактерицидною активністю, а також
зручним застосуванням — один раз
на добу.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У 215 (93,8%) хворих на ГНП з
ППІ гнійно—септичних ускладнень
не було.

–
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9
7
13
10

òðåòÿ
÷åðãà

–
–
4
7
2
2

У 183 (79,9%) хворих відзначене
розсмоктування ППІ, вони виписані
для амбулаторного лікування. У 32
(17,4%) хворих сформувалися пост
некротичні кісти ПЗ, у 12 (37,5%) з
них через 6 — 8 міс виконано цис
тоєюностомію, у 15 (46,8%) — дре
нування кіст під контролем ультра
звукового дослідження (УЗД).
У 14 (6,1%) пацієнтів виникли
гнійно—септичні ускладнення че
рез (12 ± 2) доби від початку захво
рювання. У 7 (50%) хворих діагнос
тований абсцес заочеревинного
простору. Таким хворим під контро
лем УЗД встановлювали дренажі ти
пу рig tail та активно промивали по
рожнину абсцесу розчинами дека
сану та фурациліну. Через (14 ± 3)
діб, після усунення гнійно—запаль
ного процесу дренажі видаляли. У 7
(50%) хворих діагностовано флег
мону заочеревинного простору, їм
здійснено некрсеквестректомію з
використанням лапаротомного до
ступу, післяопераційне ведення "за
критим способом". У 2 (14,2%) хво
рих після некрсеквестректомії вико
нали релапаротомію з некрсеквест
ректомією.
У 7 (50%) хворих для лікування
гнійно—септичних ускладнень при
значали ертапенем (інванз) по 1 мг
1 раз на добу. Вже на 2 — 3—тю добу
у них відзначали позитивну клінічну
та лабораторну динаміку (нор
малізація температури тіла, змен
шення частоти пульсу, нормалізація
вмісту лейкоцитів у крові, зменшен
ня вираженості загальної інтокси
кації). У цих хворих релапаротомію
не застосовували.
У 85,7% пацієнтів, у яких спос
терігали гнійно—септичні усклад

Клінічна хірургія. — 2014. — № 4

22
нення, відзначали ураження 3 заоче
ревинних клітковинних просторів і
більше (параколярного, паранеф
рального,
парапанкреатичного,
корня брижі тонкої кишки, клубово
го), всі звернулися по допомогу
пізніше ніж через 24 год від початку
захворювання, тяжкість стану за
шкалою BISAP становила 4 — 5 балів,
у них діагностовані тяжкі супутні за
хворювання, метаболічні та імунні
розлади.
У 23 (74,1%) хворих за відсут
ності гнійно—септичних усклад
нень активність мононуклеарних
фагоцитів периферійної крові на 6
— 7—му добу захворювання, після їх

стимуляції імуномодулятором in
vitro становила (564 ± 100) ум. од.,
продукція ROS — (297 ± 100) ум. од. У
8 (25,8%) пацієнтів за наявності
гнійно—септичних ускладнень ці
показники становили відповідно (57
± 100) та (320 ± 100) ум. од.
Після операції померли 3 (21,4%)
хворих, загальна летальність 3,4%.
Причиною смерті була гостра сер
цево—судинна недостатність.

ВИСНОВКИ
1. Застосування комплексної те
рапії при ГНП з ППІ дозволило у 215
(93,8%) пацієнтів досягти одужання
без гнійно—септичних ускладнень.
2. Визначення активності моно
нуклеарних фагоцитів та продукції
ними ROS (активні форми кисню) у
периферійній крові пацієнтів на 5—
6—ту добу захворювання дозволяє
прогнозувати гнійно—септичні ус
кладнення.
3. Антибактеріальний препарат
ертапенем (інванз) може бути засто
сований як препарат резерву у хво
рих при виникненні інфекційних
ускладнень ГНП.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ И ПУНКЦИОННЫХ
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ЛЕЧЕНИИ
ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ:
ПРОБЛЕМЫ ОСЛОЖНЕНИЙ И РЕЦИДИВОВ
С. Г. Четвериков, Закария Мохаммад Ахмад
Одесский национальный медицинский университет,
Центр реконструктивной и восстановительной медицины, г. Одесса

APPLICATION OF LAPAROSCOPIC AND THE PUNCTURE
OPERATIVE INTERVENTIONS IN TREATMENT
OF HEPATIC ECHINOCOCCOSIS:
PROBLEMS OF COMPLICATIONS AND RECURRENCES
S. G. Chetverikov, Zakariya Mokhammad Akhmad
хинококкоз человека явля
ется важной медицинской и
социальной проблемой в
Одесской области, где име
ются эндемические очаги заболева
ния. Стандартные методы оператив
ного лечения ЭП травматичны, со
провождаются большой частотой
осложнений, частыми рецидивами,
инвалидизацией пациентов [1]. Ис
пользование новых миниинвазив
ных лапароскопических и ультра
звуковых технологий, эффективных
методов обработки стенок остаточ
ной полости после эхинококкэкто
мии либо резекционных вмеша
тельств на паразитарной кисте в со
четании с противорецидивной ме
дикаментозной терапией после опе
рации открывают новые перспекти
вы в лечении заболевания [2 — 4].
Минимизация операционной трав
мы позволяет значительно облег
чить течение послеоперационного
периода, уменьшить частоту ослож
нений и длительность периода реа
билитации, улучшить качество жиз
ни больных эхинококкозом [5, 6].
Решением этой проблемы зани
маются специалисты в Одесском на
циональном медицинском универ
ситете, Национальном институте
хирургии и трансплантологии име
ни А. А. Шалимова НАМН Украины,
Центре абдоминальной эндоскопи
ческой хирургии МЗ Российской
федерации (Москва), ведущих науч
ных медицинских центрах Турции,
Греции, Индии, Италии.
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Реферат
Проанализированы результаты обследования и лечения 326 больных по поводу
эхинококкоза печени (ЭП), у которых выполнены 449 хирургических вмеша
тельств. У 123 пациентов диагностирован рецидив заболевания, им произведены
лапароскопические, лапаротомные или пункционные вмешательства. У 80
(17,8%) больных использовали лапароскопический доступ, у 261 (58,1%) — лапа
ротомный, у 108 (24,1%) — пункционное лечение паразитарных кист под контро
лем ультразвукового исследования (УЗИ). Проведение активного скринингового
обследования населения эндемичных по эхинококкозу районов, использование
эффективных миниинвазивных хирургических доступов, интраоперационных ме
тодов профилактики диссеминации инвазивного материала в брюшной полости,
антипаразитарной химической и термической обработки содержимого кисты и
стенок остаточной полости после эхинококкэктомии, послеоперационное профи
лактическое назначение антипаразитарной медикаментозной терапии позволило
значительно (до 1,3% в последние 5 лет) уменьшить частоту рецидивирования
ЭП.
Ключевые слова: эхинококкоз печени; лапароскопические и пункционные опе
ративные вмешательства; профилактика рецидивов.

Abstract
Results of examination and treatment of 326 patients, suffering hepatic echinococco
sis, were analyzed, in whom 449 surgical interventions were conducted. In 123 patients
the disease recurrence was registered, to them laparoscopic, laparotomic and pucture
interventions were conducted. In 80 (17.8%) patients laparoscopic access was applied,
in 261 (58.1%) — laparotomic, in 108 (24.1%) — the puncture treatment of parasitic
cysts under ultrasonographic guidance. Conduction of active screening examination of
patients in regions, which are endemic for echinococcosis, application of effective
mimiinvasive surgical accesses, intraoperative methods for prophylaxis of abdominal
dissemination of the invasive material, antiparasitic chemical and thermal processing of
the cyst content and the residual cavity walls after echinococcectomy, postoperative
prophylactic administration of antiparasitic medicinal therapy have permitted to reduce
significantly (up to 1.3% in last 5 yrs) the rate of the hepatic echinococcosis recurrence.
Кey words: hepatic echinococcosis; laparoscopic and puncture operative interven
tions; prophylaxis of recurrences.

Цель работы: определить пути
уменьшения частоты рецидивов и
послеоперационных осложнений,
улучшения качества жизни пациен
тов при эхинококкозе печени путем
использования миниинвазивных
технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализированы результаты
обследования и лечения 326 боль
ных по поводу ЭП, оперированных в
период с 1996 по 2013 г. в Одесской
областной клинической больнице,
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Университетской клинике и других
клинических базах хирургических
кафедр Медицинского университе
та. Сочетанное поражение печени и
легких диагностировано у 57
(17,5%) больных, диссеминирован
ный эхинококкоз с поражением
двух органов и более — у 29 (8,9%).
Поражение правой доли печени
отмечено у 172 (52,8%) пациентов,
левой доли — у 83 (25,4%), правой и
левой — у 71 (21,8%). Одна парази
тарная киста обнаружена у 169
(51,8%) больных, у 50% — по 2 пара
зитарных кисты и более. Мужчин
было 142, женщин — 184, возраст
больных от 8 до 72 лет, в среднем
(42,3 ± 6,8) года. У всех больных про
ведены общеклинические исследо
вания, рентгенография органов
грудной клетки, УЗИ органов брюш
ной полости, у 164 — компьютерная
или магниторезонансная томогра
фия органов брюшной полости и
забрюшинного пространства.
Всего по поводу ЭП выполнены
449 хирургических вмешательств. У
123 пациентов диагностирован ре
цидив заболевания, им произведены
лапароскопические, лапаротомные
или пункционные вмешательства. У
80 (17,8%) больных использовали
лапароскопический доступ, у 261
(58,1%) — лапаротомный, у 108
(24,1%) — пункционное лечение па
разитарных кист под контролем
УЗИ. Для обработки остаточной по
лости после эхинококкэтомии при
меняли 1% раствор повидон—йода.
У 93 (20,7%) больных использованы
оригинальные термические мето
дики обработки стенок остаточной
полости.
Пункция паразитарных кист под
контролем УЗИ выполнена у 108
больных, применяли местную анес
тезию 2% раствором лидокаина. Ис
пользовали две основные методики
лечения: пункционную аспирацию
и склерозирование небольших па
разитарных кист, пункционное дре
нирование эхинококковых кист под
контролем УЗИ. Для деструкции и
склерозирования
паразитарных
кист вводили 96% этиловый спирт.
При последующем промывании
дренажей, деструкции хитиновых
оболочек и обеззараживании оста

точной полости использовали рас
твор натрия гипохлорита или пови
дон—йода. Для склерозирования
кист требовалось от 1 до 3 вмеша
тельств. Если после этого сохраня
лась остаточная полость, а также
при исходном диаметре кист более
4 см их дренировали с использова
нием иглы 18G и дренажей диамет
ром от 16 до 22 Fr. Длительность
дренирования от 3 до 8 нед в зависи
мости от размеров кист, их содер
жимого, состояния фиброзной кап
сулы и прилегающей паренхимы пе
чени, а также возникших послеопе
рационных осложнений.
После операции, начиная с 2002
г., пациентам назначали вормил
(альбендазол) по 10 мг/кг массы те
ла в сутки (в среднем по 1 таблетке
400 мг дважды в сутки) в течение 4
нед. При рецидивном и диссемини
рованном эхинококкозе печени
проводили 2 — 4 курса.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Большинство органосохраняю
щих оперативных вмешательств на
печени по поводу эхинококкоза
можно выполнить с использовани
ем видеоэндоскопической техники.
Так, показаниями к выполнению ла
пароскопической эхинококкэкто
мии считали поверхностно распо
ложенные паразитарные кисты по
висцеральной или диафрагмальной
поверхности печени, кисты левой
доли печени. В последние годы мы
используем лапароскопический до
ступ и при наличии паразитарных
кист, осложненных нагноением ли
бо билиарными свищами, а также
рецидивного эхинококкоза печени.
Для получения точного пред
ставления о топографии паразитар
ной кисты проводили полипозици
онное УЗИ или томографию. Если
киста выходит на поверхность орга
на, ее визуализация во время опера
ции не представляет трудностей. В
других ситуациях следует отказать
ся от лапароскопического доступа
либо использовать интраопераци
онное УЗИ.
Мы располагаем троакары инди
видуально в каждой конкретной си
туации, в зависимости от локализа
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ции и числа паразитарных кист.
Пневмоперитонеум накладываем с
помощью иглы Вереша в пупочной
области. Первый троакар диамет
ром 10 мм для лапароскопа вводим в
правой подреберной области на
расстоянии 3 — 5 см по направле
нию к средней линии от наиболее
приближенного к брюшной стенке
участка кисты; второй троакар диа
метром 10 — 12 мм вводим на 3—5
см ниже кисты. Через него удаляем
содержимое кисты с помощью элек
троотсоса, осуществляем обработку
остаточной полости и ее дрениро
вание. Такое расположение троака
ров позволяет удалять кисты почти
всех отделов печени при условии их
поверхностного расположения. Для
более удобного доступа к кистам ди
афрагмальной поверхности печени
пересекаем круглую и серповидную
связки печени, пациента переводим
в положение Фовлера. При этом пе
чень под действием силы тяжести
опускается книзу, открывается диа
фрагмальная поверхность.
Лапароскопическое удаление
эхинококковых кист печени уда
лось у всех 80 пациентов. Продол
жительность операции составила от
25 до 120 мин, в среднем (42,5 ± 6,3)
мин. Конверсия в лапаротомию не
потребовалась. Продолжительность
лечения больного в стационаре со
ставила от 2 до 9 дней, в среднем (3,7
± 1,1) дня. Все пациенты живы. По
сле лапаротомной эхинококкэкто
мии продолжительность лечения
больного в стационаре составила в
среднем (11,4 ± 3,2) дня.
Пункционный метод лечения па
разитарных кист использовали при
их интрапаренхиматозном распо
ложении преимущественно в СІ, СVІІ,
СVІІІ сегментах, диаметре до 5 см, ре
цидивном ЭП с центрально распо
ложенными паразитарными киста
ми и при нагноении остаточных по
лостей после лапаротомной или ла
пароскопической эхинококкэкто
мии. В таких ситуациях выполнение
лапароскопических операций тех
нически очень сложно, а примене
ние лапаротомного доступа — трав
матично и неоправданно.
При использовании пункцион
ного метода хорошие результаты
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достигнуты у 77 (71,3%) пациентов,
у которых диагностированы моно
везикулярные молодые кисты диа
метром 5 — 6 см. У 47 (43,5%) паци
ентов выполнены повторные пунк
ционные вмешательства из—за не
эффективного функционирования
дренажа и возникшего вследствие
этого нагноения остаточной полос
ти. У пациентов этой группы выяв
ляли либо большие паразитарные
кисты, либо старые осложненные
кисты с дочерними пузырями и тол
стой фиброзной капсулой. У 8 (7,4%)
пациентов вследствие осложнений
после пункционного дренирования
паразитарных кист (кровотечение в
полость кисты или свободную
брюшную полость, перитонит, дли
тельно функционирующий желч
ный свищ) выполнена лапаротомия,
лечение эхинококкоза проведено
стандартным путем. У 16 пациентов
в сроки до 14 мес по данным кон
трольного УЗИ диагностированы
остаточные полости неправильной
формы диаметром до 5 см, которые
при отсутствии клинических симп
томов не требовали какого—либо
вмешательства.
Мы выделяем такие основные на
правления профилактики рециди
вирования ЭП. До операции важное
значение имеет своевременная диа
гностика заболевания, до возникно
вения осложнений, либо, что еще
хуже, до разрыва паразитарной кис
ты с диссеминацией инвазивного
материала по брюшной полости. Во
время операции проводим меро
приятия, предусматривающие тща
тельное отграничение зоны вокруг
кисты турундами, смоченными 1%
раствором повидон—йода, отказ от
попыток идеальной эхинококкэкто
мии в связи с высоким риском раз
рыва кисты и диссеминацией инва
зивного материала. Обязательным
этапом операции считаем пункцию
кисты толстой иглой на отсосе с
эвакуацией жидкого содержимого,
обеззараживание полости кисты 1%
раствором повидон—йода, удаление
хитиновых оболочек кисты толщи
ной 10 мм электроотсосом. Лапаро
скопический доступ благодаря со
зданию пневмоперитонеума имеет
преимущества по сравнению с лапа
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ротомным вследствие выравнива
ния градиента давления в кисте по
сравнению с давлением в брюшной
полости, что уменьшает вероят
ность подтекания содержимого кис
ты мимо пункционной иглы. Кроме
того, лапароскопия дает возмож
ность более эффективной визуали
зации стенок остаточной полости
после удаления хитиновых оболо
чек. Важным в профилактике мест
ных рецидивов эхинококкоза явля
ется эффективная антипаразитар
ная обработка стенок остаточной
полости после удаления паразитар
ной кисты. В настоящее время мето
дом выбора является химическая
обработка 1% раствором повидон—
йода. При наличии старых либо ос
ложненных паразитарных кист до
полнительно к химической прово
дим термическую обработку стенок
остаточной полости путем диатер
мокоагуляции с использованием
шаровидного электрода, зажима, че
рез смоченный изотоническим рас
твором натрия хлорида марлевый
шарик, ультразвукового хирургиче
ского инструмента для денатурации
отложений фибрина на стенках ос
таточной полости и, возможно, ос
тавшихся после химической обра
ботки жизнеспособных эхинокок
ковых сколексов.
Важным приемом, частично пре
пятствующим рецидиву ЭП, а в боль
шей мере — возникновению после
операционных осложнений в виде
нагноения остаточной полости, яв
ляется частичное иссечение стенок
фиброзной капсулы с истонченной
паренхимой печени при поверхно
стной локализации паразитарных
кист либо при их больших размерах
с выходом на поверхность печени.
Этот прием минимально увеличива
ет травматичность операции, но
позволяет уменьшить площадь сте
нок кисты, на которых возможен ре
цидив, и предупредить формирова
ние после операции замкнутой ри
гидной полости в печени, дрениро
вание которой не всегда предупреж
дает ее нагноение. После операции
при наличии осложненных парази
тарных кист важным приемом, пре
дупреждающим нагноение остаточ
ной полости и возникновение реци

дива, является промывание остаточ
ной полости 1% раствором пови
дон—йода.
Формирующаяся вокруг парази
тарной кисты фиброзная капсула
практически полностью препятст
вует проникновению к паразиту ан
типаразитарных препаратов. По
этому консервативное лечение эхи
нококковых кист со сформирован
ной фиброзной капсулой, диамет
ром более 3 см имеющимися в на
стоящее время лекарственными
средствами бесперспективно. После
операции, во время которой удаля
ют паразит, полностью либо частич
но разрушается фиброзная капсула,
что обеспечивает доступ препара
тов к остаточной полости после уда
ления паразита. В настоящее время
мы используем альбендазол в дозе
10 мг/кг массы тела пациента в сут
ки в течение 1 мес. При диссемини
рованном ЭП, осложненных пара
зитарных кистах либо нарушении
правил апаразитарности во время
оперативного вмешательства про
водим несколько курсов с переры
вом 2 нед. Такое медикаментозное
сопровождение оперированных па
циентов позволило более чем в 3 ра
за уменьшить частоту рецидивов, до
1,3% — в последние 5 лет.
Мы не являемся приверженцами
агрессивной хирургической такти
ки при ЭП, которую используют при
опухолевом поражении органа. Оп
тимальным, на наш взгляд, является
проведение эхинококкэктомии с
частичной резекцией стенок пара
зитарной кисты, различные вариан
ты атипичной резекции печени, ла
теральной сегментэктомии при
множественном диссеминирован
ном поражении отдельных сегмен
тов печени. Такая минимализация
операционной травмы, наряду с
внедрением миниинвазивных лапа
роскопических и пункционных ме
тодов лечения ЭП, позволила значи
тельно уменьшить частоту после
операционных осложнений и избе
жать послеоперационной летально
сти в последние 8 лет.
Таким образом, проведение ак
тивного скринингового обследова
ния населения эндемичных по эхи
нококкозу районов, использование
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эффективных хирургических ми
ниинвазивных доступов, интраопе
рационных методов профилактики
диссеминации инвазивного мате
риала в брюшной полости, антипа
разитарной химической и термиче
ской обработки содержимого кисты

и стенок остаточной полости после
эхинококкэктомии, послеопераци
онное профилактическое назначе
ние антипаразитарной терапии
позволяют значительно уменьшить
частоту рецидивирования ЭП. Ми
нимализация травматичности опе
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ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНИРОВАННОГО
ПЕРФТОРАНА И ГЛУТОКСИМА НА ИММУННЫЙ СТАТУС
БОЛЬНЫХ И ПРОФИЛЬ ЦИТОКИНОВ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ
ПЕРИТОНИТЕ
И. А. Абдуллаев
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IMPACT OF A COMBINED APPLICATION OF OZONIZED PERFTORAN
AND GLUTOXIM ON THE IMMUNE STATUS OF THE PATIENTS
AND THE CYTOKINES PROFILE IN EXTENDED PERITONITIS
I. А. Аbdullayev
есмотря на совершенство
вание методов ранней диа
гностики, применение но
вых технологий, современ
ных антибактериальных препара
тов и эфферентных методов деток
сикации, РП является одной из акту
альных проблем абдоминальной
хирургии [1 — 4].
Течение перитонита, характер по
слеоперационных осложнений и
исход, наряду с тяжестью основного
патологического процесса, адекват
ностью оперативного вмешательст
ва и послеоперационной консерва
тивной терапии, во многом зависят
от иммунного статуса организма
больного.
В возникновении и прогресси
ровании воспалительной реакции
важную роль играют цитокины [5 —
7]. Бактериальная агрессия на фоне
эндогенной интоксикации и исто
щения локальных и системных за
щитно—компенсаторных механиз
мов организма обусловливает не
контролируемый синтез провоспа
лительных цитокинов и формиро
вание синдрома системной воспа
лительной реакции (ССВР) [8 — 10].
В связи с этим особый интерес
представляет поиск новых патоге
нетически обоснованных средств
коррекции нарушений различных
звеньев иммунной системы и про
филя цитокинов у больных при РП.
В этом аспекте считаем целесо
образным изучение влияния соче
танного местного и системного
применения ОП и метаболического
иммуномодулятора глутоксима на

Н
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Реферат
Изучен иммунный статус 74 больных при хирургическом лечении по поводу рас
пространенного перитонита (РП). У 38 больных (группа сравнения) проведена об
щепринятая комплексная терапия, у 36 (основная группа) — наряду с общеприня
тыми комплексными лечебными мероприятиями проводили сочетанную местную
и системную озонотерапию (ОТ) с применением озонированного перфторана
(ОП) и для иммунокоррекции — глутоксима. Тяжесть состояния больных оценива
ли по Мангеймскому индексу перитонита (МИП). У всех больных при госпитализа
ции выявлены изменения Т— и В—звена иммунитета, фагоцитоза и профиля ци
токинов, выраженность которых зависела от тяжести РП. Сочетанное местное и
системное применение ОП, а также глутоксима в комплексе консервативной те
рапии патогенетически обосновано, позволяет быстрее устранить нарушения им
мунитета и баланса цитокинов, воспалительный процесс в брюшной полости,
значительно улучшить результаты хирургического лечения больных.
Ключевые слова: перитонит; иммунный статус; озонотерапия; озонированный
перфторан; глутоксим.

Abstract
The immune status was studied while surgical treatment of 74 patients, suffering
extended peritonitis (EP). In 38 patients (group of comparison) a complex routine ther
apy was conducted, in 36 (the main group) —along with routine complex measures of
treatment a local and systemic ozonotherapy, using оzonized perftoran (OP) and glu
toxim (for immunocorrection), were applied. The patients severity state was estimated
in accordance to the Mahnheim's peritoneal index. In all the patients while hospitaliza
tion there were revealed changes in Т— and В—links of immunity, in phagocytosis and
the cytokins profile, significant of which have depended upon the EP severity. The com
bined local and systemic application of OP and glutoxim in complex of conservative
treatment is pathogenetically substantiated, it permits more rapidly to eliminate the
immunity disorders and the cytokines balance, as well as inflammatory process in
abdominal cavity and to improve the results of surgical treatment significantly.
Кey words: peritonitis; immunological status; оzonotherapy; оzonized perftoran; glu
toxim.

