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ЦИТОТОКСИЧЕСКИЕ ШТАММЫ HELICOBACTER
PYLORI У БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЁННЫМИ
ФОРМАМИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ В СОЧЕТАНИИ
С РЕФЛЮКСОМ
Резюме. Изучение цитотоксических штаммов H. рylori проведено у 172 больных с осложнёнными формами язвенной болезни: 64 (37,2 %) без сопутствующего рефлюкса; 33 (19,2 %) –
с функциональным рефлюксом; 64 (37,2 %) – с органическим
гастроэзофагеальным рефлюксом; 11(6,4 %) – с органическим
дуоденогастральным рефлюксом. При иммуноферментном анализе цитотоксические штаммы H. pylori выявлены у 135 (78,5 %)
больных. Частота выявления цитотоксических штаммов
H. рylori и титр антител у больных с рефлюксом и без
рефлюкса не имели достоверных различий (р<0,05).
Установлена корреляционную взаимосвязь между уровнем
кислотности и титром антител к цитотоксическим штаммам
H. pylori (р< 0,001).
Ключевые слова: язвенная болезнь, рефлюкс, Helicobacter pylori.

Введение
Многими авторами установлена взаимосвязь между хеликобактер-ассоциированной
язвенной болезнью с преимущественной пилородуоденальной локализацией и ГЭРБ. Было
обращено внимание на то, что после успешной
эрадикации Н. рylori частота язвенной болезни
уменьшается, а частота ГЭРБ приблизительно
в 2 раза возрастает и увеличивается риск развития пищевода Баррета и аденокарциномы в
нижней трети пищевода [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8].
Механизмы, которые потенциально служат посредниками между инфекцией Н. рylori
и развитием ГЭРБ, могут быть обусловлены
влиянием на состав желудочно-пищеводного
рефлюксата, моторно-тоническую функцию
пищевода и желудка, воспаление пищеводножелудочного соединения [6].
Самое сильное влияние Н. рylori оказывает
на желудочную кислотную секрецию, однако
оно опосредовано через воспаление слизистой оболочки желудка. [7]. CagA-позитивные
штаммы Н. рylori оказывают значительно более
заметное влияние на выраженность гастрита, а
также на развитие в последующем гастродуоденальных язв или рака желудка. Поэтому
их влияние на кислотную секрецию является
достаточно сильным. Одновременно известно,
что гастрит тела желудка, вызванный CagAпозитивными штаммами, ведет к более выраженной кислотной супрессии, чем, гастрит
тела, обусловленный CagA-негативными бактериями [3].
Цель работы
Изучить титр антител к цитотоксическим
штаммам H. рylori у больных с осложнёнными
6

формами язвенной болезни в сочетании с различными видими патологического рефлюкса.
Материалы и методы исследований
Исследования выполнены на базе ЦНИЛ
ХМАПО. При диагностике H. pylori для иммуноферментного выявления суммарных антител
к антигену CagA использовалась тест–система
компании «Вектор-Бест» (Россия). В данной
тест-системе на поверхности лунок планшета
иммобилизован рекомбинантный белок СagA,
который является цитотоксином, играя важную роль в патогенезе хеликобактериоза, вырабатывающимися штаммами H. pylori первого типа. Специфичность данной тест-системы
составляет 100 %. Оценка результатов иммуноферментного анализа проводилась с учетом
оптической плотности сыворотки крови и титра антител.
Изучение цитотоксических штаммов H. рylori
проведено у 172 больных с осложнёнными
формами язвенной болезни. Из них 64 (37,2 %)
составили больные, у которых не было сопутствующего патологического рефлюкса;
33 (19,2 %) – имели функциональный рефлюкс; 64 (37,2 %) – органический рефлюкс,
связанный с грыжей пищеводного отверстия
диафрагмы (ГПОД); 11(6,4 %) – органический
рефлюкс, связанный с хронической дуоденальной непроходимостью (ХДН).
Результаты исследований и их обсуждение
Результаты иммуноферментного анализа на
наличие цитотоксических штаммов H.pylori
представлены в табл. 1.
При иммуноферментном анализе цитотоксические штаммы H. pylori выявлены у 135
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(78,5 %) больных, из которых у 116 (67,4 %) титр
антител был высоким. Отрицательные результаты (37 – 21,5 %) присутствовали равномерно
во всех группах. При сравнении полученных
результатов между больными с наличием и без
патологического рефлюкса видно, что частота
выявления цитотоксических штаммов H. рylori
и титр антител не имели достоверных различий (р>0,05). Полученные данные не подтверждают прямого влияния H. рylori на развитие ГЭР или ДГР.
Среди мужчин цитотоксические штаммы
H. pylori выявлены у 101 (79,5 %), тогда как
среди женщин — у 34 (75,5 %) (табл. 2). При
сравнении титра антител к цитотоксическим
штаммам H. pylori у мужчин и женщин достоверных различий не установлено (р>0,05).
Количество больных с высоким титром антител среди мужчин и женщин также достоверно
не отличалось.
Анализ взаимосвязи титра антител к цитотоксическим штаммам H. pylori и возраста больных показал, что у больных молодого
возраста (до 45 лет) и у больных старшей возрастной группы (до 75 лет) равномерно распределились отрицательные и положительные
результаты с небольшим титром антител (1:20).
Высокие титры антител чаще встречались в
средней возрастной группе (от 30 до 59 лет).

В этой же группе встречались чаще и отрицательные результаты (табл. 3), но достоверных
различий не установлено (р>0,05). Полученные результаты не позволяют делать заключение об этиопатогенетической роли цитотоксических штаммов H. pylori в развитии язвенной
или рефлюксной болезни в определённой возрастной группе.
Анализируя взаимосвязь титра антител к цитотоксическим штаммам H. pylori и длительностью язвенного анамнеза, размерами язв,
локализацией язвенного дефекта, корреляции не выявлено. Цитотоксические штаммы
H. pylori выявлены у 48,3 % больных с язвенным анамнезом до 5 лет, и у 51,7 % больных
с язвенным анамнезом более 5 лет, при этом
распределение больных с положительным результатом распределилось равномерно по 47,3
и 52,7 % соответственно.
Цитотоксические штаммы H. pylori одинаково часто встречались у больных с разным
количеством осложнений язвенной болезни
(табл. 4). При анализе зависимости между количеством осложнений и титром антител к
цитотоксическим штаммам H. pylori достоверных различий также не установлено (р>0,05).
CagA-позитивные штаммы Н. рylori оказывают значительное влияние на развитие атрофического гастрита и, как следствие, приводят

Таблица 1
Распределение больных (n = 172) в зависимости от титра антител к цитотоксическим штаммам H. Pylori
Группы больных

>1:5
абс.
%
14
21,9
6
18,2
13
20,3
4
36,4

Без рефлюкса
Функциональный рефлюкс
Органический рефлюкс, ГПОД
Органический рефлюкс, ХДН

1: 5
абс.
7
4
6
2

%
10,9
12,1
9,4
18,2

Титр антител
1:20
абс.
%
11
17,2
5
15,2
8
12,5
3
27,3

1:40
абс.
%
13
20,3
8
24,2
20
31,3
2
18,2

1:80
абс.
%
19
29,7
10
30,3
17
26,6
0
0,0

Всего
абс.
64
33
64
11

%
100
100
100
100

Таблица 2
Взаимосвязь между полом больных и титром антител
Пол больных
Мужчины
Женщины

>1:5
абс.
26
11

%
20,5
24,4

Титр антител к цитотоксическим штаммам H.pylori
1: 5
1:20
1:40
абс.
%
абс.
%
абс.
%
16
12,6
18
14,2
29
22,8
3
6,7
9
20,0
14
31,1

Всего

1:80
абс.
38
8

%
29,9
17,8

абс.
127
45

%
100
100

Таблица 3
Взаимосвязь возраста больных с титром антител
Возраст
18 – 29
30 – 44
45 – 59
60 – 74
75 – 89

>1:5
абс.
6
11
13
7
0

%
27,3
20,4
19,1
25,9
0
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Титр антител к цитотоксическим штаммам H.pylori
1: 5
1:20
1:40
абс.
%
абс.
%
абс.
%
4
18,2
6
27,3
6
27,3
3
5,6
2
3,7
17
31,5
9
13,2
11
16,2
15
22,1
2
7,4
8
29,6
5
18,5
1
100
0
0
0
0
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Всего

1:80
абс.
0
21
20
5
0

%
0
38,9
29,4
18,5
0

абс.
22
54
68
27
1

%
100
100
100
100
100
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к выраженной кислотной супрессии. В группе
больных с гипоацидностью тест на CagA-позитивные штаммы Н. рylori оказался положительным у всех больных (23 – 100 %). У больных
с гиперацидностью в процентном отношении
установлено больше отрицательных, а меньше положительных и резкоположительных результатов по сравнению с больными с гипоацидностью и нормацидностью (р<0,05), что
подтверждает корреляционную взаимосвязь
между уровнем кислотности и титром антител
к цитотоксическим штаммам H. pylori (табл. 5).
Из 34 больных с сопутствующим патологическим ДГР CagA-позитивные штаммы
Н. рylori обнаружены у 27 (табл. 6). Сравнительный анализ титра антител среди больных
с разными степенями ДГР не показал достоверных различий (р>0,05).
Из 148 больных с сопутствующим рефлюксэзофагитом на фоне ГЭР положительные
CagA-позитивные штаммы Н. рylori обнаружены у 132 (табл. 7). Сравнительный анализ
титра антител среди больных с разными степенями рефлюкс-эзофагита показал достоверно
больший процент сомнительных результатов
(1:5) среди больных с рефлюкс-эзофагитом II
и III степени, и положительных (1:20) среди больных с рефлюкс-эзофагитом III степени (р<0,05). Рефлюкс-эзофагит II-III степени
установлен на фоне ГПОД II – III степени, при

которых имеется ряд органических и функциональных причин несостоятельности антирефлюксного барьера с развитием рефлюксэзофагита. Характер поражения слизистой
пищевода во многом зависит от агрессивных
свойств рефлюктата. CagA-позитивные штаммы H. pylori оказывают влияние на агрессивные свойства рефлюктата, учитавая корреляционная взаимосвязь между уровнем кислотности и титром антител.
Таким образом, при иммуноферментном
анализе цитотоксические штаммы H. pylori выявлены у 135 (78,5 %) больных основной группы, из которых у 116 (67,4 %) титр антител был
высоким. Корреляции между титром антител
к цитотоксическим штаммам H. рylori и ДГР,
возрастом больных, полом, количеством язвенных осложнений не выявлено (р>0,05), что
не позволяет считать цитотоксические штаммы H. рylori ключевым фактором этиопатогенеза сопутствующего ГЭР и ДГР у больных
с осложнёнными формами язвенной болезни.
Корреляционная взаимосвязь (р<0,05) между уровнем кислотности и титром антител
к цитотоксическим штаммам H. pylori может
быть обусловлена тем, что наличие хронического хеликобактерного гастрита сопровождается развитием атрофии, кишечной метаплазии и дисплазии слизистой оболочки желудка,

Таблица 4
Взаимосвязь между количеством осложнений и титром антител
Количество
осложнений
Одно
Два
Три и более

>1:5
абс.
19
17
1

%
37,3
17,9
3,8

Титр антител к цитотоксическим штаммам H.pylori
1: 5
1:20
1:40
абс.
%
абс.
%
абс.
%
3
5,9
5
9,8
8
15,7
12
12,6
16
16,8
26
27,4
4
15,4
6
23,1
9
34,6

Всего

1:80
абс.
16
24
6

абс.
51
95
26

%
31,4
25,3
23,1

%
100
100
100

Таблица 5
Взаимосвязь между уровнем кислотности и титром антител
Отрицательный + сомнительный
абс.
%
0
0,0
4
25,0
52
39,1

Уровень рН
Гипоацидность
Нормацидность
Гиперацидность*

Положительный
абс.
23
12
81

Всего
абс.
23
16
133

%
100
75,0
60,9

%
100
100
100

Примечание. * различия показателей между подгруппами достоверны (р< 0,001).
Таблица 6
Взаимосвязь между степенью ДГР и титром антител
Степени ДГР

I
II
III

8

>1:5
абс.
1
3
3

%
16,7
25,0
18,8

Титр антител к цитотоксическим штаммам H.pylori
1: 5
1:20
1:40
абс.
%
абс.
%
абс.
%
0
0,0
3
50,0
2
33,3
2
16,7
3
25,0
2
16,7
0
0,0
7
43,8
6
37,5

Всего

1:80
абс.
0
2
0

%
0,0
16,7
0,0

ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

абс.
6
12
16

%
100
100
100
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Таблица 7
Взаимосвязь между степенью рефлюкс-эзофагита и титром антител
Титр антител к цитотоксическим штаммам H.pylori
1:5
1:20
1:40
абс.
%
абс.
%
абс.
%

Степень
РЭ

абс.

0

6

9,4

14

21,9

24

37,5

16

I
II*
III*
IV

2
4
3
1

12,5
18,2
6,8
50,0

3
11
13
0

18,8
50,0
29,5
0

6
6
11
1

37,5
27,3
25,0
50,0

4
1
12
0

>1:5
%

Всего

1:80
абс.

%

абс.

%

25,0

4

6,3

64

100

25,0
4,5
27,3
0

1
0
5
0

6,3
0
11,4
0

16
22
44
2

100
100
100
100

Примечание. * различия показателей между подгруппами достоверны (р< 0,05).

которые повышают риск развития малигнизации желудочного эпителия.
Проведение эрадикации у больных с осложнёнными формами язвенной болезни в сочетании с ГЭР или ДГР следует рассматривать

как меру профилактики дальнейшего развития хронического хеликобактерного гастрита
и рака желудка, и метод воздействия на агрессивные свойства рефлюктата.
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ЦИТОТОКСИЧНІ
ШТАМИ HELICOBACTER
PYLORI У ХВОРИХ
З УСКЛАДНЕНИМИ
ФОРМАМИ ВИРАЗКОВОЇ
ХВОРОБИ У СОЧЕТАНИИ
С РЕФЛЮКСОМ
В. В. Комарчук

CYTOTOXIC HELICOBACTER
PYLORI STRAINS
IN PATIENTS WITH
COMPLICATED FORMS
OF PEPTIC ULCER IN
CONJUNCTION WITH
REFLUX
V. V. Komarchuk
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Резюме. Вивчення цитотоксичних штамів H. рylori проведено у 172 хворих з ускладненими формами виразкової хвороби:
64 (37,2 %) без супутнього рефлюксу; 33 (19,2 %) – з функціональним рефлюксом; 64 (37,2 %) – з органічним гастроезофагеальним рефлюксом; 11 (6,4 %) – з органічним дуоденогастральним рефлюксом. При імуноферментному аналізі
цитотоксичні штами H. pylori виявлено у 135 (78,5 %) хворих.
Частота виявлення цитотоксичних штамів H. рylori і титр
антитіл у хворих з рефлюксом і без рефлюкса не мали достовірних відмінностей (р<0,05). Встановлено кореляційний взаємозв’язок між рівнем кислотності та титром антитіл до цитотоксичних штамів H. pylori.
Ключові слова: виразкова хвороба, рефлюкс, Helicobacter pylori.

Summary. The study of cytotoxic strains of H. pylori conducted
in 172 patients with complicated forms of peptic ulcer: 64 (37.2 %)
without concomitant reflux; 33 (19.2 %) — with functional reflux;
64 (37.2 %) — with an organic gastroesophageal reflux; 11 (6.4 %) —
with an organic duodenogastric reflux. During an enzyme immunoassay cytotoxic H. pylori strains were detected in 135 (78.5 %) patients.
The detection rate of cytotoxic strains of H. pylori and the antibody
titer in patients with and without reflux were not significantly different (r < 0,05). A correlation relationship between the level of acidity
and titer of antibodies to cytotoxic strains of H.pylori is established.
Keywords: peptic ulcer, reflux, Helicobacter pylori.
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ПРОГРЕСС В ХИРУРГИИ НЕОСЛОЖНЕНЫХ
И ОСЛОЖНЕННЫХ ГИГАНТСКИХ ГРЫЖ
ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НОВЫХ МЕТОДИК
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ АЛЛОПЛАСТИКИ
Резюме. В статье проанализирован опыт лечения 148 гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы, в т. ч.
осложненных кровотечением и ущемлением, за 10-летний
период. Сравнив 3 последовательно разработанные методики – трансторакальную пластику, лапароскопическую двухслойную пластику облегченным сетчатым трансплантатом,
и лапароскопическую ненатяжную пластику облегченным
политетрафторэтиленовым сетчатым трансплантатом с периферическим нитиноловым каркасом – получено существенное улучшение результатов, как непосредственных, так
и отдаленных, благодаря новым методикам.
Ключевые слова: грыжа пищеводного отверстия диафрагмы,
ущемление, кровотечение, аллопластика, сетчатый трансплантат.

Введение
В последнее время увеличивается частота
гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД). Мы определяем гигантские
ГПОД как грыжи, у которых площадь пищеводного отверстия диафрагмы (ППОД) превышает 20 см2. Эта величина основана на наших
предыдущих исследованиях, в основе которых лежал метод измерения ППОД по методике Granderath [2], завершившихся созданием
новой классификации ГПОД [3]. По данным
литературы, около 25 % гигантских ГПОД являются тотально-желудочными, и около 5 %
являются грыжами IV типа по Hill, т.е. грыжевое содержимое помимо желудка представлено другими органами [10]. Для гигантских
ГПОД в основном характерны медленно развивающиеся осложнения: хроническая анемия,
компрессия структур средостения с развитием
постоянной одышки и приступов бронхоспазма, интенсивный болевой синдром на фоне
хронического ущемления грыжевого содержимого, тяжелая дисфагия с нарушением питания. Однако нередко пациенты обращаются
в ургентном порядке с острым кровотечением
в просвет пищеварительного канала или с тяжелым некупируемым болевым синдромом на
фоне острого ущемления. Ургентные открытые
операции на фоне этих осложнений приводят
к достоверному увеличению частоты послеоперационных осложнений и летальности [10].
Но даже отсроченные и плановые операции
в эру открытой хирургии сопровождались высокой частотой осложнений (до 20 %), а операции без применения сетчатых трансплантатов – еще и высокой частотой рецидивов
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(до 60 %) [10]. В настоящее время, в эру минимально инвазивной хирургии, поменялись
концепции как лечебной тактики, так и методик пластики гигантских грыжевых дефектов.
Целью работы
Изучение эффективности различных методов хирургического лечения гигантских ГПОД,
в т. ч. осложненных, на основании 10-летнего
опыта клиники.
Материалы и методы исследований
В работе проведен анализ результатов 148
операций по поводу гигантских ГПОД. Мужчин было 57, женщин – 91. Средний возраст
составил (56,8±8,9) (43–80) лет. Грыжи III типа
по Hill (смешанные) имели место у 122 больных, II типа (параэзофагеальные) – у 19 больных, IV типа – у 7 больных. Тотально-желудочные грыжи были у 28 больных, субтотально-желудочные – у 120 больных. Все операции
при острых осложнениях (ущемление, кровотечение) выполнялись в отсроченном порядке, после купирования болевого синдрома
или консервативной остановки кровотечения,
в среднем через 2 суток с момента поступления
(от 1 до 7 суток). При этом отсроченный характер операций, особенно лапароскопических,
не только не влиял отрицательно на течение
патологического процесса (например, развитие гангрены при ущемлении или продолжающееся кровотечение), но и наоборот, улучшал
течение послеоперационного периода за счет
стабилизации состояния пациентов и выполнения менее травматичного оперативного вмешательства.
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Больные были разделены на 3 группы.
I группу составило 54 пациента, прооперированных открытым доступом за период с 2001
по 2011 годы. Размеры грыжевого дефекта варьировали от 6 × 7 см до 12 × 15 см. У всех пациентов была выполнена пластика дефекта полипропиленовым сетчатым трансплантатом.
Из них у 51 пациента выполнены трансторакальные операции (левосторонняя боковая
или задне-боковая торакотомия), у 3 пациентов – лапаротомные. Среди трансторакальных операций у 38 больных выполнены плановые операции, у 13 больных – отсроченные:
у 9 больных было кровотечение, у 4 больных –
ущемление. У одной пациентки на фоне ущемления имел место некроз участка желудка,
потребовавший его атипичной резекции. Все
3 лапаротомные операции были отсроченными: у 2 больных имело место кровотечение, у 1
больного – ущемление.
II группу составило 50 пациентов, прооперированных лапароскопически с пластикой
облегченным частично рассасывающимся сетчатым трансплантатом Ultrapro (Ethicon) по
оригинальной методике [7] за период с 2001 по
2011 годы. Ключевым моментом пластики является расположение трансплантата треугольной формы позади ножек диафрагмы так, чтобы его край не контактировал с пищеводом,
с последующей крурорафией, закрывающей
трансплантат. Средняя ППОД составила (26,9
± 8,7) (20,3–64,7) см2. Из них в плановом порядке был прооперирован 41 пациент, в отсроченном порядке в связи с острыми осложнениями – 9 пациентов: у 8 больных имело место
кровотечение, у 1 больного – ущемление.
III группу составило 44 пациента, оперированных с 2010 по 2013 годы, которым выполнялась лапароскопическая пластика облегченным политетрафторэтиленовым (ПТФЭ)
трансплантатом с периферическим нитиноловым каркасом — Rebound HRD-Hiatus hernia,
разработанным нами совместно с фирмой
Minnesota medical development (США) и защищенным патентом Украины № 66397. Трансплантат нового поколения представляет собой
облегченную ПТФЭ сетку (MotifMESH, Proxy
Biomedical) треугольной формы с вырезкой для
пищевода (в форме сердца), натянутую на нитиноловую рамку с памятью формы (рис. 1).
Нитиноловая рамка обеспечивает надежный
каркас, позволяющий выполнить ненатяжную пластику и при этом избежать деформации трансплантата с развитием рецидива.
С другой стороны, такой каркас позволяет легко ввести трансплантат через 10-мм троакар,
согнув его в «трубочку» и восстановить его
первоначальную форму в брюшной полости.
Трансплантат фиксировался к обеим ножкам
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диафрагмы (или краям грыжевого дефекта в
случаях атрофии ножек) позади пищевода 3
– 5 узловыми швами (рис. 2). Важным моментом являлась фиксация фундопликационной манжетки (по Ниссену) к диафрагме. Она
выполнялась таким образом, чтобы манжетка
полностью изолировала трансплантат, а особенно, его периферический каркас, от контакта с пищеводом. Средняя ППОД в этой
группе составила 37,5 ± 15,6 (21,7–75,4) см2.
Из 44 пациентов в плановом порядке было
прооперировано 39 пациентов, в отсроченном
порядке в связи с острыми осложнениями –
5 пациентов: у 4 больных было кровотечение,
у 1 больного – ущемление.

Рис. 1. Облегченный ПТФЭ трансплантат
с периферическим нитиноловым каркасом

Рис. 2. Фиксация трансплантата

Методы исследования включали опросники симптомов, рентгенологическое обследование, эндоскопическое исследование и суточный внутрипищеводный рН-мониторинг.
Статистическая обработка данных произведена с использованием программы StatSoft
STATISTICA 10.0.
Результаты исследований и их обсуждение
В I группе среднее время операции составило (118 ± 7,6) (85–175) минут, средний послеоперационный койко-день — (14,5 ± 5,7)
(9–28) дней. Интраоперационных осложнений
не было. Послеоперационные осложнения были
у 6 больных (11,1 %), летальных исходов не
было. Структура послеоперационных осложнений: 1 – инфицирование лапаротомной раны, 1 — инфицирование торакотомной раны,
2 – ателектазы легких с лихорадкой (1 – после
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трансторакальной операции, 1 – после лапаротомной), 1 – серозный плеврит, потребовавший однократной пункции, 1 – несостоятельность швов желудка с развитием хронической
эмпиемы плевры с формированием плеврокожного свища (пациентка после резекции
желудка по поводу некроза). Необходимость
в послеоперационной гемотрансфузии у пациентов, оперированных в отсроченном порядке
по поводу острого кровотечения (11 больных)
была у 5 пациентов (45,4 %).
Отдаленные результаты были изучены у 48
больных (88,8 %) через (38,2±4,5) (22–55) месяцев. Имело место 6 симптомных анатомических рецидива (12,5 %), 2 бессимптомных
анатомических рецидива (4,2 %), 1 ложный
анатомический рецидив (небольшое аксиальное выскальзывание абдоминального отдела
пищевода и кардии, не сопровождающееся
симптомами и изменениями объективных показателей) (2 %), 1 симптомный функциональный рецидив (рецидив ГЭРБ) (2 %). Длительная функциональная дисфагия имела место в
4 случаях (8,3 %), стриктур пищевода не было.
Повторных операций не было.
Во II группе среднее время операции составило (95±6,2) (75–145) минут, средний послеоперационный койко-день – (7,3±3,8) (5–14)
дней. Интраоперационное осложнение в виде
пневмоторакса, не потребовавшего дренирования плевральной полости, было в 1 случае
(2 %); конверсия в лапаротомию — в 1 случае
(технические трудности при мобилизации желудка и пищевода с риском его повреждения);
послеоперационные осложнения в виде ателектазов легких с лихорадкой — у 2 больных
(4 %); летальных исходов не было. Необходимость в послеоперационной гемотрансфузии у пациентов, оперированных в отсроченном порядке по поводу острого кровотечения
(8 больных) была у 2 пациентов (25 %).
Отдаленные результаты были изучены
у всех больных через (28,0 ± 9,8) (10–48) месяцев. Имело место 10 симптомных анатомических рецидивов (20 %) (отличие по сравнению
с I группой было статистически недостоверным, р = 0,3153), 1 бессимптомный анатомический рецидив (2 %), 2 ложных анатомический рецидива (4 %), 2 симптомных функциональных рецидива (4 %). Длительная
функциональная дисфагия диагностирована
в 1 случае (2 %), стриктур пищевода не было.
По поводу симптомного анатомического рецидива в сочетании с функциональным рецидивом біла 1 (2 %) повторная операция.
В III группе среднее время операции составило (85±5,3) (75–120) мин., cреднее время постановки трансплантата — (24,8±5,6) (15–35) мин,
средний послеоперационный койко-день –
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(5,0 ± 1,5) (1–8) дней. Интраоперационное осложнение в виде пневмоторакса, не потребовавшего дренирования плевральной полости,
имело место в 1 случае (2,3 %). Конверсий не
было. Послеоперационные осложнения отмечены у 2 больных (4,5 %): ателектазы легкого
с лихорадкой и пароксизм аритмии. Необходимость в послеоперационной гемотрансфузии у пациентов, оперированных в отсроченном порядке по поводу острого кровотечения
была у 1 пациента.
Отдаленные результаты изучены у 41 больного в среднем через 35,9 ± 8,0 (24–49) месяцев
после операций. Истинных анатомических рецидивов не было, и отличие по сравнению со
II группой было статистически достоверным
(р = 0,0016). Было обнаружено 2 ложных анатомических рецидива (7,4 %) и 2 симптомных
функциональных рецидива (7,4 %), поддающихся медикаментозной коррекции. Длительной функциональной дисфагии и стриктур
пищевода не было ни в одном случае. Повторных операций не было.
Результаты операций при гигантских ГПОД
остаются постоянным предметом дискуссий.
В эру лапароскопической хирургии, доказавшей при данной патологии свои преимущества
перед открытыми операциями, это особенно
актуально. К сожалению, по данным литературы, сама возможность выполнения лапароскопической пластики при таких грыжах не
превышает 80 % [10]. Это связано как с тяжестью патологического процесса, так и с опытом
конкретных центров. Следовательно, большое
число больных продолжает оперироваться открытым доступом, со средней частотой послеоперационных осложнений около 15 % [10]. По
данным, полученным в нашем исследовании,
частота послеоперационных осложнений при
открытых операциях составила 11,1 %, в то время как в лапароскопических группах она была
4 и 4,5 %, т.е. более чем в 2 раза меньше. Аналогично, средний послеоперационный койкодень в открытой группе составил (14,5±5,7)
(9–28) дней, а в лапароскопических группах
он составил (7,3 ± 3,8) (5–14) дней и (5,0 ± 1,5)
(1–8) дней, т. е., опять же, в 2 раза меньше. Это
говорит о большей травматичности открытых
операций по сравнению с лапароскопическими, что особенно актуально на фоне острых
осложнений, наиболее частым из которых является острое кровотечение в просвет пищеварительного канала. Источником кровотечения
при этом обычно бывают острые язвы и эрозии
слизистой оболочки желудка в зоне грыжевых
ворот, т.е. пищеводного отверстия диафрагмы. Так, необходимость в послеоперационной
гемотрансфузии у данной категории пациентов в открытой группе была в 45,4 % случаев,
13
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в то время как в обеих лапароскопических
группах – в 25 % случаев, т.е. также почти
в 2 раза меньше. Таким образом, лапароскопические операции позволили приблизительно
в 2 раза улучшить непосредственные результаты операций.
Другим аспектом является частота рецидивов гигантских ГПОД, остающаяся высокой
независимо от хирургического доступа, о чем
свидетельствует литература [9, 10]. Недавний
мета-анализ показал, что средняя частота анатомических рецидивов таких грыж после лапароскопических операций соcтавляет 25 %
[9]. Подобные данные опубликованы в ряде
обзорных статей [8]. Для уменьшения процента рецидивов к пластике ГПОД была успешно
применена технология аллопластики, что позволило существенно снизить частоту рецидивов, как показали 2 проспективных рандомизированных исследования [1, 5]. Ряд систематических обзоров демонстрируют подобные
результаты [8, 9].
Хотя аллопластика уменьшает частоту рецидивов, она может вызвать ряд осложнений
со стороны пищевода: длительная функциональная дисфагия, стриктуры пищевода и
аррозии пищевода трансплантатом. Недавно
опубликованный обзор показал, что частота дисфагии при использовании композитних
ПТФЕ и полипропиленовых сетчатых трансплантатов составляет 15,5–34,3 % и 0–21,7
% соответственно [6]. Композитные ПТФЭ
трансплантаты были созданы для уменьшения
адгезии пищевода и желудка и, следовательно,
уменьшения процента осложнений. Однако на
практике оказалось, что отсутствие адгезивного эффекта нивелируется жесткостью этих
трансплантатов [4,6]. В литературе в последнее
время появилась целая серия статей, фиксирующих случаи тяжелых рубцовых стриктур
и аррозий пищевода с миграцией сеток в просвет пищевода, в основном при использовании
композитных ПТФЕ трансплантатов старого
поколения, таких как DualMesh (Gore) [6,7].
Опрос членов SAGES показал, что полипропиленовые, а также композитные ПТФЭ сетчатые
трансплантаты характеризуются наибольшим
процентом пищеводных осложнений, хотя они
характеризуются наименьшим процентом рецидивов [4]. Таким образом, использование
указанных выше трансплантатов явлется небезопасным, хотя и позволяет существенно
уменшить количество рецидивов.
Интересно, что промежуточное положение
в плане и рецидивов и пищеводных осложнений занимают частично рассасывающиеся облегченные трансплантаты, такие как Ultrapro
(Ethicon) [4]. Наш большой опыт использова-
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ния такого трансплантата с двухслойной оригинальной методикой его фиксации позволил
снизить до минимума число рецидивов (4,9
%) и практически полностью избежать пищеводных осложнений (2,1 % случаев длительной функциональной дисфагии и отсутствие
стриктур) при больших грыжах (с ППОД 10–20
см2) [3]. В то же время отдаленные результаты,
продемонстрированные в данной работе (II
группа), показали, что частота анатомических рецидивов при гигантских ГПОД достигла
20 % [3]. При этом частота пищеводных осложнений осталась низкой: 2 % случаев длительной функциональной дисфагии и отсутствие стриктур. Таким образом, наша методика
двухслойной аллопластики трансплантатом
Ultrapro при гигантских грыжах (ППОД более
20 см2) является безопасной, но недостаточна
для профилактики рецидивов.
Мы считаем, что для профилактики рецидивов методика аллопластики должна отвечать
концепции ненатяжной пластики, что очень
важно с учетом атрофии тканей диафрагмы,
присутствующей при гигантских ГПОД. А сам
трансплантат при этом не должен деформироваться. Точнее, его свободный (ни к чему
не фиксированный) передний край не должен
пролабировать, что создает пространство между ним и пищеводом, в которое вновь устремляется грыжевое содержимое, т.е. развивается
рецидив. Также идеальный трансплантат для
пластики гигантских грыжевых дефектов должен отвечать требованиям «легкости» и неадгезивности, к тому же должен легко вводиться
в брюшную полость через трокар и технически просто фиксироваться. Всем этим требованиям отвечает предложенный нами принципиально новый ПТФЭ трансплантат Rebound
HRD-Hiatus hernia. В результате, ни у одного
их прооперированных нами пациентов не было истинных анатомических рецидивов и пищеводных осложнений при оценке отдаленных
результатов с минимальным сроком наблюдения 2 года. С учетом всех этих результатов,
нами проводится проспективное рандомизированное исследование, зарегистрированное
в международном реестре «Clinicaltrials.gov»
(№ NCT01780285), по сравнению новой методики
с хорошо зарекомендовавшей и ставшей уже
традиционной в нашей клинике методикой –
пластикой облегченным частично рассасывающимся трансплантатом Ultrapro (Ethicon).
Выводы
1. Лапароскопическая пластика гигантских
ГПОД принципиально выполнима у подавляющего большинства пациентов, и позволяет
существенно улучшить непосредственные ре-
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зультаты по сравнению с открытыми операциями, особенно при осложненных грыжах.
2. Операции при острых осложнениях гигантских ГПОД лучше выполнять в отсроченном
порядке в лапароскопическом варианте.
3. Для профилактики рецидивов необходимо использовать безопасные варианты аллопластики.