иммунный статус и баланс цитоки
нов у больных при РП. Хотя в лите
ратуре имеются сообщения о при
менении ОП при РП [11], его влия
ние на показатели иммунитета и
профиль цитокинов недостаточно
изучено, что ограничивает возмож
ности его применения.
Цель работы: изучение влияния
сочетанной системной и местной
ОТ с применением ОП, а также им
мунотерапии с назначением глуток

сима на некоторые показатели им
мунитета и профиль цитокинов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
У 74 больных РП в возрасте от 18
до 76 лет в динамике изучены пока
затели иммунного статуса и цитоки
нового профиля. Тяжесть РП оцени
вали по МПИ. В зависимости от спо
соба лечения больные распределе
ны на две группы. В группу сравне
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ния включены 38 больных (МПИ—I
— 15, МПИ—II — 11 и МПИ—III —
12), которым до и после операции
проводили общепринятую базис
ную консервативную терапию. У 36
больных основной группы (МПИ—I
— 13, МПИ—II — 11, МПИ—III — 12)
— в комплексе лечебных мероприя
тий до и после операции проведена
сочетанная местная и системная ОТ
с применением ОП, а также иммуно
коррекция с назначением глутокси
ма.
Всем больным перед операцией
внутривенно вводили 1 мл/кг ОП
(концентрация озона 5 мг/л) и 2 мл
1% раствора метаболического иму
номодулятора глутоксима. Во время
операции, после устранения источ
ника перитонита и интраопераци
онного лаважа, перед зашиванием
брюшной полости через дренажные
трубки вводили ОП в указанной дозе
(концентрация озона 2,5 мг/л, экс
позиция 2 ч). После снятия зажимов
с дренажных трубок в брюшную по
лость вводили 2 мл 3% раствора глу
токсима. После операции у больных
при МИП—I в течение 3 сут внутри
венно вводили 2 мл 1% раствора, в
брюшную полость — 2 мл 3% рас
твора глутоксима.
При МИП—II на 2—е сутки после
операции внутривенно и внутри
брюшинно вводили 1 мг/кг ОП
(концентрация озона 2,5 мг/л), в те
чение 5 сут ежедневно местно (ин
траперитонеально) вводили 2 мл
3%, системно (внутривенно) — 2 мл
1% раствора глутоксима.
При МИП—III после операции
проводили системную ОТ путем
внутривенного введения ОП в дозе 1

Рис. 1.
Сравнительная динамика изменения
содержания кластеров CD4+
при МИП-II.

мг/кг (концентрация озона 2,5 мг/л)
через день, всего 2 раза, и местно
(интраперитонеально) на 2—е сут
ки в той же дозе и концентрации.
Дополнительно внутривенно еже
дневно в течение 7—10 сут вводили
2 мл 1% и внутрибрюшинно в тече
ние 5 — 7 сут — 2 мл 3% раствора
глутоксима.
У всех больных до операции, в 1
— 3, 5 — 7—е и 10 — 14—е сутки по
сле нее в венозной крови определя
ли экспрессию кластеров CD3+,
CD4+, CD8+, CD19+, иммунорегуля
торный индекс (ИРИ) — CD4+/
CD8+, фагоцитарный индекс (ФИ),
содержание
иммуноглобулинов
(IgA, IgM, IgG) и циркулирующих
иммунных комплексов (ЦИК). Коли
чество CD3+, CD4+, CD8+ и CD19+
определяли с использованием мо
ноклональных антител непрямым
иммунофлуоресцентным методом;
уровень иммуноглобулинов в сыво
ротке крови — иммунотурбодимет
рическим методом с использовани
ем реактивного набора фирмы "Pars
Azmun" (Иран); ФИ определяли в
взвеси лейкоцитов, полученной из
гепаринизированной крови; содер
жание цитокинов, в том числе фак
тора некроза опухолей—α (ФНО—
α), интерлейкинов (ИЛ—4, ИЛ—8)
до операции, на 3—и и 7—е сутки
после нее определяли методом им
муноферментного анализа (ИФА).
Аналогичные показатели у 12
практически здоровых лиц взяты в
качестве нормы.
Для статистической обработки
результатов использовали метод ва
риационной статистики с помощью
t—критерия Стьюдента и непараме

Рис. 2.
Динамика уровня провоспалительного
цитокина ФНО-α у больных
при МИП-III.
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трический метод Уилкоксона —
Манна — Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У всех больных при госпитализа
ции выявлены изменения Т— и В—
звена иммунитета, фагоцитоза и
профиля цитокинов, выраженность
которых зависела от тяжести РП.
У больных группы сравнения
при МИП—I после госпитализации
на фоне компенсаторного увеличе
ния показателей гуморального им
мунитета отмечали некоторое
уменьшение параметров его клеточ
ного звена. После операции в дина
мике наблюдали слабую тенденцию
до нормализации показателей. Од
нако на 10 — 14—е сутки все параме
тры Т—звена иммунитета были зна
чительно меньше, а В—звена —
больше показателей у здоровых лиц.
У больных основной группы при
МИП—I сочетанное местное и сис
темное применение ОП и глутокси
ма к концу периода наблюдения
способствовало нормализации по
казателей иммунитета.
У больных группы сравнения
при МИП—II после госпитализации
установлено уменьшение кластеров
CD3+ — на 26,4% (р<0,001), CD4+ —
на 32,0% (р<0,001), CD8+ — на 16,4%
(р<0,01), CD4+/CD8+ — на 18,6%
(р<0,001), ФИ — на 15,1% (р<0,05),
IgA — на 30,5% (р<0,01); увеличение
содержания CD19+ — на 78,0%
(р<0,001), IgM — на 22,4% (р<0,05),
IgG — на 23,5% (р<0,01), ЦИК — в 2,4
раза (р<0,001) по сравнению с эти
ми показателями в норме. После
операции в динамике выявлено по
степенное увеличение показателей
клеточного и уменьшение — гумо
рального иммунитета. Однако к
концу периода исследования содер
жание кластеров CD3+ было на
17,9%, CD4+ — на 27,2%, ФИ — на
8,5% меньше, а CD19+ — на 39,5%,
IgM — на 45,7%, IgG — на 14,0%, ЦИК
— в 2,3 раза больше показателей в
норме.
У всех больных основной группы
при МИП—II дополнительное соче
танное применение ОП и глутокси
ма после операции в динамике спо
собствовало значительно более бы
строй нормализации всех нарушен
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Ñðàâíèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïîêàçàòåëåé èììóíèòåòà ïðè ÌÈÏ –III
Ïîêàçàòåëü,%

Ãðóïïà áîëüíûõ
â íîðìå

CD3+
CD4+
CD8+
CD19+
Ïðèìå÷àíèå.

Ñðàâíåíèÿ
Îñíîâíàÿ
Ñðàâíåíèÿ
Îñíîâíàÿ
Ñðàâíåíèÿ
Îñíîâíàÿ
Ñðàâíåíèÿ
Îñíîâíàÿ

52,3 ± 1,6
33,4 ± 1,1
18,9 ± 0,7
14,3 ± 0,5

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ íà ýòàïàõ èññëå äîâàíèÿ, ñóòêè (x ± m)
äî îïåðàöèè
1 – 3–è
5 – 7–å

32,1 ± 2,1*
31,6 ± 2,0*
16,6 ± 1,0*
16,1 ± 0,7*
15,5 ± 1,3*
15,5 ± 1,4*
26,5 ± 1,0*
26,1 ± 1,4*

26,8 ± 1,8*
28,6 ± 2,0*
13,0 ± 1,1* Δ
14,5 ± 1,2*
13,8 ± 1,5*
14,0 ± 1,0*
27,7 ± 1,2*
27,5 ± 1,7*

33,8 ± 2,0*
38,8 ± 2,6* Δ
16,7 ± 1,0*
21,8 ± 1,0* Δ#
17,1±1,3
17,0 ± 1,6
23,0 ± 1,8*
20,1 ± 1,9* Δ

10 – 14–å

38,8 ± 2,7*
46,7 ± 2,8 Δ
22,2 ± 1,6* Δ
28,5 ± 2,3* Δ
16,6±1,53
18,2 ± 0,9
21,0 ± 1,8* Δ
17,5 ± 2,0 Δ

Ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé äîñòîâåðíû ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêîâûìè: * – â íîðìå; Δ – äî îïåðàöèè ; # – â ãðóïïå
ñðàâíåíèÿ (p < 0,05 – 0,001).

ных показателей иммунитета (рис.
1).
У всех больных обеих групп при
МИП—III после операции отмечали
в динамике увеличение показателей
клеточного звена и уменьшение па
раметров гуморального звена имму
нитета. При сравнительной оценке
установлены существенные разли
чия показателей к концу периода
наблюдения с приближением их к
нормальным значениям (см. табли
цу).
При изучении профиля цитоки
нов у больных после госпитализа
ции отмечено, что выраженность
дисбаланса зависела от тяжести РП.
Так, при МИП—I концентрация
ФНО—α в сыворотке крови в 2 раза,
ИЛ—8 — в 3,3 раза, ИЛ—4 — в 6 раз
превышала таковую в норме; при
МИП—II — соответственно — в 3,1,
3,2 и 3,8 раза; при МИП—III — в 5,2,
4,4 и 5,3 раза. Динамика изменения
содержания цитокинов у больных
группы сравнения при РП различ
ной тяжести свидетельствовала о

продолжении
воспалительного
процесса. На 3—и сутки после опе
рации у всех больных наблюдали
повышение уровня цитокинов в
крови. К 7—м суткам отмечено неко
торое уменьшение концентрации в
сыворотке крови ФНО—α и ИЛ—8 у
больных при МИП—I и МИП—II;
при МИП—ІІІ выявлено повышение
уровня провоспалительного цито
кина ФНО—α, а также противовос
палительного ИЛ—4 при РП различ
ной тяжести.
Включение в комплекс терапии
сочетанной местной и системной
ОТ с применением ОП и глутоксима
способствовало более быстрому ус
транению дисбаланса цитокинов
(рис. 2).
Индивидуально дифференциро
ванное дозированное системное и
местное применение ОП с локаль
ной и системной иммунокоррекци
ей способствовало более быстрой
нормализации других лаборатор
ных показателей, уменьшению тя
жести эндогенной интоксикации,
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что клинически проявлялось улуч
шением состояния больных, норма
лизацией температуры.
После операции умерли 14
(18,9%) больных, в том числе в груп
пе сравнения — 9 (23,7%), в основ
ной — 5 (13,9%).
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ОСОБЛИВОСТІ МІКРОСТРУКТУРИ ТОВСТОЇ КИШКИ У ДІТЕЙ
ЗА ХРОНІЧНОГО ЗАПОРУ, СПРИЧИНЕНОГО ЇЇ ВРОДЖЕНОЮ
АНОМАЛІЄЮ
Г. Б. Боднар, Б. М. Боднар
Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці

PECULIARITIES OF A LARGE BOWEL MICROSTRUCTURE
IN CHILDREN, SUFFERING CHRONIC CONSTIPATION,
CAUSED BY ITS INBORN ANOMALY
G. B. Bodnar, B. М. Bodnar
еред питань сучасної дитя
чої гастроентерології та
хірургії особливе місце по
сідає ХЗ. Незважаючи на те,
що цю проблему вивчають впро
довж багатьох десятиліть, вона не
втрачає актуальності і сьогодні. Хво
рі з ХЗ становлять 10 — 25% усіх
госпіталізованих до гастроентеро
логічних відділень [1 — 3]. Поряд з
функціональними розладами (синд
ром подразнення кишечнику) [4] і
запальними захворюваннями (хро
нічний коліт, неспецифічний вираз
ковий коліт, хвороба Крона) у дітей
виявляють стани, зумовлені ано
маліями розвитку й положення тов
стої кишки, 45 — 50% з яких стано
вить доліхосигма [1, 5 — 7]. Доліхо
сигма — це аномалія розвитку тов
стої кишки, що супроводжується
збільшенням довжини сигмоподіб
ної ободової кишки.
Деякі автори відносять подо
вження товстої кишки до аномалій
розвитку і вважають її самостійною
нозологічною одиницею, інші — не
аномалією, а варіантом нормально
го розвитку [5]. Так, доліхосигму
відзначають у 15% абсолютно здоро
вих дітей, без будь—яких клінічних
симптомів, часто виявляють випад
ково, це підтверджує думку, що подо
вження товстої кишки є варіантом
норми [6 — 8].
Проте, у більшості дітей доліхо
сигма спричиняє функціональні та
органічні порушення дистального
відділу товстої кишки. ХЗ є основ
ним клінічним проявом доліхосиг
ми у дітей. Це важлива медико—
соціальна проблема в усіх країнах
світу, насамперед, через його значне
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Реферат
Проведене пошарове електронномікроскопічне дослідження мікроструктури тов
стої кишки у дітей при хронічному запорі (ХЗ), зумовленому її вродженою ано
малією — доліхосигмою. Досліджені 20 інтраопераційних зразків сигмоподібної
ободової кишки. Виявлені суттєві зміни в усіх оболонках товстої кишки. Так, при ХЗ
у стадії декомпенсації характерними були: зміни епітелію слизової оболонки,
пригнічення секреторної активності келихоподібних клітин, набряк власної плас
тинки та підслизової основи, порушення волокнистих структур. Пошкодження кро
воносних судин, стінки гемокапілярів спричиняло погіршення трофіки оболонок
стінки кишки. Деструктивні зміни гладеньких міоцитів у м'язовій оболонці відобра
жають порушення скоротливої функції органа. Деструктивні зміни структури тов
стої кишки супроводжуються гіперемією лімфатичних вузлів, дифузною лейкоци
тарною інфільтрацією, що свідчить про реакцію лімфоїдної тканини на патологічні
зміни органа. Особливості клінічного перебігу ХЗ, стадійність доліхосигми у дітей
зумовлені морфологічними змінами стінки товстої кишки. Виявлену її структурну
реорганізацію можна трактувати як "критичні чинники", за яких пропульсивна
функція сигмоподібної ободової кишки значно пригнічена і не забезпечує адекват
ний пасаж вмісту товстої кишки.
Ключові слова: товста кишка; доліхосигма; хронічний запор; ультраструктурні
зміни; діти.

Abstract
Layer—by—layer electron microscopy investigation of the large bowel microstructure
in children, suffering chronic constipation (CHC), caused by inborn anomaly
(dolichosigma), was conducted. There were investigated 20 іntraoperative specimens
of the sigmoid colon intestine. Essential changes in all layers of the large bowel were
noted. For example, in CHC in decompensated stage there were characteristic fea
tures: changes in mucosal epithelium, inhibition of the goblet cells secretion activity,
oedema of lamina propria and submucosal layer, the filamental structures disorders.
The gut layers trophic function was disordered by the blood vessels and the hemocap
illars wall damage. Destructive changes in the smooth myocytes in muscular layer
reflects disorder of the organ contractile function. Destructive changes in the large
bowel structure are accompanied by the lymph nodes hyperemia, diffuse leukocytic
infiltration, witnessing reaction of lymphoid tissue on pathological changes in the organ.
Peculiarities of the CHC clinical course, the dolichosigma staging in children were
caused by morphological changes of the large bowel wall. The revealed structural reor
ganization of the gut wall may be considered as a "critical cusative agents", in which
propulsive function of sigmoid colonic intestine is inhibited significantly and do not pro
vide an adequate passage of a large bowel contents.
Кey words: large bowel; dolichosigma; chronic constipation; ultrastructural changes;
children.

поширення, порушення соціальної
активності, погіршення якості життя
хворих [7, 9].
Отже, поширення ХЗ зумовлює
актуальність вивчення доліхосигми
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як однієї з можливих причин його
виникнення. Проте, встановлення
зв'язку структурних змін товстої
кишки з ХЗ є невирішеною пробле
мою.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведене елекронномікроско
пічне дослідження 20 інтраопера
ційних зразків сигмоподібної обо
дової кишки дітей, оперованих з
приводу її вродженого подовження,
ХЗ у стадії декомпенсації. Матеріал
для дослідження забирали за загаль
ноприйнятою методикою. Відпре
паровані шматочки стінки товстої
кишки фіксували у 2,5% розчині глу
таральдегіду з активною реакцією
середовища рН 7,2 — 7,4, виготовле
ному на фосфатному буфері. Фіксо
ваний матеріал через 60 хв перено
сили у буферний розчин, промива
ли протягом 20 — 30 хв. Постфік
сацію матеріалу здійснювали 1%
розчином чотириокису осмію на
фосфатному буфері протягом 60 хв,
після чого здійснювали його дегід
ратацію у пропіленоксиді та залива
ли в суміш епоксидних смол з арал
дитом.
Ультратонкі зрізи, виготовлені на
ультрамікротомі LKB—3 (Швеція),
контрастували в 1% водному роз
чині уранілацетату та свинцю цит
рату за методом Рейнольдса і вивча
ли в електронному мікроскопі
ПЕМ—125К.

Рис. 1. Електронограма.
Келихоподібна клітина епітеліальної
пластинки слизової оболонки товстої
кишки дитини при доліхосигмі.
1 - ядро; 2 - цитоплазма
з секреторними гранулами.
Зб. ×12 000.

Рис. 2. Електронограма.
Зміни келихоподібної клітини
епітеліальної пластинки слизової
оболонки товстої кишки дитини при
доліхосигмі.
1 - ядро; 2 - електроннопрозора
цитоплазма; 3 - секреторна гранула.
Зб. ×12 000.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За даними електронномікро
скопічних досліджень слизової обо
лонки товстої кишки у дітей, оперо
ваних з приводу доліхосигми, у
складі епітеліальної пластинки, що
вистилає крипти слизової оболон
ки, спостерігали багато келихо
подібних клітин. Відзначали різні за
структурною організацією клітини.
У деяких ендоепітеліальних гланду
лоцитах в цитоплазмі містилося ба
гато великих секреторних гранул
середньої електронної щільності.
Вони займали центральну й апікаль
ну ділянки келихоподібних клітин,
тому ядра в них переміщені в базаль
ний полюс, деформовані, невеликі, з
помірно осміофільною каріоплаз
мою. Мембрани ядерної оболонки
місцями нечітко контуровані, пери
нуклеарні простори вузькі. У таких
клітинах погано розвинені органе
ли, що забезпечують секреторний
процес. Канальців ендоплазматич
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Рис. 3. Електронограма.
Стовпчасті епітеліоцити з облямівкою,
товста кишка дитини при доліхосигмі.
1 - ядро; 2 - цитоплазма
з вакуолеподібними структурами;
3 - пошкоджені мікроворсинки на
апікальній поверхні.
Зб. ×12 000.

ного ретикулуму та цистерн ком
плексу Гольджі мало, вони вузькі та
короткі. Спостерігали поодинокі
мітохондрії з електронносвітлим
матриксом і невеликою кількістю
крист. Плазматична мембрана по
товщена (рис. 1). Такий стан келихо

Рис. 4. Електронограма.
Епітеліоцити крипт слизової оболонки
товстої кишки дитини при доліхосигмі.
1 - ядро; 2 - цитоплазма
з вакуолеподібними структурами;
3 - пошкоджені мікроворсинки на
апікальній поверхні.
Зб. ×12 000.

Рис. 5. Електронограма.
Гемокапіляр власної пластинки
слизової оболонки товстої кишки
дитини при доліхосигмі.
1 - просвіт капіляра; 2 - ядро;
3 - ділянка цитоплазми;
4 - базальна мембрана.
Зб. ×10 000.

Рис. 6. Електронограма.
Лімфатичний капіляр власної
пластинки слизової оболонки товстої
кишки дитини при доліхосигмі.
1 - просвіт капіляра; 2 - ядро;
3 - ділянка цитоплазми
ендотеліоцита; 4 - лімфоцит.
Зб. ×8 000.

подібної клітини свідчить про пору
шення стадії виведення секрету.
У складі епітеліальної пластинки
виявляли й інший різновид келихо
подібних клітин, у яких в цито
плазмі над'ядерної та апікальної
ділянок спостерігали поодинокі, не
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Рис. 7. Електронограма.
Власна пластинка слизової оболонки
товстої кишки дитини при доліхосигмі.
1 - плазмоцит; 2 - базофіл;
3 - фібробласт.
Зб. ×62 000.

великі, електроннопрозорі секре
торні гранули, розташовані біля
комплексу Гольджі. Відзначали по
шкодження органел, канальці грану
лярного ендоплазматичного рети
кулуму вузькі, їх мембрани місцями
нечіткі, на їх поверхні мало рибо
сом. Цистерни і вакуолі комплексу
Гольджі погано контуровані. В цито
плазмі мало мітохондрій, вони неве
ликі, в них мало крист. У цитоплазмі
таких клітин є первинні та вторинні
лізосоми (рис. 2). Така ультраструк
турна організація келихоподібних
клітин свідчить про низьку їх секре
торну активність.
В складі епітеліальної пластинки
слизової оболонки спостерігали
стовпчасті епітеліоцити з облямів
кою, у яких також відзначали
внутрішньоклітинну реорганізацію.

Рис. 10. Електронограма.
Міоцит м'язової оболонки товстої
кишки дитини при доліхосигмі.
1 - ядро; 2 - цитоплазма;
3 - міофібрили, мітохондрія.
Зб. ×10 000.

Рис. 8. Електронограма.
Плазмоцит власної пластинки
слизової оболонки товстої кишки
дитини при доліхосигмі.
1 - пікнотичне ядро; 2 - канальці
гранулярного ендоплазматичного
ретикулуму; 3 - міжклітинна
речовина.
Зб. ×14 000.

В цитоплазмі багатьох клітин вияв
лені вакуолеподібні структури, що
утворюються внаслідок потовщення
та фрагментації канальців ендоплаз
матичного ретикулуму та цистерн
комплексу Гольджі. Вакуолеподібни
ми стають і мітохондрії внаслідок
просвітлення матриксу, редукції
крист. В цитоплазмі містяться елек
тронносвітлі, набряклі ділянки. Ядра
таких стовпчастих епітеліоцитів пе
реважно круглої форми, гетерохро
матин у вигляді осміофільних діля
нок каріоплазми розташований пе
реважно маргінально. На апікальній
поверхні більшості клітин спос
терігали пошкодження мікроворси
нок, їх фрагментацію з утворенням
невеликих пухирців (рис. 3).
В епітеліальній пластинці вияв
лені також стовпчасті епітеліоцити з

Рис. 11. Електронограма.
Значні зміни м'язової оболонки
товстої кишки дитини
при доліхосигмі.
1 - ядро; 2 - цитоплазма
збереженого міоцита;
3 - пошкоджений міоцит.
Зб. ×10 000.
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Рис. 9. Електронограма.
Еозинофільний гранулоцит власної
пластинки слизової оболонки товстої
кишки дитини при доліхосигмі.
1 - ядро; 2 - гранули в цитоплазмі;
3 - міжклітинна речовина..
Зб. ×12 000.

облямівкою, ядра яких пікнотично
змінені, неправильної форми, з пе
реважанням у каріоплазмі гетеро
хроматину. Підвищена осміофілія
гіалоплазми таких клітин та змінені
органели створюють вакуолеподібні
структури, переважно у над'ядерних
і апікальних ділянках. Мітохондрії
гіпертрофовані, проте, містять елек
тронносвітлий матрикс і невелику
кількість крист внаслідок їх руйну
вання. Мікроворсинки на апікальній
поверхні таких епітеліоцитів відша
ровуються, фрагментуються з утво
ренням невеликих пухирців (рис. 4).
Такі зміни ультраструктури стовпча
стих епітеліоцитів свідчать про по
рушення пристінкового травлення і
всмоктування в товстій кишці.
При дослідженні власної плас
тинки слизової оболонки встанов
лені значні зміни мікроциркулятор
ного русла. Структурна організація
стінки капілярів порушена. Ендо
теліоцити містять неправильної
форми, зменшені ядра, контури їх
каріолеми нечіткі. У набряклій цито
плазмі клітин пошкоджені органели
і невелика кількість піноцитозних
пухирців. На люмінальній поверхні
ендотеліоцитів відсутні мікровор
синки. У просвітах містяться змінені
форменні елементи крові, переваж
но еритроцити. Базальна мембрана
на окремих ділянках потовщена,
нечітко контурована. Місцями від
значали периваскулярний набряк
(рис. 5).
У власній пластинці слизової
оболонки товстої кишки виявляли
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також лімфатичні капіляри з широ
кими просвітами, в яких містилися
лімфоцити (рис. 6). В ендотеліоци
тах розташовані подовжені ядра з
осміофільною каріоплазмою, в па
рануклеарній ділянці цитоплазми
небагато деструктивно змінених ор
ганел. Ділянки цитоплазми ендо
теліоцитів стоншені, периваску
лярні простори великі. Виявлені
зміни ультраструктури кровонос
них капілярів свідчать про порушен
ня транскапілярного обміну та
трофіки стінки товстої кишки.
У пухкій сполучній тканині влас
ної пластинки слизової оболонки та
підслизовій основі спостерігали
скупчення лімфоцитів, плазмоцитів,
окремі базофіли, іноді еозинофільні
гранулоцити (рис. 7 — 9). Плазмоци
ти з добре розвиненим грануляр
ним ендоплазматичним ретикулу
мом, його розширені канальці в ок
ремих ділянках утворюють великі
вакуолеподібні структури.
В окремих плазмоцитах виявлені
значні зміни ультраструктури. Такі
клітини містять пікнотичні, осміо
фільні ядра, значно розширені, де
формовані канальці гранулярного
ендоплазматичного
ретикулуму,
місцями пошкоджені мембрани ка
нальців. Мітохондрії заокруглені, їх
матрикс гомогенний, кристи зруй
новані.