4. Новая методика пластики облегченным
ПТФЭ трансплантатом с периферическим нитиноловым каркасом технически не сложна,
существенно не увеличивает продолжительность операции, и, главное, является наиболее
перспективной в плане профилактики рецидивов и пищеводных осложнений.
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Резюме. У статті проаналізовано досвід лікування 148 гігантських гриж стравохідного отвору діафрагми, у т. ч. ускладнених кровотечею та защемленням, за 10-річний період. Порівнявши 3 послідовно розроблені методики — трансторакальну
пластику, лапароскопічну двошарову пластику полегшеним
сітчастим трансплантатом і лапароскопічну ненатяжну пластику полегшеним політетрафторетиленовим сітчастим трансплантатом з периферичним нітиноловим каркасом — отримано істотне поліпшення результатів, як безпосередніх, так і
віддалених, завдяки новим методикам.
Ключові слова: грижа стравохідного отвору діафрагми, защемлення, кровотеча, алопластика, сітчастий трансплантат.
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LAPAROSCOPIC MESH
REPAIR

Summary. A 10 years experience of treatment of 148 giant hiatal
hernias, including complicated by bleeding and incarceration, was
analyzed. Comparing of three historical methods (open hiatoplasty,
laparoscopic sandwich repair by lightweight partially absorbable
mesh, and laparoscopic tension-free repair by lightweight PTFE
mesh with peripheral nitinol frame) showed that new methods
significantly improved immediate and long-term results.
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ПИТАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ
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ЧТО ПОРОЙ СКРЫВАЕТСЯ
ЗА ДИАГНОЗОМ «ХРОНИОСЕПСИС»
Резюме. В работе анализируется опыт лечения 18 пациенток
в возрасте от 18 до 27 лет, направленных с диагнозом «затяжной» или «хронический» сепсис. Пациентки были распределены на три группы: 1 основную, 2 основную в качестве группы
сравнения были избраны 10 пациенток той же возрастной
группы, находившихся в тот же период с подтвержденным
сепсисом. Для первой группы было характерно образование
гнойников в мягких тканях. Во 2-й группе заболевание начиналось с хирургического вмешательства, последующих гнойно-воспалительных процессов в ране и сохранением лихорадки после ликвидации локальных процессов. У пациенток обеих групп гемокультура не выявлена. В первой группе данные
лабораторных исследований значительно отличались от показателей группы сравнения и у всех впоследствии диагностирована патомимия. Во второй группе основные лабоаторные
показатели были сходны с показателями группы сравнения
лихорадка была купирована проведением сеансов экстракорпоральной детоксикации.
Ключевые слова: длительная лихорадка, хрониосепсис, патомимия.

Введение
Во всех современных классификациях понятие «хронический» или «затяжной» сепсис
допускается только в случае септического эндокардита [1, 2]. Однако, на практике в случаях
длительной лихорадки невыясненного генеза пациенты направляются на консультацию
в Центры гнойно-септической хирургии зачастую с таким диагнозом.
Данное сообщение касается нашего опыта
работы в период 1978-1988 гг., когда в клинике
Института активно проводились исследования методов экстракорпоральной детоксикации (гемосорбция, плазмаферез) и низкоинтенсивного лазерного излучения при гнойносептических хирургических заболеваниях.
Материалы и методы исследований
В данной работе анализируется опыт лечения 18 пациенток, направленных с диагнозом
«затяжной» или «хронический» сепсис. Все
больные были жительницами других городов.
Возраст их варьировал от 18 до 27 лет. Ни одна из пациенток не была и ранее не состояла
в браке. Эти пациентки были ретроспективно
разделены на две группы, а в качестве группы
сравнения были избраны 10 пациенток той же
возрастной группы, находившихся в тот же
период с подтвержденным сепсисом. Согласно
клиническим данным пациентки были распределены на три группы: 1 основную, 2 основную и сравнения.
Для первой группы было характерно начало
с образования гнойника в мягких тканях, после вскрытия и дренирования которого отме16

чалось возникновение следующих гнойников
только в пределах кожи и подкожной клетчатки. Системная антибактериальная терапия
давала эффект только на период ее применения. После отмены препаратов спустя 1–2 дня
возникали новые гнойники. На момент поступления в клинику у всех пациенток были
либо не зажившие раны после вскрытия гнойников, либо формирующиеся гнойники в мягких тканях.
Для второй группы заболевание начиналось
с хирургического вмешательства: в 6 случаях с
аппендэктомии, в 3 случаях с вмешательств на
придатках матки (по поводу кист яичников).
В дальнейшем наблюдались гнойно-воспалительные процессы в ране у 8 пациенток и у 1 местный внутрибрюшной абсцесс. Семеро из них
перенесли еще по 1–3 операции, направленных на санацию гнойных очагов. В результате
проведённого лечения раны зажили, однако
лихорадка сохранялась.
В группе сравнения заболевание начиналось у 3 пациенток с осложненоного аборта,
у 3 с осложненных родов, у 4 — с оперативных вмешательств по поводу гнойно-воспалительных заболеваний органов брюшной полости (в 2 случаях деструктивного аппендицита,
в 2 случаях — придатков матки). В последующем предпринимались повторные вмешательства в связи с остаточными гнойниками
брюшной полости.
Методы исследования. Всем поступившим
исследовались форменный состав элементов
крови с вычислением ЛИИ по Я. Я. КальфКалифу, микроскопический состав осадка моХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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чи, основные биохимические показатели, состояние свертывающей системы крови, а также
содержание пептидов средней молекулярной
массы и состояние клеточного иммунитета.
Обязательно проводилось трехкратное бактериологическое исследование крови на гемокультуру (на высоте лихорадки) и бактериологическое исследование содержимого гнойников.
Результаты исследований и их обсуждение
У пациентов всех групп отмечалось повышение содержания лейкоцитов в периферической
крови в основном за счет незрелых форм, повышение ЛИИ. Снижение содержания общего
белка было характерно для группы сравнения
(острого сепсиса). Изменения свёртывающей
системы крови отмечались только во второй
группе и группе сравнения (табл. 1).
Таблица 1
Некоторые лабораторные показатели пациенток групп
сравнения
Показатель

Группы
2 основная Сравнения
3,20±0,10
3,10±0,20
118,3±2,0
106,5±1,8**
12,80±0,33* 14,20±0,75*
2,62±0,03* 10,71±0,92**
24,2±3,4*
35,1±0,1**

Эритроциты 1012/л
Гемоглобин, г/л
Лейкоциты х 10 9/л
ЛИИ, ед.
СОЭ, мм/час

1 основная
3,60±0,08
123,0±2,3
11,60±0,20
1,6±0,01
18,2±2,5

Общий белок, г/л

67,50±1,65

66,544,22

64,373,14*

Фибриноген, г/л
Протромбиновый
индекс, %
ЦИК, ед.

3,20±0,01

3,64±0,04*

4,40±0,36*

85,40±1,26

80,3±3,37

71,3±5,66*

80,3±10,0

221,5±6,8*

245,5±6,8*

CD 25

35,81,4

23,62,1*

21,82,2*

CD 3

39,41,5

31,82,0*

27,53,1*

Примечение: * достоверные различия (p<0,05) по
отношению к первой группе; ** достоверные
различия (p<0,05) по отношению ко всем остальным группам

резкого повышения показателей воспалительного ответа.
Результаты бактериологических исследований. В 1-й основной группе при исследовании
содержимого гнойников и отделяемого из ран
высеивалась следующая микрофлора (табл. 2).
Таблица 2
Видовой состав микрофлоры у пациентов 1-й группы
Гнойные очаги
Срав1-я
нения
(n=42)
(n=10)
12
10
8
6
2
7
4
3

Вид микроорганизмов
St. aureus
St. epidermidis
Str. Faecalis
Str. Viridans
E. coli
Ps. aureginosa
Proteus

Гемокультура в группах
Срав1-я
2-я
нения
(n=27) (n=32)
(n=20)
10
2*
3

Примечание. * без подтвержденных признаков патогенности

В двух случаях была высеяна гемокультура
St. epidermidis без подтвержденных признаков
патогенности.
У пациенток 2-й группы из 32 исследований
крови на стерильность только в 3 случаях была
высеяна микрофлора аналогичная госпитальной на тот период, что можно было объяснить
дефектами забора крови.
У пациенток группы сравнения во всех случаях была получена гемокультура St. aureus,
по всем свойствам идентичная микрофлоре,
выделенной из ран или мокроты. При этом
число исследований на 1 больного составило
в среднем 2,0.
Температурная реакция пациентов 1-й группы представлена на рис. 1.
39

Как видно из табл. 1, по содержанию эритроцитов в периферической крови достоверной
разницы между группами не было. Содержание гемоглобина, СОЭ и ЛИИ достоверно отличалось в группе сравнения от показателей
в остальных группах. В то же время достоверной разницы между группой сравнения и 2-й
основной по остальным показателям не было.
Обращало внимание повышение уровня ЦИК
при снижении уровня клеточного иммунитета (содержание CD 3 и CD 25) – своеобразные
«ножницы», которые исключали применение
изолированно как иммуномодуляторов (из-за
возможного повышения уровня аутоагрессии),
так и иммуносупрессоров (стероидных и нестероидных противовоспалительных средств)
на фоне уже угнетённого иммунного ответа.
В то же время в 1-й группе не наблюдалось ни
выраженного нарушения иммунного ответа,
ни значительного повышения ЦИК, ни даже
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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Рис. 1. Характерная температурная кривая
пациенток 1-й группы

— вскрытие гнойников;
— отмена антибактериальной терапии.
Подготовка к выписке
У пациенток этой группы после вскрытия гнойника отмечалось снижение температуры, продолжавшееся до образования нового
абсцесса. У пациенток группы сравнения температурная реакция была обусловлена прове-
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денным лечением и отражала его эффективность (рис. 2).
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Рис. 2. Температурная кривая
у пациенток группы сравнения

— начало антибактериальной терапии;
— отмена антибактериальной терапии;
— сеансы гемосорбции с квантовой гемотерапией
-

Назначение антибактериальных препаратов в составе комплексной терапии приводило
к снижению температуры, однако, после ее
отмены отмечалось возобновление лихорадки. Проведение трех сеансов на фоне комплексного лечения, включавшего и антибактериальные препараты, приводило к стойкой
нормализации температуры. В дальнейшем
констатировалась эрадикация гемокультуры и
пациенток выписывали в удовлетворительном
состоянии.
У пациенток 2-й группы клинически отмечались следующие особенности. На момент
поступления ни у кого из них не было видимого гнойного очага. Температурная реакция
несколько отличалась от таковой у пациенток остальных групп и не всегда совпадала
с обычным лечением (антибактериальной терапией) (рис. 3).
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Рис. 3. Температурная кривая пациенток 2-й группы

— начало антибактериальной терапии;
— проведение сеансов гемосорбции
с квантовой гемотерапией
Как видно из графика на рис. 3, реакция на
антибактериальную терапию не была выражена, в то же время сразу же после проведения
18

гемосорбции с квантовой гемотерапией отмечалось снижение температуры, вплоть до нормализации, после первого же сеанса.
В первой группе всем пациенткам проводилось вскрытие гнойников мягких тканей
с последующим ведением ран под повязкой
на фоне антибактериальной терапии с учетом чувствительности выделенной микрофлоры. Особенностью (выявленной впоследствии)
было то, что после нормализации температуры
и лабораторных показателей возникали новые
гнойные очаги, локализовавшиеся в пределах
кожи и подкожной клетчатки, что вынуждало
повторять курс лечения. У первых двух таких
больных подобные эпизоды повторялись от 7
до 11 раз. Эти пациентки были направлены на
консультацию и лечение в отдел глубоких микозов института медицинской паразитологии
и тропической медицины им. Е. И. Марциновского. Оттуда они возвратились довольно
быстро с диагнозом «Патомимия». Обученный
и нацеленный на выявление таких пациентов
персонал быстро «уличил» пациенток в нанесении себе повреждений с помощью медицинских игл, инфицированных либо из гнойных повязок, либо собственными фекалиями.
У остальных 7 пациенток диагноз был установлен в клинике Института на основании следующих критериев: отрицательная гемокультура, отсутствие характерных для септических
состояний нарушений иммунитета (повышение ЦИК на фоне снижения иммунного ответа), локализация гнойников в пределах мягких тканей на передней поверхности туловища
и конечностях в пределах досягаемости собственных рук. Эти пациентки были направлены на дальнейшее лечение в психиатрические
клиники. К сожалению, далеко не всегда родственники таких пациенток адекватно реагировали на необходимость даже консультации
психиатра. Нам известен отдаленный результат только в одном случае.
Пациентка 18 лет поступила в клинику
института переводом из одной из областных
больниц с диагнозом «Хрониосепсис?». До поступления многократно вскрывались гнойники мягких тканей на конечностях, передней и
боковых поверхностях живота и груди. В общей сложности до поступления было вскрыто
17 абсцессов. При поступлении инфильтратов или гнойников не было, имелось две небольшие по 3–5 см раны на месте вскрытых
абсцессов на животе и левом предплечье. Все
старые рубцы локализовались в пределах досягаемости собственных рук. При проведенном
исследовании данных в пользу сепсиса выявлено не было (гемокультура отрицательна,
характерных иммунных нарушений (см. выше)
не обнаружено). На третьи сутки пребывания
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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в клинике у пациентки повысилась температура, появился инфильтрат мягких тканей на
передней брюшной стенке. При изучении кожных покровов в зоне инфильтрата через увеличительное стекло был обнаружен след от укола. По созревании гнойник был вскрыт, назначена антибактериальная терапия, а персонал
был проинструктирован в отношении возможного самоповреждения этой пациентки. Через
5 дней, когда температура нормализовалась,
антибактериальная терапия была отменена и
встал вопрос о выписке пациентки ночью дежурным медперсоналом она была обнаружена
в туалете во время нанесения себе повреждения медицинской иглой, инфицированной
фекалиями. Пациентка была направлена на
консультацию в психиатрическую клинику.
Однако ее родственники категорически отрицали возможность психического расстройства
у дочери и забрали ее из клиники. Спустя 7 лет
нам пришлось консультировать эту пациентку
в областном ожоговом центре, куда она поступила по поводу длительно незаживающих
ран лица и рук. За прошедший период она
проходила лечение во многих лечебных учреждениях, еще дважды устанавливался диагноз
«Патомимия», но от консультативной и лечебной психиатрической помощи сама она и ее
родственники отказывались. За год до описанных событий у пациентки на месте «обычного
укола» после вскрытия абсцесса образовалась
не заживающая рана. Затем уже без внешнего
воздействия образовалось последовательно несколько инфильтратов на лице, которые были
вскрыты в лечебных учреждениях по месту
жительства. Эти раны тоже не заживали. При
осмотре был констатирован хронический рецидивирующий панникулит Вебера-Крисчена, что было подтверждено гистологическим
исследованием. К сожалению, несмотря на
проводимое в Центре лечение, больная умерла.
Во второй группе пациенток была одна объединяющая их черта: все они были virga intacta, две – до начала заболевания готовились к замужеству, у остальных были серьезные отношения с молодыми людьми. Как уже
указывалось выше, лабораторные показатели
были близки к таковым у пациенток группы
сравнения с подтвержденным сепсисом. Гемокультура была определена в 3 случаях из 32
исследований, соответствовала госпитальной
микрофлоре и не подтверждалась повторными
исследованиями. Реакция на антибактериальную терапию была неадекватной – ожидаемого, как при сепсисе снижения температуры не
наблюдалось или оно не носило стойкого характера. Зато проведение сеансов гемосорбции
приводило к резкому снижению, вплоть до
нормализации температуры уже после первоKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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го сеанса. В конечном счёте у всех пациенток
была достигнута стойкая регрессия лихорадки
и они были выписаны из клиники с практически нормальными лабораторными показателями. В дальнейшем две из них вышли замуж и симптомы заболевания не повторялись.
Судьба 6 точно не известна, но судя по сведениям, полученным от мед. персонала, поддерживавшего с ними контакт все они упорядочили свою сексуальную жизнь. К сожалению,
в то время не было технической возможности
изучить гормональный статус пациенток, однако следующее наблюдение свидетельствует
в пользу нашей гипотезы о гормональном генезе затянувшейся лихорадки.
Пациентка 20 лет, готовившаяся к замужеству (уже были поданы документы в ЗАГС)
была прооперирована по поводу острого простого аппендицита в одной из больниц соседней области. В послеоперационном периоде
отмечалось нагноение раны, а затем формирование абсцесса в брюшной стенке в зоне
доступа. Абсцесс был вскрыт, рана зажила,
но сохранялась лихорадка, в связи с чем была
направлена в клинику Института. При обследовании было выявлено снижение содержания CD 25 до 18,2 % (N= 20–40) и CD 3 до
31,8 % (N= 40–60), повышение ЦИК до 254 ед.
Гемокультура при 5-кратном исследовании
была выделена только 1 раз аналогичная госпитальной на то время и не подтвержденная последующими 3 посевами. Назначение
антибиотиков широкого спектра действия, не
использовавшихся ранее, в составе комплексной терапии существенного эффекта не дало.
Был проведен сеанс гемосорбции с квантовой гемотерапией, после которого температура
нормализовалась, после проведения второго
сеанса от третьего пациентка отказалась. Температура сохранялась нормальной в течение
еще 7 дней пока проводились контрольные
исследования (трёхкратный посев крови на гемокультуру). На 8-й день, когда пациентка готовилась к выписке возобновилась лихорадка
с ознобами. При лабораторном обследовании
определялись те же нарушения иммунного ответа. Трехкратный посев на гемокультуру на
высоте лихорадки оказался отрицательным.
Было проведено еще 3 сеанса гемосорбции
с квантовой гемотерапией нормализация температуры наступила после первого же сеанса и
сохранялась до выписки пациентки. Уровень
ЦИК снизился до нормы, показатели CD 25
и CD 3 также были близки к норме. Пациентка была выписана, через месяц вышла замуж,
впоследствии – родила ребенка. Через три года разошлась с мужем, и во время дежурства
(медсестра по специальности) случайно поранила себе палец иглой после инъекции спаз19
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молитика больному без гнойно-воспалительной патологии. Спустя 1-2 дня возобновилась
лихорадка. Обратилась в клинику Института.
При обследовании были выявлены те же изменения: ЦИК 236 ед. CD 25 — 17,8 % и CD
3 — 30,5 %. Было проведено три сеанса плазмафереза — температура нормализовалась, а
показатели иммунного ответа приблизились к
норме. В течение последующего года раз в 4–6
месяцев приезжала для проведения плазмафереза, затем повторно вышла замуж и больше за
медицинской помощью не обращалась.

Выводы
1. Длительная лихорадка без подтвержденной гемокультуры в сочетании с множественными гнойно-воспалительными очагами требует дифференциальной диагностики с патомимией.
2. Длительная лихорадка без подтвержденной гемокультуры у молодых женщин требует
изучения гормонального фона и может быть
корригирована одним из методов экстракорпоральной детоксикации.
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Резюме. У роботі проаналізовано досвід лікування 18 пацієнток у віці від 18 до 27 років, які були спрямовані з діагнозом «затяжний» або «хронічний» сепсис. Пацієнтки були
розподілені на три групи: 1 основну, 2 основну в якості групи
порівняння було обрано 10 пацієнток тієї ж вікової групи, що
знаходилися в той же період з підтвердженим сепсисом. Для
першої групи було характерне утворення гнійників у м’яких
тканинах. У 2-ій групі захворювання розпочиналося з хірургічного втручання, подальших гнійно-запальних процесів
у рані та збереженням лихоманки після ліквідації локальних
процесів. У пацієнток обох груп гемокультура не виявлена.
У першій групі дані лабораторних досліджень значно відрізнялися від показників групи порівняння і у всіх згодом діагностована патомімія. У другій групі основні лабоаторні показники були схожі з до показниками групи порівняння лихоманка була купейна проведенням сеансів екстракорпоральної
детоксикації.
Ключові слова: тривала лихоманка, хрониосепсис, патомімія.
Summary. In hired experience of treatment is analysed 18 patients
in age from 18 to 27 directed with a diagnosis the «protracted» or
«chronic» sepsis. Patients were up-diffused on three groups: 1 basic,
2 basic as a group of comparison 10 patients of the same age-dependent group, being in the same period with the confirmed sepsis, were
select. For the first group formation of abscesses was characteristic in
soft tissues. In a 2-nd group a disease was begun with surgical interference, subsequent festering-inflammatory processes in a wound and
by maintenance of fever after liquidation of local processes. For the
patients of both groups a hemoculture is not educed. In the first group
data of laboratory researches considerably differed from the indexes
of group of comparison and at all патомимия is afterwards diagnosed. In the second group basic лабоаторные indexes were similar
with to a fever was with sleeping compartments the indexes of group
of comparison by realization of sessions of экстракорпоральной
detoxication.
Key words: hrotracted fever, «cronical sepsis», pathomymya.
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ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ПОХИЛОГО
ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ З ГОСТРИМ ПЕРИТОНІТОМ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Резюме. Проведено аналіз лікування 53 хворих на гострий
перитоніт віком від 60 до 79 років. У залежності від способу оперативного втручання всі хворі були розподілені на дві
групи: групу порівняння – 24 пацієнти, та основну групу –
29 пацієнтів. Хворі в групі порівняння одержували стандартну профілактичну терапію. У хворих основної групи стандартну профілактичну терапію доповнювали розробленою
комплексною схемою діагностичних та лікувальних заходів. В
основній групі було 9 (16,9 %) гнійно-септичних ускладнень.
В групі порівняння – 17 (32,1 %). Померло в найближчому
післяопераційному періоді в основній групі – 3 (5,7 %), в групі
порівняння – 6 (11,3 %).
Ключові слова: гострий перитоніт, похилий вік хворих, профілактика гнійно-септичних ускладнень.

Вступ
Перитоніт є одним із найбільш частих,
важких і найнебезпечніших ускладнень гострих хірургічних захворювань і травматичних ушкоджень органів черевної порожнини.
У мирний час гострий перитоніт є причиною
2/3 смертей при хірургічних захворюваннях
органів черевної порожнини. Практично у 85
% хворих причиною перитоніту є різні гострі
захворювання органів черевної порожнини, у
5–8 % — травми живота і в 5–10 % перитоніт
виникає як ускладнення після планового оперативного втручання на органах черевної порожнини [3].
По даним закордонних та вітчизняних авторів летальність при перитоніті складає від 15
до 65 % [1, 2, 4, 5]. Такий широкий діапазон у
показниках летальності при перитоніті можна
обґрунтувати різним методичним підходом до
аналізу клінічного та секційного матеріалу,
різним рівнем лікувальних заходів та їх ефективності. В структурі хворих, які поступають
до відділення екстреної хірургії, перитоніт та
викликаючи його гострі запальні деструктивні
захворювання органів черевної порожнини займають перше місце.
Слід підкреслити, що за останні роки збільшилось число хворих із занедбаними формами
перитоніту та залишається достатньо великою
питома вага хворих похилого та старечого віку,
яка досягає 31 % і не має тенденції до зниження [4]. Зрозуміло, що у хворих похилого та старечого віку таке ускладнення гострої хірургічної патології, як перитоніт, супроводжується
більш високим відсотком гнійно-септичних
ускладнень та летальності. Обумовлено це тим,
що у хворих похилого та старечого віку більше
факторів ризику розвитку гнійно-септичних
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ускладнень під час виконання оперативного
втручання і в післяопераційному періоді, внаслідок наявності супутньої патології вітальних
систем організму. Крім цього, у цієї категорії хворих знижені неспецифічні імунозахисні
сили організму, обмежені адаптаційно-компенсаторні можливості організму, внаслідок
чого швидко розвивається інтоксикація, яка
викликає порушення водно-електролітного,
вуглецевого та білкового обмінів.
Мета дослідження
Покращення результатів лікування хворих
похилого та старечого віку з гострим перитонітом на підставі обґрунтування порушень
гомеостазу.
Матеріали та методи досліджень
Під нашим спостереженням було 53 хворих
на гострий перитоніт (ГП) віком від 60 до 79
років. Чоловіків було 17 (32,1 %) жінок — 36
(67,9 %). У дослідження включені хворі, що
відповідали наступним критеріям: вік більше
за 60 років, вторинний перитоніт, який розвинувся поза стаціонару або в стаціонарі та
причиною якого була деструкція полого органу, гостра механічна кишкова непрохідність,
травма живота.
У залежності від способу оперативного втручання всі хворі були розподілені на дві групи:
групу порівняння – 24 пацієнти, та основну
групу – 29 пацієнтів.
При надходженні хворих в стаціонар в обох
групах, як у контрольній так і у групі спостережень, була добре виражена симптоматика
ГП. Всі хворі скаржилися на сильні постійні
болі в животі, була добре виражена напруга
м’язів живота, позитивні симптоми подразнен21
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ня очеревини та ін. Згідно величини Мангеймського індексу перитоніту (МІП) в обох групах
переважали пацієнти з II ступенем тяжкості
перитоніту. У більшості хворих на ГП супроводжувався явищами органної недостатності життєзабезпечуючих систем організму, що
проявилося ознаками важкого абдомінального
сепсису у 6 (20,7 %) хворих основної групи і 7
(29,1 %) хворих групи порівняння. Септичний
шок відмічено у 3 (12,5 %) хворих основної та
3 (12,5 %) хворих групи порівняння. Згідно
шкали SOFA наявність вихідної моно- або поліорганної недостатності було констатовано у
всіх хворих (кількість балів вище 2 по одній
або декількох системах організму).
У всіх хворих була виявлена різноманітна
супутня патологія вітальних систем організму, у тому числі і поєднана. Захворювання
серцево-судинної системи, аортокоронарокардіосклероз, гіпертонічна хвороба, ІХС були
діагностовані у 31 хворого, хронічні неспецифічні захворювання легень — у 13, хронічний
пієлонефрит — у 5, аденома передміхурової
залози — у 5, ожиріння II - III ступеня — у 8,
цукровий діабет — у 7, інша патологія — у 5
випадках.
Усім хворим на ГП виконувались обов’язкові
стандартні лабораторно-біохімічні дослідження. Базовими методами верифікації ГП були:
обзорна рентгеноскопія та рентгенографія органів черевної порожнини, УЗД органів черевної порожнини. За необхідності виконували
пневмогастрографію, гастродуоденоскопію та
лапароскопію.
Усі хворі оперовані згідно загальноприйнятих принципів лікування перитоніту з урахуванням значень МІП після стандартної передопераційної підготовки, спрямованої на
корекцію волемічних порушень, білкового та
електролітного дисбалансу, відновлення порушень функціонального стану основних органів і систем життєзабезпечення. В якості
доступу застосовувалася серединна лапаротомія. Обсяг втручання містив усунення або екстериторізацію джерела інфекції, дренування
та санацію черевної порожнини. Обов’язкова інтубація тонкої кишки здійснювалася в
залежності від конкретної клінічної ситуації
двухпросвітним зондом, що дозволяло здійснювати ентеральне харчування в ранньому
післяопераційному періоді. При передбаченні
планової релапаротомії рану зашивали одиночними вузловими швами.
У групі порівняння застосовували напівзакритий спосіб лікування (дренування за Петровим з виконанням релапаротомії (РЛ) за
вимогою). В основній — застосовували напіввідкритий спосіб лікування (пролонговану санацію черевної порожнини (ПСЧП) з
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плановими етапними лапаросанаціями або
відеолапароскопічну лапаросанацію (ВЛС) в
поєднанні з безперервним перитонеальним
лаважом). Промивання черевної порожнини
здійснювали розчином Рінгера та новокаїна.
Проведення ПСЧП припиняли при появі об’єктивних ознак купірування перитоніту.
Для вивчення в динаміці порушень гомеостазу, у всіх хворих до операції, на 1-у, 3-у, 7-у
добу післяопераційного періоду та в день виписки зі стаціонару досліджували: стан водноіонного, вуглецевого, ліпідного та білкового
обмінів; імунологічну реактивність організму
та рівень інтоксикації.
Достовірність різниці отриманих показників оцінювали за критерієм Стьюдента.
У хворих основної групи спостережень стандартну профілактичну терапію доповнювали
розробленою комплексною схемою лікувальних та профілактичних заходів, що спрямовані на попередження і ранню діагностику гнійно-септичних ускладнень, ланки якої приведені нижче:
• антибіотикотерапія, яку необхідно починати до операції паралельно з передопераційною підготовкою: фторхінолони II-III
покоління в поєднанні з метронідазолом,
цефалоспорини II-III-IV покоління у поєднанні з аміноглікозидами та метронідазолом або при край важкому стані хворих
– карбапенеми;
• вибір найменш травматичного для хворого
обсягу хірургічного втручання;
• максимально ефективна перша санація черевної порожнини;
• рання активація хворого в ліжку на першудругу добу після операції;
• підвищення неспецифічної резистентності організму (імуномодулююча та імунозамістна терапія – Т-активін, пентаглобін,
індометацин та ін.);
• проведення раннього ентерального зондового харчування починаючи з 2-3-ї доби
післяопераційного періоду;
• УЗ-моніторинг стану черевної порожнини
та післяопераційної рани з метою раннього
виявлення ускладнень;
• використання мініінвазивної відеолапароскопії за показаннями;
• мінімальна кількість релапаротомій, які
виконуються за суворими показаннями.
Результати дослідження та їх обговорення
Аналіз проведених біохімічних досліджень
хворих групи порівняння при надходженні
в стаціонар виявив значні відхилення від норми, а саме: вміст К+ та Na+ у сироватці крові
був знижений на 22,4 і 9,4 % відповідно в порівнянні з нормою, глюкоза крові перевищуваХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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ла верхній кордон норми на 18,6 %, а загальні
ліпіди та холестерин на 19,8 % і 12,9 % відповідно. В той же час у цих хворих було зафіксовано зниження загальних Т-лімфоцитів [СD3+]
на 34,0 %, активних Т-лімфоцитів [СD25+] на
52,1 %, В-лімфоцитів [СD21+] на 59,8 % у порівнянні з нормою. В цей строк спостереження
в основній групі хворих були виявлені аналогічні за направленістю та величиною розбіжностей відхилення досліджуваних параметрів
у порівнянні з нормою.
На першу добу післяопераційного періоду
помітного покращення загального стану хворих в обох групах не відмічалось, а спостерігалась направленість та величина розбіжностей
у порівнянні з нормою досліджуваних параметрів, які були до операції. Крім того, дещо
підвищувався рівень глюкози крові, пептидів
середньої молекулярної маси (ПСММ) та циркулюючих імунних комплексів (ЦІК).
На третю добу післяопераційного періоду
загальний стан хворих на ГП помітно поліпшувався. Майже у всіх хворих відновлювалася діяльність ШКТ. Больовий синдром був
практично відсутній. Аналіз біохімічних показників у хворих групи порівняння показав,
що на третю добу післяопераційного періоду
намітилась тенденція до нормалізації рівня
загальних ліпідів, які на 8 % були вище норми
(до операції — на 19,8 % перевищували норму),
В-лімфоцитів, які на 17,2 % були менше норми
(на першу добу післяопераційного періоду було
зафіксовано зниження на 40,2 % у порівнянні
з нормою). Зменшився рівень ПСММ і ЦІК,
які перевищували норму в 1,7 разу (при порівнянні з попереднім строком дослідження —
в 2,5 і 1,9 разів відповідно). У протеінограмах
сироватки крові помітних змін не помічено.
Явно знижувалася ендогенна інтоксикація
(ПСММ в 1,7 разу перевищували нормальні
показники, тоді як в попередній термін дослідження — в 2,5 разу). ВУ цей строк дослідження в основній групі хворих також були
виявлені аналогічні за направленістю та величиною розбіжностей зміни досліджуваних
параметрів у порівнянні з нормою.
Сьома доба післяопераційного періоду у
хворих обох груп характеризувалася стійкою
тенденцією до поліпшення загального стану.
Знижалась тахікардія, стабілізувався в межах
норми АТ, повністю відновлювалась діяльність
ШКТ. Знижувався лейкоцитоз, зменшувалась
кількість виділень по дренажах. У хворих основної групи просліджувалась чітка тенденція до
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нормалізації параметрів, які характеризують
імунологічну реактивність організму.
До моменту клінічного видужання та виписки із стаціонару (14,2±1,7 діб) у хворих групи порівняння більшість досліджуваних параметрів досягли меж норми. Так, вміст Na+
у сироватці крові, глюкози крові, загальних
ліпідів, холестерину, В-лімфоцитів, ПСММ та
ЦІК досягали меж норми. Вміст К+ в сироватці
крові був лише на 4,1 % нижчій норми. Рівень
Т-лімфоцитів [СD3+] і активних Т-лімфоцитів
[СD25+] на 17,1 і 12,2 % відповідно, не досягали
норми. У протеінограмах зменшувались, але
зберігались зниження вмісту альбумінів і А/Г
коефіцієнта та неоднорідного збільшення глобулінових фракцій.
У хворих основної групи до моменту клінічного одужання та виписки із стаціонару
((12,2±1,8) діб) тільки в протеінограмах було
виявлено відхилення від меж норми. Так, вміст
альбумінів був нижче норми на 11,2 %, та зберігалась диспротеінемія (неоднорідне збільшення глобулінових фракцій). Вміст загального білка та γ-глобулінів досягали меж норми.
В основній групі було 9 (16,9 %) гнійносептичних ускладнень, в групі порівняння – 17
(32,1 %), тобто майже в 2 рази більше. Померло в найближчому післяопераційному періоді
9 осіб (в основній групі – 3 (5,7 %), у групі порівняння – 6 (11,3 %)) у яких вихідне значення показника МІП було більшим за 30 балів.
Причинами смерті були прогресуючий перитоніт і поліорганна недостатність — 2 хворих
в основній групі й 4 — у групі порівняння, ще
в трьох випадках причиною смерті був інфаркт
міокарда та тромбоемболія легеневої артерії.
Покращенню результатів лікування хворих
на ГП старечого та похилого віку в основній
групі сприяло застосування запропонованого
нами комплексу лікувальних та профілактичних заходів, які спрямовані на попередження та ранню діагностику гнійно-септичних
ускладнень.
Висновки
Впровадження зазначеної комплексної схеми лікувальних заходів, при правильному визначенні хірургічної тактики, спрямованих
на корекцію порушень гомеостазу хворих похилого та старечого віку на гострий перитоніт сприяє більш швидкій регресії запального
процесу, зниженню інтоксикації та зменшенню вторинного імунодефіциту та післяопераційних ускладнень.
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Резюме. Проведен анализ лечения 53 больных острым перитонитом в возрасте от 60 до 79 лет. В зависимости от способа
оперативного вмешательства все больные были разделены на
две группы: группу сравнения — 24 пациента, и основную
группу — 29 пациентов. Больные в группе сравнения получали
стандартную профилактическую терапию. У больных основной группы стандартную профилактическую терапию дополняли разработанной комплексной схемой диагностических
и лечебных мероприятий. В основной группе было 9 (16,9 %)
гнойно-септических осложнений. В группе сравнения — 17
(32,1 %). Умерло в ближайшем послеоперационном периоде
в основной группе — 3 (5,7 %), в группе сравнения — 6 (11,3 %).
Ключевые слова: острый перитонит, пожилой возраст больных, профилактика гнойно-септических осложнений.