За даними електронномікро
скопічного дослідження м'язової
пластинки слизової оболонки та
м'язової оболонки виявлені пошкод
ження гладеньких міоцитів. У дея
ких клітинах спостерігали набряк
саркоплазми, лізис міофіламентів,
внаслідок чого цитоплазма була еле
ктроннопрозорою. У таких міоци
тах значно змінені мітохондрії, во
ни гіпертрофовані, їх мебрани де
формовані, матрикс світлий, кристи
майже вітсутні (рис. 10). Виявлені
зміни таких міоцитів свідчать про
порушення скоротливої та енерге
тичної функцій.
Спостерігали також некротично
змінені гладенькі міоцити, цито
плазма яких втрачала органели і яд
ро, вони електронносвітлі, їх конту
ри обмежені базальною пластинкою
(рис. 11).
Таким чином, за даними елек
тронномікроскопічних досліджень
стінки товстої кишки дітей при ХЗ
(доліхосигма у стадії декомпен
сації), зумовленому вродженим по
довженням сигмоподібної ободової
кишки, встановлені суттєві зміни її
оболонок. Клінічні прояви доліхо
сигми у дітей спричинені морфо
логічними змінами стінки товстої
кишки. Її структурну реорганізацію
можна трактувати як "критичні чин
ники", що зумовлюють значне при

гнічення пропульсивної функції
сигмоподібної ободової кишки, це
не забезпечує адекватний пасаж
вмісту товстої кишки.

ВИСНОВКИ
1. У дітей при ХЗ, зумовленому
вродженим подовженням сигмо
подібної ободової кишки в стадії де
компенсації, виявляють характерні
зміни епітеліальної пластинки,
пригнічення секреторної актив
ності келихоподібних клітин, на
бряк сполучної тканини власної
пластинки та підслизової основи,
порушення волокнистих структур.
2. Пошкодження кровоносних
судин, гемокапілярів стінки товстої
кишки зумовлює погіршення трофі
ки оболонок стінки кишки у дітей.
3. Деструктивні зміни гладеньких
міоцитів м'язової оболонки відобра
жають порушення скоротливої
функції товстої кишки у дітей при
доліхосигмі.
4. Деструктивні зміни структур
них компонентів товстої кишки су
проводжуються гіперемією лімфа
тичних вузлів, дифузною лейкоци
тарною інфільтрацією, що свідчить
про реакцію лімфоїдної тканини на
патологічні зміни органа.
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF TISSUES,
SURROUNDING PROSTHESIS IN PATIENTS,
SUFFERING CUTANEO—PROSTHETIC FISTULAS
AND PARAPROSTHETIC HERNIAS
Yu. I. Kalish, I. М. Baybekov, L. Z. Ametov, S. Kh. Yigitaliyev

спользование в хирургии
ГПБС различных биосовме
стимых сеток способство
вало значительному умень
шению частоты рецидивов [1—4].
Наиболее часто в герниологии при
меняют проленовые протезы раз
личных производителей (Этикон,
Линтекс, Сonsalt, Surgimesh и др.).
Однако применение сеток со
провождалось осложнениями, обус
ловленными их имплантацией, в ча
стности, образованием кисты про
теза, его сморщиванием, миграцией,
отрывом с возникновением рециди
ва грыжи [2—4]. Большинство этих
осложнений связаны с техникой хи
рургического пособия, несоблюде
нием правил имплантации, а не с де
фектами и качеством самих сеток.
Одной из наиболее частых при
чин возникновения осложнений яв
ляется длительное существование
сером, что препятствует интегра
ции соединительной ткани вокруг
нитей сетки и способствует образо
ванию кожно—протезных свищей,
частота которых достигает 8% [2—
7]. Из микрооганизмов выявляют на
иболее часто при инфицировании
сетки граммнегативные (чаще энте
робактер), золотистый стафило
кокк, стрептококк и анаэробные
возбудители. Нередко вследствие
длительного существования сером и
их неадекватного лечения сетки ин
фицируются также грибами (чаще
кандида, микобактерии) [1—8].

И

Реферат
При применении сетчатых протезов в хирургии грыж передней брюшной стенки
(ГПБС) возможно образование кисты протеза, его сморщивание, миграция, от
рыв с возникновением рецидива грыжи. Проведено морфологическое исследо
вание тканей в области кожнопротезных свищей и грыжевых ворот, образован
ных краем протеза, у 22 пациентов, оперированных по поводу ГПБС, у 6 из них на
блюдали кожнопротезные свищи. Морфологические изменения в области про
теза, участвующего в образовании грыжевого дефекта, и в сморщенном участке
протеза характеризовались выраженным воспалением, образованием грубых
рубцов и инфильтрацией тканей. При длительно существующих кожнопротезных
свищах происходят деградация протеза, его разрушение, появляются изломы и
трещины. На участках ткани, окружающей протез, могут вегетировать колонии
микроорганизмов и грибов, что свидетельствует о его вторичном инфицирова
нии.
Ключевые слова: парапротезная грыжа передней брюшной стенки; рецидив
грыжи; кожнопротезный свищ; сморщивание протеза; инфицирование области
сетчатого протеза.

Abstract
While application of the net prostheses in surgery of anterior abdominal wall hernias
(AAWH) the complications are noted, such as the prosthesis cyst development, the net
wrinkling, migration and separation with the hernia recurrence. Morphological investi
gation of tissues were conducted in regions of cutaneoprosthetic fistulas and hernial
gates, formatted by the prosthesis edge, in 22 patients, оperated for AAWH, in 6 of
them cutaneoprosthetic fistulas were observed. Morphological changes in region of
prosthesis, taking part in the hernial defect development, as well as in the wrinkled part
of the prosthesis, were characterized by pronounced inflammation, development of
rude cicatrices and infiltration of tissues. While durable existence of cutaneoprosthet
ic fistulas the prosthesis degradation and destruction occurs as well as the breaks and
cracks; on sites of the tissue, surrounding the prosthesis, the microorganisms and fungi
vegetations may evolve, trusting its secondary infectioning.
Кey words: paraprosthetic anterior abdominal wall hernia; recurrence of hernia; cuta
neoprosthetic fistula; wrinkling of prosthesis; infectioning of the net prosthesis region.

Цитологическое исследование
мазков—отпечатков с поверхности
свища, бактериологическое и осо
бенно гистологическое исследова
ние биоптатов являются наиболее
достоверным методом изучения
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особенностей хронического про
цесса [1—3, 8—10].
По данным интраоперационно
го анализа, при рецидивах ГПБС по
сле герниопластики с использова
нием проленовых сеток осложне
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ния условно разделяют на две груп
пы: при отрыве края сетки и возник
новении грыжевого выпячивания
под сеткой при сохранении целост
ности фиксации протеза по пери
метру.
Цель исследования: изучить ре
зультаты морфологических иссле
дований тканей в области кожно—
протезных свищей и грыжевых во
рот, образованных краем протеза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучены изменения проленовых
сеток и их взаимодействие с тканя
ми при рецидивных постпротезных
грыжах и кожно—протезных сви
щах с помощью световой микроско
пии.
С 2003 по 2012 г. в клинике у 1066
больных по поводу ГПБС произведе
на герниопластика с использовани
ем проленовых сеток. У 22 больных
возник рецидив грыжи, у 6 — обра
зовался кожно—протезный свищ.
У всех пациентов забирали ин
траоперационный материал с по
следующим морфологическим ис
следованием. Образцы тканей и уча
стки сетки фиксировали в 10 — 12%
растворе нейтрального формалина.
После соответствующей обработки
кусочки заливали в парафин и гото
вили срезы толщиной 5 — 7 мкм.
Общие морфологические измене
ния изучали на срезах, окрашенных
гематоксилином и эозином.
Препараты изучали с помощью
светооптического микроскопа и
фотографировали в световом мик
роскопе "AXIOSKOP—40" (Carl Zeiss,
Германия) с цифровой камерой
ProgRess, Capture Pro 2.6, сопряжен
ной с компьютером Pentium IV.
Фотографии обрабатывали с по
мощью прикладных программ
Windows Professional.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
После имплантации сетки в мы
шечной ткани на границе с апонев
розом и жировой клетчаткой опре
деляли ложа нитей сеток, как прави
ло, округло—овальной формы, раз
деленные прослойками соедини
тельной ткани различной толщины
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Рис. 1. Микрофото.
Округлые полости в месте
расположения нитей сетки,
окруженные воспалительным
инфильтратом и волокнистой
соединительной тканью.
Окраска гематоксилином и эозином.
Ув ×100.

Рис. 3. Микрофото.
Остатки фрагментов нитей в просвете
ложа сетки вокруг округлых полостей
в месте ее расположения.
Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. ×400.

Рис. 2. Микрофото.
Клетки воспалительного инфильтрата
и волокнистая соединительная ткань
вокруг округлых полостей в месте
расположения нитей сетки.
Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. ×400.

Рис. 4. Микрофото.
Слияние фрагментов сетки
с формированием бесформенных
полостей, вокруг них
воспалительный инфильтрат.
Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. ×100.

с хорошо развитыми волоконными
компонентами (рис. 1).
Каждый фрагмент сетки окружен
валом воспалительного инфильтра
та различной толщины. В инфильт
ратах преобладали в основном круг
локлеточные элементы, чаще всего
— лимфоциты (рис. 2). В этих округ
лых образованиях часто не опреде
ляются какие—либо структуры. Од
нако иногда в них различают слабо
эозинофильные поперечные срезы
сеток. Они представляют собой го
могенные округлые структуры (рис.
3). Волокна соединительной ткани,
окружающие эти полости, имеют
циркулярное расположение. Клетки
воспалительного инфильтрата со
средоточены непосредственно во
круг фрагментов сеток.
Изучены удаленные во время хи
рургического вмешательства участ
ки ранее имплантированной сетки.

По данным исследования, часто
наблюдали слияние фрагментов
сетки в массивные конгломераты
(сморщивание протеза), окружен
ные общей соединительнотканной
капсулой с выраженной воспали
тельной реакцией в виде скоплений
преимущественно круглоклеточ
ных элементов, что свидетельство
вало об активном рубцовом процес
се (рис. 4).
Эти образования выявляли как на
границе мышцы и апоневроза, так и
в толще апоневроза, а также в жиро
вой ткани. Нередко вокруг полостей,
сформированных волокнами сетки,
определяли воспалительные ин
фильтраты, чаще в мышечной ткани,
состоящие преимущественно из
лимфоцитов и зрелых плазмоцитов.
Это сидетельствовало о преоблада
нии иммунных процессов в этих зо
нах.
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В прилежащих к сформирован
ным фрагментами сетки полостям
соединительнотканных прослойках
и мышечной ткани часто выявляли
многочисленные сосуды, заполнен
ные кровью.
Нередко сосуды располагались в
жировой ткани, прилежащей к по

лостям, сформированным фрагмен
тами сетки.
Иногда после длительного воз
действия химических препаратов
во время лечения свища на поверх
ности фрагментов удаленных про
тезов обнаруживали дефекты в виде
полостей, гребней, выступов. На

этих участках нередко фрагменты
сетки сливались.
По данным исследования, нару
шения целостности сеток, как пра
вило, отмечали при длительном су
ществовании кожно—протезного
свища.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СИМПАТО—АДРЕНАЛОВОЇ СИСТЕМИ
ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОМБІНОВАНОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЕДАЦІЇ
З ЗАСТОСУВАННЯМ α2а —NMDA ТА ФЕНТАНІЛУ
Є. В. Подрез
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

DYNAMICS OF INDICES OF SYMPATHO—ADRENAL SYSTEM
WHILE APPLICATION OF A COMBINED CENTRAL SEDATION,
USING α2а —NMDA AND PHENTANYL
E. V. Podrez
еханізм болю складний.
Кінцеве її сприйняття є
наслідком взаємодії ноци
цептивної та антиноци
цептивної систем [1]. Біль виникає
спочатку у специфічних больових
рецепторах — ноцицепторах. Це
розгалуження аферентних нерво
вих закінчень, що містяться у різних
органах і тканинах. Ноцицептори
реагують як на екзогенні, так і ендо
генні подразники [2], зокрема, тка
нинні агенти (гістамін, серотонін,
простагландини, іони калію і вод
ню), плазмові (брадикінін) і суб
станцію Р, що виділяється з нерво
вих закінчень [3]. Субстанція Р є
медіатором нейронів заднього рогу
спинного мозку [4]. Активувати но
цицептори можуть і продукти руй
нування тканин при запаленні та
гіпоксії. Ендогенно утворюються ал
гогени (спричиняють біль) — речо
вини, що відіграють важливу роль у
виникненні м'язового і вісцерально
го болю [5].
У відповідь на зміну пулу тканин
них агентів активізуються ренін—
ангіотензин—альдостеронова і сим
пато—адреналова системи [6]. При
активації ренін—ангіотензин—аль
достеронової системи відзначають
затримку в організмі натрію і,
внаслідок цього, рідини, а також ча
сткове заповнення об'єму інтер
стиціальної рідини [7]. Активація
симпато—адреналової
системи
спричиняє порушення кровообігу,
спазм артеріол, розкриття артеріо
венозних анастомозів. Порушення
кровотоку по капілярах є пусковим
механізмом порушення обміну ре
човин [8].

М
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Реферат
Метою дослідження було вивчення впливу методу комбінованої центральної се
дації з застосуванням α2а—рецепторів N—метил—D—аспартату (α2а—NMDA) та
фентанілу на динаміку показників симпато—адреналової системи. Встановлено
позитивну протекцію больової імпульсації при застосуванні стандартної методики
знеболювання, використання комбінованої центральної α2а—NMDA седації з фен
танілом забезпечувало ще більш ефективну протективну дію знеболювання. Стан
дартне знеболювання не забезпечувало блокаду вивільнення гістаміну при засто
суванні центральної α2а—NMDA седації — відбувалося пригнічення всіх типів ре
цепторів, що зумовлювало опосередковану блокаду тканинних базофілів.
Ключові слова: біль; симпато—адреналова система; центральна α2а—NMDA се
дація.

Abstract
The investigation objective was studying of impact of a combined central sedation,
using α2а—receptors N—methyl—D—аspartate (α2а—NMDA) and phentanyl, on
dynamics of the sympatho—adrenal system indices. Positive protection of the pain
impulses while usage of a standard anesthesia method was established, application of
combined central α2а—NMDA sedation, using phentanyl, have guaranteed more effec
tive protective action of anesthesia. The standard anesthesia did not guarantee a blo
cade while application of central α2а—NMDA sedation provides inhibition of all types of
the receptors, causing subsequent blocade of the tissue basophils.
Кey words: pain; sympatho—adrenal system; central α2а—NMDA sedation.

Наркотичні аналгетики стиму
люють активність антиноцицептив
ної системи, посилюючи гальмів
ний вплив на проведення болю та
його емоційні прояви. Водночас, їх
застосування значною мірою супро
воджується активацією централь
них механізмів симпато—адренало
вої системи [9]. Метою дослідження
є вивчення впливу комбінованої
центральної седації з застосуванням
α2а —NMDA та фентанілу на ди
наміку показників симпато—адре
налової системи.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проспективне когортне дослід
ження проведене на базі Інституту
медичної радіології ім. С. П. Гри

горьєва НАМН України у 2013 —
2015 рр. Усі пацієнтки дали поін
формовану згоду на його проведен
ня. У дослідженні взяли участь 105
пацієнток, у яких діагностований
рак грудної залози. Залежно від спо
собу знеболювання пацієнтки роз
поділені на дві групи. У 46 з них (1—
ша група) застосоване стандартне
знеболювання: індукція в наркоз
шляхом введення 40 мг 1% розчину
пропофолу через кожні 10 с до на
стання наркозу у стадії III (1,5 — 2,5
мг/кг). Після інтубації трахеї і пере
ведення хворих на штучну венти
ляцію легень (ШВЛ) пропофол вво
дили внутрішньовенно крапельно з
розрахунку 6 — 12 мг/кг за 1 год.
Після операції знеболення проводи
ли на вимогу пацієнтки, внутрішнь
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Òàáëèöÿ 1.

Äèíàì³êà âì³ñòó àäðåíàë³íó â ãðóïàõ äîñë³äæåííÿ

Ñòðîêè ñïîñòåðåæåííÿ

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ, íã/ìë (x ± m)
1–é (n=46)
2–é (n=59)

Ïî÷àòîê îïåðàö³¿
0,293 ± 0,018
0,32 ± 0,001
Áàçèñ–íàðêîç
0,928 ± 0,02*
0,31 ± 0,01
1–øà äîáà ó ÂÐ²Ò
0,986 ± 0,011*
0,273 ± 0,001
3–òÿ äîáà
0,611 ± 0,003*
0,271 ± 0,03
10–òà äîáà
0,237 ± 0,01
0,270 ± 0,02
28–ìà äîáà
0,215 ± 0,02
0,269 ± 0,6
Ïðèì³òêà. * – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â â³ðîã³äíà ó ïîð³âíÿíí³ ç âèõ³äíèìè
(ð<0,005). Òåæ ó òàáë. 2.

Òàáëèöÿ 2.

Äèíàì³êà âì³ñòó ã³ñòàì³íó â ãðóïàõ äîñë³äæåííÿ

Ñòðîêè ñïîñòåðåæåííÿ

Ïî÷àòîê îïåðàö³¿
Áàçèñ–íàðêîç
1–øà äîáà ó ÂÐ²Ò
3–òÿ äîáà
10–òà äîáà
28–ìà äîáà

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ, íìîëü/ë (x ± m)
1–é (n=46)
2–é (n=59)

254,6 ± 2,3
256,2 ± 1,5
244,2 ± 2,2
243,7 ± 3,1
352,8 ± 2,4
254,6 ± 1,1

ом'язово вводили промедол 2% роз
чин 1 мл.
У 59 пацієнток (2—га група) зне
болювання проводили на основі
стандартної схеми з додаванням на
етапі індукції в наркоз дексметоме
дину у навантажувальній дозі 0,7
мкг/кг за 10 хв та підтримувальній —
0,3 мкг/кг за 1 год. Після операції для
знеболення застосовували інфільт
раційну анестезію відповідно до за
пропонованої методики на основі
введення в зону м'язового клаптя
дистального кінця катетера з по
стійною інфузією наропіну в дозі 3
мг/кг за 1 добу.
Фактичну реакцію організму на
больову імпульсацію оцінювали
шляхом аналізу адренергічної ре
акції. Для цього визначали вміст ад
реналіну (у нормі 0,1 — 0,9 нг/мл) в
крові за методом, основаним на ко
лориметричному визначенні інтен
сивності синього забарвлення, що
виникає під час взаємодії адреналіну
з реактивом Фоліна. Рівень гістаміну
(у нормі 200 — 300 нмоль/л) визна
чали за методикою Л. Я. Прошиної в
модифікації В. Г. Подковкина за до
помогою пристрою БИАН—130/
флуориметричний (Росія).

258,6 ± 4,3
365,8 ± 5,5*
379,1 ± 3,2*
352,6 ± 3,9*
252,2 ± 2,4
245,3 ± 1,1

Математична обробка даних
проведена на основі статистичних
критеріїв — t—критерію Ст'юдента
та непараметричного U—критерію
Манна — Уїтні. При аналізі середніх
показників у групах дослідження ви
явлено суттєві розбіжності. Рівень
помилок становив: α—5%, β—30%.
Тобто, ступінь доказовості II — мале
рандомізоване дослідження з нечіт
кими результатами, помірним ризи
ком хибнопозитивних або хибно
негативних помилок; ступінь реко
мендацій В — підтримка одним спо
стереженням I рівня.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Вміст адреналіну в групах
дослідження різнився, починаючи з
етапу базис—наркозу (табл. 1).
У пацієнток 1—ї групи відзнача
ли
критичне
збільшення
(р=0,000784) вмісту адреналіну — на
98% у порівнянні з вихідним; у 2—й
групі зміни цього показника не ви
явлені (р=0,27405). Збільшення по
казника у 1—й групі виявляли і по
закінченні радикальної мастектомії
— у 1—шу добу після операції на
102%
відносно
вихідного
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(р=0,0000958). У 2—й групі у цей
період спостерігали зниження рівня
адреналіну на 15,6% відносно
вихідного (р=0,07492). Позитивну
динаміку в 1—й групі виявляли лише
на 3—тю добу після операції, що су
проводжувалось зменшенням по
казника на 38,0% відносно його мак
симального значення у 1—шу добу
після операції (р=0,00000385). Нор
малізацію показника відзначали на
10—ту добу.
Тобто, у 1—й групі виявляли
значну активацію симпато—адрена
лової системи вже на етапі наркозу,
вона зберігалась впродовж усього
раннього післяопераційного пері
оду. У 2—й групі підвищення симпа
тичної активності не спостерігали.
Ці дані, ймовірно, характеризують
позитивну протекцію больової
імпульсації при застосуванні стан
дартного знеболювання, при вико
ристанні комбінованої центральної
α2а—NMDA седації з фентанілом
відзначали її ще більш ефективну
протективну дію.
Підтвердженням цього є аналіз
динаміки вмісту гістаміну в групах
дослідження (табл. 2).
У 1—й групі вірогідної динаміки
вмісту
гістаміну
не
було
(р=0,0000173). У 2—й групі відзначе
не збільшення цього показника вже
під час базис—наркозу — на 41,4%
відносно вхідного (р=0,0000384).
Збільшення показника на 46,5% у
2—й групі спостерігали і у 1—шу до
бу перебування у ВРІТ відносно
вихідного (р=0,0000275). Лише
після припинення дії центральної
α2а—NMDA седації на 3—тю добу
спостерігали зменшення вмісту
гістаміну на 6,9% відносно макси
мального (р=0,00002743). Повер
нення до фізіологічної норми від
значене на 10—ту добу після опе
рації, що супроводжувалось знижен
ням показника на 33,4% відносно
максимального (р=0,0000285).
Іншими словами, застосування
стандартного знеболювання не за
безпечувало блокаду вивільнення
гістаміну. При застосуванні цент
ральної α2а—NMDA седації відбу
вається пригнічення всіх типів ре
цепторів, що зумовлює опосередко
вану блокаду тканинних базофілів.
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1. Застосування комбінованої
центральної α2а—NMDA седації з

фентанілом сприяло протективно
му впливу запропонованої методи
ки.

2. Застосування стандартного
знеболювання не забезпечувало
блокаду вивільнення гістаміну.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОВ'ЯЗКИ З ОКИСНЕНОЇ ВІДНОВЛЕНОЇ
ЦЕЛЮЛОЗИ З КОЛАГЕНОМ ПРИ СИНДРОМІ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
М. Б. Горобейко
Український науково—практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України,
м. Київ

ESTIMATION OF EFFICACY OF BANDAGE, MADE OF OXIDATED
RENEWED CELLULOSE WITH COLLAGEN, IN THE DIABETIC FOOT
SYNDROME
М. B. Gorobeyko
а даними літератури, у хво
рих на ЦД при утворенні
хронічних виразок підви
щується активність метало
протеїназ, що заважає нормальному
загоєнню ран [1—3]. Металопро
теїнази — це ферменти запалення,
що зменшують вміст протеїнів у
різних тканинах. Під впливом мета
лопротеїназ відбуваються руйнуван
ня протеїнів, інактивація природних
факторів росту, які стимулюють за
гоєння рани. Під час контакту окис
неної регенерованої целюлози та
колагену з металопротеїназами в
хронічній виразці утворюється ек
судат без змін активності природ
них факторів росту. Одночасно
створюються оптимальні умови для
загоєння рани у вологому середо
вищі. За наявності ексудату пов'язка
перетворюється на м'який рухливий
гель, що з часом розсмоктується, це
забезпечує контакт з усією поверх
нею виразки. При накладанні на сухі
виразки пов’язку змочують ізо
тонічним розчином натрію хлориду
або розчином Рінгера. Пов'язка за
безпечує утворення фізіологічного
вологого мікросередовища на по
верхні виразки. Це сприяє стимулю
ванню грануляції тканин, епітелі
зації та швидкому загоєнню ран [4,
5]. У дослідженнях in vitro та експе
риментах доведена ефективність
пов'язок за різних умов ранового
процесу [6—8]. Проте, дані літерату
ри щодо ефективності застосування
ОВЦ—К пов'язок суперечливі, від
сповнених оптимізму, проте, без
чітких критеріїв доказовості [4, 9, 10]
до більш обережних і навіть критич
них [11]. Проте, немає досліджень

З

Реферат
Оцінено ефективність застосування пов'язок з окисненої відновленої целюлози з
колагеном (ОВЦ—К) для лікування виразок у 51 хворого на цукровий діабет (ЦД)
за ішемічної форми синдрому діабетичної стопи (СДС). Відзначене достовірне
зменшення площі у хворих основної (ОГ) та контрольної (КГ) груп. Не встановле
ний кореляційний зв'язок між площею виразок та рівнем парціального тиску на
тилі стопи (ТсРО2). При аналізі відносної швидкості загоєння через 20 діб та 3 міс
лікування різниця показників у групах недостовірна.
Ключові слова: цукровий діабет; синдром діабетичної стопи; загоєння рани;
ішемія.

Abstract
Efficacy of application of bandages, made of oxidized renewed cellulose with collagen,
in the treatment of ulcers in 51 patients, suffering diabetes mellitus in cases of presence
of the diabetic foot syndrome ischemic form, was estimated. Significant trustworthy
reduction of the area index was registered in patients of a main and a contol groups.
Correlational connection between the ulcers area and the oxygen partial pressure
(ТсРО2), measured on the foot back, was not noted. While analyzing of the healing
process velocity in 20 days and 3 mo of treatment the difference of the indices in the
groups was not trustworthy.
Кey words: diabetes mellitus; diabetic foot syndrome; healing of the wound; ischemia.

щодо оцінки ефективності методів
залежно від ступеня ішемії.
Мета дослідження: оцінити ефек
тивність пов'язок з ОВЦ—К за кла
сичної хірургічної обробки ран.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Для отримання об'єктивних до
стовірних результатів використову
вали класифікацію PEDIS, розробле
ну Міжнародною робочою групою з
проблем СДС [12]. У дослідження
включений 51 пацієнт, у яких вияв
лені хронічні виразки (D 1—2, I 1—2,
S 1,2). В усіх пацієнтів TcPO2 був мен
ше 40 мм рт. ст. Хворих лікували з
приводу ЦД за протоколами МОЗ
України [13]. У 29 пацієнтів ОГ засто
совували пов'язки з ОВЦ—К, у 22
пацієнтів КГ здійснена "стандартна
гостра" некректомія з адекватним
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дренуванням і застосуванням воло
гих пов'язок з гіпертонічним розчи
ном натрію хлориду. За даними літе
ратури [1, 4, 8], ефективність того чи
іншого методу місцевого лікування
оцінюють або за визначенням пря
мої швидкості загоєння ран (повне
загоєння з оцінкою тривалості його
досягнення) або кількістю пе
рев'язок чи процедур до повного за
гоєння. Проте, часто показники, що
порівнюються, неоднорідні, і порів
нювати навіть динаміку середньої
площі виразок некоректно. Тому для
оцінки ефективності двох методів
лікування виразок у хворих при СДС
ми обрали методологію оцінки
відносної
швидкості
загоєння
(ВШЗ). Оцінювали абсолютну пло
щу виразки (у квадратних сантимет
рах) і ВШЗ, яку визначали за форму
лою:
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ВШЗ = (1 — S1/S0) × 100, де S1 —
площа виразки через певний період
лікування (в нашому дослідженні 7
діб);
S0 — початкова площа виразки.
Чим вище отримане значення,
тим кращий процес загоєння рани.
Від'ємне значення свідчило про
збільшення площі виразки. ВШЗ
оцінювали наприкінці першого та
четвертого тижня лікування.
Черезшкірне визначення ТсРО2 у
тканинах нижньої кінцівки прово
дили з використанням апарата
TCM—400 фірми Radiometer (Данія)
за стандартними методами.
Для об'єктивізації вимірів площі
виразки застосовували цифрову фо
токамеру та спеціально розробле
ний спільно з співробітниками
НТУУ "КПІ" програмно—апаратний

Òàáëèöÿ 2.

Òàáëèöÿ 1.
Ïåð³îäè
ñïîñòåðåæåííÿ

Äî ïî÷àòêó
ë³êóâàííÿ
16–20 ä³á
3 ì³ñ
Ïðèì³òêà.

Äèíàì³êà ïëîù³ âèðàçêè ó ïàö³ºíò³â ÊÃ
Âåëè÷èíà ïîêàçíèê³â, ñì

2

Ê³ëüê³ñòü
õâîðèõ

ìåä³àíà

25%
êâàðòèëü

75%
êâàðòèëü

ì³í³ìóì

ìàêñèìóì

24

2,96

2,475

3,725

2,01

9,57

22
2,17*
1,89
3,19
0,3
7,84
15
1,01**
0
2,44
0
3,33
* – ð<0,001 ïðè ïîð³âíÿíí³ äâîõ çâ’ÿçàíèõ âèáîðîê çà Ò –êðèòåð³ºì
Â³ëêîêñîíà (ïî â³äíîøåííþ äî ïî÷àòêó ë³êóâàííÿ); ** – ð=0,002
ïðè ïîð³âíÿíí³ äâîõ çâ’ÿçàíèõ âèáîðîê çà Ò –êðèòåð³ºì Â³ëêîêñîíà
(ïî â³äíîøåííþ äî ïî÷àòêó ë³êóâàííÿ).

комплекс "Wound Veiwer". Площу ви
разки визначали у квадратних сан
тиметрах до 2—го знаку після коми.
Дані обробляли за програмою
"Medstat" [14].

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
На початку дослідження площа
виразки в ОГ становила від 2,39 до
14,37 см2 (медіана 5,91 см2, 25% квар

Äèíàì³êà ÒñÐÎ 2 â ÎÃ ³ ÊÃ

Ïåð³îäè
ñïîñòåðåæåííÿ

Ê³ëüê³ñòü
õâîðèõ

ñåðåäíº
çíà÷åííÿ

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà, ìì ðò. ñò.
ñåðåäíº
ïîõèáêà
ì³í³ìóì
êâàäðàòè÷íå
ñåðåäíüîãî
â³äõèëåííÿ

ìàêñèìóì

Äî ïî÷àòîêó ë³êóâàííÿ
ÎÃ
29
22,00*
7,653
1,421
7
37
ÊÃ
24
19,54†
6,386
1,304
7
32
×åðåç 16–20 äí³â
OÃ
29
23,93*
7,62
1,415
9
37
ÊÃ
22
21,05 Δ
5,533
1,18
13
33
×åðåç 3 ì³ñ
28
23,86**
8,325
1,573
7
39
OÃ
ÊÃ
14
22,64 ΔΔ
5,583
1,492
13
30
Ïðèì³òêà. Ïðè ïîð³âíÿíí³ çâ’ÿçàíèõ âèáîð îê çà êðèòåð³ºì Ñò’þäåíòà: * – ð=0,012 â ÎÃ ì³æ ïåð³îäîì äî ïî÷àòêó
ë³êóâàííÿ òà 20 –þ äîáîþ; ** – ð=0,049 â ÎÃ ì³æ ïåð³îäàìè äî ïî÷àòêó ë³êóâàííÿ òà ÷åðåç 3 ì³ñ; Δ – p=0,012 â
ÊÃ ì³æ ïåð³îäîì äî ïî÷àòêó ë³êóâàííÿ òà 20–þ äîáîþ; ΔΔ – ð=0,829 â ÊÃ – ì³æ ïåð³îäîì äî ïî÷àòêó ë³êóâàííÿ
òà ÷åðåç 3 ì³ñ (ð³çíèöÿ íåäîñòîâ³ðíà).

Òàáëèöÿ 3.

ÂØÇ ðàí ó õâîðèõ ÎÃ òà ÊÃ ÷åðåç 20 ä³á ³ 3 ì³ñ ë³êóâàííÿ

Ïåð³îäè
ñïîñòåðåæåííÿ

Ê³ëüê³ñòü
õâîðèõ

ìåä³àíà

25% êâàðòèëü

Âåëè÷èíà ÂØÎ, %
75% êâàðòèëü

ì³í³ìóì

ìàêñèìóì

29
22

20,81*
17,60*

16,22
10,16

29,75
30,79

–36,13
–14,47

51,88
85,98

Ê³ëüê³ñòü
õâîðèõ

ñåðåäíº

ñåðåäíº
êâàäðàòè÷íå
â³äõèëåííÿ

ïîõèáêà
ñåðåäíüîãî

ì³í³ìóì

ìàêñèìóì

16–20 ä³á
ÎÃ
ÊÃ

3 ì³ñ
ÎÃ
ÊÃ
Ïðèì³òêà.

29
56,51**
26,18
4,862
0
100
10
40,95**
42,93
13,58
–38,29
84,47
* – ïîð³âíÿííÿ öåíòðàëüíèõ òåíäåíö³é äâîõ íåçàëåæíèõ âèáîðîê, ùî ð³çíÿòüñÿ â³ä íîðìàëüíèõ
çà W–êðèòåð³ºì Â³ëêîêñîíà (p=0,458). Ð³çíèöÿ ÂØÇ â ÎÃ ³ Ê Ã ÷åðåç 16–20 ä³á ë³êóâàííÿ íåäîñòîâ³ðíà;
** – ïîð³âíÿííÿ ñåðåäí³õ äâîõ íåçàëåæíèõ íîðìàëüíèõ âèáîðîê çà êðèòåð³ºì Ñò’þäåíòà (p=0,303).

hirurgiya.com.ua

Клінічна хірургія. — 2014. — № 4

42
тиль 4,19 см2, 75% квартиль 7,02 см2).
Через 16 — 20 діб цей показник
зменшився і становив від 1,15 до
11,23 см2 (медіана 4,71 см2, 25% квар
тиль 2,87 см2, 75% квартиль 5,97 см2).
Наприкінці третього місяця площа
виразки становила від 0 до 10,64 см2
(медіана 2,67 см2, 25% квартиль 1,25
см2, 75% квартиль 3,94 см2). Змен
шення площі виразки в ОГ до
стовірне за T—критерієм Вілкоксо
на (р<0,001) в усі періоди спостере
ження. Так само достовірно зменшу
валася площа виразки у КГ (табл. 1).
Таким чином, динаміка зменшен
ня площі виразки достовірна як в ОГ,
так і в КГ.
Порівняти площу загоєння в гру
пах дослідження практично немож
ливо, оскільки її значення різнилися
з початку дослідження.
Результати порівняння кровопо
стачання в групах наведені у табл. 2.
Порівняння двох незв'язаних ви
борок за критерієм Ст'юдента:
р= 0,217 між ОГ та КГ до початку
лікування (різниця недостовірна);

p=0,140 між ОГ та КГ через 18—
20 діб лікування (різниця недо
стовірна);
p=0,627 між ОГ та КГ через 3 міс
лікування (різниця недостовірна).
Як свідчить аналіз динаміки
ТсРО2, різниця показників несуттєва
ані в КГ, ані в ОГ. Незначне до
стовірне збільшення ТсРО2 через
18—20 діб лікування пов'язане з
інтенсивним лікуванням хворих у
стаціонарі як з приводу ЦД, так і йо
го ускладнень.
Таким чином, провести аналіз
ефективності пов'язки з ОВЦ—К або
стандартною обробкою рани прак
тично неможливо. Тому важливим та
наглядним є аналіз ВШЗ ран (табл.
3). Як відносний цей показник не за
лежить від початкових значень, а
показує власне динаміку загоєння
ран, що важливо для оцінки резуль
татів лікування.
Різниця ВШЗ в ОГ і КГ через 3 міс
лікування недостовірна.
В ОГ за період спостереження у 2
хворих виконано ампутацію ниж
ньої кінцівки на рівні стегна, у 2 —

гомілки, у 4 — стопи. В КГ в 1 хворо
го здійснена ампутація кінцівки на
рівні стегна, у 4 — гомілки, у 4 — сто
пи. Причини ампутації кінцівки є ба
гатофакторними, різниця показ
ників недостовірна.

ВИСНОВКИ
1. Достовірні переваги застосу
вання пов'язок ОВЦ—К у порівнянні
з класичними методами хірургічної
обробки ран, що включали гостру
некректомію, ретельне адекватне
дренування, накладання відсмокту
вальних пов'язок, не встановлені.
2. Визначення ВШЗ рани дозво
ляє достовірно оцінити ефек
тивність різних методів лікування,
особливо за умови неоднорідності
груп порівняння.
3. Кореляційна залежність рівня
ТсРО2 та площі виразок не виявлена.
4. Необхідне проведення прогно
стичного багатофакторного аналізу
чинників, що впливають на частоту
виконання та рівень ампутації кін
цівки.
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ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ДОНОРСЬКОЇ ПЛАЗМИ,
ОТРИМАНОЇ МЕТОДАМИ ПЛАЗМАФЕРЕЗУ ТА ПЕРВИННОГО
ФРАКЦІОНУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ
ГЕМОКОНСЕРВАНТІВ ТА ЛЕЙКОЦИТАРНИХ ФІЛЬТРІВ
О. І. Малигон, В. Л. Новак
Харківський обласний центр служби крові,
Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України, м. Харків

THE INDICES OF QUALITY OF THE DONOR'S PLASM,
OBTAINED BY THE METHODS OF PLASMAPHERESIS
AND PRIMARY FRACTIONING, USING VARIOUS
HEMOCONSERVANTS AND LEUKOCYTIC FILTERS
О. І. Маligon, V. L. Novak
дним з критеріїв роботи за
кладів служби крові (ЗСК) є
наявність
ефективних,
функціонально повноцін
них і безпечних компонентів крові,
зокрема, свіжозамороженої плазми
(СЗП) та виготовлених з неї препа
ратів, що забезпечується дотриман
ням оптимальних умов виділення
плазми і процесу її заморожування
та зберігання.
Понад 67% плазми, що заготовля
ють у світі, отримують з використан
ням методу ПА [1], який є без
печнішим для донора і дозволяє от
римати більший об'єм плазми від од
ного донора з високим вмістом
білків гемокоагуляції [2].
Для підвищення інфекційної без
пеки компонентів крові та препа
ратів донорської плазми у ЗСК ши
роко використовують лейкоцитарні
фільтри [3, 4], які паралельно можуть
справляти вплив на показники гемо
статичного потенціалу плазми [5 —
7].
В діяльності ЗСК України вибір
методу отримання плазми, насампе
ред, визначається їх технічними
можливостями та оснащенням, а в
існуючих сьогодні вимогах щодо
якості СЗП не завжди взяті до уваги
особливості виробничих етапів і
технологічних процесів отримання
компонентів крові, тому визначення
якості нативної плазми з огляду на
технологію її виготовлення є метою
нашого дослідження.

О
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Реферат
Проведена оцінка показників якості плазми, найбільш безпечною та функціональ
но повноцінною визначено плазму, отриману з використанням методу плазмафе
резу (ПА), у порівнянні з методами фракціонування з застосуванням двох режимів
центрифугування донорської крові, заготовленої за допомогою різних гемокон
сервантів. Визначено доцільність використання та впровадження технології дифе
ренційованого центрифугування, що забезпечує раціональне використання до
норської крові. Після процедури лейкофільтрації консервованої крові та плазми
значно зменшується вміст залишкових клітин на тлі збереження активності фак
торів зсідання крові.
Ключові слова: донорська кров; нативна плазма; питома активність факторів
зсідання крові; залишкові клітини; плазмаферез; фракціонування; гемоконсер
вант; лейкофільтрація.

Abstract
There was estimated quality of the plasm indices; so in comparison with the fractioning
methods, using two regimens of the donor's blood centifugating, harvested with the
help of various conservants, the most secure and functionally adequate plasm prepa
ration was determined such, which is obtained with the help of plasmapheresis proce
dures. The expediency of application and introduction of the differentiated centrifuga
tion technology, providing rational usage of a donor's blood, was determined. After
conduction of leukofiltration of the conserved blood and plasm the residual cells con
tent is reducing significantly, while preserving activity of the blood coagulation factors.
Кey words: donor's blood; native plasm; percentage of аctivity of the blood coagula
tion factors; residual cells; plasmapheresis; fractioning; hemoconservant; leukofiltra
tion.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Робота проведена на базі Центру
з використанням плазми крові від
140 донорів (20 — кадрових, 40 —
первинних).
Плазму отримували методом ПА
з використанням автоматизованої
системи "Аutopheresis—C" ( Baxter,
США) з вбудованою системою
фільтрів відповідно до інструкції ви
робника, та методу первинного
фракціонування консервованої до
норської крові за двома режимами

центрифугування: перший — при
1250 g протягом 20 хв при темпера
турі +4…+6°С; другий — при 2150 g
протягом 20 хв при температурі
+20…+24°С на центрифугах MPW —
400 (Польща). Використані системи
контейнерів: 500/400 "Глюгицир"
100 мл (ВАТ "Синтез", Росія),
450/400 CPDA — 1 63 мл ("Ravimed",
Польща), 450/400/400/400 CPD 63
мл ("Тerumo", Японія).
Лейкоцити видаляли з донорсь
кої крові за допомогою системи
контейнерів 450/400/400 СPD 63 мл
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ßê³ñòü ïëàçìè, îòðèìàíî¿ ïðè âèêîðèñòàíí³ ìåòîä³â ïåðâèííîãî
ôðàêö³îíóâàííÿ êîíñåðâîâàíî¿ êðîâ³ òà ÏÀ

Ïîêàçíèê

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà çàëåæíî â³ä ñïîñîáó îòðèìàííÿ
ïëàçìè
ôðàêö³îíóâàííÿ êîíñåðâîâàíî¿ êðîâ³,
ãåìîêîíñåðâàíò CPD
ÏÀ,
ãåìîêîíñåðâàíò
1250 g 20 õâ
2150 g 20 õâ
ïðè +4…+6° Ñ
ïðè +20…+24 ° Ñ

0,2
1,1*#
0,6*
(0,1; 0,2)
(0,9; 1,2)
(0,5; 0,7)
0,02
0,07* #
0,04*
(0,01; 0,02)
(0,07; 0,08)
(0,03; 0,04)
15,0
31,0* #
19,0*
(13,5; 17,5)
(29,0; 36,0)
(16,0; 25,0)
67,4
71,2* #
70,4*
Çàãàëüíèé á³ëîê, ã/ë
(67,3; 67,8)
(70,4; 71,5)
(70,0; 70,6)
1,37
1,11*#
1,25*
ÔVIII, ÌÎ/ìë
(1,24; 1,58)
(1,05; 1,2)
(1,2; 1,31)
1,30
1,03* #
1,21*
ÔIX, ÌÎ/ìë
(1,19; 1,54)
(0,99; 1,12)
(1,15; 1,26)
Ïðèì³òêà. Ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè ïðè:
* – ïðîâåäåíí³ ÏÀ; # – ôðàêö³îíóâàíí³ 2150 g 20 õâ ïðè +20…+24 °
Ñ (ð<0,05).
Çàëèøêîâ³
9
åðèòðîöèòè, ×10 â 1 ë
Çàëèøêîâ³ ëåéêîöèòè,
9
×10 â 1 ë
Çàëèøêîâ³
9
òðîìáîöèòè , ×10 â 1 ë

("Pall Medical", Німеччина) з вмонто
ваним фільтром "Leukotrap WB—
Pall", через 1 год після венепункції
при температурі +20 … +22°С в умо
вах замкнутої системи. З плазми
лейкоцити видаляли з застосуван
ням приєднуваного фільтра "Лейко
сеп ПЛ" (ЗАТ "Интер ОКО", Росія) од
разу після центрифугування дози
крові.
В отриманих зразках плазми до
норської крові визначали показни
ки її якості. Вміст загального білка
визначали на спектрофотометрі PV
1251C (ЗАТ "Спектроскопия, оптика
и лазеры — авангардные разработ
ки", Білорусь) з використанням
біуретового реактиву за довжини
хвилі 540 нм та довжини оптичного
шляху 10 мм. Залишкову кількість
клітин визначали оптичним мето
дом за допомогою світлового мікро
скопа (зб. ×100). Еритроцити і лей
коцити рахували по всій поверхні
сітки лічильної камери Фукса — Ро
зенталя; тромбоцити — у 25 великих
або 400 малих квадратах лічильної
камери Горяєва. Концентрацію
клітин обчислювали за об'ємом ква
дратів камери і розведенням зразка.
рН визначали на потенціометрі
рН—метр Seven Easy (Mettler Toledo,
Японія).

Питому активність ФVIII та ФIX
визначали за допомогою механіч
ного запрограмованого коагуломет
ра відкритого типу з вмонтованим
термопринтером "Аналізатор показ
ників гемостазу 4—02 П" (Росія).
Принцип методу оснований на вста
новлені лінійної залежності між
ФVIII, ФIX і тривалістю їх зсідання у
тесті активованого частково тром
бопластинового часу (АЧТЧ).
Відмінності між показниками
оцінювали за непараметричним
критерієм Манна — Уїтні. Для
кількісних показників параметри
статистики наведені як медіана та
квартилі — Me(Q1; Q3). Статистич
ний аналіз результатів проводили з
використанням програмного пакета
"Statistica 10" [8].

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Показники якості плазми, отри
маної при використанні методів ПА
та первинного фракціонування ок
ремих доз консервованої крові з за
стосуванням центрифуг, свідчать
про їх суттєві відмінності. Викорис
тання автоматичного ПА дозволяє
отримати стандартизовані дози
плазми по 800 (± 0,5) мл, об'єм яких
в 3 — 3,5 разу перевищує об'єм плаз
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ми, одержаної з окремих доз крові.
Порівняння кількості залишко
вих клітин у досліджених зразках
плазми свідчило про переваги вико
ристання технології ПА та фракціо
нування за режимом 2150 g протя
гом 20 хв при температурі +20...
+24°С, що практично не різнилися
(див. таблицю). Кількість клітин при
використанні цього методу центри
фугування свідчила про високі ха
рактеристики отриманих доз плаз
ми; різниця показників вірогідна у
порівнянні з такими при застосу
ванні центрифугування 1250 g про
тягом 20 хв при температурі +4 ...
+6°С (р=6,7 × 10—8 — для кількості за
лишкових лейкоцитів, р=7,1 × 10—6 —
для кількості залишкових тромбо
цитів).
Ключовими характеристиками
якості плазми є питома активність
факторів зсідання крові та вміст за
гального білка. Питома активність
лабільного ФVIII та стабільного ФIX
у плазмі, отриманій за методом ПА,
більша, ніж при використанні ме
тодів фракціонування за допомогою
центрифуг (р<0,05), тоді як вміст за
гального білка був дещо меншим за
вдяки вбудованій системі лей
кофільтрації. При порівнянні пито
мої активності факторів зсідання
крові у зразках плазми, отриманої з
застосуванням двох режимів цент
рифугування, встановлено їх більшу
активність при використанні висо
кої швидкості центрифугування —
2150 g протягом 20 хв при темпера
турі +20…+24°С.
Якість плазми, яку отримували
шляхом центрифугування окремих
доз крові, заготовленої з викорис
танням різних консервантів, не за
лежала від виду гемоконсерванту.
Поряд з цим, відзначено, що зразки
плазми, отриманої з окремих доз
крові, заготовленої за допомогою
консерванту "Глюгицир", мають
нижчу рН — 6,9 (6,8; 6,9) у порів
нянні з такою при застосуванні ге
моконсервантів CPD та CPDА—1 —
7,3 (7,3; 7,4). Визначена обернена
достовірна кореляція між показни
ками питомої активності ФVIII і рН
(р=0,04).
Лейкоцитарні фільтри забезпе
чували зменшення вмісту залишко
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вих еритроцитів та лейкоцитів у
порівнянні з таким у нефільтрова
них зразках, при їх використанні на
етапі обробки як консервованої
крові, так і плазми, отриманої після
розділення крові; розбіжності до
стовірні у порівнянні з показниками
до застосування фільтрів (р<0,05).
Так, у зразках плазми, отриманих
шляхом фільтрації консервованої
донорської крові до центрифугуван
ня, вміст залишкових еритроцитів
становив 0,3 (0,3; 0,4) ×109 в 1 л, лей
коцитів — 0,02 (0,01; 0,03) × 109 в 1 л
і практично не змінювався; вміст за
лишкових тромбоцитів, а в зразках
плазми, фільтрованих після центри
фугування, домішок еритроцитів
становив 0,02 (0,02; 0,02) ×109 в 1 л,
лейкоцитів — 23,0 (20,0; 28,0) ×109 в
1 л, тромбоцитів — 23,0 (20,0; 28,0)
×109 в 1 л, розбіжності достовірні у
порівнянні з показниками до засто
сування фільтрів (р<0,05). За показ
никами питомої активності фак
торів зсідання крові, лейкофільт
рація практично не спричиняє втра
ти факторів, проте, як і при застосу
ванні методу ПА, зменшується вміст
загального білка на 2 — 3% у порів
нянні з таким у нефільтрованих
зразках.
Відмінності питомої активності
ФVIII та ФIX при використанні ме
тодів фракціонування плазми за
двома різними режимами — 1250 g
та 2150 g зумовлені не тільки
швидкістю центрифугування під час
розділення крові, а й температур
ним режимом. Навіть за короткочас
ного зниження температури до
+15…+18°С і менше можлива акти

вація тромбоцитів. Активовані тром
боцити запускають механізм коагу
ляції клітин у вилученій з судинного
русла донора дозі крові, і білки
зсідання плазми можуть залучатися
до каскаду активації—агрегації/дез
агрегації. Під час цього процесу,
можливо, і відбувається часткова
втрата питомої активності факторів
зсідання крові.
Спосіб фракціонування консер
вованої донорської крові за режи
мом 2150 g (метод диференційова
ного центрифугування) у практиці
ЗСК України не набув широкого за
стосування, хоча отримана за цим
способом плазма характеризується
більш високою питомою активністю
факторів зсідання крові та низьким
рівнем залишкових лейкоцитів і
особливо тромбоцитів без викорис
тання лейкофільтрів, що є основною
його перевагою. До того ж, викорис
тання методу диференційованого
центрифугування дозволяє отрима
ти з окремих доз консервованої
крові не тільки плазму, а й еритро
цити і лейкотромбоцитарний шар
(ЛТШ), з якого в подальшому отри
мують компонент "Тромбоцити,
відновлені з дози крові". Ця техно
логія забезпечує більш раціональне
використання донорської крові.
Розчини консервантів можуть
надмірно пригнічувати активність
чинників системи коагуляції та
тромбоцитів, а за граничного відхи
лення рН від фізіологічних норм
спричиняти денатурацію білкових
комплексів і лізис клітин. Встановле
на залежність питомої активності
ФVIII та ФIX від рН пояснюється не

значним інгібуванням клітинної та
плазмової ланок системи гемостазу,
які відбуваються при рН отриманої
плазми менше 7,2.
Таким чином, показники якості
зразків плазми на різних етапах її
виробництва свідчать про високий
гемостатичний потенціал плазми,
отриманої методом ПА з вмонтова
ною системою лейкофільтрів. Досяг
нуті максимальна питома активність
факторів зсідання крові ФVIII і ФIX
та мінімальна кількість домішок за
лишкових клітин.
Експериментально встановлена
можливість отримання якісної плаз
ми з окремих доз консервованої до
норської крові методом центрифу
гування, що передбачає вилучення
ЛТШ. Застосування режиму 2150 g
протягом 20 хв при температурі
+20...+24°С дозволяє отримати плаз
му з низьким вмістом залишкових
клітин, особливо тромбоцитів, при
збережені належного рівня спе
цифічних білків системи гемостазу.
Визначена доцільність викорис
тання лейкоцитарних фільтрів на
етапі фільтрації компоненту після
центрифугування: у фільтрованому
компоненті вміст залишкових ерит
роцитів та лейкоцитів суттєво змен
шений на тлі збереження спе
цифічних білкових факторів зсідан
ня крові.
Під час заготовляння донорської
плазми найбільшою мірою на її
якість впливає спосіб отримання та
застосування лейкофільтрації, вплив
гемоконсерванту не виражений.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ОПЕРАТИВНОГО
ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ПРИВОДУ ВАРИКОЦЕЛЕ
М. І. Бойко, С. П. Пасєчніков, О. М. Бойко
Науково—практичний центр профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами, м. Київ,
Кафедра урології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF METHODS FOR OPERATIVE
TREATMENT IN PATIENTS, SUFFERING VARICOCELE
М. І. Boyko, S. P. Pasechnikov, О. М. Boyko
арикоцеле справляє нега
тивний вплив на фертильну
функцію яєчка і може спри
чинити чоловіче безпліддя.
Варикозне ураження вен сім'яного
канатика виявлене у 35% пацієнтів за
первинного безпліддя та у 81% — за
вторинного [1]. Існує велика
кількість методів корекції цього за
хворювання. У теперішній час в Ук
раїні найбільш часто застосовують
РВЕ (в більшості джерел літератури
помилково називають "операцією
Іванісевича"), ЛВЕ та радіологічні
методи. Останнім часом досить ши
роко використовують СМВЕ, вперше
запропоновану J. L. Marmar у 1985 р.
[2]. Дослідники наводять супереч
ливі дані щодо ефективності та без
печності цих методів, частоти ви
никнення рецидивів та гідроцеле
після операції [3]. Необхідно
дослідити та порівняти переваги й
недоліки різних методів лікування
варикоцеле.