Summary. The analysis of the treatment of 53 patients with acute
peritonitis in age from 60 to 79 years was performed. Depending on
the method of surgery, all patients were divided into two groups: the
comparison group — 24 patients, and the main group — 29 patients.
Patients in the control group received standard preventive therapy.
To patients of the main group the standard preventive therapy
was completed with complex scheme of developed diagnostic and
therapeutic measures. In the main group was 9 (16.9 %) of septic
complications. In the comparison group — 17 (32,1 %). Died in the
immediate postoperative period in the study group — 3 (5.7 %) in the
comparison group — 6 (11.3 %).
Key words: acute peritonitis, elderly patients, prevention of septic
complications.
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ІНДЕКС ЛЕЙКОЦИТАРНОЇ АКТИВНОСТІ
ЯК ДІАГНОСТИЧНИЙ КРИТЕРІЙ
ДЛЯ ОЦІНКИ ПЕРЕБІГУ ГНІЙНИХ РАН
Резюме. Розв’язання проблеми діагностики та лікування
гнійних ран залишається далеким від вирішення. У роботі
наведено результати оцінки діагностичних можливостей визначення індексу лейкоцитарної активності як об’єктивного
критерію оцінки перебігу гнійних ран. Для цього у 53 хворих
з гнійними ранами м’яких тканин у динаміці була проведена
клінічна оцінка ранового процесу, яка доповнювалася лабораторними, мікробіологічними, цитологічними, імунологічними, морфометричними дослідженнями та розрахунком індексу лейкоцитарної активності. Отримані результати дозволили
підтвердити точність та надійність останнього та доцільність
його подальшого дослідження.
Ключові слова: гнійна рана, діагностика, фактор форми нейтрофільних гранулоцитів, індекс лейкоцитарної активності.

Вступ
Розв’язання проблеми гнійних ран, не зважаючи на значну кількість проведених досліджень
та отриманий неабиякий багаж знань, залишається далеким від остаточного вирішення. Однією із таких проблем є труднощі місцевого лікування гнійно-запальних захворювань м’яких
тканин [2]. Сучасна методологія лікування ран
базується на патогенетично-обґрунтованому
виборі лікувальних засобів залежно від фази
чи стадії ранового процесу, що зумовило появу
чітких стандартів лікування ран [8, 10]. Тому
ефективність застосування зазначеного підходу на практиці в значній мірі залежить від
можливостей хірурга об’єктивно контролювати
процеси, які відбуваються в рані.
На сьогоднішній день основним критерієм для діагностики перебігу загоєння ран у
практичній діяльності лікаря залишається
клінічна характеристика ранового процесу
(загальний стан хворого, ознаки перифокального запалення, некролізис, наявність грануляцій, контракція рани, крайова епітелізація),
що доповнюється різноманітними інструментальними (капілярометрія, тензіометрія, ехографія, напруження газів в ділянці рани тощо)
і лабораторними методами дослідження (загальний аналіз крові (кількість лейкоцитів,
відсоткове співвідношення клітинних елементів лейкоцитарної формули, ШОЕ), біохімічне,
мікробіологічне та цитологічне дослідження),
більшість з яких малопридатні для динамічного спостереженням за перебігом ранового процесу, не дозволяють чітко встановити стадію
ранового процесу та часто носять суб’єктивний характер [1].
З метою комплексної оцінки стану хворого
розроблено і використовується цілий ряд інтеKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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гральних систем об’єктивної оцінки важкості
стану пацієнта (TISS, APACHE I, II, III, SAPS,
MPM). Однак використання таких методів
часто є складним і не враховує ряд важливих
критеріїв, характерних для хірургічної інфекції, які власне і визначають важкість стану
пацієнтів [9]. Внесення додаткових критеріїв
у цій шкалі або розробка спеціальних розрахункових шкал також має обмеження для
широкого вжитку у практичній діяльності
лікарів, адже потребує проведення багатьох
розрахунків, володіння спеціальними математичними навиками, наявності персонального
комп’ютера і не завжди можуть бути використані в термінових випадках [5]. Все це потребує пошуку простих та надійних методів
оцінки важкості хворих із гнійною патологією м’яких тканин. Використання формул,
які враховують лише гематологічні показники (лейкоцитарний індекс інтоксикації) або
їх модифікації, не зважаючи на простоту, не
враховують важливої патогенетичної ланки
ранового процесу – стану імунологічної резистентності організму. Не зважаючи на актуальність дослідження системи імунітету, особливо на локальному рівні, з метою контролю
за станом гнійної рани та прогнозу її перебігу,
проведення подібних досліджень також має
ряд недоліків: у переважній більшості вони є
дорогим та тривалим процесом, який вимагає
спеціальних фахівців, коштовних реактивів та
обладнання, а отримані результати носять переважно теоретичний характер і не завжди
є специфічними для конкретної патології.
З метою оцінки стану антиінфекційного захисту макроорганізму особливий інтерес становить визначення фагоцитарної активності та
ступеня функціонального порушення нейтро25
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Таблиця 1

фільних гранулоцитів [11]. Одним із них є проведення морфологічного аналізу нейтрофільних гранулоцитів крові шляхом визначення
показника фактору форми цих клітин, який
чітко відображає їх функціональну активність
[3, 6]. Суттєвий розвиток комп’ютерних технологій та поява можливостей для автоматичної
обробки зображення об’єктів, роблять це дослідження простим та доступним у практичній діяльності [4]. Можливість поєднання результатів дослідження функціонального стану
нейтрофільних гранулоцитів із результатами
рутинних лабораторних досліджень дозволить
підвищити ефективність існуючих методів
діагностики гнійних ран, а отже підвищити
ефективність їх лікування.
Мета дослідження
Вивчення діагностичних можливостей показника індексу лейкоцитарної активності
(ІЛА) при гнійних ранах та оцінити його діагностичний потенціал.
Матеріали та методи досліджень
Було обстежено 53 хворих з гнійними ранами
м’яких тканин, які перебували на стаціонарному лікуванні з приводу гострої гнійної патології м’яких тканин і підлягали оперативному
втручанню з подальшою антибіотикотерапією
та місцевим лікуванням післяопераційних ран
із врахуванням фази ранового процесу. Основними критеріями відбору хворих стали вік,
локалізація гнійного вогнища та відстуність
супутньої патології. Також враховувався видовий склад збудників, який індентифікувався
у рановому вмісті. Розподіл хворих за віком та
статтю представлено в табл. 1.

Розподіл хворих за віком та статтю
Вік
(у роках)
18–35
36–55
Загалом

Загальна
кількість

n

%

n

%

n

%

Співвідношення
чол. / жін.

18
18
36

33,9
33,9
67,8

6
11
17

11,4
20,8
32,2

24
29
53

45,3
54,7
100

3:1
1,6 : 1
2,1:1

Чоловіки

Жінки

Примітка. n – кількість хворих

З метою динамічного контролю за перебігом
гнійних ран проводили спостереження за загальним станом пацієнтів та за вогнищем ураження, забір крові для вивчення лабораторних
(встановлення кількості лейкоцитів, ШОЕ,
підрахунок лейкоцитарної формули, розрахунок лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ)
за Я. Я. Кальф-Каліфом), імунологічних (визначення фагоцитарного показника (ФП), фагоцитарного індексу (ФІ), НСТ-спонтанного,
НСТ-стимульованого) показників, ранового вмісту для цитологічного та бактеріологічного досліджень, які визначались традиційним способом. Для визначення показника
фактору форми нейтрофільних гранулоцитів
(ФФНГ) використовували мазки крові, зафарбовані за Романовським-Гімзою, мікроскоп
«МИКМЕД–2» з MEDICAL IMAGE VIEW
STATION і комп’ютерним аналізатором зображення UNHSCSA ImageTool v.3.0 та спеціальну
програму, що розроблена фірмою «Ева» (Україна), «Factor M»). Дослідження проводились на
1, 3, 7 і 10 доби. Для визначення нормального
показника ФФНГ були обстежені 30 здорових
добровольців.
Визначення ІЛА, який одночасно враховує
показник ФФНГ та кількість лейкоцитів, розраховувався за формулою:

Таблиця 2
Таблиця для розрахунку індексу лейкоцитарної активності
Показник
лейкоци-тозу, Г/л
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

26

0,85
185
110
96,1
91,3
89,0
87,8
87,0
86,6
86,2
86,0
85,8
85,7
85,6
85,5
85,4
85,4

0,86
186
111
97,1
92,3
90,0
88,8
88,0
87,8
87,2
87,0
86,8
86,7
86,6
86,5
86,4
86,4

0,87
187
112
98,1
93,3
91,0
89,8
89,0
88,6
88,2
88,0
87,8
87,7
87,6
87,5
87,4
87,4

Показники фактору форми нейтрофільних гранулоцитів
0,88
0,89
0,90
0,91
0,92
0,93
0,94
188
189
190
191
192
193
194
113
114
115
116
117
118
119
99,1
100,1
101,1
102,1
103,1
104,1
105,1
94,3
95,3
96,3
97,3
98,3
99,3
100,3
92,0
93,0
94,0
95,0
96,0
97,0
98,0
90,8
91,8
92,8
93,8
94,8
95,8
96,8
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
96,0
89,8
90,8
91,8
92,8
93,8
94,6
95,6
89,2
90,2
91,2
92,2
93,2
94,2
95,2
89,0
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
88,8
89,8
90,8
91,8
92,8
93,8
94,8
88,7
89,7
90,7
91,7
92,7
93,7
94,7
88,6
89,6
90,6
91,6
92,6
93,6
94,6
88,5
89,5
90,5
91,5
92,5
93,5
94,5
88,4
89,4
90,4
91,4
92,4
93,4
94,4
88,4
89,4
90,4
91,4
92,4
93,4
94,4

0,95
195
120
106,1
101,3
99,0
97,8
97,0
96,6
96,2
96,0
95,8
95,7
95,6
95,5
95,4
95,4

ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

0,96
196
121
107,1
102,3
100,0
98,8
98,0
97,6
97,2
97,0
96,8
96,7
96,6
96,5
96,4
96,4

0,97
197
122
108,1
103,3
101,0
99,8
99,0
98,6
98,2
98,0
97,8
97,7
97,6
97,5
97,4
97,4
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ІЛА = ФФНГ × 100 + 100/α2,
де: ФФНГ – показник фактору форми нейтрофільних гранулоцитів, α – показник кількості
лейкоцитів в Г/л [7].
Для полегшення розрахунку показника ІЛА
пропонується таблиця (табл. 2).
Статистичне опрацювання отриманих результатів було виконано з використанням програмного пакету «STATISTICA 6.1».
У 30 здорових добровольців середній показник ФФНГ склав 0,96 ± 0,01. Нормальний
рівень показника ІЛА знаходиться в діапазоні
96,6 – 103,3.
Результати досліджень та їх обговорення
При фізикальному обстеженні у всіх хворих визначались: підвищення температури тіла (37,5–38,7 °С); збільшення об’єму ураженої ділянки за наявністі щільного і болючого
при пальпації інфільтрату; гіперемія шкіри,
в деяких випадках з наявністю ділянки розм’якшення (позитивний симптом флуктуації),
некротичнозмінених дефектів шкіри з виділенням гнійного ексудату; порушення функції
ураженої кінцівки.
Після проведеного лікування стан хворих
покращувався, зникнення больового синдрому наступало на (5,34 ± 0,19) добу, нормалізація
температури тіла — на (5,96 ± 0,37) добу, некролізис — на (6,85 ± 0,18) добу, припинення виділень з рани — на (8,24 ± 1,12) добу, зникнення
гіперемії — на (7,18 ± 0,26) добу, зникнення
інфільтрату та набряку — на (7,59 ± 0,63) добу,
поява грануляцій — на (7,26 ± 0,48) добу, поява
ознак епітелізації — на (8,92 ± 0,66) добу.
Результати проведення загального аналізу
крові, який передбачав визначення рівня лейкоцитів, лейкоцитарної формули, ШОЕ та розрахунок показника ЛІІ за Кальф-Каліфом, наведені у табл. 3.
Зміни були вивляні лише на момент шпиталізації хворих у відділення до початку виконання лікувальних заходів і проявлялись

помірним лейкоцитозом ((9,67 ± 0,33) Г/л) підвищенням ШОЕ ((34,6 ± 2,0) мм/год) та незначним збільшенням відносної кількості паличкоядерних нейтрофілів ((7,83±0,44) %) з подальшим зниженням цих показників уже на
2 добу та їх динамічною нормалізацією. Достовірної різниці змін у динаміці інших клітинних популяцій крові не визначалось.
Результати розрахунку інтегрального гематологічного показника ЛІІ, який відображає ступінь ендогенної інтоксикації, показали, що до початку комплексного лікування від досягав 2,43 ± 0,17. Починаючи
з другої доби лікування спостерігається чітка
тенденція до його стрімкого зниження з нормалізацією уже на третю добу (1,37 ± 0,13).
У більш віддалені терміни спостереження достовірної різниці між показниками
не відмічається.
Перераховані гематологічні показники вказують лише на ступінь ендогенної інтоксикації та не відображають дійсний стан процесів,
що відбуваються в гнійних ранах.
Проведене бактеріологічне дослідження ранового вмісту дозволили встановити, що основним збудником за якісної оцінки ранового вмісту був S. aureus. Кількісно
на першу добу в рановому вмісті визначалось
(7,48 ± 0,49) log КУО/мл. У подальшому кільксть
мікрофлори в рані зменшувалась і вже на
10 добу у більшості хворих не визначалась.
Результати цитологічного дослідження наведені у табл. 4.
Аналіз отриманих результатів свідчить, що
зменшення кількості нейтрофільних гранулоцитів та їх деструктивних форм, збільшення
кількості фібробластів та макрофагів, зменшення кількості мікроорганізмів, частоти виявлення незавершеного та збільшення завершеного фагоцитозу, підвищення фагоцитарної
активності, зсув цитограми до запального типу вказує на сприятливий перебіг гнійної рани
в бік загоєння.

Таблиця 3
Динаміка змін показників рівня лейкоцитів, лейкоцитарної формули, ШОЕ та ЛІІ периферичної крові у хворих з
гнійною раною
Гемоглобін, г/л
Лейкоцити, Г/л
Базофіли, %
Еозинофіли, %
Паличкоядерні
нейтрофіли, %
Сегментоядерні
нейтрофіли, %
Лімфоцити, %
Моноцити, %
ШОЕ, мм/год
ЛІІ

1 доба
133,7±1,7
9,67±0,33
0
0,91±1,18

2 доба
133,4±1,5
8,62±0,26
0,09±0,05
1,34±0,21

3 доба
134±1,8
7,61±0,26
0,06±0,03
1,57±0,21

5 доба
133,4±1,9
7,42±0,17
0,06±0,03
1,53±0,22

7 доба
132,1±2,0
7,05±0,19
0,06±0,03
1,40±0,21

10 доба
129,6±2,4
6,40±0,26
0,03±0,03
1,50±0,25

7,83±0,44

6,13±0,40

5,98±0,39

5,83±0,30

5,47±0,25

4,68±0,25

65,87±0,74

64,96±0,89

61,92±1,08

62,87±0,92

62,98±0,92

64,13±1,15

20,67±0,86
4,68±0,38
34,6±2,0
2,43±0,17

20,87±0,82
6,89±0,37
31,3±2,5
1,77±0,15

23,64±0,98
6,74±0,34
29,8±2,3
1,37±0,13

23,11±0,91
7,09±0,45
28,9±3,4
1,69±0,17

23,58±0,86
6,51±0,37
25,2±2,4
1,53±0,13

23,51±0,73
6,05±0,41
23,7±3,3
1,43±0,12
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Результати визначення стану вродженого неспецифічного клітинного імунітету хворих із гнійною патологією м’яких тканин наведена у табл. 5.
Як видно з табл. 5, при шпиталізації показники фагоцитарної активності клітинної
ланки імунітету були знижені та становили:
ФП – (38,33 ± 1,07) % та ФІ – (4,17 ± 0,21) од.
У подальшому спостерігалось зростання показників ФП та ФІ із наближенням їх до норми
на 10 добу ((55,17 ± 2,68) та (6,83±0,41) % відповідно). Спонтанний показник кисеньзалежного метаболізму нейтрофілів був підвищений – (14,17 ± 0,59) % із тенденцією до поступового зменшення у віддалені терміни. Рівень
НСТ стимульованого залишався в межах фізіологічної норми на 1 та 3 добу з подальшим стрімким наростанням на 7 добу ((42,50 ± 1,49) %).
Результати динамічного дослідження показника ФФНГ та результатів розрахунку ІЛА
наведені у табл. 6.
При поступленні показник ФФНГ у крові
становив 0,8809 ± 0,0009. На 3 добу після поступлення та виконання оперативного втручання цей показник зростав до 0,8973 ± 0,0009.
У подальшому визначалось підвищення
цього показника і на 10 добу він становив
0,9239 ± 0,0010. Отримані результати не чітко
відображають процеси, які відбуваються безпосередньо у вогнищі ураження.
Результати розрахунку ІЛА на першу добу
госпіталізації становили 89,09 ± 0,10 і в подальшому мали таку ж тенденцію до зростання, як і попередній показник, однак із вищою

достовірною різницею у кожен із термінів спостереження.
Проводячи статичний аналіз отриманих результатів встановлено сильний непрямий кореляційний зв’язок між показником ІЛА та
кількістю мікроорганізмів (r = – 0,91; (р ≤ 0,05)),
нейтрофільних лейкоцитів у рановому вмісті
(r = – 0,93; (р ≤ 0,05)) та їх дегенеруючими формами (r = – 0,96; (р ≤ 0,05)), а також непрямий зв‘язок меншої сили з кількістю лейкоцитів
у крові (r = – 0,51; (р ≤ 0,05)), паличкоядерними нетрофілами (r = – 0,38; (р ≤ 0,05)). Прямий
кореляційний зв‘язок показника ІЛА визначено
з лімфоцитами (r = 0,89; (р ≤ 0,05)), макрофагами (r = 0,88; (р ≤ 0,05)), фібробластами (r = 0,91;
(р ≤ 0,05)), визначеними у рановому вмісті, та
показниками фагоцитарної активності нейтрофільних гранулоцитів (з фагоцитарним показником (r = 0,48; (р ≤ 0,05)) та фагоцитарним індексом (r = 0,41; (р ≤ 0,05)).
Висновок
1. Визначення показника фактору форми
нейтрофільних гранулоцитів у крові хворих
з гнійними ранами м’яких тканин володіє
певною діагностичною цінністю у визначенні
функціонального стану нейтрофільних гранулоцитів, як однієї з важливих складових клітинної ланки імунітету, але не достатньо відображає активність процесів, що відбуваються
безпосередньо в рані.
2. Розрахунок індексу лейкоцитарної активності, за якого окрім показника фактору форТаблиця 4

Результати цитологічного дослідження ранового вмісту пацієнтів з гнійною раною
Нейтрофільні лейкоцити, %
З низ дегенеруючі форми, %
Лімфоцити, %
Моноцити, %
Макрофаги, %
Фібробласти, %
Активність фагоцитозу, %

2 доба
94,37±0,25
74,06±0,33
1,87±0,12
1,65±0,08
2,12±0,08
0
20,65±0,41

3 доба
86,07±0,30
53,95±0,45
4,88±0,25
1,92±0,08
5,05±0,13
2,25±0,15
30,37±0,36

5 доба
82,24±0,28
45,38±0,34
6,12±0,37
1,96±0,10
5,96±0,12
4,25±0,41
38,79±0,42

7 доба
78,33±0,45
33,78±0,44
7,00±0,17
2,00±0,11
6,52±0,08
6,15±0,35
45,97±0,29

10 доба
64,07±0,57
12,93±0,49
9,20±0,28
1,88±0,09
10,33±0,20
14,35±0,49
27,90±0,43

Таблиця 5
Результати оцінки природної неспецифічної клітинної резистентності організму хворих з гнійною раною
Фаноцитарний показник, %
Фагоцитарний індекс, од
НСТ спонтанний, %
НСТ стимульований, %

Норма
50 – 80
5–9
5 – 12
20 – 40

1 доба
38,33±1,07
4,17±0,2114,17±0,59
31,83±1,38

3 доба
43,67±1,68
5,50±0,29
11,83±0,41
35,67±1,35

7 доба
44,83±2,12
8,00±0,39
8,33±0,59
42,50±1,49

10 доба
55,17±2,68
6,83±0,41
11,50±0,79
35,67±1,39

Таблиця 6
Показники фактору форми нейтрофільних гранулоцитів та індексу лейкоцитарної активності у хворих із гнійними
ранами м’яких тканин у динаміці
ФФНГ крові
ІЛА
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1 доба
0,8809± 0,0009
89,09±0,10

3 доба
0,8973± 0,0009
90,75±0,09

5 доба
0,9089± 0,0009
92,40±010

7 доба
0,9181± 0,0010
93,65±0,08

10 доба
0,9239± 0,0010
95,12±0,08
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ми нейтрофільних гранулоцитів передбачається визначення кількості лейкоцитів, дає можливість об’єктивної оцінки зміни фаз перебігу
ранового процесу. Чіткі кореляційні зв’язки
цього показника із результатами існуючих методів дослідження підтверджують його надійність та інформативність.

Перспективним є вивчення закономірностей змін показника ІЛА у хворих із гнійними
ранами на тлі використання різних лікувальних засобів, з можливістю порівняння їх ефективності, та з метою прогнозування подальшого перебігу ранового процесу.
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ИНДЕКС ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ
АКТИВНОСТИ КАК
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
КРИТЕРИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ТЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН
Н. Д. Желиба,
Н. И. Бурковский,
Р. Н. Чернопищук

LEUKOCYTE ACTIVITY
INDEX AS A DIAGNOSTIC
CRITERIA OF PURULENT
WOUNDS
M. D. Zheliba,
M. I. Burcovskyi,
R. M. Chornopyshchuk

30

Резюме. Решение проблемы диагностики и лечения гнойных ран остается далеким от решения. В работе приведены результаты оценки диагностических возможностей индекса лейкоцитарной активности, как объективного критерия оценки
течения гнойных ран. Для этого у 53 больных с гнойными ранами мягких тканей в динамике была проведена клиническая
оценка раневого процесса с дополнительными лабораторными, микробиологическими, цитологическими, иммунологическими, морфометрическими исследованиями и расчетом
индекса лейкоцитарной активности. Полученные результаты
позволили подтвердить точность и надежность последнего
и целесообразность его дальнейшего исследования.
Ключевые слова: гнойная рана, диагностика, фактор формы
нейтрофильных гранулоцитов, индекс лейкоцитарной активности.

Summary. The solution to the problem of diagnosis and treatment
of purulent wounds hasn’t been found yet. The research represents the
evaluation results of leukocyte activity index diagnostic possibilities
as an objective criteria for the assessment of purulent wound process.
In order to test it 53 patients with purulent wounds of soft tissues
underwent research aimed at clinical evaluation of the wound
healing process. The assessment was supplemented by laboratory,
microbiological, cytological, immunological and morphometric
investigations and leukocyte activity index calculation . The results
obtained allowed to verify the accuracy and reliability of the latter
one and the appropriateness of its further research.
Key words: purulent wound, diagnostics, form factor of neutrophilic
granulocytes, leukocyte activity index.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ
СТРУКТУРИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ГНІЙНОЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ
З ГОСТРОЮ ІНТРААБДОМІНАЛЬНОЮ
ПАТОЛОГІЄЮ
Резюме. Частота післяопераційних гнійно-запальних
ускладнень (ГЗУ) у пацієнтів з гострою інтраабдомінальною
патологією (ГІАП) не має тенденції до істотного зниження. У дослідженні у 73 пацієнтів, прооперованих з приводу
ГІАП проводилося визначення характеристики мікробіологічної структури післяопераційних ГЗУ. Дослідження мікрофлори проводили при первинній санації черевної порожнини, при розвитку ГЗУ у хворих І групи під час лапаросанацій
і ексудату при нагноєнні післяопераційної рани, та виділень із
дренажів хворих ІІ групи. Було встановлено, що основну роль
у розвитку ГЗУ відіграють E. coli (20,4 %) та Klebsiella (16,1 %).
У 56,2 % випадків первинного бактеріологічного посіву (БП)
росту аеробних мікроорганізмів не отримано, а серед посівів,
де був виявлений збудник, у 64,5 % випадків концентрація
мікробних тіл становила 103 КУО/мл або менше, що свідчить
про низьку вірогідність розвитку ГЗУ. Найбільша чутливість
мікрофлори первинного БП спостерігалася до лінкоміцину
(85,7 %) та левофлоксацину (86,4 %). У повторному БП спостерігалася зниження антибіотикочутливості до всіх досліджуваних АБП. Антибіотиками вибору при високій вірогідності ГЗУ
є карбапенеми, захищені цефалоспорини та фторхінолони
IV покоління. За даними первинного посіву прогнозувати ГЗУ
не можливо, але характер трансформації мікрофлори у бік
госпітальних штамів, у динаміці дозволяє оптимізувати АБТ.
Ключові слова: гостра інтраабдомінальна патологія, післяопераційні гнійно-запальні ускладнення, мікробіологічна структура, антибіотикотерапія.

Вступ
Частота післяопераційних гнійно-запальних ускладнень (ГЗУ) у пацієнтів з гострою
інтраабдомінальною патологією (ГІАП), незважаючи на появу нових та вдосконалення
існуючих методів та засобів профілактики їх,
застосування антибактеріальних препаратів,
впровадження новітніх хірургічних технологій, тощо − не має тенденції до істотного зниження, а на лікування їх витрачаються значні
матеріальні кошти [2, 4, 10].
Так, за даними ВОЗ ГЗУ після апендектомії
відмічені у 14,2 %, після грижосічення − 8,9 %,
після втручань на жовчному міхурі та жовчних
протоках − у 7,1 % та у 5,6 % пацієнтів, оперованих з приводу ускладненої виразки шлунка
та дванадцятипалої кишки [1, 9].
У відповідності з даними провідних закордонних, а також вітчизняних дослідників розподіл збудників, виділених при ГЗУ,
за останнє десятиріччя істотно не змінився,
незважаючи на те, що ці показники в різних хірургічних клініках відрізняються достатньою різноманітністю [3, 5, 9]. Найбільш
часто виявленими збудниками залишаються:
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Staphylococcus aureus, коагулазонегативні стафілококи, Enterococcus spp. і Escherichia coli. Все
більшу роль у розвитку ГЗУ у пацієнтів з ГІАП
стали відігравати резистентні до антимікробних препаратів збудники − метицилінрезистентні (MRSA) Staphylococcus aureus, а також
Candida albicans [2, 6, 8].
Мікробна контамінація операційної рани є
неминучою навіть при ідеальному дотриманні правил асептики й антисептики, і до кінця
оперативного втручання у 80–90 % випадків
операційна рана засіяні різноманітною мікрофлорою, найчастіше − стафілококами. Biver A.
на великому клінічному матеріалі показав, що
незважаючи на контамінацію рани в кінці операції у 80 – 90 % випадків, гнійні ускладнення
розвиваються лише у 2–30 % спостереженнях.
Це, мабуть, пояснюється тим, що для розвитку
ГЗУ вміст мікроорганізмів в операційній рані
повинен бути не менше 105 [3, 4, 6, 9].
Мета роботи
Вивчення та порівняння мікробного пейзажу при ГІАП у пацієнтів з розвитком післяопераційних ГЗУ та без розвитку гнійних
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ускладнень для оптимізації емпіричної антибіотикотерапії (АБТ).
Матеріали та методи досліджень
За основу дослідження взято порівняльний
аналіз безпосередніх результатів лікування
73 пацієнтів, прооперованих з приводу ГІАП,
які перебували на стаціонарному лікуванні
у хірургічному відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського у 2012–2014 рр. У залежності від розвитку
ГЗУ пацієнти були розділені на 2 групи: І
– 35 (47,9 %) хворих у яких у післяопераційному періоді було констатовано розвиток даних
ускладнень; ІІ – 38 (52,1 %) пацієнтів у яких
ГЗУ виявлені не були.
Обидві групи були порівнювані за віком,
статтю, тривалістю захворювання, тяжкістю
загального стану, супутньою патологією та
структурою ГІАП (р>0,05). Найчастіше ГЗУ
виникали у хворих старше за 60 років, що пов’язано із зниженням компенсаторних можливостей пацієнтів даної вікової категорії, на
фоні супутньої патології. У структурі ГІАП
у 22 (30,1 %) хворих був гострий деструктивний апендицит, у 24 (32,9 %) – деструктивний
холецистит, у 6 (8,2 %) – перфорація виразок
шлунка і ДПК, у 7 (18,9 %) – сегментарний інфаркт кишечнику, по 3 (4,1 %) хворих із перфорацією тонкої та товстої кишок та защемленою
зовнішньою черевною грижею, у 5 (6,8 %) пацієнтів була кишкова непрохідність. Незначна
кількість пацієнтів була представлена іншою
інтраабдомінальною патологією. Тяжкість
стану хворих при госпіталізації оцінювали за
шкалою APACHE II.
Усіх хворих із ГІАП у стаціонарі у повному обсязі обстежено клінічно, лабораторно та
інструментально (згідно діючих протоколів).
Дослідження мікрофлори проводили при первинній санації черевної порожнини з приво-

ду ГІАП, а також при розвитку ГЗУ у хворих
І групи під час лапаросанацій та ексудату при
нагноєнні післяопераційної рани, та виділень
із дренажів хворих ІІ групи. Мікробіологічні
дослідження проводили, вивчаючи мікрофлору перитоніального ексудату, ідентифікацією
збудника та визначення чутливості його до
антибактеріальних засобів, згідно наказу МОЗ
України №167 від 5 квітня 2007 року. Проводили мікроскопію ексудату, для можливого виявлення анаеробної мікрофлори.
У комплекс лікувальних заходів входило виконання первинного оперативного втручання
з визначенням показань до його завершення,
комплексна консервативна терапія з АБТ у
післяопераційному періоді та санаційні оперативні втручання (за вимогою або за програмою).
Результати досліджень та їх обговорення
При вивченні мікрофлори черевної порожнини у хворих із ГІАП встановлено значний поліморфізм збудників. Виявлено 12 мікроорганізмів: 5 грампозитивних та 7 грамнегативних.
У 49 (67,1 %) випадках виявлено полімікробні асоціації 2 і більше патогенних збудників.
В асоціації мікроорганізми були представлені
двома, трьома та більше видами. З грампозитивними мікроорганізмами найчастіше висівалися E. coli та E. aerogenes (таб. 1).
Зокрема, у 32 (43,8 %) хворих при дослідженні перитоніального ексудату виявлено монокультуру. Найчастішими збудниками були
грамнегативні E. coli та E. aerogenes. Серед
грампозитивних домінували S. aureus та E. faecalis. Особливих відмінностей між хворими
І групи та ІІ групи не виявлено, що свідчить
про порівнянність досліджуваних груп за мікробіологічним спектром перитоніального
ексудату при первинній санації черевної порожнини з приводу ГІАП.

Таблиця 1
Мікробний спектр ексудату черевної порожнини при первинному оперативному втручанні з приводу гострих
інтраабдомінальних захворювань

Грамнегативні

Грампозитивні

Збудники

32

Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Enterococcus faecalis
β-гемолітичний Streptococcus A
Streptococcus pyogenes
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Citrobacter Freundii
Enterobacter aerogenes
Klebsiella pneumoniae
Proteus vulgaris
Acinetobacter

Хворі І групи, n=35
Монокультура
Асоціація
абс.
%
абс.
%
6
17,1
3
8,6
1
2,9
4
11,4
3
8,6
1
2,3
2
5,7
2
5,7
4
11,4
6
17,1
6
17,1
2
5,7
3
8,6
1
2,9
2
5,7
4
11,4
1
2,9
2
5,7
1
2,9
2
5,7
1
2,9

Хворі ІІ групи, n=38
Монокультура
Асоціація
абс.
%
абс.
%
3
7,9
4
9,8
4
10,5
2
5,2
1
2,6
1
2,6
1
2,6
2
5,2
3
7,9
5
13,2
1
2,6
3
7,3
1
2,6
1
2,6
—
—
2
5,2
—
—
2
5,2
1
2,6
2
5,2
1
2,6
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Характерно, що при захворюваннях верхнього відділу шлунково-кишкового тракту
(перфорації шлунку та ДПК, верхнього відділу тонкої кишки) мікроорганізми були представлені у вигляді монокультури, або ж у 5 хворих взагалі не висівалися. Навпаки, при захворюваннях нижнього відділу шлунково-кишкового тракту (гострий деструктивний апендицит, гостра товстокишкова непрохідність,
перфорації товстої кишки) виділялися асоціації мікроорганізмів.
Проведення мікробіологічного дослідження
в динаміці післяопераційного періоду показало, що має місце зміна якісного складу мікрофлори ексудату, отриманого при виникненні
ГЗУ, у порівнянні з мікрофлорою отриманою
при первинній санації. У повторному мікробіологічному дослідженні навпаки, спостерігалося домінування грамнегативної флори
(73,5 %), основними представниками якої були
E. coli (22,8 %), бактерії роду Klebsiella (12,9 %).
Крім того, у повторному бактеріальному посіві
(БП) серед грамнегативних збудників виявлено P. aeruginosae (36,7 %), Citrobacter spp. (7,3 %),
Acinetobacter spp. (6,2 %), бактерії родів Proteus
та Enterobacter (7,1 % та 3,1 % відповідно). Грампозитивна флора була представлена S. aureus
(7,7 %), S. epidermidis (16,2 %) та бактеріями
роду Enterococcus (12,9 %). На відміну від первинного БП, росту аеробних мікроорганізмів
на поживних середовищах не отримано лише
в 8 випадках (11 %). Таким чином, у повторному БП спостерігається збільшення видового
спектру збудників ГЗУ та зменшення кількості
зразків біологічного матеріалу, в яких не було
виявлено аеробної мікрофлори У зв’язку із подовженням термінів перебування в стаціонарі
до проведення повторного оперативного втручання і особливо при проведенні АБТ склад
кишкової флори змінюється з переважанням
флори, яку часто відносять до внутрішньогоспітальної (множино стійкі мікроорганізми).
Відповідно змінюється і етіологічна структура
ГЗУ, яка розвивається в післяопераційному
періоді, відмічається підвищення ролі Enterococcus spp., коагулазонегативних стафілококів,
а також Enterobacter spp., Acinetobacter spp., P. aeruginosa. У випадках розвитку ускладнень у осіб
із імуносупресією збільшується вірогідність
грибкових інфекцій, основним збудником є
C. albicans.
При мікробіологічному дослідженні виділень із дренажів у післяопераційному періоді
хворих другої групи виявляли монокультури
S. aureus та E. coli лише у 11 (15,1 %) хворих.
У інших хворих другої групи посів виділень із
дренажів росту мікрофлори не дав, асоціацій
мікрофлори, характерної для хворих першої
групи, не виявляли.
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Вивчення якісного складу мікрофлори при
ГІАП та ГЗУ не може бути вирішальним без
супутнього вивчення кількісного складу мікрофлори, бо відомо, що навіть високо патогенна мікрофлора при невеликій її кількості
у вогнищі ураження може не дати тяжкого перебігу гнійно-запального процесу. Тому, поряд із якісним вивченням мікрофлори, був
вивчений і її кількісний склад в динаміці.
У первинному БП більшість (61,7 %) культур
мали малу концентрацію мікробних тіл. Питома вага посівів з високою концентрацією
мікроорганізмів (105КУО/г та більше) у первинному БП становила 10,6 % всіх випадків.
На відміну від первинного, у повторному БП
спостерігалася прямо протилежна ситуація:
більшість культур (66,8 %) мали високу концентрацію мікробних тіл. Концентрація мікроорганізмів у 103 КУО/г та менше відмічалася лише у 16,3 % випадків, а 103-105 КУО/мл –
16,9 % випадків.
Велика кількість «стерильних» результатів
дослідження біологічного матеріалу, незначна
варіабельність видового спектру та мала концентрація мікробних тіл у посівах первинного
БП свідчать про відсутність виникнення гнійних ускладнень ГІАП протягом часу забору
первинного БП (перші 4-5 днів перебігу захворювання) у переважній більшості випадків.
Чутливість мікроорганізмів первинного БП
до антибактеріальних препаратів (АБП) представлена в табл. 2. Загалом можна констатувати досить високий рівень анитибіотикочутливості до включених у дослідження АБП (до 7
АБП з 8 спостерігалася антибіотикочутливість
більше 70 %). Найбільша чутливість спостерігалася до представників груп фторхінолонів
(левофлоксацин – 74,6 %) та цефалоспоринів
(цефепім – 86,4 %), мінімальна — до АБП групи макролідів (еритроміцин – 34,4 %) та пеніцилінів (амоксицилін – 53,2 %).
Таблиця 2
Чутливість до антибактеріальних препаратів мікрофлори
первинного бактеріального посіву
Антибактеріальні препарати
Амоксицилін
Цефтриаксон
Цефепім
Еритроміцин
Гентаміцин
Лінкоміцин
Ципрофлоксацин
Левофлоксацин

Чутливість, %
53,2
71,4
74,6
34,4
69,2
85,7
66,6
86,4

Найвища чутливість грампозитивної мікрофлори повторного БП, як і у первинному БП,
відмічена до левофлоксацину (83,3 %). До АБП,
які діють на грам-негативну флору, яка превалює у повторному БП, спостерігається більш
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виражена резистентність. Так, чутливість до
цефоперазону/сульбактаму становила лише
70,8 %; до меропенему — 57,7 %. Низькою
була також чутливість мікрофлори до АБП
груп аміноглікозидів (гентаміцин – 48,4 %;
тобраміцин – 40 %; амікацин – 33,9 %),
цефалоспоринів ІІ-IV поколінь (цефуроксим – 14,2 %; цефоперазон – 32,9 %; цефепім – 27,5 %) та макролітів (еритроміцин –
36,3 %; азитроміцин – 38,4 %). Мінімальна
чутливість відмічена до ципрофлоксацину
(1,6 %), амоксициліну (11,1 %), цефуроксиму (14,2 %).
У повторному БП спостерігається підвищення рівня антибіотикорезистентності мікрофлори в порівнянні з первинним БП.
Відмічено низьку чутливість збудників до
найбільш поширених груп АБП: пеніцилінів, цефалоспоринів всіх поколінь, аміноглікозидів, фторхінолонів II покоління. Із 21
препарату, до яких визначалася чутливість
мікрофлори повторного БП, рівень антибіотикочутливості перевищував 50 % тільки до
4. Враховуючи полімікробний характер флори повторного БП, доцільним для лікування
ГЗУ при ГІАП є препарати з широким спектром активності, направленим на грампозитивну та грамнегативну флору: карбапенеми, захищені цефалоспорини, фторхінолони
останніх генерацій.