В

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За період з 2009 по 2013 р. оперо
вані 280 пацієнтів з приводу лівобіч
ного варикоцеле віком у середньому
(21,5 ± 5,9) року (табл. 1). Операції
виконували на базі Науково—прак
тичного центру профілактичної та
клінічної медицини Державного уп
равління справами та відділення
урології Олександрівської клінічної
лікарні. З застосуванням РВЕ оперо
вані 106 хворих, ЛВЕ — 80, СМВЕ —
94.
РВЕ та ЛВЕ здійснювали за кла
сичними методами під загальним
знеболенням, СМВЕ — під місцевим
знеболенням. Для анестезії застосо
вували розчин лідокаїну з бупіва

Реферат
Ефективність та безпечність лікування варикоцеле є складним питанням урології,
що потребує додаткових досліджень. Проаналізовані результати хірургічного ліку
вання 280 пацієнтів з приводу лівобічного варикоцеле, оперованих з використан
ням трьох різних методів: ретроперитонеальної (РВЕ), лапароскопічної (ЛВЕ) та
субінгвінальної мікрохірургічної (СМВЕ) варикоцелектомії. Оцінені переваги та не
доліки цих методів на підставі аналізу частоти виникнення рецидивів, гідроцеле та
змін якості життя пацієнтів. СМВЕ визнана найбільш ефективним та безпечним
методом корекції варикоцеле. Отримані дані можуть бути корисними для вибору
тактики лікування захворювання.
Ключові слова: варикоцеле; субінгвінальна мікрохірургічна варикоцелектомія;
лапароскопічна варикоцелектомія; гідроцеле; рецидив.

Abstract
Efficacy and security of treatment of varicocele constitute a complex issues in urology,
necessitating the additional investigations conduction. The results of surgical treatment
of 280 patients, suffering left—sided varicocele and operated using three different
methods — retroperitoneal varicocelectomy, laparoscopic varicocelectomy and subin
guinal microsurgical varicocelectomy (SMV) — were analyzed. The advantages and
faults of these methods were estimated, basing on the recurrence rate, complications
by hidrocele occurrence and changes in the patients quality of life. SMV was deter
mined as most effective and secure method of varicocele correction. The data obtained
may be useful for choice of tactics for the disease treatment.
Кey words: varicocele; subinguinal microsurgical varicocelectomy; laparoscopic
varicocelectomy; hydrocele; recurrence.

каїном. Відступивши 1 см від по
верхневого пахвинного кільця, ви
конували поперечний розріз шкіри
довжиною до 3 см. Після розведення
фасції сім'яний канатик мобілізува
ли і фіксували на гачку або гумових
трималках. На цьому етапі викорис
товували мікроскоп Carl Zeiss OPMI
Sensera 7S (Німеччина). За допомо
гою оптичного збільшення іден
тифікували, перев'язували та пе
ресікали зовнішню сім'яну вену.
Після розкриття сім'яного канатика
диференціювали вену та артерію
яєчка, а також лімфатичні судини.
Під час виконання операції з засто
суванням бінокулярних луп, оптич
не збільшення яких не перевищува
ло 6, для диференціювання артерії
яєчка інтраопераційно використо
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вували комплекс для допплеро
графічних досліджень "Сономед
325". При використанні мікроскопа
проблем з ідентифікацією артерій
не було, всі вени виділяли, перев'язу
вали та пересікали. Зберігали лише
вену сім'явиносної протоки. На рану
накладали вузлові та внутрішньо
шкірні шви.
Всім пацієнтам проводили ульт
развукове дослідження та допплеро
графію мошонки до та через 1 і 6 міс
після операції. Фіксували та порів
нювали наявність ретроградного
току крові, кількість рідини в міжо
болонковому просторі та інші мож
ливі зміни. Виявлення після операції
ретроградного току крові за даними
допплерографії вважають ознакою
рецидиву захворювання; збільшен
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ня кількості рідини між вісцераль
ним та парієтальним листками
піхвової оболонки яєчка — проявом
гідроцеле.
В усіх хворих порівнювали три
валість оперативного втручання з
моменту розрізу або встановлення
першого троакара до зав'язування
останнього шва, а також тривалість
лікування у стаціонарі.
Статистична обробка отрима
них даних проведена з використан
ням t—критерію для незалежних
вибірок та критерію χ2, за допомо
гою IBM SPSS Statistics 20.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За даними дослідження, частота
виникнення
гідроцеле
значно
(втричі) більша у пацієнтів після
РВЕ, ніж після ЛВЕ. Після СМВЕ
гідроцеле не спостерігали. За часто
тою рецидивів після РВЕ та ЛВЕ до
стовірної різниці не було, після
СМВЕ рецидив виник в одного
пацієнта (табл. 2).

Òàáëèöÿ 1.

Õàðàêòåðèñòèêà ïàö³ºíò³â
Ïîêàçíèê

Â³ê, ðîê³â
14 – 18
19 – 42
Ñòóï³íü âàðèêîöåëå
1
2
3
Ìåòîä îïåðàòèâíîãî ë³êóâàííÿ
ÐÂÅ
ËÂÅ
ÑÌÂÅ

Òàáëèöÿ 2.

Тривалість оперативного втру
чання була найбільшою при СМВЕ, в
той же час тривалість лікування
пацієнтів у стаціонарі після операції
— найменшою. Після РВЕ та ЛВЕ
тривалість лікування у стаціонарі бу
ла відповідно в 13 та 4 рази більша,
ніж після СМВЕ.
Основною проблемою лікування
варикоцеле є висока частота реци
дивів (до 35%), що залежить від
техніки оперативного втручання [4].
Найбільш частою причиною ви
никнення рецидивів варикоцеле
після операції є відновлення ретро
градного току крові через пахвинні
та заочеревинні паралельні колате
ралі внутрішньої вени яєчка [5].
Під час виконання відкритого ре
троперитонеального чи пахвинно
го втручання паралельні гілки вени
яєчка часто не виявляють через їх
малий діаметр за неможливості за
стосування приладів оптичного
збільшення [4]. При використанні
радіологічних методів поява реци
дивів по колатеральних гілках зу

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü
àáñ.
%

143
137

51,1
48,9

56
106
120

20
37,8
42,8

106
80
94

37,8
28,5
33,5

Ðåçóëüòàòè âèêîðèñòàííÿ ÐÂÅ, ËÂÅ òà ÑÌÂÅ â ë³êóâàíí³
âàðèêîöåëå

Ïîêàçíèê

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà ï³ñëÿ âèêîíàííÿ
ÐÂÅ
ËÂÅ
ÑÌÂÅ

×àñòîòà ðåöèäèâó, àáñ. (%)
9 (8,49)
6 (7,50)
1 (1,06)* #
×àñòîòà ã³äðîöåëå, àáñ. (%)
7 (6,60)
2/80 (2,5)*
0 (0)*
Òðèâàë³ñòü ë³êóâàííÿ
3,56 ± 0,8
1,17 ± 0,3*
0,25 ± 0,05* #
ó ñòàö³îíàð³, äí³â (x ± m)
Òðèâàë³ñòü îïåðàòèâíîãî
33,3 ± 0,50
42,0 ± 0,73 *
52,0 ± 1,03* #
âòðó÷àííÿ, õâ (x ± m)
Ïðèì³òêà. Ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç ò àêèìè
ïðè âèêîíàíí³: * – ÐÂÅ; # – ËÂÅ (P < 0,05).
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мовлена технічною недосконалістю
методу. Через високу вірогідність ви
никнення рецидиву при проведенні
передопераційної венографії слід
відмовитися від застосування цього
методу [6]. Друге місце серед причин
виникнення рецидиву посідають ко
латеральні анастомози внутрішньої
вени яєчка з зовнішньою веною
яєчка, кремастерною, зовнішньою
соромітною, поперековою, великою
підшкірною веною ноги, параар
теріальними венами, а також венами
сім'явиносної протоки, товстого ки
шечнику та іншого яєчка [7]. Таким
чином, існує багато шляхів віднов
лення ретроградного кровотоку. Для
уникнення цього необхідно пе
ресікти максимальну кількість вен
сім'яного канатика, уникаючи по
шкодження вени сім'явиносної про
токи, оскільки скелетизація протоки
або пересічення її судин може спри
чинити виникнення епідидиміту
після операції.
Лапароскопічний та ретропери
тонеальний доступи за рівнем пе
ресічення сім'яної артерії майже од
накові. Обидві операції виконують
проксимальніше глибокого пахвин
ного кільця. На цьому рівні пе
ресічення кремастерної, зовнішньої
вени яєчка та більшості анастомозів
внутрішньої вени яєчка неможливе.
На нашу думку, це може пояснити
відсутність достовірної різниці час
тоти виникнення рецидивів після
РВЕ та ЛВЕ. В той же час, субінгвіна
льний доступ дозволяє пересікти
значно більшу кількість потенційно
небезпечних щодо виникнення ре
цидиву вен. Таким чином, СМВЕ є
найбільш ефективним методом ліку
вання варикоцеле.
Найбільш частим післяоперацій
ним ускладненням варикоцелек
томії є утворення гідроцеле, що ви
никає внаслідок пересічення чи по
шкодження лімфатичних судин під
час операції. Для уникнення цього
ускладнення запропоновані методи
ідентифікації лімфатичних судин.
Найбільш поширеним методом є
введення ізосульфану синього в піх
вову оболонку яєчка безпосередньо
перед операцією. Інші дослідники
застосовували метиленовий синій.
Це дозволяло візуалізувати лімфа

Клінічна хірургія. — 2014. — № 4

48
тичні судини та попередити пору
шення лімфовідтоку. В більшості
досліджень при використанні цього
методу гідроцеле не виявлене у жод
ного пацієнта, проте у 8% спос
терігали посиніння мошонки протя
гом 6 міс [8 — 10].
На нашу думку, різниця частоти
виникнення гідроцеле при викорис
танні РВЕ та ЛВЕ зумовлена якістю
візуалізації судин. Для кращого ди
ференціювання судин під час ЛВЕ
застосовували оптичне збільшення.
Подібна техніка описана R. Kocvara у
2005 р. з використанням збільшення
×10 ... ×20. При використанні техніки
збереження лімфатичних судин
гідроцеле виникло у 2,9% пацієнтів,
без її використання — у 17,9% [11].
При здійсненні СМВЕ використову
вали збільшення ×10 ... ×15, що доз
воляло чітко візуалізувати навіть
найменші лімфатичні судини. Варто
відзначити, що на рівні поверхнево

го пахвинного кільця, де проводили
СМВЕ, лімфатичні судини прохо
дять кількома гілками, тому при по
шкодженні однієї з них гідроцеле не
виникає. Таким чином, застосування
оптичного збільшення дозволяє
уникнути пошкодження лімфатич
них судин і, як наслідок, утворення
гідроцеле.
Тривалість лікування у стаціонарі
залежить від догляду за хворим після
операції. Після РВЕ та ЛВЕ три
валість лікування хворого у стаціо
нарі значно більша через застосу
вання наркозу та виражений післяо
пераційний біль. Застосування міс
цевої анестезії під час СМВЕ дозво
ляло виписати пацієнтів через
кілька годин після операції. Таким
чином, СМВЕ найбільш сприятлива
з точки зору впливу на якість життя
пацієнта після операції.
Тривалість оперативного втру
чання значно менша при здійсненні

РВЕ. Проте, ця перевага несуттєва і
не має впливати на вибір методу
операції.

ВИСНОВКИ
1. Використання оптичного
збільшення під час виконання опе
рації з приводу варикоцеле дозволяє
значно зменшити частоту виник
нення гідроцеле після операції, а та
кож вірогідність пошкодження ар
терії яєчка.
2. При застосуванні субінгвіналь
ного доступу значно зменшується
частота рецидивів завдяки пе
ресіченню більшої кількості по
тенційно небезпечних щодо виник
нення рецидиву вен.
3. СМВЕ є найбільш безпечним,
ефективним та сприятливим з точки
зору змін якості життя пацієнта
після операції методом лікування ва
рикоцеле.
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЛОСКУТА
И ПОДГОТОВКА ТКАНЕЙ К "ИТАЛЬЯНСКОЙ" ПЛАСТИКЕ
ПРИ ДЕФЕКТАХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Д. А. Пасичный
Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи
имени А. И. Мещанинова

PROGNOSTIC TEST FOR VIABILITY OF THE FLAP
AND PREPARATION OF TISSUES TO "ITALIAN" PLASTY
IN DEFECTS OF EXTREMITIES
D. А. Pasichniy
сложнения в виде некроза
лоскутов после "итальян
ской" пластики возникают
у 12% больных [1]. Умень
шению некроза лоскутов способст
вует тренировка их тканей перед за
вершающим этапом операции. Ис
пользуемые в пластической хирур
гии способы подготовки (трениров
ки) тканей лоскутов на питающей
ножке к перенесению на реципи
ентную область в основном включа
ют временное прекращение крово
тока через питающую ножку донор
ской области путем пережатия сосу
дов (резиновым жгутом, кишечным
жомом) или его этапным уменьше
нием — частичным пересечением
питающей ножки [2, 3]. При такой
тренировке временная ишемия воз
никает лишь в тканях лоскута, тогда
как для адекватного кровотока не
обходима тренировка тканей как
лоскута, так и реципиентной ране
вой области. Сосудистая сеть в обла
сти дефекта может существенно на
рушаться при травмах вследствие
отека и механического поврежде
ния. Поэтому актуальными являются
разработка и улучшение клиничес
ких тестов прогноза выживаемости
тканей лоскута и методов подготов
ки тканей при их пластике на вре
менной питающей ножке. Предпо
сылками к решению этих задач бы
ли данные о том, что: 1) при перио
дической ишемии тканей верхней
конечности в удаленных участках
кожи нижней конечности на 29%
повышается насыщение кислоро
дом тканей и на 35% — капиллярный
кровоток по сравнению с базаль

О
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Реферат
Предложен прогностический тест для оценки жизнеспособности лоскута кожи
(ПТЖЛ) при отсечении питающей ножки во время выполнения "итальянской" пла
стики, основанный на определении интенсивности гиперемии кожи лоскута после
ишемии—реперфузии реципиентных тканей после временного прекращения кро
вотока из донорской области, а также способ подготовки тканей путем использо
вания ишемии—реперфузии как удаленных тканей, так и тканей комплекса реци
пиентная рана — лоскут. ПТЖЛ и способ тренировки тканей успешно применены
у 5 больных при формировании лоскутов конечностей на временной питающей
ножке.
Ключевые слова: раны конечности; "итальянская" пластика; лоскуты; прогнос
тический тест жизнеспособности лоскута кожи; метод ишемической подготовки
тканей; реваскуляризация.

Abstract
Prognostic test for estimation of viability of cutaneous flap (PTEVCF) was proposed. It
was used while the nutrient pedicle amputation conduction, when "italian" plasty was
formated. This test is based on determination of intensity of the cutaneous flap hyper
emia after ischemia—reperfusion of recipient's tissues conduction with subsequent
temporary arrest of the blood flow from the donor's region; also the method of the tis
sues preparation, using the ischemia—reperfusion procedures for the tissues
removed, and for the tissues, constituting complex of the recipient wound—a flap, was
applied. PTEVCF and the method of the tissues preparation were successfully applied
in 5 patients while formation of the extremities flaps, based on a temporary nutrient
pedicle.
Кey words: wounds of extremity; "italian" plasty; flaps; prognostic test for the cuta
neous flap viability; mеthod of ischemic preparation of tissues; revascularization.

ным уровнем, а также на 16% снижа
ется посткапиллярное венозное дав
ление наполнения [4]; 2) условия
ишемии в удаленных тканях оказы
вают защитный эффект (увеличе
ние микроциркуляции, эндотели
альной функции, уменьшение адге
зии лейкоцитов и их накопления,
сохранение уровня АТФ) против не
кроза тканей надчревных кожно—
жировых лоскутов, мышечных лос
кутов с включением mm. cremaster,
gastrocnemius, latissimus dorsi, gra
cilis, rectus abdominis [5]; 3) на кле
точном уровне гипоксия (ишемия)
контролируется основным кисло

родчувствительным транскрибиру
ющим фактором — гипоксией инду
цированным фактором 1 (HIF—1) и
специфической
микроРНК
(miR424), настраивающих систему
микроРНК—гипоксамеров, ответст
венных за адаптацию, к низкому
кислородному напряжению в виде
регуляции генной экспрессии, мета
болического, пролиферативного
ответа, дифференцировки и ангио
генеза, восстановления кровотока
[6]; 4) при переменной ишемии—ре
перфузии тканей конечностей по
вышается естественная резистент
ность организма, что можно ис
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пользовать для немедикаментозной
иммунокоррекции [7].
Цель исследования: разработать
и апробировать в клинике ПТЖЛ и
усовершенствовать метод трени
ровки комплекса тканей донорская
рана — сложно—составной лоскут
при "итальянской" пластике дефек
тов конечностей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализированы результаты
применения ПТЖЛ и ишемической
тренировки донорских и реципи
ентных тканей при "итальянской"
пластике дефектов конечностей у 5
пациентов, все мужчины в возрасте
от 26 до 50 лет, у которых образова
лись раневые дефекты площадью от
1,5 до 140 см2 вследствие травмати
ческого повреждения с обнажением
сухожилий и открытых переломов
костей кисти и пальцев — у 2, отмо
рожения III—IV степени стоп — у 2,
пальцев левой кисти — у 1. Приме
няли метод тренировки путем со

à

здания периодов ишемии как отда
ленных тканей, так и непосредст
венно тканей лоскута и реципиент
ной конечности [1—6]. Площадь ран
измеряли с точностью до 1%
(р=0,05) [8]. В качестве теста адек
ватности микроциркуляции в по
кровных тканях лоскутов использо
вали динамику изменения окраски
кожи лоскутов после восстановле
ния кровотока — постишемической
гиперемии и симптом "белого пят
на" (сроки восстановления капил
лярного кровотока кожи после сдав
ления) [9].
При "итальянской" пластике под
готовку реципиентных тканей и ло
скута к пересечению питающей
ножки осуществляли путем созда
ния переменной ишемии—репер
фузии: до 4 — 5 сут после первого
этапа пластики проводили дистан
ционную тренировку этих тканей
путем прекращения кровотока в ин
тактной конечности с помощью
манжеты тонометра по 10 — 15 мин
троекратно с интервалом 2 — 5 мин,

á

â

Рис. 1.
Схема оценки ПТЖЛ.
а - кровоток прекращен - бледность кожи конечности и лоскута после
восстановления кровотока в реципиентных тканях и отсутствии кровотока
в лоскуте из донорской области; б - кровоток в лоскуте достаточен - кожа
лоскута и конечности гиперемирована; в - кровоток в лоскуте
недостаточен - кожа лоскута бледная, а кожа реципиентной конечности
гиперемирована.
1 - манжета тонометра; 2 - тканевой лоскут; 3 - линия прекращения
кровотока лоскута из донорской области;
P1 - давление в манжете выше систолического артериального давления
(кровоток в реципиентных тканях отсутствует);
P2 - давление в манжете равно атмосферному давлению
(кровоток в реципиентных тканях восстановлен).
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а с 6 — 7—х суток до второго этапа
операции — путем последователь
ных процедур пережатия сосудов
донорской конечности, затем лос
кута и в последующем — в них обо
их с ежедневным увеличением про
должительности пережатия на 5
мин от 5 до 30 мин при каждой про
цедуре тренировки. На основе ана
лиза результатов изучения постише
мической гиперемии лоскута в про
цессе тренировки предложен ПТЖЛ
при отсечении питающей ножки
донорской области.
ПТЖЛ предусматривает оценку
постишемической гиперемии кожи
лоскута после восстановления кро
вотока в реципиентной конечности,
при пережатых сосудах питающей
ножки лоскута, возникающей после
прекращения кровотока в тканях
лоскута и реципиентной конечнос
ти в течение 10 — 30 мин (рис. 1).
Равномерная гиперемия кожи и
симптом наполнения ее капилляров
("белого пятна") менее 3 с во всех
отделах лоскута являются показате
лем адекватного кровотока и готов
ности лоскута к отсечению питаю
щей ножки; бледность кожи лоскута
или его части и симптом "белого
пятна" более 3 — 4 с являются при
знаком недостаточного кровоснаб
жения лоскута из реципиентной об
ласти и неготовности сосудистой
сети к отсечению питающей ножки.
Методика проведения теста на
жизнеспособность лоскута (адек
ватность кровотока в лоскуте кожи).
На травмированную конечность на
кладывают манжету тонометра, дав
ление в которой повышают на 10 —
30 мм рт. ст. выше систолического
артериального давления. Одновре
менно на питающую ножку лоскута
накладывают резиновый жгут (ки
шечный жом), прекращающий кро
воток в лоскут из донорской облас
ти. Ожидают 15 — 20 мин до появле
ния мраморно—цианотичной окра
ски кожи конечности дистальнее
жгута и лоскута. Давление в манжете
снижают до 0 мм рт. ст. По мере вос
становления кровотока возникает
гиперемия кожи конечности и, при
условии хорошо развитых анасто
мозов между реципиентной поверх
ностью и лоскутом, возникает реак
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тивная гиперемия кожи лоскута. Для
контроля кровотока во всех отделах
лоскута анализируют симптом "бе
лого пятна".

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Использование у больных после
первого этапа "итальянской" плас
тики предложенной тренировки
комплекса тканей донорская рана —
сложно—составной лоскут и ПТЖЛ
позволило осуществить второй этап
после формирования достаточного
кровоснабжения из реципиентных
тканей и избежать осложнений. При
недостаточном кровотоке в лоскуте
по результатам ПТЖЛ тренировку
тканей продолжают до достижения
хорошего кровоснабжения. Проти
вопоказаниями к подготовке с ис
пользованием метода ишемии—ре
перфузии удаленных и непосредст
венно тренируемых тканей могут
быть нарушения свертываемости
крови, повреждение магистральных
сосудов конечностей. Предстоит
уточнить оптимальные режимы тре
нировки тканей с применением ме
тода ишемии — реперфузии тканей
и их сочетанное использование с
лекарственной терапией.
Для наглядности эффекта пред
лагаемой тренировки и ПТЖЛ при
водим клиническое наблюдение.
Больной К., 26 лет, находился на
лечении в клинике с 27.04.12 по
30.05.12 по поводу скальпирован
ной раны правой кисти, открытого
перелома III пястной кости со сме
щением, травматической ампута
ции I пальца на уровне нижней тре
ти пястной кости. Травма возникла
27.04.12, рука попала в станок. Пост
радавший доставлен в клинику. Че
рез 2 ч травматологами выполнена
операция: первичная хирургическая
обработка ран правой кисти, фор
мирование культи I пальца, репози
ция и металлоостеосинтез III пяст
ной кости правой кисти. В операци
онную приглашен комбустиолог,
поскольку у пострадавшего выявле
на обширная скальпированная рана
тыльной поверхности правой кисти
с обнажением сухожилий разгиба
телей II — III — IV пальцев и II и III
пястных костей, включая область
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Рис. 2.
Этапы тренировки тканей и ее результаты после "итальянской" пластики
скальпированной раны правой кисти.
а - ишемизация тканей реципиентной конечности и лоскута;
б - реперфузия тканей реципиентной конечности при прекращении
кровотока в донорской питающей ножке (гиперемия кожи конечности
и лоскута); в - хорошая кровоточивость из отсеченной ножки лоскута;
г - вид кисти на 3-и сутки после пересечения питающей ножки.