Висновки
1. Основну роль у розвитку ГЗУ при ГІАП відіграють представники грамнегативниої флори:
E.coli (20,4 %) та бактерії роду Klebsiella (16,1 %).
У більшості (56,2 %) зразків біологічного матеріалу первинного БП росту аеробних мікроорганізмів не отримано, а серед посівів, де був
виявлений збудник, у 64,5 % випадків концентрація мікробних тіл становила 103 КУО/мл
або менше, що свідчить про низьку вірогідність розвитку ГЗУ протягом перших 4-5 діб
перебігу захворювання.
2. Найбільша чутливість мікрофлори первинного БП спостерігалася до лінкоміцину
(85,7 %) та левофлоксацину (86,4 %), мінімальна — до амоксициліну (53,2 %) і еритроміцину (34,4 %). У повторному БП спостерігалася
зниження рівня антибіотикочутливості до всіх
включених до дослідження АБП.
АБП вибору при високій вірогідності виникнення ГЗУ можуть вважатися препарати
груп карбапенемів, захищених цефалоспоринів та фторхінолонів останніх генерацій.
3. Характер мікробіологічних досліджень свідчить, що за даними первинного посіву прогнозувати майбутній розвиток ГЗУ при ГІАП не представляється можливим, але характер трансформації мікрофлори у бік флори, притаманної госпітальним штамам, у динаміці післяопераційного
періоду, що виник, дозволяє оптимізувати АБТ.
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Резюме. Частота послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений (ГВО) у пациентов с острой интраабдоминальной патологией (ОИАП) не имеет тенденции к существенному снижению. В исследовании у 73 пациентов, прооперированных по поводу ОИАП проводилось определение
характеристики микробиологической структуры послеоперационных ГВО. Исследование микрофлоры проводили при
первичной санации брюшной полости, при развитии ГВО у
больных I группы при лапаросанаций, экссудата при нагноении послеоперационной раны, и выделений из дренажей у
больных II группы. Было установлено, что основную роль
в развитии ГВО играют E.coli (20,4 %) и Klebsiella (16,1 %). У
56,2 % случаев первичного бактериологического посева (БП)
роста аэробных микрофлоры не получено, а среди посевов,
где был обнаружен возбудитель, у 64,5 % случаев концентрация микробных тел составляла 103 КОЕ/мл и менше – низкая
вероятность развития ГВО. Наибольшая чувствительность
микрофлоры первичного БП наблюдалась к линкомицину
(85,7 %) и левофлоксацину (86,4 %). В повторном БП наблюдалась снижение антибиотикочутливости ко всем исследуемых
АБП. Антибиотиками выбора при высокой вероятности ГСУ
является карбапенемы, защищены цефалоспорины и фторхинолоны IV поколения. По данным первичного посева прогнозировать ГСУ невозможно, но характер трансформации
микрофлоры в сторону госпитальных штаммов, в динамике
позволяет оптимизировать АБТ.
Ключевые слова: острая интраабдоминальная патология,
послеоперационные гнойно-воспалительные осложнения, микробиологическая структура, антибиотикотерапия.
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PURULENT-INFLAMMATORY
COMPLICATIONS IN
PATIENTS WITH ACUTE
INTRAABDOMINAL
PATHOLOGY
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Summary. The incidence of postoperative purulent-inflammatory
complications (PIC) in patients with acute intraabdominal pathology
(AIP) does not tend to essential decrease. Examination 73 patients
operated on AIP conducted microbiological characteristics determine
the structure of postoperative PIC. Research conducted during the
initial microflora rehabilitation abdomen on AIP, the development
PIC patients and groups when laparosanation and fluid with festering
wound, and discharge from the drainage group II patients. It was found
that the main role in the development of PIC play E. coli (20,4 %) and
Klebsiella (16,1 %). In 56.2 % of the initial bacterial inoculation (BI)
growth of aerobic microorganisms is received, and among crops,
where the pathogen was detected in 64.5 % of the concentration of
microbes was 103 CFU / ml or less, indicating a low likelihood of
PIC. The greatest sensitivity microflora initial BE was observed to
lincomycin (85,7 %) and levofloxacin (86,4 %). In re BI reduction
was observed for all studied antibiotic-sensitive ABD. Antibiotics of
choice for high probability PIC are carbapenems, cephalosporins and
fluoroquinolones by Generation IV. According to initial seeding PIC
impossible to predict, but the nature of transformation microflora
towards hospital strains in the dynamics to optimize ABT.
Key words: acute intra-abdominal pathology, postoperative purulentinflammatory complications, microbiological structure antibiotic.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ
ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПСЕВДОКІСТ
ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ, УСКЛАДНЕНИХ
КРОВОТЕЧЕЮ
Резюме. Проаналізовано результати хірургічних втручань 61
хворих на псевдокісти підшлункової залози, ускладнені кровотечею, у віці від 21 до 79 років. При лікуванні пацієнтів застосовували індивідуалізований лікувально – діагностичний
підхід, який, у першу чергу, передбачав ліквідацію ускладнення з подальшим лікуванням самої псевдокісти у віддаленому
періоді. Переважно використовували мініінвазивні методи
– рентгенендоваскулярну оклюзію судини, яка була джерелом
кровотечі, та на більш ранніх етапах дослідження, пункції
псевдокіст під контролем сонографії. За неможливості ендоваскулярного гемостазу виконували «відкриті» оперативні
втручання з намаганням першочергового виявлення та перетиснення судини, яка спричинила кровотечу. При важкості
інтраопераційного визначення джерела кровотечі виконували
резекції підшлункової залози разом із псевдокістою. Летальність псевдокістах підшлункової залози, ускладнених кровотечею, склала 4,9 %.
Ключові слова: псевдокісти підшлункової залози, кровотеча,
мініінвазивні втручання, ендоваскулярна оклюзія.

Вступ
Неухильне зростання хворих із псевдокістами (ПК) підшлункової залози (ПЗ) та
їх ускладненнями при гострому, хронічному
панкреатитах та травматичному пошкодженні
ПЗ зумовлює актуальність питань діагностики
та хірургічного лікування цієї патології [3, 5].
Питання діагностики та лікування хворих з
ПК ПЗ є важким та досі невирішеним. Традиційно у пацієнтів з ПК ПЗ застосовується вичікувальна тактика, саме у ці терміні виникають такі найтяжчі ускладнення, як перфорація
та кровотеча у порожнину ПК, розрив ПК з
розповсюдженим перитонітом, летальність за
яких може сягати до 60 % [2, 3].
Якщо раніше наявність ПК ПЗ, ускладненої
кровотечею, було абсолютним показом до відкритого лапаротомного втручання, то з розвитком сучасних медичних технологій, за останні десятиріччя, поширилося впровадження до
клінічної практики радіологічних, ендоскопічних та пункційних мініінвазивних методів
хірургічного лікування [1, 4, 6].
Таким чином, збільшення кількості хворих
на ПК ПЗ, в тому числі, ускладнених кровотечею, наявність великого різноманіття методик
оперативних втручань, відсутність єдиного погляду на терміни та види хірургічних операцій
підтверджують актуальність цієї проблеми та
надають підстави до пошуку нових сучасних
алгоритмів діагностики та лікування пацієнтів з цією патологією.
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Матеріали та методи досліджень
Проаналізовано результати хірургічних
втручань у 61 хворого на ПК ПЗ, ускладнені
кровотечею, які знаходилися на лікуванні у хірургічних відділеннях Комунального закладу
охорони здоров’я «Обласна клінічна лікарня
— Центр екстреної медицини та медицини катастроф» та відділі хірургії підшлункової залози та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток Національного інституту хірургії
та трансплантології ім. О.О. Шалімова АМН
України за період з 2000 по 2014 рр. Чоловіків
було 56 (91,8 %), жінок — 5 (8,2 %), віком від 21
до 79 років, у середньому (43,3±1,2) роки. ПК
ПЗ, ускладнені кровотечею, спостерігалися у
всіх хворих, у тому числі, кровотеча у порожнину ПК з її розривом — у 5 (8,2 %) пацієнтів,
кровотеча у порожнину ПК із нагноєнням її
вмісту — у 4 (6,6 %) хворих, кровотеча у поєднанні з механічною жовтяницею — у 3 (4,9 %)
пацієнтів, кровотеча з перфорацією ПК —
у 1 (1,6 %) хворого.
Усім пацієнтам виконували загально клінічні лабораторні методи дослідження крові та
сечі, біохімічні дослідження крові; більшості
хворим проводили дослідження онкомаркеру СА 19-9, а також використовували інструментальні методи: ультразвукову діагностику
(УЗД), у якості скринінг-методу (усім хворим),
спіральну комп’ютерну томографію (СКТ) (з/
без контрастування), ендоскопічну езофагогастродуоденоскопію (ЕЕГДС), ендоскопічну ре-
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троградну холангіопанкреатографію (ЕРХПГ),
ангіографію; а також інвазивні діагностичні
методи: пункції ПК з наступним морфологічним, цитологічним, біохімічним дослідженням пунктату.
Результати досліджень та їх обговорення
Діагноз ПК ПЗ, ускладненої кровотечею,
встановлювали на основі особливостей клінічного перебігу (біль у верхніх відділах живота, лівому підребер’ї, яка періодично посилювалася після вживання їжі, нудота, блювота та гіперамілаземія, загальна слабкість,
втрата свідомості) та на підставі додаткових
методів обстеження.
У якості першого етапу 24 (39,3 %) хворим
з ПК ПЗ, ускладненими кровотечею у порожнину, виконували рентгенендоваскулярну
оклюзію (РЕО) судини, яка призвела до кровотечі. Основними протипоказаннями до РЕО
були кровотечі із венозних судин, судин недоступних для емболізації, наявність вираженого
колатерального кровотоку у ділянці кровотечі,
кровотечі з магістральної судини, емболізація
якої була небезпечна для життя пацієнта, та
при технічній неможливості оклюзії всіх джерел геморагії. У 1 хворого при кровотечі з магістральної судини (загальна печінкова артерія)
було встановлено стент-граф, як метод альтернативного рентгенендоваскулярного втручання, що дозволив зберегти кровотік по судині,
та закрив дефект судинної стінки.
За неможливості виконання РЕО або при
невдалих спробах зупинки кровотечі були виконані лапаротомії з інтраопераційною ранньою мобілізацією судин з метою досягнення
гемостазу та наступним втручанням на самій
ПК ПЗ. За неможливості виявлення судини,
яка є джерелом кровотечі у ПК, виконували
резекцію ПЗ разом із кістою. Так у 5 (8,2 %)
пацієнтів у ході відкритої операції виконали зупинку кровотечі, яку завершили зовнішнім дренуванням ПК. У 1 хворого застосували
тампонаду порожнини ПК за власною методикою (Патент України на корисну модель
№ 95265 від 10.12.2014.), яка полягала в додатковому підведенні до порожнини кісти дренажу у вигляді U-подiбноп дренажної трубки,
та гумової рукавиці над нею, та з наступним
підшиванням розсічених стінок ПК до парiєтальноп очеревини. При цьому трубку та рукавицю виводили через окрему контрапертуру,
а черевну порожнину зашивали наглухо. Рукавицю знімали на 4 добу, а трубку — до припинення поступлення за нею виділень. При
цьому підвищення ефективності хірургічного лікування досягалося за рахунок біологічної облітерації порожнини пасмом великого
чепця, зменшенням вірогідності виникнення
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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арозивної кровотечі, абсцедування чи панкреатичної нориці.
У 3 (4,9 %) хворих на ПК, ускладнені кровотечею із селезінкової артерії, було виконано
розкриття кісти з її зовнішнім дренуванням та
прошиванням а. lienalis. У 2 (3,2 %) пацієнтів
з ПК ПЗ з аневризмою селезінкової артерії та
кровотечею було виконано лапаротомію, видалення аневризми, дистальну резекцію ПЗ
з прошиванням а. lienalis та спленектомією.
Пункції ПК під контролем УЗД виконані
у 8 (13,1 %) хворих, у тому числі у 5 (8,2 %)
хворих, після стабілізації стану, з наступною
лапаротомією, та накладенням цистоентероанастомозів. У 2 (3,3 %) пацієнтів пункція
ПК завершена зовнішнім дренуванням порожнини зі встановленням дренажу за типом
«pig tail».
Серед пацієнтів з кровотечею у порожнину
ПК ПЗ панкреатодуоденальна резекція (ПДР)
виконана у 2 хворих.
При поєднанні кровотечі у порожнину
ПК з її розривом у 1 хворого виконано РЕО,
з наступним зовнішнім дренуванням ПК під
контролем УЗД. У 3 хворих виконано лапаротомію з зовнішнім дренуванням ПК, у тому
числі у 1 хворого у ранньому післяопераційному періоді виник рецидив кровотечі, яка
була зупинена за допомогою РЕО. У 1 хворого
з хронічним панкреатитом, ускладненим ПК
з кровотечею та розривом, операцію було закінчено дистальною резекцією.
При кровотечі із нагноєнням у хворих з ПК,
які виникли на тлі ХП, 2 пацієнтам виконана
лапаротомія, з подальшим зовнішнім дренуванням – 1, та продольною цистоєюностомією — 1. У 1 хворого з ПК, ускладненою кровотечею та нагноєнням, яка виникла на тлі ГП,
виконано пункцію під контролем УЗД. Одному
хворому з інфікованим розповсюдженим важким панкреонекрозом, та ПК з нагноєнням
та кровотечею у порожнину кісти, розповсюдженим серозно-фібринозним перитонітом
виконана лапаротомія, некрсеквестректомія,
тампонада порожнини ПК та лапаростомія
з VAC-терапією за допомогою системи
NPWT Dressig Kit (Англія).
При ПК ПЗ, ускладненою кровотечею та
перфорацією у черевну порожнину, у якості
першого етапу 1 хворому виконано пункцію
ПК під контролем УЗД, та після стабілізації
стану, наступну лапаротомію, прошивання судини, яка була джерелом кровотечі, санацію та
дренування черевної порожнини.
Поєднання кровотечі у порожнину ПК ПЗ
з механічною жовтяницею спостерігалося
у 3 хворих з ХП. У 1 хворого зупинити кровотечу вдалося завдяки застосуванню РЕО.
У 1 хворого з хронічним фіброзно-дегенератив37
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ним панкреатитом, ПК голівки ПЗ, ускладненою кровотечею, та механічною жовтяницею,
виконано пілорусзберігаючу ПДР. Одному
хворому з хронічним фіброзно-дегенеративним панкреатитом, ускладненим цистоаортальною норицею, кровотечею у порожнину
ПК та механічною жовтяницею виконано ПДР
за Wipple.
Зі всіх досліджуваних хворих, 5 були госпіталізовано повторно, з рецидивами кровотеч,
які були зупинені за допомогою РЕО. Причинами рецидивів були недотримання хворими
дієти та замісної ферментативної терапії. Померло 3 (4,9 %) хворих. Причиною смерті були
тяжкий перебіг сепсису та розвиток синдрому

поліорганної недостатності, а також рецидив
кровотечі із арозивних судин ПЗ.
Висновки
Таким чином, при лікуванні хворих на ПК
ПЗ, ускладнені кровотечею, необхідно використовувати індивідуалізовану диференційовану
хірургічну тактику, яка базується на сучасних
мініінвазивних методах лікування. Застосування пункцій ПК під контролем УЗД та рентгенендоваскулярних оклюзій судин, які були
джерелом кровотечі, у якості першого етапу лікування, дозволило у більшості випадків досягти гемостазу та відкласти традиційну лапаротомію до стабілізації загального стану хворого.
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Резюме. Проанализированы результаты хирургических вмешательств 61 больного с псевдокистами поджелудочной железы, осложненными кровотечением, в возрасте от 21 до 79
лет. При лечении пациентов использовали индивидуализированный лечебно-диагностический поход, который, в первую
очередь, предусматривал ликвидацию осложнения с последующим лечением самой псевдокисты в отдаленном периоде. Преимущественно использовали миниинвазивные методы — рентгенэндоваскулярную окклюзию сосуда, который
был источником кровотечения, и на более ранних этапах исследования, пункции псевдокист под контролем сонографии.
При невозможности эндоваскулярного гемостаза выполняли «открытые» оперативные вмешательства с попыткой первоочередного выявления и пережатия кровоточащего сосуда. При затрудненном интраоперационном определении источника кровотечения выполняли резекции поджелудочной
железы вместе с псевдокистой. Летальность при псевдокистах поджелудочной железы, осложненных кровотечением,
составила 4,9 %.
Ключевые слова: псевдокисты поджелудочной железы, кровотечение, миниинвазивные вмешательства, эндоваскулярная
окклюзия.
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Summary. The results of surgery in 61 patients with pancreatic
pseudocysts complicated by hemorrhage, aged 21 to 79 years. When
treating patients using an individualized treatment — diagnostic
campaign, which primarily involved the elimination of complications
following treatment of the pseudocyst in the long term. Mainly used
minimally invasive techniques — Х-ray endovascular occlusion of
the vessel, which was the source of bleeding, and the earlier stages of
the study, the pseudocyst puncture under control sonography. If it is
impossible endovascular hemostasis performed “open” surgery in an
attempt to identify the priority and clamping bleeding vessel. At the
complicated intraoperative determination of the source of bleeding
was performed resection of pancreatic pseudocysts with. Mortality in
pancreatic pseudocysts complicated by bleeding was 4.9 %.
Key words: pancreatic pseudocyst, bleeding, minimally invasive
intervention, endovascular occlusion.
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ЭНТЕРАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И ЕЕ ОЦЕНКА
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НЕКРОТИЧЕСКИМ
ПАНКРЕАТИТОМ
Резюме. Проведен анализ результатов хирургического лечения 125 больных с острым некротическим панкреатитом.
Показаниями к операции были: клиника перитонита у 117
больных (93,6 %), арозивное кровотечение в области некрозов железы — у 4 (3,2 %), нарастание желтухи — у 4 (3,2 %).
У 80 больных выявлен инфицированный панкреонекроз,
у 80 — течение панкреонекроза остложнилость развитием
парапанкреатита. Умерло 34 больных. Степень энтеральной
недостаточности у больных с острым некротическим панкреатитом оценена по Шкале диагностики и клинической оценки
вторичной энтеральной недостаточности, вызванной перитонитом с учетом формы панкреонекроза и наличия экстрапанкреатических осложнений. Общее состояние пациентов
оценено по шкале ASSES. Доказано, что Шкала диагностики
и клинической оценки вторичной энтеральной недостаточности, вызванной перитонитом, позволяет объективно оценить
степень энтеральной недостаточности у больных с острым некротическим панкреатитом и выбрать тактику лечения для
конкретного больного.
Ключевые слова: острый некротический панкреатит, энтеральная недостаточность, Шкала диагностики и клинической
оценки вторичной энтеральной недостаточности, вызванной
перитонитом, шкала острого сепсиса.

Введение
Одна из самых сложных задач в современной хирургической практике — это ведение
больных с острым деструктивным панкреатитом. Течение и прогноз острого некротического панкреатита напрямую зависит не только от
формы и распространенности некроза поджелудочной железы, но и от наличия экстрапанкреатических осложнений – парапанкреатита
и перитонита [4, 7].
Как известно, развитие острого панкреатита сопровождается гипомоторной дисфункцией желудочно-кишечного тракта, повышением секреторной активности желудка, тонкого
и толстого кишечника, увеличением реабсорбционной способности почек, замедлением выведения солей и воды, что, в свою очередь,
приводит к тяжелым нарушениям кислотноосновного состояния. Данные процессы сопровождаются нарушениями микроциркуляции, первичным некрозом верхушек ворсинок
слизистой оболочки тонкой кишки, увеличением промежутков в собственной пластинке
слизистой оболочки кишки, формированием
стрессовых язв. Это приводит к транслокации
кишечной флоры через стенку кишки в свободную брюшную полость, превращая последнюю в «недренируемый гнойник». В результате данных патофизиологических изменений
брюшная полость становится основным ис40

точником интоксикации, что ведет к прогрессированию полиорганной недостаточности и
развитию абдоминального сепсиса, сводя на
нет все усилия хирурга [1, 2, 6, 9].
В современной литературе вышеуказанные
процессы охарактеризованы термином «энтеральная недостаточность». По определению
ряда авторов [1, 4, 5, 9, 10], энтеральная недостаточность представляет собой клинический
синдром, обусловленный пищеварительноабсорбционной дисфункцией тонкой кишки,
характеризующийся интестинальными и экстраинтестинальными проявлениями.
Важную роль в ведении больного с острым
панкреатитом играет динамическая оценка
его состояния с помощью интегральных оценочных шкал, что позволяет объективно оценить степень органных нарушений, провести
их своевременную коррекцию, быстро и точно
выделить больных, нуждающихся в более интенсивной терапии. Однако ни одна из систем
оценки и прогнозирования течения острого
панкреатита не дает четкой характеристики
состоянию кишечника. Выявление объективных диагностических критериев степени развития энтеральной недостаточности является
одним из возможных путей решения проблемы лечения острого некротического панкреатита, что и обусловило тематику нашего исследования.
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Цель работы
Оценить степень энтеральной недостаточности у больных с острым некротическим панкреатитом с учетом формы панкреонекроза и
наличия экстрапанкреатических осложнений.
Материалы и методы исследований
Работа базируется на ретроспективном анализе результатов хирургического лечения 125
больных с острым некротическим панкреатитом, находившихся на лечении в хирургических отделениях городских многопрофильных больниц № 17 и № 18 г. Харькова, а также
городской клинической больницы г. Сумы в
период с 2003 по 2013 гг. Критериями включения в исследование были наличие у больного
острого некротического панкреатита с экстра- и интраперитонеальными осложнениями.
Критерии исключения из исследования – наличие у больного острого интерстициального
панкреатита без экстрапанкреатических осложнений.
Диагноз острого некротического панкреатита устанавливался на основании жалоб больного, данных объективного, лабораторного и
инструментального исследований.
Возраст больных варьитровал от 19 до 90
лет. Мужчин было 80 (64 %), женщин — 45
(36 %). Средний возраст больных составил
(54,13±2,63) года. Как видно, преобладали лица трудоспособного возраста – в возрасте до 60
лет было 82 (65,6 %) пациента.
Факторами развития острого панкреатита являлись: желчекаменная болезнь у 45
(36,0 %) больных, алиментарный фактор —
у 41 (32,8 %), злоупотребление алкоголем — у 35
(28 %). У 3 (3,4 %) больных причиной развития
заболевания были произведенные ранее оперативные вмешательства на органах брюшной
полости, у 1 (0,8 %) — травма поджелудочной
железы.
Среднее время от начала заболевания до госпитализации составляло (5,2±2,1) суток. Факт
поздней госпитализации, по нашему мнению,
привел к тому, что все больные поступили в
стационар в тяжелом состоянии с выраженными нарушениями гомеостаза (критериями
тяжести состояния больных с острым панкреатитом является наличие синдрома системной
воспалительной реакции (выявлен у 75 (60 %)
больных) и острой полиорганной недостаточности (выявлена у 107 (85,6 %) больных)).
Показаниями к операции были осложнения острого панкреатита – парапанкреатит и
перитонит у 117 (93,6 %) больных, арозивное
кровотечение из сосудов в области некрозов и
секвестров — у 4 (3,2 %), прогрессивное нарастание желтухи — у 4 (3,2 %).
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Оперативные вмешательства с использованием различных лапаротомных и минидоступов выполнены 119 (95,2 %) больным, лапароскопические санации с дренированием сальниковой сумки и брюшной полости проведены
— у 6 (4,8 %).
В своей работе мы использовали классификацию острого панкреатита Атланта (2010).
Согласно данной классификации, инфицированный панкреонекроз диагностирован у 80
(64,0 %) больных, неинфицированный панкреонекроз с ферментативным перитонитом,
острыми асептическими перипанкреатическими скоплениями и органной недостаточностью – у 45 (36,0 %) больных.
Поражение забрюшинной клетчатки выявлено у 80 больных. Распространенность поражения забрюшинной клетчатки определяли
согласно классификации Толстого А. Д. (1999)
[4]. Согласно данной классификации, сливная некротическая флегмона обнаружена у 25
(31,2 %) больных; поражение нескольких областей забрюшинной клетчатки – у 14 (17,5 %)
больных; сливная некротическая флегмона с
одним затеком – у 19 (23,8 %); множественные
абсцессы парапанкреатической клетчатки – у
2 (2,5 %). У 20 (25 %) пациентов выявлена инфильтрация и серозное пропитывание клетчатки, которые рядом автором рассматриваются как забрюшинная флегмона в стадии инфильтрации.
В послеоперационном периоде летальность
составила 27,2 % — умерло 34 больных. Причиной смерти у 26 (76,5 %) пациентов была
полиорганная недостаточность, у 8 (23,5 %) —
сердечная недостаточность.
Объективную оценку состояния больных с
острым некротическим панкреатитом в раннем
послеоперационном периоде мы проводили с
использованием шкалы оценки тяжести состояния больных с острым сепсисом (ASSES). Эффективность данной шкалы в оценке тяжести
состояния пациента с острым панкреатитом и
прогнозе течения данного заболевания нами
была доказана в предыдущих работах [7, 8].
Оценку выраженности синдрома энтеральной недостаточности мы проводили с помощью разработанной нами Шкалы диагностики
и клинической оценки вторичной энтеральной недостаточности, вызванной перитонитом [3]. Данная шкала включает доступные
определению клинические параметры: данные
физикального обследования (характер болей,
вздутие живота, перитониальные симптомы,
объем содержимого желудка по зонду, состояние гемодинамики, температура тела), данные
лабораторных методов диагностики (лейкоцитарная формула, ЛИИ), данные рентгенологи-
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ческих методов диагностики (пневматоз, чаши
Клойбера и др.), а также патологические изменения, выявляемые intra operationem.
Интерпретация данных, полученных в результате клинической оценки энтеральной недостаточности по предлагаемой шкале, такова:
при сумме до 19 баллов энтеральная недостаточность считается компенсированной, при
сумме от 20 до 37 баллов — субкомпенсированной, при росте числа от 38 и более – декомпенсированной.
Для достижения поставленной цели исследования, больные были разделены на две
группы. Первую группу составили 80 (64,0 %)
больных с инфицированным панкреонекрозом, вторую — 45 (36,0 %) с неинфицированным панкреонекрозом. Следует отметить, что
к группе больных с инфицированным панкреонекрозом отнесены те больные, у которых во время оперативного вмешательства был
выявлен гнойный очаг в поджелудочной железе и/или парапанкреатической клетчатке.
В каждой группе были выделены подгруппы
больных с наличием парапанкреатита. Так, в
первой группе парапанкреатит был выявлен у
60 (75,0 %) больных, во второй – у 20 (44,4 %)
больных.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартного офисного пакета «Microsoft Office XP», статистических программ «Biostatistics», прикладных
программ «Stadia-6» и состояло в вычислении
среднего арифметического значения (М) и его
отклонения (m). Параметрические и непараметрические данные подавали как M+m. Сравнение признаков проведено с использованием U-теста Манна-Уитни. Оценку статистической значимости показателя осуществляли
при р<0,05. Прямые корреляционные связи
рассчитывали с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена r s.
Результаты исследований и их обсуждение
При поступлении в стационар рентгенологически пневматоз кишечника определялся у
117 (93,6 %) больных, чаши Клойбера были
выявлены — у 39 (31,2 %). Интраоперационно
содержание газа и жидкости на всем протяжении тонкого кишечника обнаружено у 74
(59.2 %) больных, в различных участках тонкого кишечника — у 41 (32.8 %). У 10 (8 %)
больных отмечался только пневматоз отдельных петель тонкого кишечника. Перистальтика отсутствовала у 92 (73.6 %) пациентов, вялая
перистальтика отмечалась — у 18 (14.4 %), у 15
(12 %) — перистальтика была сохранена.
По шкале ASSES тяжесть состояния больных с инфицированным панкреонекрозом
оценена в (15,89±0,74) баллов, с неинфици42

рованным панкреонекрозом – в (12,03±0,48)
баллов (р<0,05). У больных с неинфицированным панкреонекрозом без парапанкреатита
тяжесть состояния оценена в (9,2±1,6) балла,
у больных с неинфицированным панкреонекрозом и парапанкреатитом – в (12,04±0,62)
баллов (р<0,05). У больных с инфицированным панкреонекрозом без парапанкреатита
тяжесть состояния оценена в (15,33±0,57) балла, у больных с инфицированным панкреонекрозом и парапанкреатитом – в (16,02±0,78)
балла (р<0,05).
При проведении оценки степени энтеральной недостаточности по Шкале диагностики
и клинической оценки вторичной энтеральной недостаточности, вызванной перитонитом
в выделенных нами группах больных было
выявлено, что у больных с инфицированным
панкреонекрозом степень энтеральной недостаточности составляла в среднем (38±3,56)
баллов, у больных с неинфицированным панкреонекрозом — (27±3,62) балла, (р<0,05). Полученные данные свидетельствуют о том, что
при инфицировании очагов панкреатического некроза практически всегда наступает декомпенсация функций желудочно-кишечного
тракта.
Следующим этапом нашего исследования
была оценка степени энтеральной недостаточности в выделенных подгруппах. У больных с
неинфицированным панкреонекрозом без парапанкреатита степень энтеральной недостаточности оценена в (24±2,62) балла, у больных
с неинфицированным панкреонекрозом и парапанкреатитом – в (29±1,93) баллов (р<0,05).
У больных с инфицированным панкреонекрозом без парапанкреатита степень энтеральной
недостаточности оценена в (36±2,13) балла, у
больных с инфицированным панкреонекрозом и парапанкреатитом – в (42±1,89) балла
(р<0,05). Результаты данного анализа показали, что наличие парапанкреатита в значительной степени усугубляет явления энтеральной
недостаточности у больных с острым некротическим панкреатитом.
Для определения информативности оплученных результатов мы использовали ранговой корелляции Спирмена rs.. При расчете коэффициента ранговой корелляции Спирмена
между данными, полученными при оценке тяжести состояния больных по шкале ASSES и
по Шкале диагностики и клинической оценки вторичной энтеральной недостаточности,
вызванной перитонитом rs=1 – корреляция
статистически значима. Полученные данные
подтверждают эффективность применения
Шкалы диагностики и клинической оценки вторичной энтеральной недостаточности,
вызванной перитонитом, для оценки степеХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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ни энтеральной недостаточности у больных
с острым некротическим панкреатитом.
Выводы
1. Течение острого некротического панкреатита сопровождается развитием энтеральной
недостаточностью эндогенного характера.
2. Степень энтеральной недостаточности зависит от формы панкреонекроза и наличия у
больного парапанкреатита; наиболее выраже-

ны явления энтеральной недостаточности у
больных с инфицированным панкреонекрозом и парапанкреатитом.
3. Шкала диагностики и клинической оценки вторичной энтеральной недостаточности,
вызванной перитонитом, позволяет объективно оценить степень энтеральной недостаточности у больных с острым некротическим
панкреатитом и выбрать тактику лечения для
конкретного больного.
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Резюме. Проведено аналіз результатів хірургічного лікування 125 хворих на гострий некротичний панкреатит. Показаннями до операції були: клініка перитоніту у 117 хворих (93,6 %),
арозивна кровотеча із некрозів залози — у 4 (3,2 %), наростання жовтяниці — у 4 (3,2 %). У 80 хворих виявлено інфікований
панкреонекроз. У 80 пацыєнтів перебіг гострого некротичного
панкреатиту ускладнився розвитком парапанкреатиту. Померло 34 хворих. Ступінь ентеральної недостатності оцінено
за допомогою Шкали діагностики та клінічної оцінки вторинної ентеральної недостатності, викликаної перитонітом з
урахуванням форми панкреонекрозу та наявності екстрапанкреатичних ускладнень. Загальний стан хворих оцінювали за
шкалою ASSES. Доведено, що Шкала діагностики та клінічної
оцінки вторинної ентеральної недостатності, викликаної перитонітом, дозволяє об’єктивно оцінити ступінь ентеральної
недостатності у хворих на гострий некротичний панкреатит та
обрати тактику лікування для конкретного хворого.
Ключові слова: гострий некротичний панкреатит, ентеральна недостатність, Шкала діагностики та клінічної оцінки вторинної ентеральної недостатності, викликаної перитонітом,
шкала гострого сепсису.