перелома, фиксированного спицей.
В целях сохранения жизнеспособ
ности и функции правой кисти вы
полнена "итальянская" пластика. Во
время первого этапа "итальянской"
пластики раневого дефекта тыль
ной поверхности правой кисти с ис
пользованием кожно—подкожного
лоскута передней брюшной стенки
удалены нежизнеспособные ткани в
области повреждения, осуществле
ны гемостаз и туалет поверхности
раны левой кисти. В левом верхнем
квадранте живота выделен кожно—
подкожный лоскут размерами 15 ×
10 см, которым закрыта область ра
невого дефекта. Наложены швы на
кожу, повязка Дезо. Течение после
операционного периода без ослож
нений. Со 2—х до 7—х суток после
операции проводили тренировку
тканей соединения лоскут—рана пу
тем создания ишемии тканей левой
верхней конечности до созревания
грануляционной ткани в области
перелома (устойчивого гемостаза),
а с 7—х суток — периодов ишемии

тканей комплекса реципиентные
ткани — лоскут травмированной ко
нечности. В начале тренировки
ишемизация тканей в области опе
рации проявлялась выраженной
бледностью кожи кисти и пальцев, а
также лоскута, что сопровождалось
появлением боли к 5—й минуте. В
последующем переносимость ише
мии тканей улучшалось, боль появ
лялась к 15—й минуте. Положитель
ные результаты ПТЖЛ отмечены к
22—м суткам. Второй этап "итальян
ской" пластики выполнен на 24—е
сутки. Отсечена ножка лоскута. Из
лоскута в месте отсечения питаю
щей ножки кровотечение хорошее.
Края раны живота сопоставлены с
помощью швов. Ткани лоскута отсе
чены по контуру дефекта кисти. На
ложены швы на края ран и повязка
гидрофилм. Этапы тренировки, хо
рошая кровоточивость из отсечен
ной ножки лоскута, вид конечности
после пластики показаны на рис. 2. В
послеоперационном периоде лос
кут без признаков нарушений кро
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воснабжения. Пациент выписан для
амбулаторного лечения.

ВЫВОДЫ
1. Тренировка с применением
метода переменной ишемии—ре
перфузии как отдаленных от зоны
пластики тканей, так и непосредст
венно тканей комплекса лоскут—ре
ципиентная область эффективна и

безопасна для подготовки ко второ
му этапу "итальянской" пластики.
2. Предложен ПТЖЛ, основан
ный на оценке изменений окраски
кожи лоскута в период ишемии—ре
перфузии реципиентных тканей
при отсутствии кровотока в лоскуте
из донорской области для определе
ния состоятельности кровотока ре
ципиентная рана—лоскут.

3. Недостаточный кровоток в ло
скуте по результатам ПТЖЛ является
показанием к продолжению трени
ровки тканей и применению препа
ратов, улучшающих кровоток, до до
стижения хорошего кровообраще
ния между лоскутом и реципиент
ной областью.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДІЄТОТЕРАПІІ В ЛІКУВАННІ
ГНІЙНО—СЕПТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ М'ЯКИХ ТКАНИН
О. О. Біляєва, Н. П. Коржик, О. М. Миронов
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ,
Поліклініка № 2 Шевченківського району м. Києва

EXPEDIENCE OF APPLICATION OF A DIETIC THERAPY
IN TREATMENT OF PURULENT—SEPTIC DISEASES
OF SOFT TISSUES
О. О. Bilyayeva, N. P. Korzhyk, О. М. Мironov
ктуальність теми пов'язана з
тим, що незбалансоване не
раціональне харчування,
яке часто спричиняє захво
рювання травного каналу, накопи
чення токсинів та вільних радикалів,
недостатність мікроелементів зу
мовлюють захворювання шкіри та
підшкірного прошарку, іноді гній
но—септичні.
Лікування й профілактику будь—
якого захворювання слід починати з
дієти, оскільки, як свідчить народна
мудрість, здоров'я шукають у тарілці.
Основними складовими компо
нентами їжі є жири, білки, вуглеводи,
вітаміни та мікроелементи.
Вуглеводи в організмі людини є
основним джерелом енергії, що
пов'язане з їх здатністю швидко
окиснюватися з вивільненням енер
гії та легко депонуватися у вигляді
глікогену в печінці та м'язовій тка
нині. Глюкоза добре проникає у
кров, тканинну рідину та клітини.
Особливо вигідно для організму ви
користовувати вуглеводи для утво
рення енергії в стресових ситуаціях,
під час психоемоційного збуджен
ня, виконання роботи, що вимагає
короткочасного сильного напру
ження м'язів (за тривалого наванта
ження в енергозабезпеченні ор
ганізму більше значення мають жи
ри).
З їжею людина отримує прості та
складні вуглеводи, в організм по
трапляють три найважливіші моно
сахариди — глюкоза, фруктоза та га
лактоза. Усі вони з током крові по
трапляють у печінку, де під впливом
ферментів перетворюються на глю
козу. В крові людини моносахариди
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Реферат
Проаналізовані результати дослідження впливу дієтотерапії на перебіг гнійно—
септичного процесу м'яких тканин. Оперовані 58 хворих, 38 з них призначали
відповідну дієту. Встановлений безпосередній вплив дієтотерапії на перебіг рано
вого процесу, що проявлялося зменшенням тривалості періоду непрацездатності
у хворих, які дотримувалися спеціальної дієти, на 2,58 дня.
Ключові слова: гнійна рана; дієтотерапія; імунорезистентність; мікроелементи.

Abstract
The results of investigation of the dietotherapy impact on the course of purulent—sep
tic process in soft tissues were analyzed. There were operated 58 patients, to 38 of
them a certain diet was prescribed. Immediate impact of the diet therapy on the wound
process course was established, what was demonstrated by reduction of duration of
the earning capacity loss in patients, who have followed a special diet, by 2.58 days.
Кey words: purulent wound; dietotherapy; іmmunoresistance; microelements.

на 90% представлені глюкозою, від
повідно, зміни її рівня спричиняють
порушення вуглеводного обміну [1].
Надмірна кількість глюкози в
крові є живильним середовищем для
мікроорганізмів і протидіє загоєн
ню рани.
Надмірне вживання цукру, кон
дитерських виробів, страв з круп,
картоплі та інших коренеплодів, со
лодких напоїв, соків, фруктів на тлі
гіподинамії є основною причиною
виникнення цукрового діабету [1].
Якщо вміст глюкози в крові вна
слідок переїдання є високим, глюко
за в печінці перетворюється на ліпі
ди. При цьому частина жиру відкла
дається в печінці, спричиняючи сте
атоз органа, при цьому зменшують
ся депо глікогену, посилюється утво
рення ліпідів, які виділяються в кров,
збільшується об'єм жирової тканини
в організмі, виникає ожиріння [1].
Суттєве значення в загоєнні гній
ної рани мають продукти харчуван
ня, збагачені вітамінами та мікрое
лементами, зокрема, цинком, ліку
вальна доза якого при гнійно—сеп

тичних захворюваннях м'яких тка
нин становить 50 — 100 мг, профі
лактична щоденна доза 15 — 25 мг.
Цинк необхідний для нормального
функціонування всіх клітин тіла. Він
швидко виводиться з організму при
фізичному та емоційному напру
женні, дії отруйних металів, пести
цидів та інших негативних чинників
довкілля. Тому вживання цинку не
обхідне за будь—яких життєвих об
ставин. Цинк стимулює синтез білка,
тому його слід вживати після будь—
якої хірургічної операції [2]. З про
дуктів харчування найбагатшими на
цинк є мідії, м'ясо, горіхи, кунжут, со
няшникове та гарбузове насіння.
Не менш суттєве значення в за
гоєнні ран відіграє мікроелемент се
лен, який збільшує продукцію імун
них тіл, зменшує алергізацію, блокує
важкі метали. Основним джерелом
селену є риба, морепродукти, нео
чищене зерно.
Останніми роками велику увагу
приділяють складу біологічних мем
бран як фактору нормального
функціонування клітини. Клітинні
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мембрани є важливими складовими
клітин
і
внутрішньоклітинних
структур. На рівні зовнішньої клі
тинної мембрани відбуваються чис
ленні процеси розпізнавання та
проходження макромолекул крізь
мембрану в клітину. Для поліпшення
ліпідного біошару мембран важливе
забезпечення
організму
фос
фоліпідами та жирними кислотами,
особливо класу омега—3 [1].
Омега—3 жири містять три не
замінні жирні кислоти: альфа—ліно
ленову, ейкозопентенову (ЕПК) та
докозогексенову (ДГК). Харчовими
джерелами омега—3 є морська риба,
особливо скумбрія, лляна, соєва,
оливкова горіхова олія, курячі яйця
[2 ].
Омега—3 поліненасичені жирні
кислоти (ПНЖК) незамінні для ор
ганізму, оскільки вони не синтезу
ються в організмі, а надходять з
їжею, вони нормалізують ліпідний
спектр крові, уповільнюють ріст ате
росклеротичної бляшки, що доведе
не в експериментах з моделювання
холестеринового атеросклерозу у
свиней, кролів, щурів, мавп. Без
сумніву, важливі протизапальні вла
стивості омега—3 ПНЖК. На тлі
дієтотерапії з використанням оме
га—3 ПНЖК зменшується продукція
протизапальних цитокінів, зокрема,
інтерлейкіну—1 та фактора некрозу
пухлин—альфа. Омега—3 ПНЖК є
попередниками переважно ейкоза
ноїдів та інших біологічно активних
речовин, що мають протизапальні
властивості, також вони пригнічу
ють утворення лейкотрієну В4, що є
потужною хемотаксичною та хе

мокінетичною субстанцією нейт
рофільних гранулоцитів. Крім того,
вони сприяють зменшенню в'яз
кості крові, збільшенню плинності
оболонки еритроцитів, активації
фібринолізу внаслідок збільшення
рівня
тканинного
активатора
плазміногену та зниження актив
ності його інгібітора. ПНЖК віднов
люють порушену рухливу функцію
ендотелію внаслідок стимуляції про
дукції ендотелійзалежного фактора
релаксації, знижують вазоспастичну
відповідь на дію катехоламінів [3].
За щотижневого вживання жир
ної морської риби з високим вміст
ом омега—3 ПНЖК значно зни
жується як загальна смертність, так і
смертність від серцево—судинних
захворювань [2, 3].
Мед має велику бактерицидність
— здатність припиняти розмножен
ня хвороботворних мікроорганіз
мів. Це зумовлене вмістом у ньому
фітонцидів, які мають бактерицидні
властивості, а також ферментів, що
беруть участь в окиснювальних ре
акціях з вивільненням активного
кисню, який справляє антибак
теріальний вплив на організм [4].
Гнійно—некротичні
процеси
шкіри та підшкірного прошарку ви
являють майже у 53% загальної кіль
кості хворих, які звертаються по до
помогу до хірургічного відділення
поліклініки [5].
Слід зазначити, що у лікуванні та
ких хворих першочерговим є підви
щення імунорезистентності ор
ганізму.
Потребують прицільного ретель
ного дослідження властивості кали
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ни звичайної (Viburnum opulus L.)
родини жимолостевих, що містять
від 3 до 6% глікозиду вібурнину. В
плодах калини виявлені дубильні
речовини, до 32% інвертного цукру,
ізовалеріанова та оцтова кислоти,
аскорбінова кислота. Настої квіток
калини (5%, 10%) мають виражені
антимікробні властивості щодо сар
цини, лимонно—жовтого стафіло
кока, сибірки. Настої листків калини
(5%, 10%) активні щодо протею та
лимонно—жовтого
стафілокока.
Ягоди калини справляють слабий
антимікробний вплив [6].
Мета
дослідження:
вивчити
вплив дієтотерапії на загальний стан
хворих та перебіг гнійно—септич
ного процесу м'яких тканин.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізований вплив дієтоте
рапії на перебіг гнійно—септичного
процесу в організмі людини.
Обстежені 58 хворих, яких ліку
вали амбулаторно у 2009 — 2012 рр.
з приводу різних гнійно—септич
них процесів (див. таблицю). За
лежно від схеми лікування пацієнти
розподілені на дві групи. У 38 хво
рих (основна група) після оператив
ного втручання призначали дієту та
лікувальний чай, що сприяло
поліпшенню загального стану та по
тенціювало загоєння гнійних ран
(пат. України на корисну модель
68992 від 05.04.12). Після операції
протягом 20 діб у хворих повністю
виключали з раціону солодощі, цу
кор, значно зменшували кількість
мучних виробів та картоплі. На
томість, рекомендували вживати
продукти, збагачені вітамінами та
мікроелементами. Додатково при
значали рослинні чаї, що сприяло
детоксикації організму.
Поряд з системним застосуван
ням офлоксацину, який застосовува
ли після операції по 0,5 г двічі на до
бу протягом 5 діб, призначали дієту,
збагачену мікроелементами, ПНЖК
та вітамінами, фіточай з медом, до
складу якого включали сухоцвіт та
ягоди калини у співвідношенні 1:1
на 0,5 л води. Чай запарювали на во
дяній бані, пацієнти вживали по 1
склянці тричі на добу за 20 хв до їди.
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Крім того, пацієнтам після операції
проводили фізіотерапевтичні про
цедури — загальне ультрафіолетове
опромінення (УФО).
У 20 хворих (група порівняння)
фізіотерапевтичні процедури не ви
користовували, харчування не обме
жували. Місцево в перші дні після
операції застосовували розчини ан
тисептиків: хлорофіліпту спиртово
го, діоксидину, хлоргексидину.
В обох групах загоєння ран
відбувалось вторинним натягом, в
період епітелізації застосовували
мазі, що стимулюють утворення руб
ця (левомеколь, метилурацилова,
етонію, вінілін).
Групи хворих не різнилися за
віком, соматичним статусом, склад
ністю оперативних втручань. Су
путні захворювання, зокрема, цук
ровий діабет, ревматизм, не спос
терігали.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Порівняльну оцінку ефективно
сті лікування проводили через 10 діб
після оперативного втручання за
стандартними критеріями на під
ставі аналізу загального стану хво

рих, скарг, температури тіла, показ
ників крові, тривалості загоєння ра
ни та періоду тимчасової непрацез
датності.
Морфологічні та біохімічні
зміни у периферійній крові у хворих
обох груп були незначними. Лейко
цитоз з зсувом лейкоцитарної фор
мули вліво спостерігали у 17 (44,7%)
хворих основної групи та у 8 (40%)
— групи порівняння; збільшення
швидкості зсідання еритроцитів
(ШЗЕ) — у 22 (57,89%) хворих ос
новної групи — до (22,18 ± 2,4)
мм/год та в 11 (55%) — групи
порівняння — до (18,6 ± 1,8) мм/год.
У групі порівняння у 3 (15%) хворих
на тлі проведення антибактеріаль
ної терапії спостерігали диспеп
тичні прояви у вигляді нудоти, здут
тя живота; в 1 (5%) хворого —
алергічну реакцію шкіри в ділянці
рани. В основній групі ускладнень
не було.
У пацієнтів основної групи на 4
— 5—ту добу відзначене суттєве
поліпшення загального стану: нор
малізувалася температура тіла, змен
шилися набряк, біль в ділянці рани. У
групі порівняння поліпшення стану
спостерігали на 6 — 8—му добу.

Епітелізацію рани в основній
групі спостерігали на 7 — 9—ту добу,
у групі порівняння на 8 — 11—ту до
бу.
Тривалість періоду непрацездат
ності в основній групі становила у
середньому (14,1 ± 1,24) дня, у групі
порівняння — (16,68 ± 1,46) дня, тоб
то, на (2,58 ± 0,04) дня більше.

ВИСНОВКИ
1. Дієтотерапія за важливістю
посідає друге місце після оператив
ного втручання у післяопераційно
му веденні хворих при гнійно—сеп
тичних процесах м'яких тканин.
2. Доцільним є призначення ліку
вального чаю протягом усього
періоду загоєння ран, що забезпечує
протизапальний, імуномоделюю
чий та детоксикаційний вплив, по
тенціює дію антибіотиків.
Перспективи дослідження у зв'яз
ку з необхідністю посилення деток
сикаційної, ранозагоювальної та
імунорезистентної дії у хворих при
гнійно—септичних
процесах:
доцільне подальше впровадження
схеми дієтотерапії.
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ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНИЙ ТИСК, КОМПАРТМЕНТ СИНДРОМ
В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ТЯЖКОГО
ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ
І. В. Хомяк, О. В. Кіт
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

INTRAABDOMINAL PRESSURE, COMPARTMENT SYNDROME
IN SURGICAL TREATMENT OF SEVERE
ACUTE PANCREATITIS
І. V. Khomyak, О. V. Кіt
Гострий панкреатит (ГП) є актуальною проблемою
як у хірургії, так і в інтенсивній терапії. Незважаючи на
певний прогрес у діагностиці, консервативному та опе
ративному лікуванні, ГП стабільно посідає третє місце у
структурі гострих хірургічних захворювань, а за ос
танніми даними — друге місце [1, 2].
Майже у 80 — 85% хворих діагностують набряковий
ГП, перебіг якого прогностично відносно сприятливий,
у 15 — 20% — гострий некротичний панкреатит (ГНП),
панкреонекроз.
За даними клінічних спостережень, ГНП є одним з
найбільш тяжких захворювань органів черевної порож
нини, характеризується тяжким та вкрай тяжким пе
ребігом, потребує комплексного лікування, супровод
жується стабільно високою летальністю. У ранні строки
вмирають 41 — 49% хворих від ендогенної інтоксикації,
термінальним проявом якої є панкреатогенний шок. У
пізній період смертність становить 51 — 59%, а за ус
кладнених гнійно—деструктивних форм — до 70% [1, 3].
Патогенез ГНП складний і недостатньо вивчений. В
основі цього тяжкого захворювання лежать переважно
метаболічні, судинні, гемодинамічні та імунопато
логічні розлади.
На думку авторів, недоліками існуючих сьогодні те
орій патогенезу ГНП є визначення первинності пору
шення функції, а не структури, а також те, що вони побу
довані на основі визнання провідним одного ушкоджу
ючого чинника [4].
У 2012 р. під керівництвом робочої групи проведена
інтернет—консультація з активною участю широкого
кола міжнародних експертів. Розроблений оновлений
варіант класифікації ГП з узагальненням пропозицій 11
міжнародних асоціацій фахівців з панкреатиту. Оновле
на класифікація визначає критерії діагностики ГП,
виділені два типи ГП (інтерстиціальний з набряком і
панкреонекроз); три форми, залежно від ступеня тяж
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кості (легкий, помірно тяжкий, тяжкий), а також визна
чено морфологічні зміни підшлункової залози (ПЗ) й
парапанкреатичних тканин, спричинені ускладнення
ми ГП (значне скупчення рідини у парапанкреатичному
просторі, псевдокіста ПЗ, ізольований некроз ПЗ) [5 —
7].
В останні роки визнана прогресивна ідея — уявлення
про ГП як динамічне захворювання, перебіг якого ха
рактеризується зміною періодів і фаз. Основне практич
не значення цього уявлення полягає в тому, що, оскільки
фази захворювання мають суттєві морфологічні й па
тофізіологічні відмінності, їм притаманні характерні
особливості перебігу й ускладнення [8, 9].
Надзвичайно важливе значення під час лікування
пацієнтів з приводу ГНП мають прогнозування й оцінка
тяжкості захворювання, вони дозволяють виявити
пацієнтів, яким показане проведення інтенсивної те
рапії в умовах реанімаційного відділення, а також вико
нання невідкладних хірургічних втручань [10, 11].
Запропоновані кілька систем для оцінки тяжкості
ГНП, які включають різні параметри (лабораторні по
казники, результати інструментальних досліджень,
клінічні симптоми). Загальновизнаними є прогнос
тичні системи Ranson, APACHE II, SAPS, які забезпечують
точність прогнозування у 70 — 80% пацієнтів [11, 12].
Показаннями до хірургічного лікування ГНП є не
ефективність консервативної терапії протягом 1 — 3
діб, інфіковані форми ГНП, незалежно від тяжкості
поліорганної недостатності, виникнення гнійних ус
кладнень, перитоніт, профузна кровотеча, панкреатич
ний сепсис з діагностованими за даними ультразвуково
го дослідження (УЗД) і комп'ютерної томографії (КТ)
причинами його виникнення (заочеревинна флегмона,
секвестрація зони некрозу, абсцеси ПЗ і сальникової
сумки). Абсолютним показанням до оперативного ліку
вання є прогресуюча поліорганна недостатність, резис
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тентна до адекватної інтенсивної терапії, протягом 48 —
72 год [1, 9, 13 — 16].
Об'єктивні доказові факти щодо оптимального мето
ду хірургічного лікування хворих з приводу ГП відсутні
[9].
Незважаючи на певні досягнення у лікуванні хворих
з приводу ГНП, пов'язані з впровадженням нових діагно
стичних схем, методів консервативної терапії та
мініінвазивних хірургічних втручань, суттєвого змен
шення летальності досягти не вдалося.
Тяжкість стану хворих на ГП і летальність багато в
чому залежать від наявності органної недостатності. За
її тривалості більше 2 діб летальність становить 36%, при
поліорганній недостатності — 28 — 69% [14, 17].
Однією з причин формування органної недостат
ності при ГП є внутрішньочеревна гіпертензія (ВЧГ) і
виникнення синдрому внутрішньочеревної гіпертензії
(АКС) [17, 18].
В літературі останніх років наведені результати як ек
спериментальних, так і клінічних досліджень, в яких до
ведений негативний вплив ВЧГ на функцію різних ор
ганів і систем [19].
Так, за даними опитування, проведеного Європейсь
ким товариством з інтенсивної терапії (ESICM) і Товари
ством з терапії критичних станів (SCCM), в якому взяли
участь понад 1300 респондентів, 13,6% не знали терміну
ВЧГ і не мали уяви про негативний вплив підвищеного
ВЧТ; майже 69,2% — упевнені в тому, що для діагностики
ВЧГ достатньо клінічного огляду пацієнта з моніторин
гом ВЧТ, 24,1% — використовували цей метод [20].
У 2004 р. на конференції WSACS визначено поняття
ВЧГ на підставі аналізу результатів міжнародних багато
центрових досліджень. ВЧГ — це стійке підвищення ВЧТ
до 12 мм рт. ст. і більше, яке реєструють, як мінімум, у
трьох стандартних вимірюваннях з інтервалом 4 — 6
год. Це визначення виключає реєстрацію коротких, не
тривалих коливань ВЧТ, які не мають клінічного значен
ня.
Крім того, на першій узгоджувальній конференції,
присвяченій проблемам синдрому ВЧГ, прийнято кла
сифікацію ВЧГ: ВЧГ І ступеня — ВЧТ 12—15 мм рт. ст.; ІІ
ступеня — 16—20 мм рт. ст.; ІІІ ступеня — 21—25 мм рт.
ст.; ІV ступеня — вище 25 мм рт. ст. [20—22].
За стійкого підвищення ВЧТ понад 20 мм рт. ст. (з аб
домінальним перфузійним тиском менше 60 мм рт. ст.
або без такого) виникає синдром АКС, що асоціюється з
ознаками органної недостатності / дисфункції [20, 21].
У нормі ВЧТ дорівнює атмосферному тиску або дещо
нижчий. Нормальним вважають ВЧТ до 7 мм рт. ст.
Підвищення ВЧТ до 10 — 15 мм рт. ст. спостерігають під
час штучної вентиляції легень, у післяопераційному
періоді, при ожирінні, вагітності [21, 23].
Незважаючи на те, що в останні роки абдомінальний
компартмент — синдром (АКС) інтенсивно вивчається,
точних даних про його частоту у пацієнтів при ушкод
женнях і гострих хірургічних захворюваннях немає [24,
25].
Виникненню АКС сприяють гіпотермія (температу
ра тіла менше 33° С); ацидоз (рН крові менше 7,2); вели
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кий об'єм гемотрансфузії (понад 10 — 20 доз на добу);
коагулопатія різного генезу; сепсис будь—якої етіології.
Найчастіше АКС формується після тяжкої травми жи
вота, внутрішньочеревної чи заочеревинної кровотечі,
операції на великих судинах заочеревинного простору,
при панкреонекрозі, непрохідності кишечнику, поши
реному перитоніті, ентеральній недостатності [19, 21,
23, 26 — 33].
Доведено, що ВЧГ негативно впливає не лише на ор
гани черевної порожнини, а й на весь організм хворого.
Підвищення ВЧТ понад 15 мм рт. ст. спричиняє
погіршення кровообігу в усіх органах черевної порож
нини. Насамперед, виникають ішемія тканин травного
каналу, набряк слизової оболонки кишечнику, його па
рез і ацидоз виявляють раніше, ніж клінічні ознаки
гіпертензійного синдрому [21, 23, 34].
Внаслідок порушення бар'єрної функції ішемізова
ної слизової оболонки кишечнику виникає трансло
кація мікроорганізмів, які потрапляють у системний
кровоток і черевну порожнину, з'являється абдоміналь
ний сепсис [21, 23].
Підвищення ВЧТ не завжди супроводжується виник
ненням АКС, тому в літературі немає точного рівня ВЧТ,
за якого виникає цей синдром [23].
Ступінь ВЧГ прямо корелює з вираженістю органних
порушень і вірогідністю смерті. При підвищенні ВЧТ по
над 10 мм рт. ст. протягом 1 — 2 діб летальність стано
вить 3 — 7%, за ВЧТ вище 35 мм рт. ст. протягом 6 — 7 год
летальність дорівнює 100% [35, 36].
Поряд з клінічними симптомами, достовірним спо
собом діагностики АКС є вимірювання ВЧТ за допомо
гою прямих і непрямих методів. Прямі методи передба
чають вимірювання ВЧТ безпосередньо у черевній по
рожнині під час лапароскопії, пункції, перитонеального
діалізу, за наявності лапаростоми.
Метод прямого визначення ВЧТ запропонований у
1931 р. R. H. Overholt. На думку деяких авторів, сьогодні
прямий метод є найточнішим, проте, його використан
ня обмежене через високу вартість [23, 37].
Як альтернативу застосовують непрямі методи
моніторингу ВЧТ: у нижній порожнистій вені, у порож
нині шлунка чи тонкої кишки (за допомогою назогаст
роінтестинальних зондів), у порожнині матки чи сечо
вому міхурі [38].
На думку більшості авторів, "золотим стандартом" є
непряме вимірювання ВЧТ у сечовому міхурі. Це точний
і безпечний метод, який не потребує складної апарату
ри, дозволяє здійснювати моніторинг ВЧТ протягом
тривалого лікування хворого [21, 39].
Цей спосіб запропонували I. L. Kron та співавтори у
1984 р. Для вимірювання використовують звичайний
сечовий катетер Фолея [ 40].
У літературі наведені різні точки зору щодо кількості
ізотонічного розчину натрію хлориду, який потрібно
ввести в сечовий міхур для вимірювання ВЧТ — від 10 до
200 мл. За даними міжнародних досліджень, оптималь
на кількість рідини, що не призводить до викривлення
показників ВЧТ, 25 мл. Це затверджене на узгоджу
вальній конференції з проблем WSACS у 2004 р. [20, 41].
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Протипоказаннями до застосування цього непрямо
го методу визначення ВЧТ є ушкодження сечового міху
ра або стискання його тазовою гематомою чи пухли
ною. За таких ситуацій ступінь ВЧГ оцінюють шляхом
вимірювання внутрішньошлункового тиску [21, 23].
Показаннями до моніторингу ВЧТ дослідники вважа
ють ранній післяопераційний період, травму живота, за
стосування штучної вентиляції легень у пацієнтів при
поліорганній недостатності, здуття живота у поєднанні
з клінічними ознаками АКС.
Більшість авторів рекомендують вимірювати ВЧТ з
інтервалом 6 год [42].
Однією з причин виникнення ВЧГ і АКС є ГП за тяж
кого перебігу, найчастіше — ГНП (панкреонекроз).
ВЧГ й АКС визначені критичними ускладненнями
тяжкого ГП ще у 2002 р., коли була оприлюднена перша
доповідь про зв'язок ВЧГ і ГП [43].
Проте, у клінічній практиці вимірювання ВЧТ у хво
рих на ГНП здійснюють вкрай рідко. В поодиноких
публікаціях немає повідомлень про можливість викори
стання показників ВЧТ для прогнозування перебігу ГНП
і ускладнень післяопераційного періоду.
Незважаючи на те, що дослідженню ВЧТ при різних
патологічних станах в останні роки приділяють значну
увагу, точних даних про частоту ВЧГ та її прогностичну
цінність у хворих на панкреонекроз немає [44].
Підвищення ВЧТ при ГНП можна розглядати як про
яв особливостей перебігу запального процесу в замкне
ному просторі. При цьому, значному підвищенню ВЧТ
сприяють виражене запалення ПЗ і клітковини заочере
винного простору, прогресуючий набряк тканин ПЗ, пе
ритонеальна ексудація і прогресування парезу тонкої
кишки, генералізований вісцеральний набряк, спричи
нений синдромом системної запальної відповіді, а та
кож масивна інфузійна терапія. Наслідком ВЧГ є ішемія
тканин, прогресуючі порушення мікроциркуляції.
Тривалість лікування у стаціонарі та палаті інтенсив
ної терапії пацієнтів при ВЧГ значно більша, у них більш
часто виникають системні і місцеві ускладнення, зокре
ма, синдром поліорганної недостатності, вторинне

інфікування ПЗ, що потребує більш агресивних методів
лікування [45 — 48].
Рішення про оперативне втручання необхідно прий
мати не тільки на основі результатів вимірювання ВЧТ, а
й з огляду на клінічні ознаки гострого деструктивного
процесу та поліорганної недостатності [49, 50].
Оптимальні строки виконання хірургічного втру
чання з приводу тяжкого ГП у поєднанні з АКС не визна
чені [44].
На підставі аналізу даних вітчизняної і зарубіжної
літератури, можна зробити висновок, що проблема ко
рекції ВЧТ у хворих на ГНП надзвичайно актуальна,
складна і недостатньо вивчена.
Насамперед, актуальним завданням є подальше вив
чення ГП, особливо його некротичних форм з тяжким
перебігом, який, незважаючи на певний прогрес у діаг
ностиці, консервативному та оперативному лікуванні,
за поширенням стабільно посідає третє місце в струк
турі гострих хірургічних захворювань, летальність при
ускладнених гнійно—деструктивних формах досягає
70%.
В літературі немає повідомлень про можливість ви
користання показників ВЧТ для прогнозування перебігу
ГНП і ускладнень післяопераційного періоду.
Важливе наукове й практичне значення має продов
ження досліджень, спрямованих на подальше вивчення
ВЧГ, з метою розробки ефективних методів її лікування
й попередження у хворих на ГНП.
Потребують подальшого вивчення методи консерва
тивного й хірургічного лікування хворих з приводу ГНП
у поєднанні з ВЧГ, потрібний пошук нових терапевтич
них засобів і методів оперативного втручання, спрямо
ваних на нормалізацію гемодинаміки та забезпечення
життєво важливих функцій організму.
Необхідні багатоцентрові клінічні дослідження з
вивчення ролі ВЧТ у хворих на ГНП, особливостей пе
ребігу захворювання та прогностичних факторів ризи
ку виникнення ВЧГ для розробки алгоритму ведення та
ких пацієнтів.
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КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
УДК 616.346.2—002.1—089

НАБЛЮДЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
АТИПИЧНЫХ ФОРМ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА
И. В. Егоров
Многопрофильная больница при Темновской исправительной колонии № 100, Харьковская область

SURGICAL TREATMENT OF ATYPICAL FORMS
OF ACUTE APPEDICITIS
I. V. Yegorov
1. Больной Б., 24 лет, госпитализирован в хирургиче
ское отделение 15.04.13 с жалобами на умеренную ною
щую боль в правой половине живота, которая возникла
4 дня назад. За медицинской помощью не обращался.
При осмотре язык чистый, влажный. Живот не вздут,
мягкий, умеренно болезненный при пальпации по ходу
ободочной кишки, больше справа. Симптомы раздраже
ния брюшины отрицательные. Физиологические от
правления без патологических изменений. При обзор
ной рентгенографии органов брюшной полости пато
логические тени и свободный газ не обнаружены. Учи
тывая наличие болевого синдрома, больному назначе
ны спазмолитическая терапия, на фоне которой интен
сивность боли значительно уменьшилась, антибактери
альная терапия. Анализ крови: эр. 3,9× 1012 в 1 л, Нb 112
г/л, цв. пок. 0,8, л. 14,8 × 109 в 1 л, п. 0,17, сегм. 0,62, эоз.
0,01, лимф. 0,15, мон. 0,05, СОЭ 30 мм/ч. Анализ мочи:
отн. плотн. 1,020, белок 0,001 г/л, сахар не обнаружен,
лейкоцитов 3—4 в поле зрения, эпителий переходный
— изредка, слизь — умеренное количество. Больной от
метил значительное улучшение состояния. Лечение
продолжено на фоне динамического наблюдения.
17.04.13 усилилась боль в правой паховой области.
При осмотре: язык чистый, влажный. Живот не вздут,
мягкий, болезненный при пальпации в правой паховой
области. Появились положительные симптомы аппен
дицита. Установлен диагноз острого аппендицита, при
нято решение о выполнении оперативного вмешатель
ства.
Из—за отсутствия анестезиолога операция осуще
ствлена под местным обезболиванием, доступ класси
ческий. При вскрытии брюшины под давлением выде
лилось 1,5 л зловонного сметаноподобного гноя. Разрез
увеличен до 16 см для адекватной ревизии брюшной по
лости. С помощью электроотсоса эвакуировано гной
ное отделяемое. Брюшная полость промыта растворами
антисептиков. Обнаружен тотальный отграниченный
спаечный процесс в правой паховой области. Предпри
няты попытки разделения спаек в целях поиска червео
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бразного отростка, которые оказались безуспешными.
Червеобразный отросток не найден. Принято решение
дренировать полость перчаточно—трубчатым дрена
жем. Завести дренаж в полость малого таза не удалось
из—за выраженного спаечного процесса. Контроль ге
мостаза. Наложены редкие швы на операционную рану,
асептическая повязка. Диагноз после операции: аппен
дикулярный абсцесс. Течение послеоперационного пе
риода без осложнений. Положение больного на правом
боку. Операционная рана зажила вторичным натяжени
ем. 05.06.13 в удовлетворительном состоянии пациент
выписан по месту жительства.
2. Больной М., 42 лет, 18.09.13 обратился с жалобами
на ноющую боль в правой паховой области. Заболел ос
тро накануне вечером. При осмотре: язык влажный, об
ложен белым налетом. Живот не вздут, мягкий, болез
ненный в правой паховой области. Аппендикулярные
симптомы положительные. Физиологические отправ
ления без особенностей. Установлен диагноз острого
аппендицита. Анализ крови: эр. 4,6 × 1012 в 1 л, Нb 140 г/л,
цв. пок. 0,9, л. 14,9 × 109 в 1 л, п. 0,19, сегм. 0,72, эоз. 0,
лимф. 0,08, мон. 0,01, СОЭ 4 мм/ч. Анализ мочи: отн.
плотн. 1,020, белок, сахар не обнаружены, лейкоцитов 1
в поле зрения, эпителий переходный — изредка, слизь
— умеренное количество. Выполнено оперативное вме
шательство.
Под местным обезболиванием разрезом по Волко
вичу — Дьяконову вскрыта брюшная полость. Выпота
нет. В рану выведен купол слепой кишки с основанием
червеобразного отростка, который располагался рет
роцекально. Произведена ретроградная аппендэктомия
с частичным удалением червеобразного отростка. Его
верхушку выделить не удалось, в связи с чем после кон
троля гемостаза, брюшная полость дренирована перча
точно—трубчатым дренажем, заведенным в полость ма
лого таза. Наложены редкие швы на рану, асептическая
повязка. Диагноз после операции: острый катаральный
аппендицит. Фрагмент червеобразного отростка на
правлен на гистологическое исследование.

hirurgiya.com.ua

61
Заключение гистологического исследования: ост
рый флегмонозно—язвенный аппендицит с фибриноз
но—гнойным периаппендицитом.
Течение послеоперационного периода без осложне
ний, рана зажила первичным натяжением. Пациент вы
писан в удовлетворительном состоянии.
3. Больной Г., 40 лет, обратился с жалобами на ною
щую боль в правой половине живота, больше в нижних
отделах. Подобная боль периодически беспокоит с
2005 г. В 2002 г. выполнено оперативное вмешательство
по поводу панкреонекроза, возникшего после ножевого
ранения. В 2002 — 2004 гг. произведены четыре опера
тивных вмешательства по поводу острой спаечной не
проходимости кишечника.
При осмотре: язык влажный, обложен белым нале
том. Живот не вздут, мягкий, болезненный в правой па
ховой области, где определяется болезненный инфиль
трат. Аппендикулярные симптомы резко положитель
ные. Физиологические отправления без особенностей.
Анализ крови: эр. 4,1 × 1012 в 1 л, Нb 120 г/л, цв. пок. 0,9, л.
10,3 × 109 в 1 л, п. 0,09, сегм. 0,70, эоз. 0,01, лимф. 0,17,
мон. 0,03, СОЭ 7 мм/ч. Анализ мочи: отн. плотн. 1,013, бе
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лок, сахар не обнаружены, эпителий переходный — из
редка, слизь — умеренное количество. Установлен диа
гноз: острый аппендицит, аппендикулярный инфильт
рат. Под местным обезболиванием разрезом по Волко
вичу — Дьяконову вскрыта брюшная полость. Выпота
нет. При ревизии выявлен обширный спаечный про
цесс. Осуществлена попытка разделения спаек, однако
выделить и вывести в рану купол слепой кишки с черве
образным отростком не удалось. Произведено локаль
ное дренирование брюшной полости с использовани
ем перчаточно—трубчатого дренажа без заведения его
в полость малого таза. Контроль гемостаза. Наложены
редкие швы на рану, асептическая повязка.
Диагноз после операции: аппендикулярный инфиль
трат; спаечная болезнь брюшины.
После операции положение больного на правом бо
ку. Течение послеоперационного периода без осложне
ний.
Рана зажила первичным настяжением. Пациент вы
писан в удовлетворительном состоянии по месту жи
тельства.
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ПЕРШИЙ ДОСВІД ЦЕНТРАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ
ЗАЛОЗИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛАПАРОСКОПІЧНОГО ДОСТУПУ
К. В. Копчак, О. В. Дувалко, С. В. Андронік, Я. В. Романів, А. І. Хомяк
Національний інститут хірургії і трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

THE FIRST EXPERIENCE OF A CENTRAL PANCREATIC RESECTION,
USING LAPAROSCOPIC ACCESS
К. V. Kopchak, О. V. Duvalko, S. V. Andronik, Ya. V. Romaniv, А. І. Khomyak
Центральна резекція підшлункової залози (ПЗ) є ме
тодом вибору за наявності пухлин з низьким по
тенціалом малігнізації, розташованих у шийці або тілі
ПЗ, що забезпечує оптимальне збереження паренхіми
органа. Останнім часом все частіше операцію викону
ють з використанням лапароскопічного доступу, метод
дозволяє досягти кращого косметичного ефекту, змен
шити інтенсивність болю після операції та використан
ня наркотичних аналгетиків, менш виражене
пригнічення імунітету, швидше відновлення функцій
органів травного каналу, також менша тривалість ліку
вання пацієнта у стаціонарі після операції, менший ри
зик утворення післяопераційної грижі. В літературі є
повідомлення про найбільший досвід лапароскопічної
центральної резекції ПЗ у 8 та 6 хворих [1, 2]. Нами впер
ше в Україні виконано центральну резекцію ПЗ з вико
ристанням лапароскопічного доступу з приводу нейро
ендокринної пухлини.
Пацієнтка Р., 21 року, госпіталізована зі скаргами на
періодичний дискомфорт у надчеревній ділянці та
діарею, які з’явилися близько 2 міс тому. Під час обсте
ження за місцем проживання виявлене утворення діаме
тром 3 см в ділянці шийки та тіла ПЗ. Загальні аналізи
крові та сечі, біохімічний аналіз крові без патологічних
змін. За даними комп’ютерної томографії в проекції тіла

Рис. 1.
Комп'ютерна томографія.
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ПЗ, деформуючи її вентральну поверхню, відзначене ок
ругле, з чіткими контурами, об'ємне патологічне утво
рення, м'якотканинної щільності, діаметром 3,88 см;
магістральні судини інтактні; головка і хвіст ПЗ звичай
ної форми, не збільшені, контури рівні, структура гомо
генна; у хвості протока ПЗ розширена до 2 мм (рис. 1).
Пацієнтці запропоноване видалення пухлини з застосу
ванням лапароскопічного доступу. Дотримані усі деон
тологічні та юридичні норми.
Виконано операцію під загальним знеболюванням.
Положення хворої лежачи на спині з нахилом ножного
кінця операційного стола на 10°. Після здійснення пнев
моперитонеуму встановлені порти: під пупком — діаме
тром 10 мм, по середньоключичній лінії в лівій пах
винній ділянці — діаметром 15 мм, по середньоклю
чичній лінії в правій пахвинній ділянці — діаметром 5
мм, по передній пахвовій лінії в правій бічній ділянці —
діаметром 5 мм (рис. 2). При ревізії: печінка звичайних
розмірів та забарвлення, однорідна, видимі патологічні
зміни у черевній порожнині не виявлені. Розсічено
шлунково—ободову зв'язку. В ділянці тіла по нижньому
краю ПЗ виявлена горбиста пухлина діаметром 4 см, з
чіткими рівними контурами, переважно солідної струк
тури, з незначним кістозним компонентом; пухлина
займає 2/3 товщі ПЗ, досягає протоки ПЗ, яка в хвості

Рис. 2.
Схема розташування портів при центральній резекції ПЗ
з використанням лапароскопічного доступу.
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розширена до 2 мм. Візуальні ознаки злоякісного росту
не виявлені.
Мобілізовано ПЗ над портоспленомезентеріальним
конфлюенсом, виділено загальну печінкову та се
лезінкову артерії. Видалено ділянку ПЗ з пухлиною,
відступивши 2 см з кожного боку. Мобілізацію та пе
ресічення ПЗ здійснювали за допомогою ультразвуко
вих ножиць апарата Sonoca. З використанням апарата
Endopath ETS45 пересічено порожню кишку на відстані
30 см від зв'язки Трейтца. Пухлина видалена в контей
нері через лапароскопічний диск Dextrus, встановлений
в лівій підребровій ділянці. Через той самий диск сфор
мований позаслизовий панкреатоєюноанастомоз на
зовнішньому дренажі протоки ПЗ та міжкишковий У—
подібний анастомоз за Ру. Встановлені 2 дренажі діамет
ром 8 мм до кукси ПЗ (виведені через отвір порта діаме
тром 15 мм в лівій пахвинній ділянці). Дренаж протоки
ПЗ виведений у правій підребровій ділянці.
Тривалість операції 210 хв, інтраопераційна кровов
трата 300 мл.
Наркотичні аналгетики призначали один раз через 8
год після завершення операції. Октреотид застосовува
ли в дозі 1,4 мг протягом 4 діб після операції. Перисталь
тика кишечнику відновилася у 1—шу добу після опе
рації, харчування звичним шляхом розпочате на 2—гу
добу, самостійне випорожнення на 3—тю добу. На 4—ту
добу виникли післяопераційний панкреатит, гастрос
таз, ознаки якого зникли до 8—ї доби, відновлено зви
чайне харчування. На 5—ту добу припинилися виділен
ня по дренажу протоки ПЗ; на 7—му добу проведено че

рездренажну фістулографію, контрастна речовина ча
стково виповнює протоку ПЗ, з якої потрапляє в кишку.
На 15—ту добу у задовільному стані пацієнтка виписана.
За даними морфологічного дослідження діагносто
вано нейроендокринну пухлину. Проведене іму
ногістохімічне дослідження: рівень Ki67 Protein — 3%,
Chromogranin A — слаба позитивна реакція.
Безперечно, основним показанням до виконання
центральної резекції ПЗ є потенційно доброякісні пух
лини її шийки та тіла, проте, в літературі є повідомлення
про здійснення такої операції з приводу міграції ен
добіліарного стента в ділянку шийки ПЗ [3]. Також існу
ють різні погляди фахівців щодо оптимального способу
формування панкреатодигестивного анастомозу. Деякі
автори повідомляють про формування під час таких
втручань панкреатогастроанастомозу з задньою
стінкою шлунка [3 — 5]. Перевагами такого способу вва
жають технічну простоту через анатомічну близкість
структур та відсутність необхідності пересічення ки
шечнику. До недоліків методу відносять потрапляння їжі
в зону анастомозу, що може спричинити панкреатит.
Отже, виконання центральної резекції ПЗ з викорис
танням лапароскопічного доступу можливе та безпечне.
Для цього потрібна кваліфікована бригада хірургів з
досвідом виконання втручань на ПЗ та лапароскопічних
операцій. Для визначення оптимальної техніки та вибо
ру методу накладення панкреатодигестивного анасто
мозу потрібний більший досвід виконання таких опе
рацій.
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ЛАПАРОСКОПІЧНА ГЕПАТИКОЄЮНОСТОМІЯ У ХВОРИХ
З ПРИВОДУ НЕОПЕРАБЕЛЬНОЇ ПУХЛИНИ ГОЛОВКИ
ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
О. П. Кондратюк, Ю. О. Хілько, В. А. Кондратюк, Д. А. Кравченко
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

LAPAROSCOPIC HEPATICOJEJUNOSTOMY IN PATIENTS
WITH INOPERABLE TUMOUR OF PANCREATIC HEAD
О. P. Коndratyuk, Yu. О. Khihlko, В. А. Коndratyuk, D. А. Кravchenko
Майже у 75% пацієнтів під час встановлення діагнозу
раку підшлункової залози (ПЗ) виявляють поширене за
хворювання, що унеможливлює виконання радикальної
резекції ПЗ [1 — 3]. Саме тому паліативне лікування раку
ПЗ є найважливішим з клінічної точки зору.
Жовтяниця виникає у 80% пацієнтів при раку голо
вки ПЗ, прогресування основного захворювання зумов
лює запальні зміни жовчовивідних шляхів, порушення
функцій печінки та коагулопатію [4, 5].
Незважаючи на те, що у більшості ситуацій можливе
проведення ендоскопічної декомпресії обтурованої
жовчної протоки, надійність методу не така велика, як
обхідних анастомозів. З іншого боку, гепатикоєюнос
томія супроводжується більшою частотою ускладнень
та летальністю [2]. Наводимо власне спостереження.
Хворий С., 52 років, направлений у клініку зі скарга
ми на біль у спині та верхніх відділах живота, що тривав
протягом 2 міс, жовтяницю, яка з'явилася за 3 тиж до
госпіталізації. Під час огляду виявлені жовтяниця, біль
під час пальпації у правій підребровій ділянці.
Аналіз крові: загальний білок 73,0 г/л, загальний
білірубін 132,5 мкмоль/л, прямий 76,1 мкмоль/л, АлАТ
415 Од/л, АсАТ 352 Од/л, глюкоза 5,6 ммоль/л.