Summary. There is an analysis of surgical treatment of 125 patients
with acute necrotic pancreatitis. The indications to operation were:
clinic of a peritonitis at 117 (93,6 %) patients, increase of a mechanical jaundice at 4 (3,2 %) patients, a bleeding from areas of necrosis
at 4 (3,2 %) patients. 80 patients had an infected pancreonecrosis.
The course of acute necrotic pancreatitis complicated with parapancreatitis in 80 patients. 34 patients died. Assess the degree of enteral
insufficiency in patients with acute necrotizing pancreatitis by Scale
of diagnosis and clinical assessment of the secondary enteral insufficiency of endogenous origin, caused by peritonitis. Severity of the
state of patients was appraised by the Acute Sepsis Severity Evaluation
Scale. It is revealed that using of Scale of diagnosis and clinical assessment of the secondary enteral insufficiency of endogenous origin,
caused by peritonitis allows surgeon to objectively assess the degree
of enteral insufficiency in patients with acute necrotizing pancreatitis
and choose the tactics of treatment for a particular patient.
Key words: acute necrotic pancreatitis, enteral insufficiency, Scale of
diagnosis and clinical assessment of the secondary enteral insufficiency
of endogenous origin, caused by peritonitis, Acute Sepsis Severity Evaluation Scale.
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СИНДРОМ ФІТЦ-Х’Ю-КУРТІСА
ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАПАЛЬНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
Резюме. Дослідження присвячено вивченню складу мікрофлори жовчовивідних шляхів та її кореляції с клінічною формою та тяжкістю запально-деструктивних процесів. Метою
дослідження є оптимізація лікувально-діагностичної тактики
для зменшення частоти ускладнень та віддалених рецидивів
ускладненої ЖКХ. Встановлено, що традиційне бактеріологічне дослідження жовчі не бере до уваги деякі фактори ураження жовчовивідних шляхів, зокрема хламідійну контамінацію.
Отже для вибору індивідуального методу антибіотикотерапії
хворі потребують більш детального та сучасного обстеження.
Ключові слова: холецистит, холангіт, панкреатит, хламідіоз, бактеріохолія, антибіотикорезистентність.

Вступ
В останні десятиріччя спостерігається прогресивне зростання кількості хворих на запальні захворювання жовчовивідних шляхів,
які насамперед асоціюються з жовчнокам’яною
хворобою (ЖКХ), калькульозним холециститом та склерозуючим холангітом [4, 6].
Ці захворювання складають від 14 до 17 %
у структурі всіх патологій, що вимагають оперативного лікування [1, 8]. Навіть у теперішній
час, коли у практиці широко використовуються високоякісні антисептики, сучасні антибактеріальні засоби та прогресивні шовні матеріали, частота гнійно-септичних процесів
після оперативних втручань на жовчовивідних
шляхах варіював від 0,8 до 14,8 % у залежності від типу операції [2]. Це означає, що навіть
за вищезгаданих умов не відбувається повноцінна елімінація мікрофлори жовчовивідних
шляхів, що у свою чергу призводить до повторної контамінації гематогенним чи контактним
шляхом тих анатомічних утворів, в яких мікрофлора у нормі відсутня [2, 5].
На теперішній час вже проведена величезна
кількість досліджень, метою яких було вивчення висіваної культури мікрофлори жовчі у
пацієнтів з запальними захворюваннями гепатобіліарної системи [6].
Втім навіть за умов використання ефективних антибактеріальних препаратів з профілактичною чи лікувальною метою з урахуванням
чутливості мікрофлори спостерігаються рецидиви конкрементоутворення, постхолецистектомічний синдром та біліарні панкреатити [4,
8]. Цей факт наводить на думку про повернення мікрофлори до жовчовивідних шляхів незважаючи на вилучення механічного подразника. Отже, виникає потреба у пошуку такого
фактора, який міг би впливати на зниження
бактерицидних властивостей жовчі, яка у здорової людини є досить агресивним середовиKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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щем, яке забезпечує стерильність жовчовивідних шляхів [5, 10]. Таким фактором може бути
не врахована при бакпосіві жовчі генералізована хламідійна інфекція з переважним ураженням органів верхнього поверху черевної
порожнини, нині відома як синдром ФітцХ’ю-Куртіса [5, 8].
Тривалий час причиною синдрому ФітцХ’ю-Куртіса вважали виключно гонорейний
перитоніт [2, 6]. Перші здогадки про роль хламідійної інфекції у розвитку перигепатиту і
глісоперитонеальних зрощень були викладені
L. Fransen (1982) та J. HenrySuchet (1983). У 1978
р. J. Muller Schoop публікує результати свого
дослідження, до якого було залучено 11 молодих жінок з діагнозом «перигепатит», підтвердженим за допомогою діагностичної лапароскопії. Серед цих пацієнток у 9 були серологічні
докази перенесеної хламідійної інфекції, причому в 5 з них високі титри антитіл до хламідії
виявлено без лабораторних ознак гонококової
інфекції. Пізніше це підтвердили результати
інших досліджень [2, 10].
Втім більшість досліджень, що присвячені
проблемі перигепатиту, входить до сфери інтересів дерматологів. Хірургічний аспект цієї
проблеми досить рідко висвічується у сучасній
літературі через етіопатогенетичні та клінічні
особливості захворювання [1, 3, 9]. Це зумовлено низкою причин. По-перше, глісоперитонеальні зрощення практичні хірурги часто
не виділяють в окрему групу і трактують їх
як звичайні посттравматичні чи постзапальні
спайки. По-друге, діагностування синдрому
Фітц-Х’ю-Куртіса хірургами є непростим у соціальному аспекті, особливо у випадку літньої
пацієнтки, і зазвичай у медичній документації
хірургічного відділення такий діагноз не фігурує.
Патогенез синдрому Фітц-Х’ю-Куртіса досі детально не вивчено. Найобґрунтованішу
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теорію прямої інфекції печінки через фалопієві труби запропонував у 1953 р. Р. HolmNielsen: перитонеальна рідина рухається з малого
таза до діафрагми, де абсорбується в правій
підреберній ділянці [1]. На користь теорії цієї свідчить більша частота перигепатиту за
інфекцій малого тазу у підлітків та у пацієнток, які використовували внутрішньоматкові контрацептивні засоби [7]. Втім, описані в
літературі поодинокі випадки захворювання з
аналогічною клінікою у чоловіків, що заперечує пряму інфекцію печінки і свідчить про інші шляхи поширення: гематогенний і лімфогенний [9]. Теорія гематогенного поширення
найменш доведена – вона ґрунтується на тому,
що у пацієнтів із синдромом Фітц-Х’ю-Куртіса
були виявлені вогнищеві ураження печінки,
які вдалося усунути за допомогою антибактеріальної терапії [6, 8]. Але досі немає даних про
виділення збудника з гемокультури. Імовірнішим є лімфогенне поширення, яке пояснює,
чому у хворих немає генералізованої інтраабдомінальної інфекції, а лише обмежений процес у правому підребер’ї [5, 10].
Матеріали і методи досліджень
Обстежено 104 хворих з хірургічною патологією жовчних шляхів, які знаходились на
стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні КЗ СМКЛ № 5 м. Суми у 2013–2014
роках. Хронічний холецистит було діагностовано у 65 (62,5 %) пацієнтів, гострий холецистит — у 39 (37,5 %) пацієнтів, з них катаральна форма гострого холециститу складала
41 %, флегмонозна форма — 52,6 %, гангренозна — 6,4 %. У 93 обстежених пацієнтів запалення жовчного міхура супроводжувалось
розвитком гнійно-запальних (холангіт, перивезикальний інфільтрат, холецистохоледохова
нориця, емпієма стінки міхура, підпечінковий абсцес, жовчний перитоніт) обтураційних
(холедохо- і холецистолітіаз, водянка жовчного
міхура) ускладнень. За медичними показаннями хворим проводилось хірургічне лікування
методом лапаротомного (у 34 пацієнтів) або
лапароскопічного втручання (у 70 пацієнтів).
Проведено бактеріологічне дослідження 104
проб жовчі, відібраних інтраопераційно. Відбір, транспортування зразків клінічного матеріалу, виділення та ідентифікацію збудників,
вивчення їх антибіотикочутливості проводили
згідно з нормативними.
Результат досліджень та їх обговорення
Бактеріологічними дослідженнями виявлена
наявність мікрофлори в жовчі у 91,3 % пацієнтів з запаленням жовчного міхура та жовчних
проток. Встановлено, що найчастіше в пробах
жовчі виділялись монокультури мікроорганіз46

мів. Серед них домінують ентеробактерії, що
фіксуються у 44,2 % проб, причому, з 37,5 %
проб жовчі висівалась культура E. coli. Досить
високою є контамінація жовчі також бактероїдами, що складає третю частину від виділених
білікультур мікроорганізмів Слід зазначити,
що бактероїди та пептострептококи виділяються з жовчі у всіх хворих з клінічними ознаками гнійного холангіту. Цей факт дозволяє
зробити припущення щодо етіологічного значення неспороутворюючих анаеробів у виникненні тяжких форм холангіогенної інфекції.
Аналіз посівів жовчі виявляє значну долю дріджеподібних грибів (до 3,1 %) серед мікроорганізмів, що колонізують жовчні шляхи у хворих
з патологією гепатобіліарної системи. Вивчення антибіотикочутливості виділених штамів
білікультур дозволяє встановити, що ешеріхії
та клебсієли найчастіше виявляють резистентність до пеніцилінів, цефалоспоринів І–ІІ
покоління, макролідів, тетрациклінів, ріфампіцину, лінкозамідів. До 69,7 % ідентифікованих ентеробактерій є полірезистентними, тобто виявляють стійкість до антибіотиків 3-х та
більше груп. Більшість виділених з клінічного
матеріалу бактероїдів не виявляє чутливості
до бензилпеніциліну, напівсинтетичних пеніцилінів, всіх груп цефалоспоринів. Відмічена
висока питома вага бактероїдів, резистентних
до тетрацикліну (81,3 %), макролідів (52,9 %),
а також до препаратів, що використовуються
в хірургічній практиці для лікування та профілактики змішаних аеробно-анаеробних інфекцій — лінкоміцину (68,8 %), кліндаміцину
(31,2 %).
Згідно сучасних уявлень про хламідійну природу ураження жовчовивідних шляхів
можна виділити два основних варіанти клінічних проявів синдрому Фітц-Х’ю-Куртіса,
з якими стикаються у своїй практиці абдомінальні хірурги.
Перший варіант (гострий) трапляється у молодих сексуально активних жінок. Оскільки
перигепатит — це ускладнення венеричної інфекції, яка вже маніфестувала, то в багатьох
випадках клінічні ознаки останньої будуть виражені вкрай слабко. Зазвичай таким пацієнткам встановлюють діагноз «печінкова колька»
чи «гострий холецистит». Ретроспективні дослідження вказують, що в цю групу потрапляють жінки віком від 15 до 35 років, у 6 із 7 пацієнток під маскою «недіагностованого болю»
ховається синдром Фітц-Х’ю-Куртіса. Лише
приблизно у 2,6 % хворих, що госпіталізованих з приводу гострого холециститу, можна
діагностувати хламідійний перигепатит, який
має досить специфічну макроскопічну картину. Під час лапароскопії у цих пацієнток виявляють незначну кількість серозного випоту
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у малому тазу, гіперемовану очеревину у правому підребер’ї, стеаринових бляшок немає,
печінка не змінена, спаяна з передньою черевною стінкою пухкими зрощеннями, які легко
роз’єднуються тупим шляхом. Жовчний міхур
часто незмінений, у деяких випадках може
мати місце ін’єкція його судин. Інтраопераційні дані не відповідають вираженій клінічній картині, яка вказувала на діагноз гострого
холециститу і дала підстави для проведення
операційного втручання
Другий варіант (хронічний) переважно трапляється у жінок віком понад 50 років. Цих пацієнток госпіталізують з діагнозом хронічного
калькульозного холециститу. На момент госпіталізації немає даних щодо наявності у них
венеричних захворювань, однак при ретельному зборі анамнезу можна отримати дані про
перенесену і проліковану гонококову чи хламідійну інфекцію багато років тому. При ультрасонографічному дослідженні у пацієнток
виявляється холецистолітіаз, що є показанням
до планової лапароскопічної холецистектомії.
Інтраопераційно виявляється хронічно
запалений жовчний міхур, в якому пальпуються
конкременти, випоту по правому фланку та в
порожнині малого тазу немає, але у правому
підребер’ї візуалізуються множинні напружені глісоперитонеальні зрощення які нагадують «струни скрипки». Вони тонкі, прозорі, не
містять судинного малюнку.
Слід відмітити, що субстратом, на якому
персистують хламідії, є циліндричний епітелій, який вистилає жовчовивідні шляхи. Але
оскільки епітеліальна вистілка біліарної системи виконує не тільки бар’єрну функцію, а ще

й бере безпосередню участь в регуляції колоїдного стану жовчі, можна також припустити,
що персистування хламідійної інфекції сприяє
рецидивам утворення конкрементів у загальному жовчному протоку с можливим закиданням їх до загального протоку підшлункової
залози з подальшим розвитком біліарного панкреатиту у пацієнтів після холецистектомії.
Як було зазначено вище, підбір антибактеріальних препаратів як для інтраопераційної
профілактики, так і для лікування гнійносептичних ускладнень базується виключно на
даних культурального вивчення складу жовчі.
Втім, такий збудник, як хламідія, при цьому
не може бути визначений, оскільки хламідія
є облігатним внутрішньоклітинним паразитом, який на може розвиватися на звичайних
середовищах.
Висновки
1.
Хворі з гострими захворюваннями жовчовивідних шляхів, такими як гострий холецистит, холангіт, біліарний панкреатит вимагають детального лабораторного обстеження.
При цьому особливої уваги потребує група
ризику – молоді жінки, у яких в анамнезі виявляються венеричні захворювання.
2. Виявлення спеціалізованими методами латентної хламідійної інфекції в організмі
пацієнтки дозволяє індивідуально підбирати
таргетну антибактеріальну терапію з урахуванням чутливості всього спектру збудників,
що сприятиме більш швидкому регресу запальних змін біліарної системи та дозволить
проводити ефективнішу профілактику рецидивів панкреатиту чи конкрементоутворення.
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СИНДРОМ ФИТЦ
- ХЬЮ – КУРТИСА
КАК ПРЕДУСЛОВИЕ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛЧНЫХ
ПУТЕЙ
В. В. Леонов, Н. А. Маюра

FITZ – HYU – KURTIS
SINDROM AS A COUSE
OF INFLAMMATORY BYLE
DUCTS DISEASES
V. V. Leonov, N. A. Mayura

48

Резюме. Исследование посвящено изучению состава микрофлоры желчевыводящих путей и ее корреляции с клинической формой и тяжестью воспалительно-деструктивных
процессов. Целью исследования является оптимизация лечебно-диагностической тактики для уменьшения частоты осложнений и отдаленных рецидивов осложненной ЖКХ. Установлено, что традиционное бактериологическое исследование
желчи не принимает во внимание некоторые факторы поражения желчевыводящих путей, в том числе хламидийную
контаминацию. Поэтому для выбора индивидуального метода
антибиотикотерапии больные требуют более детального и современного обследования.
Ключевые слова: холецистит, холангит, панкреатит, хламидиоз, бактериохолия, антибиотикорезистентность.

Summary. The study is devoted to the composition of biliary tract
microflora and its correlation with clinical form and severity of inflammatory and destructive processes. The aim of the study is to optimize the diagnostic and treatment tactics to reduce the frequency of
complications and distal metastases complicated GSD. Established
that traditional bacteriological examination of bile does not take into
attention some factors of biliary tract lesions, including chlamydial
contamination. So to select individual method of antibiotic therapy,
patients require more detailed and current survey.
Key words: cholecystitis, cholangitis, pancreatitis, chlamydiosis,
bacteriocholia, antibioticoresistance.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
ДЕСТРУКТИВНОГО ХОЛЕЦИСТИТА ПОСЛЕ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
У БОЛЬНЫХ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
И ПУТИ ИХ УЛУЧШЕНИЯ У ЛИЦ СТАРШЕ
60 ЛЕТ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА
Резюме. Проведен анализ результатов лечения 1085 больных
разных возрастных групп, находившихся на лечении в хирургическом отделении Александровской клинической больницы г. Киева и Киевской городской клинической больницы
№ 9 в период с 2009 по 2014 г., которым по поводу острого
деструктивного холецистита (ОДХ) произведена лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ). Мужчин – 203(18,7 %), женщин – 882 (81,3 %). В зависимости от возрастной категории
и программы хирургического вмешательства больные были
распределены на три группы. I группу (n = 332) составили пациенты в возрасте до 59 лет, II (n = 606) и III (n = 147) группы
пациенты в возрасте 60 лет и старше. В I и II группах санация
очага воспаления осуществлялась физиологическим раствором и раствором декаметоксина. В III группе после санации
очага воспаления физиологическим раствором проводили
ее орошение лечебными бактериофагами (БФ). Сравнительный анализ результатов лечения больных разных возрастных
групп, которым произведена ЛХЭ по поводу ОДХ, показал,
что у больных пожилого и старческого возраста количество
послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений не
превышает таковых в группе больных до 59 лет. Применение
лечебных БФ позволило предупредить возникновение гнойных осложнений, а у больных с ишемической болезнью сердца
за счет быстрого регрессирования воспалительного процесса
и уменьшения проявлений эндогенной интоксикации уменьшить частоту эпизодов ишемии миокарда на 23,8 и 15,8 %
в сравнении с аналогичной возрастной группой и группой
больных до 59 лет соответственно.
Ключевые слова: холецистит, лапароскопическая холецистэктомия, сердечная недостаточность.

Введение
Развитие малоинвазивных технологий позволило у большинства больных с острым деструктивным холециститом (ОДХ) сделать
операцией выбора лапароскопическую холецистэктомию (ЛХЭ). Это значительно улучшило результаты лечения данной хирургической патологии у гериартрических пациентов,
снизив частоту осложнений и летальных исходов [3, 5].
Однако данные о частоте послеоперационных осложнений у лиц пожилого и старческого возраста различны и противоречивы. Так,
недавнее исследование L.B.J. Nielsen at al. [7]
показывает, что возраст пациента играет роль
в развитии осложнений в послеоперационном
периоде независимо от сопутствующей патологии. Ряд авторов при ОДХ у больных старших возрастных групп выбор оставляют за
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холецистэктомией традиционным доступом
[1, 2, 4]. Напротив, A. Agrusa at al. [8], A. Rao at
al. [9], C Aprea at al. [6] предоставили данные о
низкой частоте послеоперационных осложнений и смертности у больных пожилого и старческого возраста после ЛХЭ при ОДХ.
Цель исследования
Провести сравнительную оценку результатов лечения ОДХ у больных разных возрастных групп, которым произведена ЛХЭ, и оптимизировать метод ЛХЭ у больных в возрастной
группе старше 60 лет с сердечной недостаточностью ишемического генеза.
Материалы и методы исследований
Проведен анализ результатов лечения 1085
больных разных возрастных групп, которым
произведена ЛХЭ по поводу ОДХ. Больные
49
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поступили на лечение в хирургическое отделение Александровской клинической больницы
г. Киева и Киевской городской клинической
больницы № 9 в период с 2009 по 2014 г. Анализ
возрастного спектра больных показал следующее распределение: до 59 лет – 332 (30,6 %), от
60 до 74 лет – 501 (46,2 %), от 75 до 89 лет – 246
(22,8 %), от 90 лет и более – 6 (0,4 %). Мужчин
– 203(18,7 %), женщин – 882 (81,3 %). В зависимости от возрастной категории и программы
хирургического вмешательства больные были
распределены на три группы. I группу (n=332)
составили пациенты в возрасте до 59 лет, II
(n=606) и III (n=147) группы пациенты в возрасте 60 лет и старше. При этом, в I и II группах санация очага воспаления осуществлялась физиологическим раствором и раствором
декаметоксина. В III группе, после санации
очага воспаления физиологическим раствором
проводили ее орошение лечебными бактериофагами (БФ). Сопутствующая патология в
I группе присутствовала у 125 (37,7 %) больных, преимущественно в возрастной категории от 45 до 59 лет, во II и III группах каждый
пациент страдал сопутствующим заболеванием. Больные с ишемической болезнью сердца
(ИБС), сердечной недостаточностью I – II А
(Б), функциональным классом I – III в I группе составили 41 (12,3 %), во II – 474 (78,2 %),
в III – 125 (85 %) пациентов. Распределение
больных в группах по тяжести состояния TG
13 [10], характеру морфологических изменений
в желчном пузыре (ЖП) и клиническому течению представлено в табл. 1.
Таблица 1
Распределение больных TG13, морфологических
изменений в ЖП и клиническому течению
I
II
III
абс.
%
абс.
%
абс.
%
TG13:
Grade I
222 66,9 216 35,6 38 25,9
Grade II
107 32,2 381 62,9 104 70,7
Grade III
3
0,9
9
1,5
5
3,4
Морфологические изменения в ЖП и клиническое течение:
Флегмонозная форма
272 81,9 270 44,6 64 43,5
Гангренозная форма
60
18,1 336 55,4 83 56,5
Паравезикальный ин122 36,7 461 76,1 116 78,9
фильтрат
Паравезикальный абс3
0,9
16
2,6
7
4,8
цесс
Перфорация ЖП
12
3,6
68
11,2
18 12,3
Местный перитонит
138 22,8 379 62,5 95 64,6
Диффузный перитонит
3
0,9
27
4,5
14
9,5
Наблюдаемые группы

Больным осуществляли исследование показателей острого холецистита [10], инструментальные методы исследования (ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной
полости (БП), по показаниям – компьютерная
томография БП, эндоскопическая ретроград50

ная холангиопанкреатография (ЭРХПГ), магнито-резонансная холангиопанкреатография,
рентгенография грудной и БП, фиброгастродуоденоскопия). У больных (в I группе у 37,
во II – у 214, в III – у 125) с ИБС, нарушением
ритма для оценки частоты аритмии и частоты продолжительности эпизодов ишемии использовали холтеровское мониторирование.
По проводимой комплексной консервативной
противовоспалительной терапии в пред- и
послеоперационном периодах больные во всех
группах были сопоставимы.
ЛХЭ выполняли стандартно. Оперативное
вмешательство в I и II группах заканчивали
санацией очага воспаления физиологическим раствором и раствором декаметоксина, дренированием БП. В III группе после
ЛХЭ и санации очага воспаления физиологическим раствором область очага воспаления орашали одним из лечебных БФ в
объеме 20–40 мл. Использовали лечебные
БФ: колипротейный, пиобактериофаг поливалентный (секстафаг), интестибактериофаг
или смешанный БФ в равных пропорциях.
При перитоните, в зависимости от распространенности, БП орошали БФ в объеме 50–
200 мл. В послеоперационном периоде через
трубчатые дренажи вводили БФ в объеме по
20 мл каждые 8 . По показаниям проводили
этапную видеолапароскопическую санацию
БП с использованием БФ.
Результаты исследований и их обсуждение
Сравнительный анализ результатов лечения
наблюдаемых больных показал определенную
разницу в клиническом течении острого холецистита в разных возрастных категориях на
момент операции. Так, паравезикальный инфильтрат во II и III группах встречался в 2 раза
чаще, паравезикальный абсцесс почти в 4 раза,
перфорация ЖП в 3 раза чаще, чем у больных I группы. Это может быть связано с тем,
что большинство больных с острым холециститом обращаются за медицинской помощью
слишком поздно. Соответственно, в ходе ЛХЭ
возникают технические сложности связанные
с повышенной кровоточивостью тканей, затрудненной идентификакцией пузырного протока, пузырной артерии и гепатикохоледоха.
Интраоперационные осложнения – повреждение гепатикохоледоха в I группе отмечено
у 1 (0,3 %) больного. Конверсия в связи с плотным паравезикальным инфильтратом выполнена в 1 (0,3 %) случае. Во II и III группах,
повреждение внепеченочных желчных путей
наблюдали у 2 (0,4 %) пациентов, конверсия
произведена 3 (0,5 %) пациентам. Характер
послеоперационных осложнений в наблюдаемых группах представлен в табл. 2.
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Таблица 2
Характер послеоперационных осложнений
Группы больных
Осложнения:
Нагноение послеоперационной раны
Серома послеоперационной раны
Абсцесс брюшной
полости
Длительное (более 5 сут)
желчеистечение по
дренажу
Инфильтрат брюшной
полости
Пневмония, плеврит
Послеоперационная
летальность

I

II

III

абс.

%

абс.

%

абс.

%

6

1,8

11

1,8

0

0

6

1,8

12

2,0

2,0

1,4

1

0,3

2

0,3

0

0

2

0,6

4

0,5

4,0

0,5

5

1,5

11

1,8

1

0,7

0

0

1

0,2

0

0

0

0

0

0

0

Обращает на себя внимание, что особой разницы в возникновении послеоперационных
гнойно-воспалительных осложнений у больных разных возрастных групп не выявлено.
Напротив, в группе, где применяли БФ, отсутствовали гнойные осложнения со стороны раны и БП. У больных с ИБС, по данным
холтеровского мониторирования, динамика
ишемических изменений в ходе проводимого
лечения имела следующий характер: во всех
группах наблюдалось уменьшение количества
эпизодов ишемии. В I группе их количество

уменьшилось на 80 %, во II — на 64,2 %, в III
— на 88 %. Отмечено уменьшение времени общей продолжительности ишемии в I группе
на 82,4 %, во II — на 71,7 %, в III — на 92,2 %.
В III группе динамика уменьшения общей продолжительности ишемии была наиболее выраженной, что может быть обусловлено более
быстрым регрессированием воспалительного
процесса на фоне применения БФ и уменьшением проявлений эндогенной интоксикации,
снижая степень ишемического и гипоксического повреждения миокарда.
Выводы
Сравнительный анализ результатов лечения
больных разных возрастных групп, которым
произведена ЛХЭ по поводу ОДХ показал, что
у больных пожилого и старческого возраста количество послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений не превышает таковых
в группе больных до 59 лет. Применение лечебных БФ позволило предупредить возникновение гнойных осложнений, а у больных с ИБС
за счет быстрого регрессирования воспалительного процесса и уменьшения проявлений
эндогенной интоксикации уменьшить частоту
эпизодов ишемии миокарда на 23,8 и 15,8 % в
сравнении с аналогичной возрастной группой
и группой больных до 59 лет соответственно.
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Резюме. Проведено аналіз результатів лікування 1085 хворих
різних вікових груп, які перебували на лікуванні в хірургічному відділенні Олександрівської клінічної лікарні м. Києва та
Київської міської клінічної лікарні № 9 в період з 2009 по 2014,
яким з приводу гострого деструктивного холециститу (ГДХ)
проведена лапароскопічна холецистектомія (ЛХЕ). Чоловіків
було 203 (18,7 %), жінок — 882 (81,3 %). Залежно від вікової
категорії та програми хірургічного втручання хворі були розподілені на три групи. I групу (n = 332) склали пацієнти у віці
до 59 років, II (n = 606) і III (n = 147) групи пацієнти віком 60
років і старше. У I і II групах санація вогнища запалення здійснювалася фізіологічним розчином і розчином декаметоксину. У III групі після санації вогнища запалення фізіологічним
розчином проводили її зрошення лікувальними бактеріофагами (БФ). Порівняльний аналіз результатів лікування хворих різних вікових груп, яким зроблена ЛХЕ з приводу ГДХ,
показав, що у хворих похилого та старечого віку кількість післяопераційних гнійно-запальних ускладнень не перевищує
таких у групі хворих до 59 років. Застосування лікувальних
БФ дозволило попередити виникнення гнійних ускладнень,
а у хворих з ішемічною хворобою серця за рахунок швидкого
регресування запального процесу і зменшення проявів ендогенної інтоксикації зменшити частоту епізодів ішемії міокарда
на 23,8 і 15,8 % в порівнянні з аналогічною віковою групою і
групою хворих до 59 років відповідно.
Ключові слова: холецистит, лапароскопічна холецистектомія, серцева недостатність.

Summary. 1085 patients of different age groups had laparoscopic
cholecystectomy (LCE) for acute destructive cholecystitis and were
studied in surgical department of Kiev Alexander Clinic hospital
and Kiev City Clinical hospital № 9 in a period 2009-2014. Patients
included 203 (18,7 %) men and 882 (81,3 %) women. Patients were
divided into three groups depending on the age and surgery method.
Group I (n=332) included patients under 59 years, group II (n=606)
and group III (n=147) included patients aged 60 years and older. Saline solution and decametoxine were used for inflammation focus
sanitation in groups I and II. Therapeutic bacteriophages (BF) were
used for inflammatory focus irrigation after saline solution in group
III. Comparative analysis of treatment outcomes for patients with
ADC of different age groups after LCE revealed that the number of
postoperative inflammatory complications in elderly and senile patients did not exceed such in patients less than 59 years. Therapeutic
bacteriophages allowed to prevent the septic complications occurrence and to reduce the frequency of myocardial ischemia episodes
by 23,8 % and 15,8 % in patients with coronary heart disease due to
rapid inflammation regression and endogenous intoxication reduction compared with a similar age group and patients under 59 years
respectively.
Key words: cholecystitis, laparoscopic cholecystectomy, heart failure.
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДА УЗИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТЬЮ
Резюме. Проанализированы результаты лечения 1035 больных с острой непроходимостью кишечника (ОНК). Установлено диагностическое преимущество метода ультразвукового
исследования (УЗИ) в сравнении с данными рентгенисследования. Диагностическая ценность УЗИ независимо от природы непроходимости составила 100 %, а рентгенологическое исследование – от 33 до 78 %. Своевременная диагностика ОНК
и адекватний объем оперативного вмешательства позволили
улучшить результаты лечения больных ОКН. Из 1035 больных
умерло 43, летальность составила 3,3 %.
Ключевые слова: острая кишечная непроходимость, ультразвуковое исследование.

Введение
Результаты лечения больных с острой непроходимостью кишечника (ОНК) во многом
зависят от длительности заболевания, сроков
и объема оперативного вмешательства [2, 3, 6].
Практика показывает, что своевременная операция, выполненная больным ОНК, снижает
существенно количество летальных исходов [2,
4, 6]. Это может быть достигнуто лишь тогда,
когда есть возможность выявить илеус на этапе
его формирования до момента развития синдрома энтеральной недостаточности и гнойносептических осложнений [1, 2, 3, 5, 7, 8, 9].
Цель исследований
Улучшить результаты лечения больных ОНК
с помощью своевременной диагностики заболевания и адекватного объема оперативного
вмешательства.
Материалы и методы исследований
Проанализированы 1035 историй болезни
больных, находившихся на лечении в клинике, за последние 15 лет. Возраст их составил от
18 до 87 лет; время поступления в стационар —
от 1 часа до 14 суток с момента заболевания.
Диагноз ОНК ставили на основании анамнеза, данных объективного осмотра, клиникобиохимического анализа крови, данных УЗИ
и рентген исследования.
Результаты исследований и их обсуждение
На время поступления в стационар больных с ОНК оказывало существенное влияние
тип кишечной непроходимости. Выраженный
болевой синдром, соответствующий странгуляционному и смешанному типу илеуса,
был причиной госпитализации пациентов в
первые часы и сутки от начала заболевания.
В то время как больные обтурационной непроходимостью кишечника, с медленно нарастаKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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ющей клиникой, поступали в стационар спустя 3–5 и более суток с момента заболевания.
В этих случаях тяжесть состояния больных
была обусловлена длительностью заболевания
и степенью выраженности морфологических
изменений в кишке. Распределение частоты
субъективных и объективных признаков ОКН
в зависимости от типа механической непроходимости представлено в табл. 1.
Таблица 1
Частота выявляемости клинических признаков
механической кишечной непроходимости
Клинические признаки
механической кишечной
непроходи-мости
Субъективные:
боли в животе
рвота
сухость во рту
задержка стула и газов
Объективные:
вздутие живота
боль при пальпации
симптомы раздражения
брюшины
усиление перистальтики
асимметрия живота
стоки более 500 мл
олигоурия

Механическая кишечная
непроходимость
СмешанСтрангуОбтураная
ляционционная
(n = 579),
ная
(n = 332),
%
(n =124), %
%
100
71,2
47
81

100
85,7
56,8
89

71
62
56,8
100

84,8
72,7

88,6
100

86,4
83,0

34,2
60,6
21,2
31,8
4,5

45,7
71,4
14,3
21,4
14,3

25,1
29,7
18,9
32,4
2,7

Из таблицы следует, что наиболее выраженные клинические проявления илеуса выявлены в группе со странгуляционной и смешанной КН. Менее выражены клинические
проявления отмечены у больных ОНК обтурационного генеза, в то время как именно
в этой группе больных обнаружены наиболее
выраженные изменения в клинических и биохимических анализах крови (табл. 2).
В качестве основных инструментальных
методов исследования больным с ОНК была произведена обзорная рентгенография и
УЗИ органов брюшной полости. Полученные
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результаты
исследований
представлены
в табл. 3. Следует отметить, что рентгенологическое исследование выполнено только у 82 %
больных; 86 пациентам рентгенологическое
исследование не удалось провести из-за тяжести их состояния.
Таблица 2
Лабораторные показатели у больных с механической
кишечной непроходимостью

Лабораторные показатели

Клинический анализ крови:
повышение гемоглобина
понижение гемоглобина
повышение гематокрита
лейкоцитоз
увеличение СОЭ
Биохимические анализы
крови:
гипонатремия
гипокалиэмия
гипохлорэмия
гипопротеинемия
повышение печеночных проб

Механическая кишечная
непроходимость
странгусмешанобтураляционная
ционная
ная
(n = 579),
(n = 332),
(n = 124),
%
%
%
21,2
24,2
51,5
47,0
30,3

28,6
35,7
35,7
50,0
64,3

2,7
51,4
46,2
51,4
56,8

15,2
7,6
1,5
21,2
16,7

35,7
14,2
7,1
42,9
57,1

21,6
10,8
2,7
35,1
52,4

Таблица 3
Сравнительная оценка рентгенологических и
ультразвуковых признаков механической кишечной
непроходимости

Выявленные признаки

Рентгенологические:
• пневматоз кишечника
• воздушные арки
• чаши Клойбера
Ультразвуковые:
• феномен «секвестрации
жидкости» в просвет
кишки
• гиперпневматоз
кишечника
• расширение просвета
кишки (≥2,0 см)
• возвратно-поступательное движение содержимого кишки
• увеличение высоты
керкриновых складок
• свободная жидкость
в брюшной полости
• увеличение расстояния
между керкринговыми
складками
• наличие патологических очагов в брюшной
полости

Механическая кишечная
непроходимость
странгусмешанобтурациляционная
онная
ная
(n = 579),
(n = 332),
(n = 124),
%
%
%
77,4
39,6
50,9

33,3
44,4
77,7

66,7
33,3
57,6

100

100

100

100

100

100

92,48

100

97,3

95,5

92,9

94,6

95,5

85,7

78,4

19,7

14,3

27,0

39,4

14,3

27,0
68,4

Из таблицы видно, что при поступлении
частота выявляемости одного из основных
рентгенологических признаков — чаш Клойбера не превышала 77,7 % в группе больных
со странгуляционной КН. Известно, что при
этом виде непроходимости и клинические
и рентгенологические признаки разви ваются
значительно быстрее и проявляются более яр54

ко. Несмотря на это у 22,3 % больных со страгуляционной кишечной непроходимостью при
рентгенологическом исследовании чаш Клойбера, которые являются основным показанием к оперативному вмешательству, не были
обнаружены. У больных со смешанной и обтурационной кишечной непроходимостью выявляемость чаш Клойбера при поступлении
составила всего лишь 50,9–57,6 %.
В эти же сроки УЗИ органов брюшной полости, для выполнения которого тяжесть состояния не имела значения, позволило обнаружить
признаки механической кишечной непроходимости в 92,9–100 % случаев — независимо от
причины, вызвавшей илеус.
Из 703 больных со смешанной и странугляционной КН во время первичного УЗИ у 132
(18,7 %) пациентов наряду с другими признаками механической КН была обнаружена свободная жидкость в брюшной полости и замедление перистальтики. Это свидетельствовало
о начинающемся перитоните. Больным этой
группы была выполнена экстренная операция
после проведения интенсивной подготовки
в условиях реанимационного отделения. Необходимость в попытке консервативно разрешить илеус и повторно проводить инструментальные исследования у них отсутствовала.
Во время операции у этих больных был подтвержден диагноз ОНК механического генеза с
наличием выпота в брюшной полости. Объем
оперативного вмешательства определялся степенью морфологических изменений в пораженном участке кишки, у 34 больных была
выполнена резекция нежизнеспособного сегмента кишки с наложением анастомоза и назогастральной интубацией кишечника. У 65
больных после рассечения спаек, измененные
сегменты кишки признаны жизнеспособными, однако переполненные петли приводящего отдела кишки также потребовали выполнения интубации кишечника.
У 33 больных с длительностью заболевания менее суток после ликвидации непроходимости интубация кишечника не произведена
в связи с отсутствием показаний.
В этой группе умерло 15 (11 %) больных:
5 — от продолжающегося перитонита и 5 — от
пневмонии. У 2 развилась эмболия ветвей легочной артерии, и у 3 — была прогрессирующая легочно-сердечная недостаточность.
У 579 больных со смешанной ОКН при УЗИ
наряду с признаками илеуса была сохранена перистальтика кишечника, что позволило
применить консервативную тактику лечения
после которой у 238 (41 %) больных улучшения состояния не наблюдалось. При повторном рентгенологическом исследовании у этих
больных в 26 % случаев было отмечено нарасХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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тание чаш Клойбера. В это же время при повторном УЗИ отрицательная динамика была
обнаружена у 87 % больных. Учитывая отсутствие эффекта от консервативного лечения,
на основании данных УЗИ были определены
показания к оперативному лечению.
Во время операции во всех случаях подтвержден диагноз острой механической непроходимости кишечника, вызванный спаечным
процессом. При осмотре кишечник был жизнеспособен с сохраненной перистальтикой.
Объем оперативного вмешательства заключался в ликвидации непроходимости, после предварительного опорожнения кишечника с помощью трансназального зонда и последующим
его извлечением. Только у 141 больного зонд
был оставлен в кишке на 5–7 суток с «каркасной» целью. В этой группе умерло 5 больных.
Причиной смерти у 3 явилась легочно-сердечная недостаточность, у одного — инсульт, у одного — эмболия ветвей легочной артерии.
После консервативной терапии клинически
состояние улучшилось у 341 (59 %) больного.
У них уменьшились или прекратились боли
в животе, отошли газы. При повторно выполненной им обзорной рентгенографии органов
брюшной полости в 32 % случаев признаков
непроходимости не обнаружено. Проведенное
в эти же сроки УЗИ показало, что у 328 (94 %)
пациентов уменьшилась ширина просвета кишечника до 1,2 см, а перистальтика стала равномерной. Это свидетельствовало о разрешении острой кишечной непроходимости.
После проведенного консервативного лечения у 13 больных состояние при повторном
осмотре не ухудшилось. Четверо из них субъективно отмеча ли уменьшение болей. Однако при
проведенном ультразвуковом исследовании
уменьшение ширины петель кишки не обнаружено. Эти больные, несмотря на отсутствие
отрицательной клиники, также оперированы
в срочном порядке. Произведена ликвидация
непроходимости спаечного генеза, операция во
всех случаях завершена интубацией кишечника. Летальных исходов среди них не было.
Из 332 больных с обтурационной КН, несмотря на отсутствие перитонита, 9 — оперированы в срочном порядке. При рентгенологическом исследовании у этих больных признаков
ОНК не было обнаружено ни в одном случае,
а во время УЗИ — обнаружена обтурация тонкой кишки желчным камнем. Длительность
предоперационной подготовки составила от 4
до 6 часов и была обусловлена тяжестью состояния этих больных. Оперативное лечение заключалось в энтеротомии и удалении камней.
У одного больного выполнена трансназальная
интубация кишечника. Летальных исходов у
этих больных не зарегистрировано.
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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У пациентов с обтурационной толсто-тонкокишечной непроходимостью кишки опухолевого генеза (323) продолжительность подготовки определялась общим состоянием больных,
компенсаторными возможностями функции
витальных органов, а также стадией развития
онкологического процесса.
У 122 больных кроме эхографических признаков КН был обнаружен симптом «ложной
почки», соответствующий локализации опухоли, а следовательно, и уровню препятствия.
Одновременно с этим в 109 случаях выявлены
метастазы в печени и в 98 — обнаружена свободная жидкость в брюшной полости. Все это
сыграло существенную роль в выборе тактики
лечения и объеме оперативного вмешательства.
В тех случаях, когда при поступлении наряду с признаками ОКН обнаружена жидкость
в брюшной полости, свидетельствующая о
перитоните, сразу начата предоперационная
подготовка, длительность и объем которой
определял анестезиолог.
Больным с наличием метастазов в печени
и заранее известным уровнем обструкции под
местной анестезией были наложены разгрузочные колостомы выше места обтурации.
У 13 пациентов с опухолью правой половины
ободочной кишки под общим обезболиванием
сформированы обходные илеотраневер-зоанастомозы с последующей трансназальной интубацией тонкой кишки. Умерло 6 больных. Основной причиной смерти явилась легочно-сердечная патология на фоне раковой интоксикации.
Больным (213), с установленным методом
УЗИ диагнозом толсто-тонкокишечной непроходимости, отсутствием признаков перитонита и отдаленных метастазов, была проведена консервативная терапия, которая у 112 пациентов оказалась неэффективной. Это было
подтверждено данными УЗИ, хотя клинически общее состояние больных не ухудшилось.
Им была в срочном порядке произведена лапаротомия, во время которой диагноз подтвержден во всех случаях.
У тех больных, где опухоль технически была
удалима (88) выполнена операция Гартмана.
Там, где опухоль была неудалима (20), наложен обходной анастомоз с обязательной декомпрессией тонкой кишки назоинтестинальным
зондом. У 4 больных с карциноматозом брюшины была выведена колостома выше места
обструкции. Больные, у которых удалось разрешить непроходимость консервативным методом (101), были оперированы в плановом
порядке. Им была выполнена резекция кишки
с опухолью и сформированы внутрибрюшные
анастомозы. Умерло 8 пациентов от гнойносептических осложнений и возрастной легочно-сердечной патологии.
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Выводы
Метод УЗИ в сравнении с рентгенологическим исследованием является более информативным в диагностике ОКН .
С помощью ультразвукового исследования
можно выявить ОКН на стадии ее начального
формирования, а в отдельных случаях определить уровень и причину обструкции кишки.

Возможность до операции определить уровень обструкции кишки у больных с ОНК опухолевого генеза и наличие отдаленных метастазов позволяет применять минимальный и
в тоже время адекватный объем оперативного
вмешательства.
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9. Тамм Т. И. Морфологические критерии ультразвуковой диагностики острой кишечной непроходимости
/ Т. И. Тамм, В. Д. Садчиков, А. Я. Бардюк // Экспериментальная и клиническая медицина. — 2000. —
№ 3. — C. 112 – 114.

Резюме. Проаналізовано результати лікування 1035 хворих з гострою непрохідністю кишечника (ОНК). Встановлено
діагностичну перевагу методу ультразвукового дослідження
(УЗД) в порівнянні з даними рентгенологічного дослідження.
Діагностична цінність УЗД незалежно від природи непрохідності склала 100 %, а рентгенологічне дослідження — від 33 до
78 %. Своєчасна діагностика ОНК і адекватний обсяг оперативного втручання дозволили поліпшити результати лікування хворих ГКН. З 1035 хворих померло 43, летальність склала
3,3 %.
Ключові слова: гостра кишкова непрохідність, ультразвукове
дослідження.

Summary. The results of the treatment of 1035 patients with acute
intestinal obstruction (AIO) are analyzed. It has been also ascertained
that there are diagnostic advantages of the ultrasound examination in
comparison with the X- ray. The diagnostic value of ultrasound examination made up 100 % irrespective of the ileuses’ nature, the X-ray method — 33–78 %. Timely diagnosis and the adequate surgical intervention allowed improving the results of the AIO patients’ treatment.
43 patients have died, mortality percentage — 3,3 %.
Key words: аcute intestinal obstruction, ultrasound examination.

ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 2(71) 2015

QUESTIONS OF TREATMENT OF INTESTINAL OBSTRUCTION

В. В. Непомнящий, С. Г. Белов,
Е. А. Шакалова, И. А. Дворник
Харьковская медицинская
академия последипломного
образования
© Коллектив авторов

ВЫБОР АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
У БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ
КИШЕЧНИКА
Резюме. На модели экспериментальной острой механической непроходимости кишечника (ОНК) установлено, что
кишка, расположенная выше места препятствия, по мере развития в ней гнойного воспаления уже через 12 ч теряет способность накапливать в своей стенке препараты из групп
аминогликозидов и пенициллинов. В тоже время сохраняет
способность кумулировать и удерживать в бактерицидных
концентрациях в течение 48 ч препараты из групп цефалоспоринов и фторхинолонов. Результаты экспериментального
исследования подтверждены в клинике при лечении 95 больных острым илеусом. Частота гнойных осложнений в группе больных, получавших аминогликозиды и пенициллины
составляет 33,3 %, а в группе, получавших цефалоспорины
и фторхинолоны – 21 %.
Ключевые слова: острая непроходимость кишечника, антибактериальная терапия, гнойные осложнения.

Введение
В последние десятилетия число больных
острой непроходимостью кишечника (ОНК)
в структуре ургентной патологии не уменьшается, а возрастает и составляет 3,8–6,1 % среди
всех неотложных хирургических заболеваний
органов брюшной полости [1, 6]. Несмотря на
небольшие цифры, данная патология по летальным исходам делит первое и второе место
с острым панкреатитом. Так, по данным разных авторов послеоперационная летальность
при ОНК составляет 17–21 % [2–4]. Ряд исследователей отдельно выделяют летальность
при странгуляционной ОНК, которая составляет от 8 до 25 %, а при толстокишечной непроходимости, особенно опухолевого генеза,
летальность достигает 25–40 % [5, 6, 7, 10].
Чаще всего летальные исходы отмечены у тех
больных ОНК, которые поступили в стационар в поздние сроки спустя 2 и более суток.
В этой группе цифры летальности составляют 37–49 % независимо от причины непроходимости [1–3]. Многие авторы отмечают, что
основной причиной неблагоприятных исходов в этих случаях являются различного рода
гнойно–септические осложнения: нагноение
ран, возникающие в 11–77 %, послеоперационный перитонит, выявленный в 3,5 %, несостоятельность межкишечных анастамозов,
развившаяся в 6–17 % и абсцессы брюшной
полости, сформированные в 4–11 % случаев
[7, 8, 9]. В настоящее время основным способом
профилактики гнойных осложнений у больных ОНК является антибактериальная терапия, которую проводят системно или местно,
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с помощью антибиотиков, введенных в просвет кишки. Выбор способа введения антибактериального препарата при ОНК в просвет кишки эмпиричен и научно не обоснован,
а системное использование даже антибиотиков последних поколений существенно не снизило число гнойных осложнений. [6, 7, 8]
Цель исследования
Обосновать в эксперименте и изучить в клинике целесообразность применения цефалоспоринов и фторхинолонов при механическом
илеусе.
Материалы и методы исследования
Работа основана на данных экспериментального исследования и результатах лечения больных ОНК, находившихся на лечении
в клинике с 2012 по 2013 гг.
Экспериментальный
раздел
выполнен
на модели механической ОНК у 40 животных, которые были разделены на 5 групп по 8
в каждой. Первая группа животных (контрольная) не получала антибактериальной терапии.
Животные второй группы получали препарат пенициллинового ряда, третьей – антибиотик из группы аминогликозидов, четвертой – из группы цефалоспоринов и пятая
группа получала препарат из класса фторхинолонов. Через 12, 24, 36 и 48 часов животных
выводили из эксперимента и проводили гистологическое исследование фрагмента кишки, расположенной над местом препятствия
и определяли в стенке этой кишки количество
каждого антибактериального препарата мето57
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дом высокоэффективной жидкостной хромотографии. Клинический раздел работы включал 176 больных с подтвержденным диагнозом
ОНК, возраст которых варьировал от 18 до 88
лет, мужчин было 106 (60,2 %), женщин – 70
(39,8 %). Среди пациентов у 62(35,2 %) была
диагностирована спаечная ОНК, а у 82(46,6 %)
– ОНК вызванная обтурацией кишки опухолью, и у 32(17,5 %) – причиной непроходимости явились ущемленные грыжи. Сроки поступления составили от 2 ч до 6 сут. от начала заболевания. Согласно цели клинического
исследования больные были разделены на 2
группы. Первую группу составили 81 пациент,
у которых антибактериальную терапию проводили в лечебном режиме препаратами пенициллинового ряда и аминогликазидами. Во
второй группе (95 пациентов) – антибактериальную терапию в лечебном режиме начинали
сразу после установления диагноза. Из них 48
пациентов получали препараты группы фторхинолонов, а 47 больным были назначены препараты цефалоспоринового ряда.
Результаты исследований и их обсуждение
На основании экскпериментальных исследований было установлено, что в биоптатах
стенки кишки животных с острым илеусом
через 12 ч, количество ампициллина составило – 0,262 мг/г, гентамицина – 0,343 мг/г,
офрамакса – 0,224 мг/г и цифрана – 0,245 мг/г.
Через 24 ч количество ампициллина составляло 0,122 мг/г, гентамицина – 0,26 мг/г, офрамакса – 0,181 мг/г и цифрана – 0,183 мг/г.
Через 36 ч в изученных биоптатах было выделено следующее количество антибиотиков:
ампициллина – 0,066 мг/г, гентамицина –
0,121 мг/г, офрамакса – 0,168 мг/л, цифрана –
0,127 мг/г.
Через 48 ч количество ампициллина составило 0,031 мг/г, гентамицина – 0,023 мг/г, оф-

рамакса – 0,135 мг/г, цифрана – 0,1 мг/г. После определения количественного накопления
каждого препарата в стенке кишки производили сравнение с их минимальной подавляющей концентрацией (МПК) по отношению к
возбудителям гнойной инфекции.
Исследование показало, что пенициллины
в наибольшем количестве накапливается в
стенке кишки через 12 ч от начала его введения, то есть в малоизмененных невоспаленных
тканях (рис. 1) В последующем, несмотря на
продолжающееся введение препарата в лечебном режиме, происходит снижение уровня его
концентрации в тканях кишечника. Через 48 ч
количество препарата было значительно ниже
МПК по отношению к чувствительной к нему
микрофлоре. Аналогичные изменения в стенке приводящей кишки происходят и с аминогликозидами. Количество препарата через 36 ч
от начала эксперимента составило всего 35 %
от начального уровня, что было значительно
меньше его МПК.
В биоптатах стенки кишки животных получавших препараты из групп цефалоспоринов и
фторхинолонов установлено, что исследуемые
антибактериальные препараты кумулируются
не только в малоизмененных тканях, но и в
стенке кишки с признаками гнойного энтерита. Количество их даже через 36 и 48 ч было выше или соответствовало МПК по отношению к
выделенной патогенной микрофлоре.
Таким образом, в эксперименте установлено, что стенка кишки на начальном этапе
формирования ОНК способна накапливать и
удерживать антибактериальные препараты в
бактерицидных дозах из группы пенициллинов, аминогликозидов, фторхинолонов и цефалоспоринов. По мере развития гнойного
воспаления в тканях кишки, ее способность
удерживать ампициллин и гентамицин теряется уже к 36 ч существования ОНК, в то время

Рис. Содержание антибактериальных препаратов в стенке воспаленной кишки (мг/г) у животных с механической ОНК
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как цефалоспорины и фторхинолоны обнаружены в бактерицидных концентрациях в кишечной стенке даже через 48 ч.
Эффективность антибактериальной терапии у оперированных больных по поводу ОНК
оценивали на основании основополагающих
клинических критериев течения послеоперационного периода — данными частоты сердечных сокращений (ЧСС), температуры тела,
восстановления перистальтики, изменениями
в клинических анализах крови и мочи, а также
характера и количества гнойно-септических
осложнений.
Установлено, что нормализация температуры
тела как у больных первой так и второй групп
происходила одновременно. Также не было существенной разницы в сроках восстановления
перистальтики в исследуемых группах и она
появлялась на 4–5 сут. после операции.
Анализ ЧСС показал, что в первые сутки
послеоперационного периода как в первой так
и во второй группах она была одинакова, но
уже к 5 суткам ЧСС во второй группе составляла (80 ± 6) в 1 мин, в то время как в первой
ЧСС составляла (94 ± 7) в 1 мин, только к 7–м
суткам ЧСС в первой группе достигала нормы
(p<0,05).
Эффективность предложенного лечения
ОНК во второй группе была отражена в анализах крови. Так, уровень лейкоцитоза во второй группе уже на 3-и сутки был ниже в сравнении с предыдущим и составлял соответственно (11,2 ± 2,8)×109 в 1 л и (9,7 ± 3,9)×109
в 1 л. В первой группе уровень лейкоцитоза к
3–м суткам оставался на прежнем уровне, как
и до операции и составлял (11,0 ± 3,9)×109 в 1 л.
Общее количество гнойно–септических осложнений во второй группе составило 21 %,
а в первой их количество зарегистрировано
у 33,3 % больных (табл.).
Таблица 1
Гнойно-септические осложнения у больных исследуемых
групп в послеоперационном периоде

Осложнения

Нагноение ран
Несостоятельность анастомоза
Перитонит
Межпетельные абсцессы
Пневмония
Пиелонефрит
Итого …

Группы больных
вторая
первая
группа
группа
(n=95)
(n=81)
абс. % абс.
%
3
3,1
8
9,8
0
0
2
2,5
0
0
2
2,5
2
2,1
5
6,1
4
4,2
4
4,9
8
8,4
6
7,4
20
21
27 33,3

Р

<0,05

<0,05
>0,05
>0,05

При анализе показателей структуры гнойных осложнений, которые возникли в послеоперационном периоде установлено, что в обоих группах чаще выявлялись воспалительные
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процессы в почках и пневмонии, которые были в 4,1 % случаев у больных второй и в 4,9 %
у больных первой группы. Количество пиелонефритов подтвержденных лабораторными
анализами было у 9,4 % больных первой группы и у 7,4 % больных второй группы.
Нагноение ран отмечено у 3,1 % больных,
получавших цефалоспорины и фторхинолоны
и 9,8 % больных, получавших пенициллины
с аминогликозидами. Следует отметить, что
у больных, второй группы, получавших фторхинолоны и цефалоспорины не встречались
такие грозные осложнения как несостоятельность анастомоза и перитонит. В то же время среди пациентов первой группы, получавших пенициллины и аминогликозиды эти осложнения зарегистрированы в 2,5 % случаев.
Общее количество гнойно–септических осложнений среди больных второй группы было
на 12,3 % меньше чем в первой.
Из 176 больных, оперированных по поводу ОНК, после операции умерло 12, послеоперационная летальность составила 6,8 %.
Среди оперированных 81 пациентов первой
группы умерло 8 (9,8 %). Причиной смерти был
гнойный перитонит — 4 случая, из которых
у трех была несостоятельность анастомоза,
и у 1 продолжающийся перитонит, который
был до операции. Двое больных умерли от
пневмонии, двое — от сердечно-сосудистой
недостаточности.
Из 95 оперированных во второй группе
умерло 4 (2,3 %). Причиной смерти у 2 больных
была острая сердечно-сосудистая недостаточность, у 1 — пневмония и у 1 — перитонит, как
следствие разгерметизированного межпетельного абсцесса.
Таким образом, результаты экспериментального исследования показали, что неизмененная стенка кишечника способна накапливать
и удерживать в бактерицидных концентрациях антибактериальные препараты наиболее
распространенные в клинической практике.
По мере развития гнойного воспаления, которое всегда развивается при механической
ОНК, в стенке кишки, последняя способна
удерживать в бактерицидных концентрациях
в течение 2 суток препараты из групп цефалоспоринов и фторхинолонов. Это подтверждено результатами клинического исследования,
которое показало, что системное применение
препаратов из групп цефалоспоринов и фторхинолонов позволило на 12,3 % снизить число
гнойных осложнений у больных ОНК, особенно со стороны брюшной полости.
Выводы
1. Эффективность антибактериальной терапии при ОНК, как способа профилактики
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гнойно–септических осложнений, зависит не
только от широты спектра действия антибиотика, но и от возможности его накопления в
стенке воспаленной кишки, расположенной
выше места препятствия.
2. На модели механической ОНК установлено, что воспаленная стенка кишки уже через 12 ч
не способна накапливать препараты из групп

пенициллинов и аминогликозидов, но сохраняет способность кумулировать и удерживать
в бактерицидных концентрациях препараты
из групп цефалоспоринов и фторхинолонов.
3. Уменьшение количества гнойных осложнений в послеоперационном периоде у больных ОНК связано с применением у них рациональной схемы антибактериальной терапии.
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Резюме. На моделі експериметнальної гострої механічної непрохідності кишківника (ГНК) встановлено, що кишка, яка
знаходиться вище місця перешкодження, по мірі розвитку
в неї гнійного запалення вже через 12 годин втрачує здібність
накопичувати у стінці препарати зі групи аміноглікозидів та
пеніцилінів. У цей же час зберігає здатність кумулювати та
утримувати у бактеріцидних концентраціях понад 48 годин
препарати груп цефалоспоринів та фторхінолонів. Результати
експериментального дослідження підтверджені у кліниці на
лікуванні понад 95 хворих гострим ілеусом. Частота гнійних
ускладнень у хворих, що отримували аміноглікозиди та пеніциліни складає 33,3 %, а у групі хворих, які отримували цефалоспорини та фторхінолони - 21 % .
Ключові слова: гостра непрохідність кишківника, антибактериальна терапія, гнійні ускладнення.
Summary. In the experimental model of the acute mechanical obstruction of the intestine was found that the bowel that situated upper
than obstruction by the development of suppurative inflammation
in it, after 12 hours lose its ability to accumulate in it wall preparates
from the group of penicillin’s and aminoglycosides. By the time it
keep its ability to cumulate and hold in bactericide concentration in
time of 48 hours preparates from the groups of cephalosporin’s and
fluoroqinalons. Results of the experimental invention was inproved
in clinic due treatment of the 95 patients by acute ilius. Frequency of
suppurative inflammation in group of patients that gat penicillin’s
and aminoglycosides cosist 33,3 % and in group that gat cephalosporin’s and fluoroqinalons – 21 %.
Kay words: аcute intestinal obstruction, purulent complications, antibacterial therapy.
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ІОНИ КАЛЬЦІЮ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ВІДНОВЛЕННІ
МОТОРИКИ ТРАВНОГО КАНАЛУ ПІСЛЯ
ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ
НЕПРОХІДНОСТІ ТОНКОЇ КИШКИ
Резюме. Порушення функції травного каналу у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки є однією з основних причин
незадовільних результатів у лікуванні цих пацієнтів. Проведено дослідження внутрішньоклітинних органел міоцитів,
вмісту іонів кальцію в м’язовій оболонці ТК за умов її гострої
непрохідності. Виявлено руйнування органел міоцитів, які
відповідають за регуляцію обміну іонів кальцію із істотним
зменшенням вмісту цих іонів у досліджуваних структурах.
При проведені ретроспективного аналізу медичних карт померлих хворих на ГНТК було встановлено відсутність перистальтики ТК у 82,76 % випадках, що супроводжувалося суттєвим зменшенням концентрації іонів кальцію в сироватці крові
цих пацієнтів. У хворих на ГНТК у післяопераційному періоді
визначається зниження концентрації іонів кальцію в сироватці крові, що корелюється із строками відновлення рухової
активності травного каналу. Обґрунтовується доцільність та
необхідність введення препаратів кальцію хворим після операції у таких пацієнтів для відновлення рухової активності
травного каналу. Пропонується алгоритм вибору лікувальних
чинників для корекції післяопераційної функціональної непрохідності тонкої кишки у хворих на ГНТК
Ключові слова: тонка кишка, непрохідність, міоцити, іони
кальцію, корекція.

Вступ
Гостра непрохідність тонкої кишки (ГНТК)
дотепер залишається складною й іноді трагічною хірургічною проблемою. Однією з основних причин летальних наслідків при цьому
захворюванні є порушення функції травного
каналу в ранньому періоді після операції та
розвитку синдрому інтоксикації [9]. І якщо
питання декомпресії ТК і евакуації кишкового
вмісту під час операції та після висвітлюються
в літературі достатньо широко в роботах вітчизняних хірургів [3], то методи відновлення
рухової активності цього органу досить різноманітні. Методи відновлення моторики ТК
є дискусійними і питання вибору того чи іншого методу стимуляції у хворих на ГНТК
остаточно ще не вирішено. Однією з причин
цього —є недостатнє визначення деяких механізмів скоротливої функції ТК в умовах її непрохідності.
Відомо, що іони натрію і калію, на які в першу чергу звертають увагу клініцисти, забезпечують підтримання трансмембранної різниці
потенціалів (потенціалу спокою) які необхідні
для життєдіяльності клітини. Поряд із ними
значну роль у забезпеченні процесів збудження, скорочення та функціональної активності
м’язової клітини відіграють іони кальцію [5, 6].
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У гладких м’язах скоротливу функцію забезпечує позаклітинний кальцій. Відомо, що
під час різних видів стимуляції гладких м’язів
(електростимуляції, медикаментозної та ін.)
концентрація іонів кальцію в міоплазмі може підвищуватися не тільки за рахунок поступлення його з міжклітинного середовища,
а й під час звільнення його з внутрішньоклітинного депо [6].
У регуляції Са2 приймає участь сарколемма, ретикулум та мітохондрії міоцитів [4, 5].
Досліджено, що саркоплазматичний ретикулум є універсальною внутрішньоклітинною
структурою і депом кальцієвих іонів, який забезпечує скоротливу функцію. Відомо, що мітохондрії можуть енергозалежним способом
активно накопичувати іони кальцію у сотні
разів більше, ніж початковий його вміст у цих
органелах [5].
Мета роботи
Покращення безпосередніх результатів хірургічного лікування хворих на ГНТК шляхом дослідження внутрішньоклітинних органел міоцитів, вмісту іонів кальцію в м’язовій
оболонці ТК для визначення показів до медикаментозної стимуляції моторики ТК за допомогою препаратів кальцію.
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Матеріали та методи досліджень
При вивченні структурних змін в оболонках тонкої кишки при механічній непрохідності кишки нами проведено експеримент на
53 білих статевозрілих щурах-самцях масою
196-204 г, які були розділені на 2-і групи: 1-а
група нараховувала 11 практично здорових інтактних тварин, що знаходилися в звичайних
умовах віварію, 2-а – 42 тварини із змодельованою тонкокишковою механічною непрохідністю, яка здійснювалася шляхом перев’язки
лігатурою тонкої кишки на відстані 2 см від
ілеоцекального кута [10]. Для електронно-мікроскопічних досліджень маленькі шматочки
кишки фіксували в 1 % розчині чотириокису
осмію, зневоднювали в спиртах і ацетоні та заливали в епоксидній смолі. Ультраструктурні
зрізи досліджували в електронному мікроскопі ЕМ – 125 К.
Проведено визначення вмісту Са2 у м’язовій
тканинні за методом В. В. Манько і співавт.
(2000) [7]. Дослідження проводилося на 3-ю
добу ГНТК.
Всі оперативні втручання на експериментальних тваринах проводили в умовах тіопентал-натрієвого наркозу та з дотриманням правил асептики та антисептики. В кінці
експерименту евтаназію тварин здійснювали
швидкою декапітацією в умовах тіопентал-натрієвого наркозу.
У клінічних умовах проведено дослідження
у 122пацієнтів хворих на ГНТК різні строки
після операції концентрацї іонів кальцію в
сироватці крові за допомогою фотометричної
методики на біохімічному апараті-аналізаторі
«Screen master plus» паралельно із визначенням
критеріїв відновлення моторно-евакуаторної
функції травного каналу. Ретроспетивно проаналізовано 29 медичних карт стаціонарного
хворого на ГНТК з летальним наслідком.
Результати дослідження та їх обговорення
При електронно-мікроскопічному дослідженні гладких міоцитів м’язової оболонки
стінки ТК в умовах механічної кишкової непрохідності (рис.) виявлено поліморфізм ультраструктурного стану клітин. Спостерігаються міоцити із світлою елктроннопрозорою та
темною осміофільною саркоплазмою. У світлих клітинах наявні деструктивні зміни, які
проявляються руйнуванням частини органел.
Окремі пучки міофіламентів частково зберігаються по периферії міоцитів. Більшість мітохондрій мають електронно-світлий матрикс,
редуковані кристи, навіть пошкоджені зовнішні мембрани. Канальці ендоплазматичної сітки та цистерни комплексу Гольджі нерівномірно потовщені, фрагментовані. У міоцитах мало кавеол та мікропухирців біля плазмолеми.
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У темних клітинах міофіламенти пере скорочені, частково гомогенізовані, склеєні, утворюють осміофільні подовгасті структури. Органели в таких міоцитах погано виявляються, вони
деструктивно змінені. Ядра клітин невеликі,
мають подовгасту форму, осміофільну каріоплазму, на окремих ділянках нечітку каріолему
та нерівномірно збільшені ділянки перинуклеарного простору. Такі структурні зміни в міоцитах м’язової оболонки ТК суттєво впливають на вміст іонів кальцію, що значно змінює
в них їх скоротливу функцію [8].

Рис. Глибокі зміни ультраструктурної організації м’язової
оболонки стінки тонкої кишки тварин
при експериментальній механічній непрохідності кишки.
Ядро (1) і цитоплазма (2) світлого міоцита, пошкоджені
органели (3), фрагмент темного міоцита (4). × 7000

Змінюється ультраструктурна організація
нейроцитів, гліальних клітин та нервових волокон у складі інтрамуральних міжм’язових
сплетінь. Реакція нейроцитів проявляється
розширенням просвітів, фрагментацією, дегрануляцією канальців ендоплазматичної сітки, значним зменшенням числа рибосом та
полісом, що є електронномікроскопічними
ознаками тігролізу. В нейроплазмі спостерігаються просвітлені з редукованими кристами
мітохондрії, фрагментовані, розширені цистерни та вакуолі комплексу Гольджі, значна
кількість лізосом. Ці зміни свідчать про погіршення інервації досліджуваного органа, що
істотно впливає на моторику ТК [2].
Виявлені структурні зміни в міоцитах
м’язової оболонки тонкої кишки характеризують збідніння в них внутрішньоклітинного кальцію. Це підтверджено визначенням
вмісту Са2 в м’язовому шарі ТК при експериментальній ГНТК. Так, концентрація іонів кальцію у інтактних тварин складала
(9,78 ±0,60) нмоль/мгтк., а у тварин із змодульованою патологією – (7,27±0,90) нмоль/мгтк
(Р < 0,01).
Результати проведених експериментальних досліджень свідчать, що гостра механічна
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непрохідність ТК призводить до суттєвих змін
її структурної організації на клітинному та
субклітинному рівнях, що істотно впливає на
вміст іонів кальцію в органелах міоцитів.
Ми усвідомлюємо про неможливість абсолютного переносу отриманих нами даних
в експерименті на перебіг ГНТК у людей, однак загальні закономірності розвитку патологічних процесів у живому організмі (не беручи
до уваги різну резистентність до патогенних
чинників, не однаковий генотип і інше) мають певну послідовність і значення у перебігу
захворювання.
При проведені ретроспективного аналізу було встановлено відсутність перистальтики ТК
в 24 (82,76 %) випадках, а її пригнічення –
в 5 (17,24 %), що сприяло розвитку синдрому поліорганної недостатності в 23 (79,31 %)
пацієнтів і, можливо, декомпесації серцевосудинної системи — у 5 (17,24 %) хворих, у 1
(3,45 %) — розвитку емболії легеневої артерії. Концентрація іонів кальцію в сироватці крові цих пацієнтів до операції склала
(2,282 ± 0,065) ммоль/л, в кінці лікування —
(1,532 ± 0,044) ммоль/л (Р < 0,01).
У клінічних умовах при дослідженні концентрації Са2+ у сироватці крові пацієнтів на ГНТК нами було отримано наступні дані. Перша доба післяопераційного періоду (2,258±0,063) ммоль/л, друга –
(1,780±0,057)
ммоль/л,
третя
–
(2,226±0,060) ммоль/л, сьома доба –
(2,533±0,075) ммоль/л (Р < 0,01). У хворих
оперованих на ГНТК відходження газів відбувалося у 80,3 % випадках на 3–5 добу після
операції, до кінця 7 доби — у всіх хворих, самостійний акт дефекації — на (6,151,25) добу.
При визначенні строків появи перистальтики кишки, відходження газів і наявності
акту дефекації визначався прямий кореляцій-

ний зв’язок із концентрацією іонів кальцію.
Таким чином, цілком доцільним, на нашу думку, є необхідність введення препаратів кальцію хворим після операції для відновлення
рухової активності травного каналу.
Результати наших попередніх досліджень [1]
і отримані нами дані дають можливість рекомендувати використання препаратів кальцію
для стимуляції моторики ТК після хірургічного лікування хворих на ГНТК у комплексі медикаментозної терапії в залежності від функціонального стану пацієнта і стадії перебігу
захворювання (табл.).
Отже, недостатнє відновлення вмісту електролітів, і в тому числі концентрації іонів кальцію в організмі пацієнтів хворих на ГНТК,
може призвести до виникнення в післяопераційному періоді парезу ТК і пояснювати випадки неефективності різних методів стимуляції травного каналу у певних хворих.
Висновки
1. У тварин із змодульованою непрохідністю
тонкої кишки ультраструктурно спостерігаються руйнування органел міоцитів, які відповідають за регуляцію обміну іонів кальцію.
2. При експериментальній непрохідності
тонкої кишки спостерігається істотне зменшення вмісту іонів кальцію в міоцитах м’язової
оболонки досліджуваного органу.
3. У хворих на гостру непрохідність тонкої кишки в післяопераційному періоді визначається зниження концентрації іонів кальцію у сироватці крові, що корелюється із
строками відновлення рухової активності
травного каналу.
4. Отримані результати вимагають корекції
вмісту іонів кальцію в організмі пацієнтів на
гостру непрохідність тонкої кишки в післяопераційному періоді.