Схема формування гепатикоєюноанастомозу.
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За даними ультразвукового дослідження, печінка
збільшена, внутрішньопечінкові протоки розширені.
Спільна жовчна протока (СЖП) діаметром 1,5 см, не
контрастується на рівні головки ПЗ. Жовчний міхур
розмірами 13,5 × 5 см, в порожнині численні конкре
менти діаметром до 1,4 см, міхурова протока діаметром
6 мм. ПЗ: головка розмірами 4,8 × 4 см, візуалізується у
вигляді гіпоехогенного утворення; тіло — 1,5 см. Прото
ка ПЗ діаметром 8 мм. Візуалізуються множинні
збільшені парапанкреатичні лімфатичні вузли.
За даними комп'ютерної томографії виявлена пухли
на головки ПЗ діаметром 4,5 см з ознаками інвазії
ворітної вени. В правій і лівій частках печінки множинні
гіподенсивні утворення діаметром 5 — 6 мм.
Виконана операція під наркозом.
Пацієнт укладений у положенні Фовлера. Розташу
вання хірургічної бригади як під час лапароскопічної
холецистектомії: хірург — ліворуч від пацієнта, другий
асистент — праворуч, перший — ліворуч, ближче до
ножного кінця операційного стола. Лапароскоп введе
ний над пупком. Введені чотири додаткові робочі порти.
Під час лапароскопії видалений метастаз, виявлений в
ділянці СV сегмента печінки.
За результатами гістологічного дослідження діагнос
тований метастаз аденокарциноми ПЗ. Прийняте
рішення про виконання лапароскопічного паліативно
го хірургічного втручання.
Першим етапом здійснено лапароскопічну холецис
тектомію. Проведено мобілізацію СЖП. Попереду обо
дової кишки підведено ділянку тонкої кишки, яку фіксу
вали серо—серозними швами до СЖП, розсіченого но
жицями на протязі 1,5 см.
Навпроти зроблений отвір у тонкій кишці. Вузлови
ми швами накладений латеро—латеральний гепати
коєюноанастомоз, шовний матеріал Vicryl 3,0 (див. рису
нок).
Тонка кишка розділена лінійним ендоскопічним
степлером, який вводили через невеликий отвір в її
брижі. Міжкишковий анастомоз накладений апаратним
методом на відстані 60 — 70 см від біліодигестивного
анастомозу.
Перебіг післяопераційного періоду без ускладнень.
На 6—ту добу видалені дренажі, на 7—му добу пацієнт
виписаний.
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Хірургічна резекція — єдиний доступний метод ліку
вання злоякісних пухлин періампулярної зони. На жаль,
виконання радикального оперативного втручання мож
ливе лише у 25 — 35% пацієнтів [1—3], у решти —
здійснюють паліативне лікування.
Ендобіліарне стентування є пріоритетним методом
паліативного лікування, хоча й має деякі недоліки. Мож
ливі обтурація металевих стентів через ріст пухлини на
їх кінцях або гіперплазію слизової оболонки, біліарний
сладж, проростання пухлиною сітчастого каркаса стен
та. За даними зарубіжної літератури, всі ці ускладнення
виникають у строки 3 — 6 міс після ендобіліарної деком
пресії у 20 — 28% пацієнтів, яким потрібна повторна
госпіталізація [1—5]. Оскільки таких пацієнтів
госпіталізують у тяжкому стані через прогресування ос

новного захворювання, будь—яке повторне втручання
може бути фатальним. Тому, як паліативне лікування за
значений метод не забезпечує тривалий результат. З
іншого боку, після виконання класичної гепатикоєюно
стомії пацієнтам дуже рідко потрібна повторна
госпіталізація, проте, цей метод характеризується
більшою захворюваністю і смертністю.
Тому, для лікування жовтяниці пухлинного генезу
слід шукати інші методи паліативного впливу. Саме ла
пароскопічна гепатикоєюностомія є альтернативним
методом, який можна застосовувати на практиці. Він
поєднує переваги мініінвазивного втручання та забез
печує функціональні результати гепатикоєюностомії за
Ру [6].
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ МІКОЗУ ЖОВЧНОГО МІХУРА У ПАЦІЄНТА
ПРИ ЖОВЧНОКАМ'ЯНІЙ ХВОРОБІ
М. С. Загрійчук, Ю. І. Масюк, А. В. Гоман, В. В. Присяжнюк, А. В. Колесник
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

OBSERVATION OF THE GALLBLADDER MICOSIS IN A PATIENT,
SUFFERING BILIARY CALCULOUS DISEASE
М. S. Zagriychuk, Yu. І. Маsyuk, А. V. Goman, V. V. Prysyazhnyuk, А. V. Kolesnik

Грибкове ураження, чи мікоз жовчного міхура, спос
терігають дуже рідко. У вітчизняній літературі таких
відомостей ми не виявили. У зарубіжній літературі є 4
повідомлення про грибкове ураження жовчного міхура
за останні 15 років [1 — 4]. В усіх пацієнтів грибкове ура
ження жовчного міхура супроводжувало жовчнокам'яну
хворобу, яка була основним захворюванням. Особ
ливістю такого стану є нехарактерні для жовчно
кам'яної хвороби клінічні прояви, технічні труднощі під
час виконання холецистектомії, небезпека неправиль
ної діагностики, оскільки під час операції жовчний
міхур макроскопічно виглядає як при злоякісному його
ураженні. Складна диференційна діагностика грибково
го ураження жовчного міхура та його злоякісного ура
ження утруднює вибір тактики хірургічного лікування
хворих.
Наводимо власне спостереження.
Хвора Т., 63 років, госпіталізована в клініку 24.04.13 зі
скаргами на приступоподібний боль, тяжкість у правій
підребровій ділянці, періодичну нудоту, блювання.
Подібний приступ виник 6 міс тому, проте, стан покра
щився після застосування спазмолітичних засобів.
Під час глибокої пальпації відзначали болючість у
правій підреберній ділянці. Симптоми Кера, Грекова —
Ортнера, Мюсі — Георгієвського позитивні.
Аналіз крові: ер. 4,92 × 1012 в 1 л, Нb 141 г/л, л. 4,8 × 109
в 1 л, еоз. 0,01, лімф. 0,05, п.0,25, с.0,63, мон. 0,06, тр. 222 ×
109 в 1 л, ШЗЕ 6 мм/год.
Біохімічний аналіз крові: загальний білок 74,1 г/л,
білірубін загальний 11,7 мкмоль/л, прямий 2,8
мкмоль/л, АлАТ 32 мОд/л, АсАТ 22 мОд/л, сечовина 11
ммоль/л, креатинін 90,1 мколь/л, К+ 4,7 ммоль/л, Nа+ 139
ммоль/л, глюкоза 5,2 ммоль/л, амілаза 70 Од/л.
Ультразвукове дослідження (УЗД) органів черевної
порожнини: печінка не збільшена, однорідна. Жовчний
міхур розмірами 7,3 × 3 см, стінка набрякла, потовщена,
в ділянці шийки — до 6 мм, в порожнині конкремент
діаметром 3,5 см, в ділянці дна — множинні дрібні кон
кременти. Міхурова протока діаметром 6 мм, стінка на
брякла, просвіт не диференціюється. Спільна жовчна
протока діаметром 7 мм.
Діагноз: жовчнокам'яна хвороба, залишкові ознаки
гострого калькульозного холециститу; рак жовчного
міхура (?).
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Зважаючи на результати УЗД, на підставі яких припу
щено наявність онкологічного процесу, проведені
аналіз крові для виявлення онкомаркерів та комп'ютер
на томографія (КТ) органів черевної порожнини.
Вміст онкомаркерів: СА 19 — 9 14,6 U/мл (у нормі 2,5
— 19,0 U/мл), РЕА 1,59 нг/мл (у нормі 5,0 — 10,0 нг/мл),
альфа—фетопротеїн 2,20 IU/мл (у нормі 0,5 — 10,0
IU/мл). Тобто, вміст маркерів онкологічного процесу в
органах гепатопанкреатобіліарної зони у межах норми.
За результатами КТ також припущено наявність раку
жовчного міхура.
25.04.13 хвора оперована. Вирішено втручання роз
почати з використання лапароскопічного доступу, а за
даними лапароскопії та ревізії прийняти рішення про
подальший обсяг операції.
За даними лапароскопії жовчний міхур значно
збільшений, стінка набрякла, гіперемована, потовщена,
легко контактно кровоточить, в шийці міхура вклине
ний конкремент. Макроскопічно жовчний міхур мав не
характерний для флегмонозного чи гангренозного хо
лециститу вигляд, хоча щодо злоякісності процесу по
вної впевненості не було. Під час подальшої ревізії мета
стази чи збільшені лімфатичні вузли не виявлені. Прий
няте рішення про виконання лапароскопічної холецис
тектомії. Препарат надісланий на гістологічне дослід
ження, проведений імуногістохімічний аналіз.
Перебіг післяопераційного періоду без ускладнень,
хвора виписана на 3—тю добу.
Висновок гістологічного дослідження: активний
хронічний склерозуючий холецистит, множинні вогни
ща грибкового ураження стінки жовчного міхура, еози
нофілія.
На підставі такого висновку хворій призначений
курс протигрибкової терапії з використанням препара
ту флюконазол в дозі 400 мг на добу протягом 14 діб.
Незважаючи на те, що грибкове ураження жовчного
міхура виявляють досить рідко, при припущенні про на
явність злоякісного процесу в ньому необхідно мати на
увазі й таке захворювання, як мікоз жовчного міхура,
особливо за нехарактерних клінічних ознак, відсутності
метастазів, збільшених лімфатичних вузлів та нормаль
ного вмісту специфічних онкомаркерів.
На нашу думку, за таких сумнівних ситуацій тактика
хірургічного лікування має передбачати виконання
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етапних операцій, спочатку — лапароскопічної холеци
стектомії, а після гістологічного дослідження макропре
парату — повторна резекція ложа жовчного міхура —

при підтвердженні діагнозу раку або проведення курсу
протигрибкової терапії — за грибкового ураження
жовчного міхура.

ЛІТЕРАТУРА
1. Tuberculosis of gallbladder with candidiasis, a rare entity / B.
Leong, K. Chan, Р. Ramu [et al.] // Med. J. Malaysia. — 2011. Vol.
66, N 2. — Р. 146 — 147.
2. Acute calculous cholecystitis caused by Candida lusitaniae: an
unusual causative organism in a patient without underlying malig
nancy / М. Yildirim, І. Ozaydin, І. Sahin, М. Yasar // Jap. J. Inf. Dis.
— 2008. — Vol. 61, N 2. — Р. 138 — 139.

hirurgiya.com.ua

3. Rodriguez V. Acute cholecystitis and biliary tract infections due to
Candida / V. Rodriguez, С. Freuler, С. Ezcurra // Durlach RARev
Iberoam Micol. — 2007. — Vol. 24, N 2. — Р. 152 — 154.
4. Acalculous candida cholecystitis: a complication of critical surgical
illness / J. Hiatt, М. Kobayashi, J. Doty, К. Ramming // Am. Surg.
— 1991. — Vol. 57, N 12. — Р. 825 — 829.

Клінічна хірургія. — 2014. — № 4

68
УДК 616.26—001+616.25—002.3

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ДИАФРАГМЫ,
ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ЭМПИЕМОЙ ПЛЕВРЫ
Е. Ю. Тронина, В. И. Байдан, В. В. Грубник
Одесский национальный медицинский университет,
Одесская областная клиническая больница

POSTTRAUMATIC DIAPHRAGMATIC RUPTURE,
COMPLICATED BY PLEURAL EMPYEMA
Е. Yu. Тronina, V. I. Baydan, V. V. Grubnik
Лечение эмпиемы плевры (ЭП) является одной из
наиболее сложных проблем торакальной хирургии. ЭП
является тяжелым осложнением воспалительных и
гнойно—деструктивных заболеваний легких, травм и
оперативных вмешательств [1, 2].
Посттравматическая эмпиема плевры (ПТЭП) чаще
всего является осложнением неустраненных посттрав
матических осложнений, в частности, плеврита, гемо
торакса, свернувшегося гемоторакса, нераспознанных
открытых и закрытых повреждений диафрагмы. Тя
жесть осложнения обусловлена не только высоким рис
ком перехода процесса в хронический и, как следствие,
инвалидизацией пациента, но и высокой частотой ле
тального исхода. ПТЭП составляет 6 — 20% в структуре
ЭП, летальность достигает 30% [3, 4].
Причиной ЭП при травме диафрагмы может быть
истечение желчи, содержимого кишечника или желудка
в плевральную полость, некроз ущемленных участков
печени, желудка, кишечника [5].
Диагностика закрытого разрыва диафрагмы трудна.
Его редко выявляют даже при длительном лечении
больных в стационаре. Часто больных выписывают без
указания на разрыв диафрагмы, а в последующем — опе
рируют по поводу травматической диафрагмальной
грыжи. Приводим наблюдение.
Больной И., 52 лет, госпитализирован в отделение
торакальной хирургии 12.02.13 с жалобами на постоян
ную боль в левой половине груди, одышку при мини
мальной физической нагрузке, сухой кашель, общую
слабость, повышение температуры тела до 38,5° С, кото
рые беспокоят на протяжении 6 сут.
По данным анамнеза, травма возникла 13.09.11 во
время ДТП (сбит автомобилем). С 13.09. по 27.10. пост
радавшего лечили в отделении реанимации и травмато
логии одной из клиник Москвы с диагнозом: политрав
ма, закрытые оскольчатые переломы со смещением от
ломков правого бедра (чрезвертельный), верхней трети
левой большеберцовой кости, головки и верхней трети
малоберцовой кости; закрытые переломы IV — IX ребер
слева; гемоторакс слева; перелом нижней и верхней че
люстей, нижней стенки глазницы справа; сотрясение
головного мозга. От плевральной пункции пациент ка
тегорически отказался, выписан через 44 дня.
В январе 2013 г. госпитализирован в районную боль
ницу Одесской области с признаками непроходимости
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толстой кишки. Выполнена лапаротомия, во время ко
торой диагностирована ущемленная левосторонняя ди
афрагмальная грыжа с некрозом поперечной ободоч
ной кишки и пряди большого сальника. Произведены
френикотомия, резекция поперечной ободочной киш
ки и большого сальника, дренирование левой плевраль
ной полости, зашивание левого купола диафрагмы,
трансверзостомия, дренирование брюшной полости.
После операции возникли нагноение раны, нарушение
функции плеврального дренажа, в связи с чем он удален.
По данным контрольной рентгенографии грудной
клетки в нижних отделах левой половины плевральной
полости обнаружено гомогенное затенение с горизон
тальным уровнем жидкости. Пациент выписан 04.02.13
на 33—й день лечения и направлен в торакальное отде
ление областной больницы.
Состояние больного средней тяжести. Кожа и види
мые слизистые оболочки бледно—розовые. Сознание
ясное. Температура тела 38,2° С. Язык влажный, обложен
белым налетом. Дыхание значительно ослаблено слева
в нижних отделах, там же при перкуссии отмечена ту
пость, частота дыхания 22 в 1 мин. Тоны сердца ритмич
ные, АД 17,3/10,7 кПа (130/80 мм рт. ст.). Живот мягкий,
безболезненный. Трансверзостома функционирует.
Анализ крови: сдвиг лейкоцитарной формулы влево,
лейкоцитов 10 × 109 в 1 л.
По данным компьютерной томографии органов
грудной полости уменьшение объема левой половины
плевральной полости вследствие высокого стояния ле
вого купола диафрагмы из—за осумкованного содержи
мого плотностью +16 — 32 ед. Н с пузырьками воздуха.
Учитывая наличие дыхательной недостаточности,
первым этапом лечения 12.02.13 осуществлено дрени
рование левой половины плевральной полости, аспи
рировано около 1000 мл зловонного гноя и воздуха.
Герметизм нестойкий из—за наличия легочно—плев
рального свища.
13.02.13 под общим обезболиванием с проведением
однолегочной вентиляции выполнена видеоторакоско
пия. Диагностированы остаточная полость между диа
фрагмой, легким и грудной стенкой с гнойным содер
жимым (600 мл), фибринозно—некротические массы,
свищ диаметром около 2 мм в СVI сегменте, что соответ
ствовало ЭП II стадии (по Г. И. Лукомскому) [2]. Произве
дена декортикация легкого, удалены некротические
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массы, разъединены фиброзные сращения, осуществле
но аппаратное зашивание свища в СVI сегменте, направ
ленное дренирование плевральной полости.
Течение послеоперационного периода без осложне
ний. Проводили проточно—аспирационную санацию
плевральной полости, антибактериальную терапию с
учетом данных бактериологического исследования
(Escherichia coli со среды накопления, чувствительная к
амикацину, меропенему, цефоперазону, сульбактамак
су), противовоспалительную и симптоматическую тера
пию. По данным контрольной рентгеноскопии органов
грудной клетки отмечено полное расправление легких,
отсутствие уровней жидкости. Учитывая небольшое ко
личество фибринозно—гнойного отделяемого по дре

нажам, пациент выписан для амбулаторного лечения на
13—е сутки.
Осмотрен через 2 нед, состояние удовлетворитель
ное, стойкий герметизм в плевральной полости, отсут
ствие отделяемого по дренажам, которые удалены.
Приведенное наблюдение иллюстрирует эффектив
ность применения видеоторакоскопических вмеша
тельств по поводу ПТЭП, которые дают возможность не
только провести топическую диагностику, но и выпол
нить полноценную радикальную санацию полости ЭП,
уменьшить продолжительность лечения больных в ста
ционаре, избежать выполнения открытых более трав
матичных оперативных вмешательств.
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ЗАМІЩЕННЯ ОБШИРНИХ ДЕФЕКТІВ ГОЛОВИ КОМБІНОВАНИМИ
АУТОТРАНСПЛАНТАТАМИ З ВКЛЮЧЕННЯМ
ВЕЛИКОГО ГРУДНОГО І НАЙШИРШОГО М'ЯЗІВ СПИНИ
Д. С. Аветіков, В. М. Соколов, С. О. Ставицький, І. В. Яценко, К. П. Локес
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

COVERAGE OF VAST DEFECTS OF THE HEAD USING COMBINED
AUTOTRANSPLANTS WITH INCLUSION
OF M. PECTORALIS MAJOR AND M. LATISSIMUS DORSI
D. S. Avetikov, V. М. Sokolov, S. О. Stavytskiy, І. V. Yatsenko, К. P. Lokes

Найчастіше ефект пластичної операції залежить не
тільки від мобільності того чи іншого клаптя, а насампе
ред, від стану дефекту [1—6]. Більшість дефектів і дефор
мацій обличчя можна усунути за допомогою одного з
класичних методів, проте, найбільш складні дефекти з
втратою тканин кількох анатомічних ділянок не можна
замістити одним клаптем [7—9].
У дослідженні представлене найбільш доцільне, на
наш погляд, поєднане застосування ангіосомних склад
них клаптів для усунення дефектів голови та шиї.

Рис. 1.
Хворий М.
Субтотальний дефект верхньої та нижньої щелеп зліва
до операції.
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У 57 хворих з приводу дефектів і деформацій голови
та шиї здійснені пластичні й реконструктивні операції з
використанням комбінованих ангіосомних аутотранс
плантатів, а також застосовані інші види пластичних
операцій. У 30 хворих проведений клінічний аналіз та
виконані операції за модифікованими і новими метода
ми, на підставі аналізу даних, отриманих під час топо
графоанатомічних досліджень. У 28 пацієнтів проведе
не комп'ютерне моделювання головних живильних су
дин артеріалізованих аутотрансплантатів, побудованих
за ангіосомним типом. Наводимо спостереження.
Хворий М., госпіталізований у клініку з діагнозом: ве
ликий проникаючий дефект середньої та нижньої зон
обличчя після комбінованого лікування злоякісної пух
лини (рис. 1). Втрачені тканини відновлені з викорис
танням двох артеріалізованих клаптів з передньої та
задньо—бічної поверхні грудей.
Щоб виключити вплив несприятливих місцевих
умов, необхідно видалити всі значно змінені м'які тка
нини, інфіковані ділянки нижньощелепної кістки і
надійно укрити дефект. Крім реконструкції втрачених
анатомічних утворень і відновлення фізіологічного
змикання порожнини рота, необхідно було відновити
контури підборіддя, домогтися його пружності,
відповідності за формою і забарвленням іншим ділян
кам обличчя.
Під час заміщення великих наскрізних дефектів
бічного відділу обличчя може скластися ситуація, коли
відсутні щока, вилична кістка, очна ямка, бічні відділи
носа; наскрізний дефект може поширюватися на при
вушно—жувальну ділянку. Дефект такої локалізації та об
сягу може утворитися після електричного опіку або ви
далення поширеної злоякісної пухлини.
Виконання відновних операцій утруднене через ви
ражені рубцеві зміни всіх навколишніх тканин. Шкіра
над збереженою кісткою стоншена, вкрита виразками,
що виникають мимовільно або внаслідок незначної
травми. Умови для приживлення переміщених на де
фект тканин вкрай несприятливі.
Проте, необхідно не тільки відновити зовнішній по
крив обличчя, а й створити повноцінну епітеліальну ус
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тилку усіх відсутніх відділів порожнини рота, верхньої
щелепи і порожнини носа, а також видалити рубці біля
гілки щелепи (якщо вона збереглась), усунути позасуг
лобову контрактуру.
Операція може бути виконана одномоментно з ви
користанням двох складних ангіосомних клаптів з
включенням великого грудного (m. pectorals mojаr) і
найширшого (m. latіssimus dorsi) м'яза спини. Відновне
лікування за такої ситуації, як і за відсутності нижньої зо
ни обличчя, необхідно здійснювати шляхом пе
реміщення на дефект багатошарових клаптів з незалеж
ними від місцевих умов джерелами кровопостачання.
Оскільки дефект розташований в одній площині, для
його повноцінного закриття достатньо накласти дві
різні за величиною шкірно—м'язові площадки.
Клапоть, що включає великий грудний м'яз, розташо
вують шкірою всередину на місце відсутньої слизової
оболонки і верхньощелепної пазухи. Шкірно—
фасціальна площадка клаптя за розмірами має
відповідати м'язовій устилці. Щільно підшити клапоть
до збереженої слизової оболонки технічно складно, то
му в деяких місцях його підвішують до отворів, утворе
них у кортикальних пластинках збережених кісток.
Шви накладають негерметично; тісне прилягання фраг
ментів великого грудного м'яза і навіть звисання їх
ззовні над лінією швів зумовлюють ущільнення пери
ферії рани. При прорізуванні окремих швів клапоть не
відвисає, оскільки його м'язова частина приростає до
навколишніх тканин. На більш широкій і ретельніше
підготовленій сприймаючій поверхні більш імовірне
приживлення клаптя.
Ширини і довжини складного клаптя зі спини до
статньо для закриття дефекту бічної частини обличчя,
тому під час підготовки реціпієнтного ложа висікають
всю рубцево—змінену й атрофовану шкіру. При поєдна
ному застосуванні наведених способів пластики істотно
полегшується проведення судинної ніжки клаптя зі спи
ни на шию і бічні відділи обличчя.
Для запобігання ускладнень слід формувати дно по
рожнини рота з максимальним висуненням грудного
клаптя з рота. Для створення червоної облямівки пери
ферійний відділ грудного клаптя відгинають вниз під
прямим кутом, накладаючи напівкруглі шви на
підшкірний прошарок. Червону облямівку нижньої губи
відновлюють з залишків власних тканин клаптя черво
ної облямівки верхньої губи на живильній ніжці, яку пе
реміщують за методом Аббе (рис. 2).
Усі пластичні коригувальні операції здійснюють про
тягом 2 — 2,5 міс, кісткову пластику — через 6 — 8 міс.
Збережена живильна ніжка клаптя з великого грудного
м'яза забезпечує достатнє кровопостачання сформова
них тканин, внаслідок чого створюються сприятливі
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Рис. 2.
Фото після операції.

умови для приживлення кісткового трансплантата. Пе
ресадження кісткового аутотрансплантата, проведене у
5 хворих, дозволило в усіх відновити безперервність
нижньої щелепи.

ВИСНОВКИ
1. Для заміщення великих дефектів голови та шиї
доцільно використовувати артеріалізовані аутотранс
плантати, побудовані за ангіосомним типом, з таких
анатомічних областей:
— ангіосомний шкірно—м'язовий клапоть на основі
великого грудного м'яза на живильній ніжці, що вклю
чає грудо—надплечову артерію;
— ангіосомний шкірно—фасціально—жировий
вільний трансплантат з лопаткової ділянки на мікроана
стомозах.
2. Комп'ютерне моделювання дозволяє найбільш
раціонально використовувати мікрохірургічну техніку,
що суттєво впливає на зменшення частоти ускладнень
після операції.
3. Наступним етапом, як правило, виконують коригу
вальні косметичні операції. Функціональний і косме
тичний результат операцій задовільний.

2. Аветіков Д. С. Корелятивна комп'ютерна модель судинної сис
теми голови як шлях вдосконалення методик проведення ре
конструктивних та пластичних операцій у хворих з дефектами
і деформаціями тканин щелепно—лицевої ділянки / Д. С.
Аветіков, В. В. Суровікін, О. В. Фернебок // Пробл. екології та
медицини. — 2006. — № 1—2. — С. 8 — 11.

Клінічна хірургія. — 2014. — № 4

72
3. Аветіков Д. С. Лікування і профілактика ускладнень, пов'язаних
з порушенням кровообігу в ангіосомних аутотрансплантатах
при проведенні пластичних реконструктивних операцій на го
лові та шиї / Д. С. Аветіков // Там же. — 2005. — Т. 9, № 5—6.
— С. 34 — 35.
4. Балон Л. Р. Восстановление дефектов челюстно—лицевой об
ласти и органов шеи / Л. Р. Балон, Б. К. Костур. — Л.: Медици
на, 1989. — 192 с.
5. Современные представления о регуляции процесса заживле
ния ран / С. Л. Вялов, К. П. Пшенисов, П. Куиндоз [и др.] // Ан
налы пласт. реконстр. и эстет. хирургии. — 2000. — № 2. — С.
49 — 57.

Клінічна хірургія. — 2014. — № 4

6. Джексон И. Т. Последние достижения в пластической хирур
гии: пер. с англ. / И. Т. Джексон. — М.: Медицина, 1985. — 322
с.
7. Неробеев А. И. Пластика дефектов мягких тканей головы и
шеи / А. И. Неробеев // Хирургия. — 2003. — № 11. — C. 68 —
71.
8. Неробеев А. И. Пластика обширных дефектов тканей лица
сложными лоскутами с осевым сосудистым рисунком / А. И.
Неробеев // Травмы челюстно—лицевой области. — М.: Ме
дицина, 1998. — С. 327 — 338.
9. Ariyan S. The sternocleidomastoid myocutaneous flap / S. Ariyan
// Laringoscope. — 2002. — Vol. 90. — P. 676 — 679.

hirurgiya.com.ua