Таблиця
Алгоритм вибору лікувальних чинників для корекції післяопераційної функціональної непрохідності тонкої кишки
у хворих на ГНТК
Лікувальні чинники
Антагоністи іонів кальцію
Розчини кальцію
α–токоферолу ацетат
Есенціальні фосфоліпіди
Розчин АТФ
Концентровані розчини глюкози
Декомпресія травного каналу
Пневмомасаж тонкої кишки
Ентеральне живлення

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

Стадія компенсації
(1, 2 період перебігу захворювання)
1 доба
2 доба
3 доба
+
±
—
—
±
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
±
—
+
+
+
+
+
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Стадія декомпенсації
(2, 3 період перебігу захворювання)
1 доба
2 доба
3 доба
—
—
—
—
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
—
±
+
—
+
+
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МОТОРИКИ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО
ТРАКТА ПОСЛЕ
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CALCIUM IONS AND
THEIR IMPORTANCE
IN RESTORING
GASTROINTESTINAL
MOTILITY AFTER
SURGICAL TREATMENT
OF ACUTE SMALL BOWEL
OBSTRUCTION
V. V. Benedict
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Резюме. Нарушение двигательной функции желудочно-кишечного тракта у больных с острой непроходимостью тонкой
кишки является одной из основных причин неудовлетворительных результатов лечения этих пациентов. Проведено
исследование внутриклеточных органелл миоцитов, содержания ионов кальция в мышечной оболочке тонкой кишки
в условиях ее острой непроходимости. Выявлено разрушение
органелл миоцитов, которые отвечают за регуляцию обмена
ионов кальция с существенным уменьшением содержания
этих ионов в исследуемых структурах. При проведении ретроспективного анализа медицинских карт умерших больных с
острой непроходимостью тонкого кишечника было установлено отсутствие перистальтики тонкой кишки в 82,76 % случаев, что сопровождалось существенным уменьшением концентрации ионов кальция в сыворотке крови этих пациентов.
У больных с острой непроходимостью тонкого кишечника в
послеоперационном периоде определяется снижение концентрации ионов кальция в сыворотке крови, что коррелируется
со сроками восстановления двигательной активности пищеварительного тракта. Обосновывается целесообразность и необходимость введения препаратов кальция больным после
операции у этих пациентов для восстановления двигательной
активности пищеварительного тракта. Предлагается алгоритм
выбора лечебных факторов для коррекции послеоперационной функциональной непроходимости у больных с острой непроходимостью тонкого кишечника.
Ключевые слова: тонкий кишечник, непроходимость, миоцити, ионы кальция, коррекция.

Summary. Motility disorders of the gastrointestinal tract in patients with acute obstruction of the small intestine is one of the main
reasons for the unsatisfactory results of treatment of these patients.
The study of intracellular organelles, myocyte calcium ions in the
muscular layer of the small intestine in the conditions of its acute
obstruction was performed. We revealed the destruction of organelles
of myocytes, which are responsible for the regulation of metabolism
of calcium ions with a significant decrease in the content of these
ions in these structures. A retrospective analysis of medical records
of patients who died with acute obstruction of the small intestine was
found to lack of peristalsis of the small intestine in 82.76% of cases,
which was accompanied by a significant decrease in the concentration of calcium ions in the blood serum of these patients. Patients
with acute small bowel obstruction in the postoperative period are
identified by the decrease in the concentration of calcium ions in the
blood serum, which is correlated with the terms of the recovery of
motor activity of the digestive tract. The expediency and the need for
calcium supplementation to patients after surgery in these patients to
restore motor activity of the digestive tract is justified. An algorithm
for selecting therapeutic factors for the correction of postoperative
functional obstruction in patients with acute small bowel obstruction
is proposed.
Key words: small intestine, obstruction, myocytes, calcium ions, correction.
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ГОСТРА ЖОВЧНОКАМ’ЯНА
НЕПРОХІДНІСТЬ КИШОК
Резюме. Вивчено результати лікування 13 хворих на гостру
непрохідність кишечника біліарного генезу. У всіх хворих в
анамнезі біла жовчнокам’яна хвороба. Хірургічна тактика була тотожною тактиці при гострій тонкокишковій обтураційній непрохідності іншого генезу. Аерохолія виявлена тільки
в однієї пацієнтки. При УЗД були виявлені запальні зміни
жовчного міхура, міхурово-кишкова нориця, аеробілія, кишковий стаз і дискоординація перистальтичних рухів. Ентеротомію виконували дистальніше нижнього полюса каменя на
незміненій ділянці тонкої кишки. Роз’єднання хронічної, з
масивним рубцевим перипроцесом, біліодигестивної нориці
виконували лише за деструктивного холециститі, перфорації
жовчного міхура чи дванадцятипалої кишки. Ускладнень і летальних випадків не було.
Ключові слова: кишкова непрохідність, жовчні камені, лікування.

Вступ
Гостра непрохідність кишок (ГНК) біліарного генезу є порівняно рідкісним 0,2-7,0 % захворюванням [2, 3, 7].
Бохан К. Л. [1], проаналізувавши публікації
в Росії за 100 років (з 1893 по 1993рр), знайшов
лише 750 спостережень біліарного ілеусу.
Уперше клінічну картину гострої кишкової непрохідності біліарного ґенезу описав
Monnod у 1827 році. Першу успішну операцію
при цій патології виконав М. 23650В. Скліфосовський у 1893 р. [1, 2].
За останні три десятиліття жовчнокам’яна
хвороба (ЖКХ) стала одним з найбільш розповсюджених захворювань у Європі в тому числі
і в Україні. Захворюваність на ЖКХ дорослого
населення постійно збільшується і вже досягла
18–25 %, а осіб віком понад 60 років — 35–55 %
[5]. Зростає також кількість її ускладнень, зокрема утворення біліодигестивних нориць,
через які конкременти з жовчного міхура можуть мігрувати у шлунково-кишковий тракт і
спричиняти обтурацію тонкої кишки. Можна
стверджувати, що ця патологія зустрічається
набагато частіше, ніж діагностується, оскільки деякі камені, просуваючись по кишечнику,
виводяться природним шляхом, після чого в
30–45 % хворих настає видужання [5]. Часто
спостерігається переміжна клінічна картина
непрохідності: камінь подразнює стінку кишки, вона спазмується і виникають ознаки непрохідності, після ліквідації або зменшення
яких конкремент переміщується кишечником
дистальніше. Обтурація кишки відбувається
в вузькій ділянці тонкої кишки приблизно
в 1 м віділеоцекального кута.
Жовчні конкременти цілком ймовірно можуть попадати в кишечник і через великий
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дуоденальний сосочок і в подальшому «виростати» в результаті нашарування на них твердих часток тонкокишкового хімусу або через
раніше накладені біліодигестивні анастомози
[4, 6, 9]. Відомо також, що при ГНК білі-арного
генезу завжди виникає набряк слизової оболонки навколо каменя, тому він навіть невеликого розміру може повністю перекрити просвіт
кишки [2, 4].
Часто клінічним ознакам непрохідності
кишки передують патогномонічні симптоми
гострого калькульозного холециститу, які потім поступово регресують. Інколи обтураційна
непрохідність є першою ознакою внутрішньої
жовчної нориці [4].
Недостатня, на наш погляд, поінформованість практичних хірургів сто-совно даної
патології та відсутність чітких діагностичних
критеріїв часто призводить до пізнього виявлення біліарного ілеусуі помилок у виборі
оптимальної хірургічної тактики. Цьому сприяє і те, що при жовчнокам’яній непрохідності
немає типового клінічного перебігу, особливо
в першу добу захворювання, оскільки, жовчні
конкременти можуть переміщуватись і спочатку частково перекривати просвіт кишки.
Крім того, порушення пасажу по кишечнику
відбувається повільно і часто ремітуючого характеру, тому симптоми ГНК бувають не досить виражені, інколи можуть навіть зникати,
а потім знову відновлюватись.
У діагностичному алгоритмі кишкової непрохідності найбільше значення надається
рентгенологічному дослідженню (оглядова та
з сульфатом барію
рентгенографія). Патогномонічним симптомом внутрішньої жовчної нориці прийнято
вважати аерохолію. Цю ознаку виявляють при
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рентгенологічному дослідженні у 4 %, при УЗД
– у 65 % [7]. За допомогою УЗД у 50 % хворих
у просвіті кишки можна спостерігати стійку
акустичну тінь, що давало підставу запідозрити конкремент.
Все це зумовлює складність проблеми діагностики і хірургічного лікування жовчнокам’яної ГНК.
Летальність і насьогодні залишається високою (12-70 %) [2, 4].
Мета дослідження
Проаналізувати результати хірургічного лікування хворих на гостру непрохідність кишок біліарного ґенезу та з’ясувати можливості доопераційної діагностики жовчнокам’яного ілеусу.
Матеріали та методи досліджень
У КУ «Сумська міська клінічна лікарня
№5» за період з 2000 по 2014 рік з приводу
жовчнокам’яної ГНК лікувалось 13 жінок віком від 62 до 86 років. До 24 годин від початку
захворювання було шпиталізовано 7 пацієнток, через 3 доби – 3, через 4 доби – 2 і через 7
діб – 1. При шпиталізації ГНК встановлена у
6, із них тільки в однієї пацієнтки запідозрено
жовчну норицю і біліарний ілеус. До операції
ЖКХ виявлена у 8 (61,5 %) хворих. Діагноз
у інших хворих: гострий апендицит (1), гострий панкреатит (2), дифузний перитоніт (1),
гострий тромбоз мезентеріальних судин (1).
Отже, жовчнокам’яна ГНК до операції була діагностована лише у однієї пацієнтки, в
інших — під час хірургічного втручання.
Результати досліджень та їх обговорення
Усі хворі скаржилися на нудоту, блювання,
затримку газів, відсутність дефекації, 8 пацієнток турбував переймоподібний біль у животі. При об’єктивному обстеженні с-м Валя виявлено у 6 хворих, с-м Склярова — у 6.
Хворим проводили загальноклінічне, лабораторне, рентгенологічне та інструментальне
дослідження, зокрема: оглядову рентгеноскопію та рентгенографію органів черевної порожнини, УЗД , пробу Шварца за допомогою барієвої суміші та контрастних (металевих) міток.
Оглядову і контрастну рентгенографію органів черевної порожнини вважаємо важливим
діагностичним критерієм. Дослідження дало
можливість виявити аерохолію, ознаки кишкового стазу. Жовчні камені в просвіті кишки
не були виявлені, оскільки не були рентгенконтрастними. Чаші Клойбера спостерігали у
7 пацієнток, гіперпневматоз — у 9, групування
контрастних міток — у 10.
При УЗД особливу увагу приділяли з’ясуванню стану позапечінкових жовчних шляхів,
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а також перистальтичним і антиперистальтичним рухам тонкої кишки.
Запальні зміни жовчного міхура, кишкова
нориця і аеробілія у поєднанні з кишковим
стазом свідчили про біліарний генез непрохідності.
Наявність клінічних симптомів ГНК, підтверджених УЗ і рентгенологічними дослідженнями, були показаннями до хірургічного
лікування.
У хворих із субкомпенсованим і декомпенсованим порушенням пасажу кишкового вмісту,
довготривалій затримці контрасту в шлунку,
відсутності його евакуації в кишечник, групуванні контрастних міток у певному місці
шлунково-кишкового тракту, наявності чаш
Клойбера, позитивному симптомі Кейсі виконували термінову операцію.
Пацієнткам з частковою ГНК проводили
консервативну терапію і динамічне спостереження з діагностичними заходами. Успішною
консервативну терапію вважали при регресії клінічних симптомів ГНК, підтверджених
рентгенологічними даними (евакуація барію і
контрастних міток у дистальні відділи ободової кишки).
Вважаємо, що довготривала консервативна
терапія і невиправдане зволікання з операцією може призвеcти до пролежня і перфорації
кишки та розвитку перитоніту. Тому за біліарного ілеусу хірургічна тактика була тотожною
тактиці за гострого тонкокишкової обтураційної непрохідності іншого генезу.
Всі 13 пацієнтів оперовані: в термін до 6 годин від часу надходження в стаціонар — 6 , від
24 до 48 годин — 7.
У 12 хворих виникла обтурація каменем дистальної половини термінального відділу тонкої кишки, у одної оперованої камінь знайдено
в ободовій кишці, що підтверджує ефективність консервативної терапії у деяких хворих і
можливість самоліквідації ГНК.
При виконанні операції важливими факторами, на наш погляд, є вибір місця ентеротомії, адекватного способу декомпресії кишечника, а також можливості та доцільності
реконструктивного втручання для ліквідації
міхурово-кишкової нориці.
Протягом багатьох років декомпресію тонкої кишки з аспірацією застійного кишкового
вмісту з метою усунення ендогенної інтоксикації під час операції та післяопераційному періоді, а також попередження неспроможності
швів ентеротомної рани, ми проводимо через
назогастральний зонд. Зонд виконував: а) каркасну функцію для профілактики спайкової
непрохідності; б) був засобом проведення раннього ентерального харчування; в) спрощував виявлення інших конкрементів в роздутих
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петлях кишок, що попереджало рецидив ГНК
резидуальними каменями у післяопераційному періоді.
В одної пацієнтки через неможливість провести зонд трансназально інтубація всієї тонкої кишки виконана через ентеротомну рану і
кінець зонда виведено в цекостому.
Особливої уваги, як свідчать дані літератури і власний досвід, заслуговує вибір місця
ентеротомії з метою видалення конкремента.
Існують різні погляди. Рекомендують [5] зміщувати жовчний конкремент в оральному напрямку і після цього виконувати ентеротомію.
Інші автори [3, 7] після інтубації тонкої кишки та аспірації вмісту виконують ентеротомію
дистальніше рівня непрохідності або безпосередньо над конкрементом.
Ми проводимо ентеротомію принципово
дистальніше нижнього полюса каменя на незміненій ділянці тонкої кишки. Вважаємо, що
зашивання ентеротомного отвору на роздутій кишці, тобто проксимальніше каменя, або
над ним, де сформувався пролежень ризиковано, оскільки може виникнути неспроможність
швів у післяопераційному періоді.
Дискутабельным залишається питання відносно доцільності роз’єднання патологічного біліодигестивного співустя. Пропонуєть-

ся [10] розширювати показання до виконання одномоментних симультанних операцій.
Це аргументують досить значною (до 20 %)
частотою рецидивів біліарної кишкової непрохідності. Але більшість авторів [2, 7, 8]
вважає, що роз’єднання хронічної з масивним рубцевим перипроцесом біліодигестивної нориці є виправданим лише у вимушених
ситуаціях — за деструктивного холециститі
чи перфорації жовчного міхура, або дванадцятипалої кишки. Ми дотримуємось такої ж
тактики і саме тому не спостерігали ускладнень, що пов’язані з порушенням цілісності
кишкової трубки і летальних випадків від
жовчнокам’яного ілеусу.
Висновки
1. Гостра обтураційна жовчнокам’яна непрохідність кишечника є відносно рідкісним захворюванням.
2. Кишкову непрохідність біліарногоґенезу
все ж таки можна розпізнати до операції за
умови комплексної діагностики: напади гострого калькульозного холециститу в анамнезі, відповідна клінічна симптоматика, рентгенологічна та ультразвукова семіотика.
3. Ентеролітотомію доцільно виконувати
дистальніше обтурації кишки.
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Резюме. Изучены результаты лечения 13 больных с острой
непроходимостью кишечника билиарного генеза. У всех больных в анамнезе была желчнокаменная болезнь. Хирургическая тактика была аналогичной таковой при острой обтурационной непроходимости другого генеза. Аэрохолия виявлена
только у одной пациентки. При УЗИ были выявлены воспалительные изменения желчного пузиря, пузырно-кишечный
свищ, аэробилия, кишечный стаз и дискоординация перистальтики. Энтеротомию выполняли дистальнее нижнего полюса камня на неизмененном участке тонкой кишки. Разобщение хронического с массивным рубцовым перипроцесом
билиодигестивного свища выполняли только при деструктивном холецистите, перфорации желчного пузыря или двенадцатиперстной кишки. Осложнений и летальных исходов
не было.
Ключевые слова: кишечная непроходимость, желчные камни,
лечение.

Summary. Results of the treatment of 13 patients with acute intestinal obstruction of biliary origin are studied. All patients had a history of cholelithiasis. Surgical approach was similar to that in acute
bowel obstructive of another origin. Aerocholia found only in one
patient. Ultrasound revealed inflammatory changes in gall bladder,
vesico-enteric fistula, intestinal stasis and incoordination of peristalsis. Enterotomies performed distal to the lower stone pole on the unmodified portion of the small intestine. Uncoupling of biliary-enteric
fistula was performed only in destructive cholecystitis, duodenum or
gallbladder perforation. Morbidity and mortality was not indicated.
Key words: intestinal obstruction, gallstones, treatment.
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ВНУТРІШНЄ ЗАЩЕМЛЕННЯ
ЯК ПРИЧИНА ГОСТРОЇ КИШКОВОЇ
НЕПРОХІДНОСТІ — ТАКТИЧНІ ПІДХОДИ
ДО ЛІКУВАННЯ
Резюме. Основні принципи хірургічної тактики за гострої
кишкової непрохідності, яка обумовлена внутрішнім защемленням, полягають у ретельному обстеженні хворого з рентгенографією органів грудної клітки та черевної порожнини, УЗД
органів черевної порожнини (іригоскопія, ректороманоскопія,
фіброколоноскопія, фіброгастродуоденоскопія, лапароцентез
і лапароскопія — за суворими показаннями). Передопераційна підготовка повинна бути адекватною, інтенсивною та короткочасною з антибіотикопрофілактикою, патогенетичною
інфузійною та антибактеріальною терапією. Операціями вибору є серединна лапаротомія, ревізія органів черевної порожнини, встановлення наявності внутрішнього защемлення, непрохідності та їх ліквідації, назоінтестинальна інтубація, за показаннями — формування зовнішніх нориць
(трансверзостома, сигмостома, єюностома), санація та дренування черевної порожнини (4 дренажа). Післяопераційна летальність знижена на 10,2 %, кількість післяопераційних ускладнень на 7,8 %.
Ключові слова: хірургічна тактика, гостра кишкова непрохідність, внутрішнє защемлення.

Вступ
Хірургічне лікування гострої кишкової непрохідності (ГКН) до теперішнього часу залишається одним з найбільш складних і до кінця невирішеним питанням ургентної абдомінальної
хірургії. ГКН — це симптомокомплекс, який супроводжується частковим або повним порушенням проходження кишкового вмісту по кишечнику внаслідок багаточисленних причин [1, 2].
До гострої странгуляційної непрохідності
слід віднести так зване внутрішнє защемлення, при якому післяопераційні гнійно-септичні ускладнення досягають 42–78 %, а летальність 17–47 % [3].
Переміщення кишечних петель у дефекти
брижі, сальника чи кармани очеревини (без
вихождення нутрощів із черевної порожнини)
принято називати внутрішніми грижами [1].
Якщо переміщені петлі кишечника покриті
листками очеревини, які формують своєрідний грижовий мішок, то подібні внутрішні
гижі називаються істиними. У випадках, коли
при переміщенні органів через отвір у брижі
або інші врождені дефекты виникають грижі,
які не покриті грижовим мішком, то їх називають помилковими [1, 2].
Сприяючими причинами цього захворювання є вроджені або набуті анатомо-морфологічні зміни шлунково-кишкового тракту.
Набуті причини виникають у наслідок перенесених запальних процесів у черевній по70

рожнині, оперативних втручань, травматичних пошкоджень та ін.
Сприяючі причини створюють надлишкову
рухливість того чи іншого відділу кишечника
або, навпаки, визивають його фіксацію.
Розрізняють наступні внутрішні грижі: парадуоденальні (лівосторонні, правосторонні),
через брижу ободової кишки, в отвір сальникової сумки Вінслова, надчревні, предочеревенні, позадуочеревенні, надміхурові, навколоміхурові, навколосліпокишкові, міжсигмовидні, брижопристіночні, діафрагмальні,
піддіафрагмальні та наддіафрагмальні [3].
Защемлення внутрішніх гриж частіше зустрічається у внутрішніх кільцях пахового
та стегнового каналів, у отворах сальника, діафрагмі. Частіше всього защемлюється петля
тонкого кишечника, значно рідше — сліпа та
інші відділи товстої кишки, шлунок [4].
Внутрішні черевні грижі (як істині, так і помилкові) можуть невизначено довгий час перебігати безсимптомно та вперше проявляються
кишковою непрохідністю [2].
При рентгенологічному дослідженні у рідких випадках вдається виявити на оглядових
знімках заповнені газом петлі тонкої кишки, які зконцентровані у вигляді правильного
округлої форми конгломерата (обмеження грижовим мішком) [2].
За наявності ознак гострої кишкової непрохідності, що обумовлена внутрішнім защемХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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ленням, показано термінове хірургічне лікування, яке спрямоване на усунення ознак ГКН
[1]. Від чітких і правильних дій хірурга залежить результат лікування [3].
Вибір оперативного втручання залишається
актуальним з позицій етіопатогенеза ГКН, що
обумовлена внутрішні м защемленням, морфофункціональних змін у черевній порожнині та
потребує чітких тактичних підходів у вирішенні даної проблеми [2].
Мета дослідження
Вивчення результатів лікування хворих на
гостру кишкову непрохідність, що обумовлена
внутрішнім защемленням, досконалити тактичні підходи з позицій ролі та місця ургентної бригади хірургів та клінічного протоколу
надання медичної допомоги цієї категорії пацієнтів.
Матеріали та методи досліджень
Проаналізовано результати лікування 95
хворих на гостру кишкову непрохідність, що
обумовлена внутрішнім защемленням.
Загальна діагностична програма включала
клінічний аналіз крові та сечі, визначення групи крові по системі АВО і резус-фактора, натрія, калія, кальція сироватки крові, глюкози
крові у сироватці крові, показники згортальної системи крові. Оглядова рентгенографія
черевної порожнини (до дренування шлунка
і клізми), електрокардіографія, УЗД органів
черевної порожнини, комп’ютерна томографія — відносяться до першочергових методів
обстеження.
Результати досліджень та їх обговорення
Чоловіків було 67 (70,5 %), жінок — 28 (29,5 %)
у віці від 18 до 92 років.
У 48 (50,5 %) хворих діагностовано защемлення грижі у внутрішніх кільцях пахового
та стегнового каналів, у 6 (6,3 %) — в наслідок
травматичного пошкодження діафрагми, у 32
(33,7 %) — защемлена діафрагмальна грижа
(аксіальна, параезофагальна), у 10 (10,5 %) —
навколосліпокишкові, 8 (8,4 %) — парадуоденальні (лівосторонні, правосторонні), через
брижу ободової кишки і в отвір сальникової
сумки Вінслова, у 2 (2,1 %) — міжсигмовидні.
Ознаки розлитого гнійного перитониту діагностовано у 32 (33,7 %) випадках. Некроз
стінки кишки з розвитком розлитого гнійного перитоніту виявлені у 12 (12,6 %) випадках, що свідчить про пізню госпіталізацію
таких хворих.
Госпіталізація хворих проводилась у хірургічне відділення або у відділення інтенсивної
терапії для короткочасної підготовки до операції протягом 1–2 годин.
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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Важкість стану пацієнта оцінювали за шкалою АРАСН І-ІІ та прогностичною шкалою J.
Ranson.
Передопераційна лікувальна програма полягала в інтубації та декомпресії шлунка, постановці газовідвідної трубки, у підготовці
операційного поля. На доопераціному етапі
проводилась корекція дегідратації тяжкого
ступеня шляхом внутрішньовенного крапельного введення розчинів глюкози 5 % 1000 мл,
Рінгера-Локка — 1000 мл, Рінгера лактат —
400 мл, натрія хлорида 0,9 % 500 мл під контролем ОЦК і ЦВД. Обов’язковим є введення
амінокислотних сумішей, антигіпооксидантів,
спазмолітиків і препаратів, що поліпшують мікроциркуляцію й реологічні властивості крові.
Під оптимальною за об’ємом операцією
з приводу ГКН, що обумовлена внутрішнім
защемленням, мається на увазі така, яка забезпечує надійне усунення ознак гострої кишкової непрохідності, що обумовлена внутрішнім
защемленням, адекватну санацію та дренування черевної прожнини.
При ГКН, що обумовлена внутрішнім защемленням, оперативне втручання виконували з широкої серединної лапаротомії, проводили ретельну ревізію органів черевної порожнини, встановлювали причини непрохідності
та її ліквідація, санація та дренування черевної порожнини (4 дренажа).
При защемленій діафрагмальній грижі (аксіальна, параезофагальна) виконували розсічення защемлюючого кільця у стравохідному
отворі діафрагми, ліквідовували защемлення,
оцінювали життєздатність защемлених органів. За їх життєздатності операцію закінчували пластикою стравохідного отвору діафрагми,
крурорафією діафрагми, інколи за показаннями виконували алопластику та фундоплікацію
за Ніссеном.
При защемленні в наслідок травматичного
пошкодження діафрагми після розщемлення
та за життєздатності защемлених органів, виконували пластику діафрагми, інколи з застосуванням алопластики.
Защемлені грижі у внутрішніх кільцях пахового и стегнового каналів ліквідовували шляхом розсічення защемлюючого кільця. За життєздатності защемлених органів виконували
пластику внутрішніх кілець пахового и стегнового каналів з боку черевної порожнини,
а за показаннями — одну з видів пластики при
прямих та стегнових грижах.
При защемлених навколосліпокишкових, парадуоденальних грижах, грижах через
брижу ободової кишки та в отвір сальникової сумки Вінслова, міжсигмовидних, які викликали гостру странгуляційну кишкову непрохідність, тактика полягала у ліквідації за71

ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ

щемлення шляхом розсічення защемлюючого
кільця, ревізії защемлених органів. За їх життєздатності виконували ліквідацію грижових
карманів, отворів у брижі поперечноободової
кишки, плоскісних спайок, як причини внутрішнього защемлення.
За нежиттєздатності защемленого органа чи
петлі кишечника виконували їх резекцію у межах життєздатності. При цьому бажаним є відновлення природнього пасажу кишкового вмісту.
За наявності розлитого гнійного або калового перитониту методом вибору є формування
зовнішніх кишкових нориць (трансверзостома, сигмостома, еюностома).
Назоінтестинальна інтубація виконувалась
за показаннями, за можливості її технічного
виконання та урахуванням стану хворого.
У післяопераційному періоді для корекції
метаболічних порушень (енергетичні, водноелектролітні, кислотно-відновні) та профілактики кардіореспіраторних ускладнень, для покращення безпосередніх результатів лікування
застосовували у комплексній терапії Гекодез —
препарат гідроксіетилкрохмалу з плазмозамінною, протишоковою дією, який збільшує об’єм
циркулюючої крові, корегує гіповолемію, підвищує артеріальний тиск, сприяє адекватній
гемодилюції та гіперосмолярний комбінований препарат Сорбілакт і комплексний інфузійний препарат Реосорбілакт, які володіють
протишоковими, реологічними, дезінтоксикаційними властивостями, стимулюють перистальтику кишечника, нейтралізують метаболічний ацидоз. Протягом перших 3-х діб після
оперативного втручання для парентерального
харчування застосовуємо комбіновані препарати розчинів амінокислот та жирових емульсій.
З метою поліпшення найближчих і віддалених результатів хірургічного лікування хворих
ГКН, що обумовленої внутрішнім защемленням, нами проводилася профілактика та лікування гнійносептичних ускладнень.
При визначені важкості стану пацієнта за
шкалою АРАСН І-ІІ менше 13 балів застосо-

вували фторхінолони (Лефлоцин (Левофлоксацин) 500 мг 2 рази, Моксифлоксацин 400 мг
1 раз, Пефлоксацин 0,4 г 2 рази на добу) або цефалоспоріни (цефтриаксон (Альцизон) по 2 г,
Цефоперазол + Сульбактам (Файтобакт) по
2,0 г), комбінуючи їх з введенням орнідозола
(орнігіл) по 100,0 мг 3 рази на добу. При стані
пацієнта за шкалою АРАСН І-ІІ більше 13 балів
призначали карбопенеми (Меропенем 500 мг
або Іміпенем + циластатин 500 мг/500 мг
4 рази на добу; Цефепім (Цефікад) 1,0 г — бета-лактамний цефалоспориновий антибіотик
IV покоління + Орнігіл 0,5 % 100,0 мг 2 рази
на добу). Препарати вводили в/в крапельно
протягом 7 діб.
Для санації черевної порожнини та зони
операційної рани під час операції ми застосовували Декасан — 0,02 % розчин декаметоксина — антисептичний препарат.
Застосування загальної діагностичної та лікувальної програми у хворих з гострою кишковою непрохідністю, що обумовлена внутрішнім защемленням, дозволило отримати
наступні результати.
З 95 хворих у ранньому посляопераційному
періоді померло 10 (10,5 %). Основна причина
смерті — триваючий перитоніт і поліорганна
недостатність.
Застосовані основні принципи хірургічної
тактики за гострої кишкової непрохідності,
що обумовлена внутрішнім защемленням, дозволили знизити післяопераційну летальність
на 10,2 % і значно (з 14,6 до 6,8 %) зменшити
кількість післяопераційних ускладнень.
Висновки
1. Гостра кишкова непрохідність, яка обумовлена внутрішнім защемленням, вимагає
екстреного оперативного лікування.
2. Запропоновані основні принципи хірургічної тактики за гострої кишкової непрохідності, яка обумовлена внутрішнім защемленням, можуть бути рекомендовані для практичного застосування в ургентній хірургії.
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ВНУТРЕННЕЕ УЩЕМЛЕНИЕ
КАК ПРИЧИНА
ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТИ —
ТАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ЛЕЧЕНИЮ
В. В. Мищенко,
В. В. Грубник

INTERNAL INCARCERATION
AS A CAUSE OF ACUTE
INTESTINAL
OBSTRUCTION — TACTICAL
APPROACHES
TO TREATMENT
V. V. Mishchenko,
V. V. Grubnik
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Резюме. Основные принципы хирургической тактики при
острой кишечной непроходимости, обусловленной внутренним ущемлением, состоят в тщательном обследовании больного с рентгенографией органов грудной клетки и брюшной полости, УЗИ органов брюшной полости (ирригоскопия,
ректороманоскопия, фиброколоноскопия, фиброгастродуоденоскопия, лапароцентез и лапароскопия — по строгим
показаниям). Предоперационная подготовка должна быть
адекватной, интенсивной и кратковременной с антибиотикопрофилактикой, патогенетической инфузионной и антибактериальной терапией. Операциями выбора являютя срединная лапаротомия, ревизия органов брюшной полости, установление причины внутреннего ущемления, непроходимости
и их ликвидация, назоинтестинальная интубация, по показаниям — формирование наружных свищей (трансверзостома, сигмостома, еюностома), санация и дренирование брюшной полости (4 дренажа). Послеоперационная летальность
снижена на 10,2 %, количество послеоперационных осложнений на 7,8 %.
Ключевые слова: хирургическая тактика, острая кишечная
непроходимость, внутреннее ущемление.

Summary. The basic principles of surgical tactics in acute intestinal
obstruction, which is caused by internal incarceration, is a thorough
examination of the patient with abdominal and chest X-ray, ultrasound of the abdomen (irrigoscopy, sigmoidoscopy, fibrocolonoscopy, fibrogastroduodenoscopy, laparocentesis and laparoscopy - under strict indications). Preoperative preparation should be adequate,
intensive and short-term with antibiotic prophylaxis, pathogenetic
infusive and antibacterial therapy. Operation of choice is median
laparotomy, revision of the abdominal cavity, an establishment of
the cause of internal incarceration, obstruction and their liquidation,
nasointestinal intubation, under indications — formation of external
fistulae (trasverse colostomy, sigmostomy, jejunostomy), sanitation
and drenage of the abdominal cavity (4 drainages). Postoperative
mortality was reduced by 10.2%, the number of postoperative complications by 7.8%.
Key words: surgical tactics, acute intestinal obstruction, internal incarceration.
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ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА ГОСТРУ СПАЙКОВУ КИШКОВУ НЕПРОХІДНІСТЬ
Резюме. Вивчено результати післяопераційного лікування
77 хворих на гостру спайкову кишкову непрохідність, яким
виконано інтестинальну інтубацію тонкої кишки. Застосовано ранню череззондову ентеральну терапію та раннє ентеральне харчування. Внаслідок цього в короткий термін досягнуто
відновлення перистальтики, нормалізації мікробного спектру
тонкої кишки, ранньої ліквідації інтоксикаційного синдрому
та зменшення кількості ускладнень з 29,79 % в контрольній
групі до 13,33 % в основній. Також скоротився термін перебування пацієнтів у стаціонарі з 15,67±0,67 днів до 12,84±0,82 –
у основній групі.
Ключові слова: кишкова непрохідність, інтубація кишечника,
череззондова лікувальна програма.

Вступ
За останні десятиліття частота гострої спайкової кишкової непрохідності (ГСКН) збільшилась майже в 2 рази і становить, за даними
В. В. Бойка і співавт. [1] і A. Nagle et al. [10], від
50,0 до 93,3 % з усіх її видів непухлинного генезу. Після повторних лапаротомій кількість
пацієнтів зі спайковою хворобою очеревини та
її ускладненнями зростає.
Поряд зі змінами в кишечнику відзначається розвиток дисфункції паренхіматозних
органів. Тому закономірно, що у 55 % хворих з кишковою непрохідністю безпосередньою причиною смерті є печінково-ниркова
недостатність, у 25 % – легеневі ускладнення,
а в 20 % – серцево-судинна недостатність
[6, 7]. Г.Д. Доценко і співавт. [5] довели, що
основною причиною розвитку поліорганної
недостатності за гострої кишкової непрохідності є гнійно-септичні ускладнення в черевній порожнині, частіше за все перитоніт, який
зустрічався більш ніж у 70 % хворих.
До таких змін призводить виражене переповнення привідних петель кишечника рідким вмістом внаслідок підвищення фільтрації
та різкого зниження реабсорбції на масивній
внутрішній поверхні кишки, що має важливе
значення для порушення загального водноелектролітного балансу за гострої кишкової
непрохідності. У застійному вмісті кишки інтенсивно розмножується мікрофлора, виникає
синдром надмірної бактеріальної колонізації,
що є невід’ємною складовою патогенезу гострої непрохідності кишечника [3, 6]. Спостерігають перехід від власного до симбіонтного
травлення, яке є неповноцінним і характеризується неповним гідролізом білків з утворенням поліпептидів переважно середньої молекулярної маси (ПСММ). За звичайних умов
ці токсичні сполуки не всмоктуються через
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стінку кишечника, проте за непрохідності, коли кишка втрачає бар’єрну функцію та стає
«прозорою» для транслокації ПСММ та ферментів з відносно малою молекулярною масою
(45000–65000 Да) до внутрішнього середовища
організму, виникає синдром ендогенної інтоксикації (СЕІ). На сучасному етапі травний канал розглядають як один із найважливіших
органів, що забезпечує протиінфекційний захист та є суттєвим компонентом імунної системи організму. Мікроорганізми, що у великій кількості містяться в кишечнику, постійно
взаємодіють один з одним та з макроорганізмом. Ця взаємодія формує особливу екосистему. В нормі травний канал містить постійний
склад автохтонних мікроорганізмів. Алохтонні бактерії, як правило, присутні в будь-якому
середовищі, проте, за стабільного складу автохтонної мікрофлори не впливають на структуру екосистеми травного каналу. За умови
гострої непрохідності кишечника відбувається
руйнування екосистеми, оскільки порушення
рухової активності сприяє «застою» його вмісту. Порушення перистальтики зумовлює міграцію мікрофлори притаманної дистальним
відділам травного каналу в проксимальні, для
яких ця мікрофлора буде алохтонною [3, 8].
Визначними ланками патогенезу є порушення водно-електролітного обміну, кислотно-основного стану, втрата білків, ендогенна
інтоксикація, кишкова недостатність та біль.
Синдром ентеральної недостатності (СЕН)
є одним із загрозливих і прогностично несприятливих ускладнень гострої спайкової непрохідності тонкої кишки. Виникаючи внаслідок
моторно-евакуаторних порушень кишечника, він призводить до змін бар’єрної, секреторної, резорбтивної функції тонкої кишки,
а також пристінкового та порожнинного травлення [8, 9]. Але найбільш негативне значення
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СЕН за гострої спайкової кишкової непрохідності полягає в тому, що його прогресування призводить до мікробної транслокації.
В умовах порушеного пасажу, зниження активності травлення та активізації мікробного
ферментативного розщеплення, вміст кишки
починає розкладатися та гнити. Цьому сприяє
розмноження кишкової мікрофлори в застійному хімусі, також на феномен транслокації
великий вплив має внутрішньочеревна гіпертензія. Так, ГСКН завжди супроводжується
розвитком внутрішньочеревної гіпертензії, що
є пусковим механізмом порушення функції
різних органів і систем [2]. Ці порушення та
їх ступінь залежать від мікробної контамінації тканин та внутрішніх органів, а вона зростає відповідно величини внутрішньочеревного
тиску та тривалості даного стану.
Останні 20–30 років надається велика роль
декомпресії шлунково-кишкового тракту і, як
правило, переважна більшість хірургів у своїй
практиці вважають обов’язковим виконання
інтубації кишечника. І тут слід зазначити, що
метод інтубації кишечника став використовуватися не тільки за її основним призначенням —
забезпечення декомпресії, але й з метою дезінтоксикації, виконуючи внутрішньокишковий
лаваж. Все ширше зонд у просвіті кишки використовують для ентеральної череззондової
терапії з метою ранньої корекції гомеостазу [4].
Та на даний час достеменно не напрацьовано чіткого патогенетично обґрунтованого
стандартизованого підходу до комплексного
лікування хворих, оперованих з приводу кишкової непрохідності у ранньому післяопераційному періоді. Це свідчить про актуальність
теми та доцільність пошуку нових підходів щодо оптимізації лікування пацієнтів на ГСКН.
Матеріали та методи досліджень
У роботі проаналізовано результати ретроспективного та проспективного обстеження та хірургічного лікування 77 хворих
на ГСКН, яким виконано інтубацію тонкої
кишки за Вангенштіном (назоінтестінальну)
у 71 (92,2 %) і через цекостому за Шейдом
у 6(7,8 %). Дослідження проводилися на базі
хірургічних відділень КУ «Сумська МКЛ № 5»
з 2007 по 2014 рік.
Ретроспективне дослідження виконане
за матеріалами історій хвороби 47 пацієнтів,
яким у післяопераційному періоді не застосовували череззондової лікувальної програми.
Ці хворі склали 1 групу – групу порівняння.
Проспективне дослідження проведено у 30
хворих (2-га – основна група), яким у післяопераційному періоді в комплексне лікування
було включено череззондову лікувальну програму, що полягала в застосуванні череззондоKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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вої ентеральної терапії та раннього ентерального харчування.
Досліджувані групи за основними параметрами були репрезентативними.
Через 4–6 год. з часу відновлення ковтального рефлексу виконували череззондовий лаваж
який передбачав фракційне введення за допомогою шприця Жанне по 300–350 мл розчину
перманганату калію 1:5000 до 1,5 л і 200 мл
завису препарату «Ентеросгель», а через
15–20 хв. електровідсмоктувачем видаляли до
75–80 % уведених препаратів. Також, починаючи з 2-го дня післяопераційного періоду, проводили раннє ентеральне харчування (РЕХ):
через зонд крапельно протягом 2–3 доби вводили глюкозо-сольові розчини, а наступні
3–6 діб — «Берламін-модуляр» і збалансовану
суміш дитячого харчування разом з пробіотиком (ентерожерміна 5 мл) та подрібнену таблетку Мезим форте 10000 2 рази на добу.
Дослідили мікробний спектр тонкої кишки що змінюється у процесі функціонування
зонда, в залежності від тактики та лікувальних
заходів у ранньому післяопераційному періоді.
Посів вмісту тонкої кишки на мікрофлору проводили у регіональному центрі «ЕКОМЕДХІМ».
Слід зазначити, що 63 пацієнтам, які оперовані з приводу ГСКН, інтубаційний зонд
видалено на 6–7 добу, а у 14 — оперованих повторно, з каркасною метою інтубація тонкої
кишки тривала 8–10 днів.
Чоловіків було 46 (59,8 %), жінок — 31
(40,2 %), переважали особи працездатного віку
від 31 до 60 років, що склало 66,5 %.
Результати досліджень та їх обговорення
На сучасному етапі розвитку хірургії майже
всі дослідження направлені на покращення результатів лікування та усунення окремих негативних причин, що призводять до ускладнень
і летальності. Сказане слугувало для нас підставою з’ясувати пріоритетність основних чинників серед причин незадовільних результатів.
Порівняльне вивчення лікувальних ефектів
у хворих оперованих з приводу ГСКН в основній та порівняльній групах показало, що запропонована методика лікування дала позитивний результат.
Слід зазначити, що післяопераційні ускладнення у групі порівняння виникли в 14
((29,79±6,67) %), у той же час в основній групі —
4 ((13,33±6,21) %) (табл. 1.).
У 2 хворих групи порівняння виникли ранні
післяопераційні ускладнення, які проявлялися розвитком перитоніту, що потребувало релапаротомії.
У ранньому післяопераційному періоді причинами ускладнень є відтермінування оперативного втручання, велика контамінованість
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мікроорганізмами, невчасна нормалізація показників гомеостазу.
Таблиця 1
Характеристика післяопераційних ускладнень у групах
Ускладнення
Пневмонія
Нагноєння п/о рани
Перитоніт
Гостра серцевосудинна недостатність

Основна
Група
група
порівняння
n=30
n=47
абс.
%
абс.
%
1
3,33
3
6,38
2
6,67
6
12,77
0
0
2
4,26
1
3,33
3
6,38

t

>p
>

0,63
0,74
1,44
0,63

0,05
0,05
0,05
0,05

Завдяки діагностичній програмі та активній
хірургічній тактиці час від початку захворювання і до початку операції в основній групі
склав (10,14±2,13) годин, а в групі порівняння – (13,29±1,56) годин.
Ліжко-день в основній групі по відношенню
до групи порівняння скоротився з 15,67±0,67
до 12,84±0,82.
У даний час відомо, що в тонкій кишці людини існує комплексний спектр мікрофлори,
який складається з різних видів мікроорганізмів. При цьому кожний з мікробних видів займає строго визначене місце і тим самим вносить вклад у структуру екосистеми.
Нормальний вміст бактерій у верхніх відділах кишечника варіює у вузькому інтервалі
103–104 КУ/мл кишкового вмісту і ця величина
є свого роду константою для тонкої кишки.
Така сталість кишкової мікрофлори є результатом складної взаємодії ряду факторів, що
регулюють популяції бактерій у тонкій кишці, одним з яких є беззупинна пропульсивна
перистальтика тонкої кишки. При спайковій
тонкокишковій непрохідності роздуті петлі
кишки не перистальтують, знижується активність ряду факторів, які впливають на ріст мікроорганізмів, а внаслідок цього збільшується
їх чисельність. Підвищена концентрація бактерій у тонкій кишці, іменована в літературі
синдромом надлишкової бактерійної колонізації тонкої кишки
Нами було досліджено мікробний спектр
тонкої кишки з метою визначення мікробної
контамінації та впливу на неї раннього череззондового ентерального харчування. Матеріал
для дослідження забирали інтраопераційно,
через 24 години після операції, на другу добу
післяопераційного періоду і перед видаленням
інтубаційного зонда.
Під час посівів матеріалу, який було взято
інтраопераційно, висіяли кишкову паличку
з нормальною ферментативною активністю
(E. Coli). Загальна кількість 1010 КУО/мл взятого матеріалу. У посівному матеріалі виявили Ентерококи 5×106 КУО/мл, Proteus mirabilis
105 КУО/мл, Клостридії 105 КУО/мл, Бакте76

роїди 108 КУО/мл, Klebsiella spp. 5×105 КУО/мл.
Між показниками основної групи та групи порівняння суттєвої різниці не встановлено.
Під час посівів через 24 години з часу закінчення оперативиного втручання, по відношенню до показників мікробного числа
посівів матеріалу взятого інтраопераційно,
потрібно відмітити, що у 13 (43,0 %) хворих
незначно знизився титр E. Coli 5×108 КУО/мл.
У 19 (63,3 %) хворих висіяли дріжджоподібні
гриби роду Candida (Candida spp. 3×103 КУО/мл),
інших суттєвих змін у кількісному і якісному
складі мікроорганізмів не виявлено.
На другу добу післяопераційного періоду було встановлено незначне зниження показників умовно-патогенної мікрофлори: ентерококів було 5×105 КУО/мл, Рroteus mirabilis 103 КУО/
мл, Клостридій 105 КУО/мл, бактероїдів 107
КУО/мл, Klebsiella spp. 3×103 КУО/мл. У посівах
основної групи з незначним титром з’явилися
біфідобактерії 3×104 КУО/мл і лактобактерії 103
КУО/мл. У пацієнтів групи порівняння висіяли штами гемолітичної E. Coli 5 % з антагоністичними властивостями, які виступали антагоністами росту власних і чужорідних штамів.
У них підвищився титр дріжджоподібних грибів роду Candida spp. 5×104 КУО/мл.
Усім пацієнтам основної групи проводили
череззондове ентеральне харчування. У більшості випадків інтубаційний зонд видаляли
на 6–7 добу, під час екстубації повторно брали
матеріал для посіву.
У посівах матеріалу хворих основної групи,
на відміну від групи порівняння, з’явилася
значна кількість колоній біфідобактерій, які
шляхом асоціації зі слизовою оболонкою кишечника здійснюють фізіологічний захист
кишкового бар’єру від проникнення мікробів
і токсинів у внутрішнє середовище організму,
володіють високою антагоністичною активністю по відношенню до патогенних і умовно
патогенних мікроорганізмів за рахунок вироблення органічних жирних кислот, синтезують амінокислоти і білки, вітамін К, пантотенову кислоту, вітаміни групи В, сприяючи посиленню процесів всмоктування через стінки
кишечника іонів кальцію, заліза, вітаміну D.
Дещо зріс титр лактобактерій, які у просвіті тонкої кишки є симбіонтами та складають
велику частину нормальної мікрофлори кишечника. Вони продукують молочну кислоту,
а кисле середовище перешкоджає росту багатьох патогенних бактерій і грибів.
Під час проведеного нами бактеріологічного дослідження виявили, що титр патогенної
і умовно-патогенної мікрофлори тонкої кишки у хворих на ГСКН найвищий у перші години післяопераційного періоду і зменшується під впливом впровадженої нами ранньої
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ентеральної череззондової терапії в подальшому. Тим, що всім пацієнтам основної групи проводилася масивна антибіотикотерапія
(2–3 антибактеріальні препарати) і була недостатня кількість лактобактерій, можна пояснити той факт, що в посівах, які виконували під
час екстубації, залишався високий титр дріжджоподібних грибів роду Candida, проте він був
суттєво нижчим ніж у групі порівняння.
У 3(10,0 %) хворих основної групи висіяли
Citrobacter spp. 105 КУО/мл матеріалу. Слід зазначити, що з часу перших проявів перистальтики (з 3 дня) у пацієнтів з’явилася дефекація,
яка клінічно проявлялася частим проносом.
Зважаючи на властивості та шляхи передачі
даного збудника, можна припустити, що цітробактер потрапив у організм пацієнтів до
початку захворювання і міг викликати загострення спайкової хвороби, що проявилося
кишковою непрохідністю.
У пацієнтів при наростанні клініки ГСКН
погіршуються показники гомеостазу. Після
проведеного хірургічного лікування пацієнтам обох груп, у ранньому післяопераційному
періоді нами вивчено значимість окремих показників гемодинаміки і загально клінічних
лабораторних досліджень.
Гемодинамічні показники мають велике
значення, адже у пацієнтів з ГСКН наростають явища інтоксикації. В основній групі
гемодинаміка відновлюється вже на 2-3 добу,
а у групі порівняння – цей процес займає
більше часу. У ранньому післяопераційному
періоді артеріальний тиск основної групи становив (135±3,65/80±1,83) мм рт. ст., а групи
порівняння – (125±2,78/70 ±2,29) мм рт. ст.,
частота серцевих скорочень – 80±2,56 за 1 хв.
і 100±1,18 за 1 хв., частота дихання – 19±0,23 за
1 хв. і 28±0,33 за 1 хв. відповідно.
Враховуючи проведену парентеральну і запропоновану нами ранню ентеральну череззондову терапію у пацієнтів основної групи
показники гомеостазу значно швидше досягали нормальних величин. В основній групі
Нв – (134±3,94) г/л, еритроцити (3,8±0,13)×1012/л,
а в групі порівняння Нв – (120±2,67) г/л, еритроцити (3,8±0,09)×1012/л. Хворі на ГСКН втрачають білок, у них згущується кров внаслідок
блювання і внаслідок втрати тонкою кишкою
функції всмоктування, що у ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів основної
групи нами було компенсовано череззондовим харчуванням. За рахунок транслокації
мікроорганізмів і потраплянням токсинів у
кров’яне русло наростає інтоксикаційний
синдром, набрякає паренхіма печінки, порушується робота нирок, про що свідчать результати лабораторного дослідження хворих
1-ї групи: загальний білок – (59,7±2,19) г/л,
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креатинін – (118±7,41) мкмоль/л, сечовина –
(8,7±0,44) ммоль/л, білірубін – (36,9 ±1,42) мкмоль/л,
кальцій – (1,9±0,04) ммоль/л, ШОЕ –
(28±2,19) мм/год. У хворих 2-ї групи загальний білок – (63,6±1,35) г/л, креатинін –
(98±7,46) мкмоль/л, сечовина – (7,9±0,39) ммоль/л,
білірубін – (16,3±13,9) мкмоль/л, кальцій –
(2,3±0,02) ммоль/л, ШОЕ – (20±1,38) мм/год.
У всіх пацієнтів з ГСКН визначається лейкоцитоз із зсувом лейкоцитарної формули вліво,
проте показники лейкоформули основної групи (лейкоцити – (10,5±0,71)×109/л, с/ядерні –
(65±2,78) %, п/ядерні – (13±2,15) %) суттєво
відрізнялися від показників групи порівняння (лейкоцити – (13,7±0,56)×109/л, с/ядерні –
(60±1,87) %, п/ядерні – (18±0,75) %).
Установлено, що при ГСКН виникають гемодинамічні розлади, виникає тахіпноє внаслідок наростання синдрому інтоксикації.
При паретичному здутті тонкої кишки порушується функція всмоктування, розвивається
стаз у кишці, що призводить до контамінації
патогенною й умовно-патогенною мікрофлорою, транслокації мікроорганізмів у порожнину очеревини, потрапляння продуктів їх життєдіяльності в кров’яне русло, що призводить
до поліорганної недостатності.
Висновки
1. Розглянувши результати нашого дослідження можна зробити висновок, що пацієнтам оперованим з приводу ГСКН, у ранньому післяопераційному періоді разом із традиційними методами лікування необхідно
проводити ранню череззондову ентеральну терапію і РЕХ.
2. Основними чинниками ризику ускладнень у ранньому післяопераційному періоді є запізніле оперативне втручання, масивний спайковий процес у черевній порожнині
та низькі показники гомеостазу.
3. Проведене дослідження показало, що
у порожнині кишки відбувається масивна контамінація і зміна спектру мікрофлори. У процесі застосування раннього ентерального харчування і застосування пробіотиків дозволяє
у короткі терміни відновити титр нормальної мікрофлори тонкої кишки, хоча спостерігається збільшення дріжджоподібних грибів
роду Candida spp.
4. Аналіз результатів застосування патогенетично обґрунтованої тактики лікування показав скорочення терміну відновлення
перистальтики, ліквідації інтоксикаційного синдрому та зменшення кількості ускладнень з 29,79 % в контрольній групі до 13,33 %
в основній, а також скорочення ліжко-дня
з 15,67±0,67 до 12,84±0,82 у пацієнтів основної групи.
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Резюме. Изучены результаты послеоперационного лечения 77 больных с острой спаечной кишечной непроходимостью, которым выполнено интестинальную интубацию тонкой кишки. Применено раннюю чреззондовую энтеральную
терапию и раннее энтеральное питание. Вследствие этого
в короткий срок достигнуто возобновление перистальтики, нормалзаця микробного спектра тонкой кишки, ранняя ликвидация интоксикационного синдрома и уменьшение количества осложнений с 29,79 % в контрольной группе
до 13,33 % в основной. Также сократился срок пребывания
пациентов в стационаре с (15,67±0,67) дней до (12,84±0,82) —
у основной группе.
Ключевые слова: кишечная непроходимость, интубация кишечника, чреззондовая лечебная программа.

Summary. The results of post-operative treatment in 77 patients
with acute adhesive bowel obstruction after small bowel are submitted. Early enteral therapy and early enteral nutrition applied. As a
result, in a short time reached normalization of peristalsis, microbial
spectrum of the small intestine, the early elimination of intoxication syndrome and reduce the postoperative complication frequency:
29.79 % in the control group to 13.33 % in the main group. Also decreased length of patients treatment: 15,67 ± 0,67 days in the control
group, 12,84 ± 0,82 in the main group.
Key words: bowel obstruction, bowel intubation, intestinal tube treatment program.
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Резюме. У даній роботі вивчено та проаналізовано результати комплексного обстеження та хірургічного лікування 132
хворих з приводу критичної ішемії на фоні дистальних форм
оклюзійно-стенотичних уражень при облітеруючому атеросклерозі судин нижніх кінцівок. Найкращий результат отримано у хворих яким виконана комбінація непрямих способів
із шунтуючими операціями. Найгірший результат отримано
у хворих яким виконана поперекова симпатектомія, де у 36 %
пацієнтів отримано незадовільний результат.
Ключові слова: хронічна критична ішемія нижніх кінцівок, реваскуляризуюча остеотрепанація, поперекова симпатектомія,
профундопластика.
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Вступ
Методи лікування критичної ішемії нижніх кінцівок постійно удосконалюються і за
останні 30 років ангіохірурги віддають перевагу принципу максимальної реваскуляризації кінцівки, у тому числі й зі застосуванням
мікрохірургічної техніки та ендоваскулярних втручань. Проте, реконструктивно-відновна операція, спрямована на відновлення
магістрального кровотоку, можлива лише у
17–25 % хворих. У решти хворих дифузне ураження артеріального русла дистальніше пупартової зв’язки унеможливлює виконання
реконструктивно-шунтуючої операції [1, 5].
У таких випадках можлива непряма реваскуляризація артеріального русла нижніх кінцівок.
Арсенал непрямих способів реваскуляризації включає створення аутогемоекстравазатів,
остеотрепанації, відщеплення великогомілкової кістки, пересадку великого чепця на гомілку [4, 5], пересадку кісткового мозку та стовбурових клітин [2, 3]. Кожен із перерахованих
методів використовується в різних клініках,
як поодинокі несистемні випадки в лікуванні
ішемії нижніх кінцівок, доповнюючи реконструктивно-відновні операції. При цьому, використання того або іншого способу базується,
в основному, на тих переконаннях клініки, які
успадковані від початку розвитку судинної хірургії.
Матеріали та методи досліджень
У роботі вивчено та проаналізовано результати комплексного обстеження та хірургічного
лікування 132 хворих, яких прооперовано у
відділенні судинної хірургії Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака від
2000 до 2013 року з приводу критичної ішемії
на фоні дистальних форм оклюзійно-стенотичних уражень за облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок.
KHARKIV SURGICAL SCHOOL

№ 2(71) 2015

Враховуючи відсутність прохідності всіх гомілкових артерій хворим виконувались операції, спрямовані на покращення колатерального кровотоку – операції непрямої реваскуляризації.
Залежно від способу хірургічної корекції
хронічної ішемії нижніх кінцівок, хворих розділили на дві групи:
І група – хворі, яким виконано первинні операції непрямої реваскуляризації на фоні критичної ішемії нижніх кінцівок (69 пацієнтів);
ІІ група – хворі, яким виконано непрямі нереконструкційні операції поєднані з відкритими реконструкційними операціями (63 пацієнтів).
У групу порівняння (контрольну) увійшли
24 пацієнта з критичною ішемією нижніх кінцівок, яким виконано профундопластику,
оскільки на фоні ураження дистального судинного русла шунтуючі операції виявилися
неможливими.
В залежності від виду та комбінації операційних втручань хворі розподілені на наступні
підгрупи.
Хворим першої груп виконано ізольовані
операційні втручання:
Іа – ізольована реваскуляризуюча остеотрепанація РОТ (58 пацієнтів):
Іб − поперекова симпатектомія (11 пацієнтів).
Хворим другої групи виконано наступні
комбіновані операційні втручання:
ІІа − шунтуючі операції + РОТ (27 пацієнтів);
ІІб − профундопластика + РОТ (28 пацієнтів);
ІІв − шунтуючі операції + поперекова симпатектомія (ПС) (8 пацієнтів).
Вік хворих, яким виконували операційні
втручання, становив від 35 до 74 років (середній вік (58,8±5,2) року), серед них 7 (5,3 %) жінок та 125 (94,7 %) чоловіків.
Серед пролікованих пацієнтів особи працездатного віку становили 47,7 % (63 пацієнта).
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Тривалість захворювання становила від одного до трьох і більше років; при цьому більшість
пацієнтів зверталися за медичною допомогою
протягом першого та другого років від появи
симптомів захворювання. Найменше пацієнтів зверталися по медичну допомогу при тривалості захворювання більше 3-х років
У всіх хворих діагностовано облітеруючий
атеросклероз судин нижніх кінцівок у стадії
критичної ішемії. Відповідно хворих із ІІІ-Б
ступенем ішемії було 59 (44,7 %), із IV ступенем – 73 (55,3 %).
Некротичні зміни в ІІ групі підтвердили у 39
(56,5 %) пацієнтів, в ІІІ групі – у 26 (41,3 %) пацієнтів, у контрольній – у 12 (50,0 %). Найчастіше в усіх групах виявляли некротичні зміни
пальців стопи.
За наявності некротичних змін стопи всім
хворим виконували рентгенографію стопи в
двох проекціях з метою виявлення остеомієліту її кісток, що впливало на вибір показань до
операційного втручання та строки некректомії
у післяопераційному періоді.
Остеомієліт кісток або гангрена фаланг
пальців виявлено у 15 пацієнтів, яким одночасно з основним операційним втручанням
або у безпосередньому післяопераційному періоді у строк від 4 до 10 діб виконували некректомію або ампутацію пальців стопи.
Некротичні зміни п’яти є несприятливою
прогностичною ознакою при оклюзійно-стенотичних ураженнях артерій гомілки, тому
таких пацієнтів виключено із дослідження.
Результати досліджень та їх обговорення
Результат непрямих методів реваскуляризації нижніх кінцівок оцінювали за клінічними
проявами (зменшення або зникнення болю
у спокої), збереженням кінцівки та за вислідами УЗДГ.
При непрямій реваскуляризації нижніх кінцівок добрими результатами вважали ліквідацію всіх ознак критичної ішемії продовж 1–2 місяців, збільшення дистанції ходи більше 50 м,
загоєння виразки або дефекту після екзартикуляції пальців і збереження кінцівки, підвищення регіонарного систолічного тиску (РСТ) та індексу кісточково-плечового тиску (ІКПТ) більш
ніж на 50 % від передопераційних показників.
Задовільними результатами вважали такі, за
яких повністю зникав або істотно зменшувався больовий синдром, регенеративний процес
тривав більше 2 місяців, показники РСТ та
ІКПТ зростали на 30-50 % від передопераційних показників.
Незадовільними результатами визнавали такі, що констатували подальше прогресування
критичної ішемії нижніх кінцівок і вимагали
виконання ампутації кінцівки.
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Розрізняли безпосередній (до виписки хворого зі стаціонару, як правило, це 2-4 тижні),
ранній (від одного місяця до року) та віддалений результат (більше року).
У безпосередньому післяопераційному періоді у 52 (39,4 %) пацієнтів виникли різноманітні ускладнення місцевого характеру, які, завдяки інтенсивному лікуванню, не вплинули
на віддалений результат операційних втручань
(табл.).
Таблиця
Характер місцевих ускладнень післяопераційного періоду
у хворих основних груп
Характер ускладнень
Крайовий некроз
Лімфорея на стегні
Поверхневе інфікування
на гомілці

Кількість
ускладнень
І група ІІ група
10
8
6
5
13

Разом

%

18
11

13,6
8,3

23

17,4

10

Лімфорею після профундопластики спостерігали в 11 випадках. Протягом 2–3 тижнів ускладнення з боку операційної рани були успішно ліквідовані. Ішемічно-некротичні
зміни на гомілці, як правило, були ліквідовані
через 3–4 місяці після операції.
У безпосередньому післяопераційному періоді можна зафіксувати лише задовільні та
незадовільні результати, оскільки за короткий
період часу після операції неможливо ліквідувати болі в спокої та швидке загоєння трофічних ран.
Безпосередній позитивний результат отримано у 92 хворих (69,7 %). Найкращий клінічний ефект спостерігали у хворих ІІа групи
(73,8 %), яким виконано шунтуючі операції в
поєднанні з РОТ. Дещо гірший результат у хворих ІІб та ІІв груп. Найгірший результат отримано у хворих Іб групи, яким виконано ізольовану поперекову симпатектомію, де отримано
63,6 % задовільного, а у 36,4 % незадовільного
результату. У безпосередньому післяопераційному періоді у 16 хворих виконано ампутацію
кінцівки, що становило 12,1 %. Ізольована РОТ
та РОТ у комбінації з профундопластикою дала достатньо високий позитивний результат,
відповідно 65,5 та 71,4 %.
Незадовільні результати в Іа та Іб групах зафіксовано на рівні 34,5 % та 36,4 % відповідно.
У безпосередньому післяопераційному періоді
у 10 (17,2 %) хворих після РОТ виконано ампутацію кінцівки, після ПС — у 2 (18,2 %) хворих. Найменший відсоток ампутацій (3,7 %)
виконано у хворих ІІа групи, яким виконано
шунтуючі операції + РОТ. Жодної ампутації не
було в групі хворих , яким виконано шунтуючі
операції і поперекову симпатектомію.
В післяопераційному періоді призначали
стандартну інфузійну терапію. На 8-10 добу
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післяопераційного періоду після зняття швів
хворих виписували додому. При виписці хворим рекомендували прийом препаратів пентоксифіліну в добовій дозі 800-1200 мг протягом 2 місяців, препаратів статинів в дозі
5–10 мг на добу постійно.
Контрольний огляд призначали через 1 місяць після виписки, в подальшому через кожні
3–6 місяців до кінця 1 року, а потім 1–2 рази
на рік. Всі хворі направлялися на диспансерний облік до хірурга поліклініки за місцем
проживання. Летальних випадків у безпосередньому післяопераційному періоді у хворих
основних груп не спостерігали.
Після виконання непрямої реваскуляризації відмічено зростання РСТ та ІКПТ
в 1,5–2 рази. Найменше зростання показників
виявилось у хворих після виконання поперекової симпатектомії. Ізольована РОТ покращила кровопостачання кінцівки майже в два
рази, але величина показників ІКПТ не досягла 0,4. Виконана профундопластика вдвічі
збільшила показники ІКПТ, а при комбінації
профундопластики із РОТ показники ІКПТ
наближаються до 0,5.
Протягом першого року спостереження ще
у 10 хворих виконано ампутацію кінцівки.
У цих пацієнтів тривало не загоювались трофічні рани на гомілці в місцях розрізів, некротичні струпи не мали тенденції до відторгнення, зберігались болі в спокої.
Необхідно відмітити, що основну кількість
ампутацій виконано в перший рік після операції. Особливістю операцій непрямої реваскуляризації є відсутність безпосередньо доброго
результату у хворих в стадії критичної ішемії.
При наявності болю в спокої і некротичних
та гангренозних змін фаланг пальців, хворий
додатково отримує травму шкіри та кісткової
системи. Хворий відчуває себе краще лише у
випадку зняття вираженого субфасціального набряку, декомпресії внутрішньокісткового
тиску та за умов покращення колатерального
кровоплину за рахунок збільшення приплину
крові по системі глибокої артерії стегна. В більшості випадків у хворих зменшується больовий
синдром і відбувається поступове та тривале
загоєння трофічних виразок, ран та в деяких
випадках, епітелізація післяопераційних ран.
Аналіз отриманих даних за Каплан-Меєром свідчить про різке зниження показників
збереження кінцівок у перші два роки після
операційного втручання. За 24 місяці спостереження майже 50 % хворих втрачають кінцівку після виконаних ізольованої РОТ та РОТ
+ профундопластика. Такий же відсоток кінцівок втрачають пацієнти контрольної групи після виконаної профундопластики. Піс-
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ля ізольованої ПС 50 % ампутацій виконано
протягом 5-6 місяців спостереження. Після
комбінованих шунтуючих операцій основну
роль в перші 2 роки відіграють можливості
артеріального периферичного русла та прохідність реконструктивної артерії, тому показники збереження нижніх кінцівок значно
вищі, ніж після непрямої реваскуляризації.
Через 2 роки спостереження ситуація стабілізується і можна чітко визначити переваги
того, чи іншого методу хірургічного лікування
хворих. До 3 року спостереження виявляється,
що операція ізольованої РОТ (33,3 %) є менш
ефективною, ніж поєднання РОТ з профундопластикою (47,7 %) та ізольованої профундопластики (42,4 %). Найбільш ефективною
виявилась операція РОТ + шунтуючі операції
— 54,7 %, а найменш ефективною ізольована
поперекова симпатектомія (30 %). На другому
місці за ефективністю виявились шунтуючі
операції в поєднанні з ПС – 53,1 % збережених
нижніх кінцівок.
Зниження частоти ампутацій порівняно з
раннім післяопераційним періодом свідчить
про розвиток у хворих колатеральної системи
кровопостачання та зниження ступеня ішемії.
До 5 року спостереження найкращі результати отримали в групах хворих, яким виконано шунтуючі операції в поєднанні з РОТ (ІІа) і
ПС (ІІв) відповідно 51,7 та 49,3 %.
Найгірші результати отримали у хворих,
яким виконано ізольовані непрямі методи реваскуляризації. За допомогою РОТ вдалося
зберегти кінцівку у кожного четвертого хворого – 25,4 %, за допомого ПС у кожного п’ятого – 21,3 %. Комбінація профундопластики
з РОТ покращує результат на 5 % — з 37,1 до
42,2 %.
Шунтуючі операції в комбінації з РОТ та ПС
виявилися більш ефективними ніж гомілкові
шунтування.
Характерно, що профундопластика, а особливо в поєднанні з РОТ, стала більш надійною, ніж дистальні гомілкові реконструкції в
плані збереження кінцівок у віддаленому періоді спостереження.
Висновки
Непрямі способи реваскуляризації при хронічній ішемії нижніх кінцівок дають позитивний результат у 92 (69,7 %) хворих. Найкращий
результат отримано у хворих яким виконана
комбінація непрямих способів із шунтуючими
операціями. Профундопластика у поєднанні з
РОТ ефективна у 71,4 % пацієнтів. Найгірший
результат отримано у хворих яким виконана
поперекова симпатектомія, де у 36 % пацієнтів
отримано незадовільний результат.
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Резюме. В данной работе изучены и проанализированы
результаты комплексного обследования и хирургического лечения 132 больных по поводу критической ишемии на фоне дистальных форм окклюзионно-стенотических поражений при облитерирующем атеросклерозе сосудов нижних конечностей. Лучший результат получен у больных которым
выполнена комбинация непрямых способов с шунтирующими
операциями. Худший результат получен у больных которым
выполнена поясничная симпатэктомия, где у 36 % пациентов
получен неудовлетворительный результат.
Ключевые слова: хроническая критическая ишемия нижних
конечностей, реваскуляризуючих остеотрепанация, поясничная
симпатэктомия, профундопластика.

Summary. In the work we analyzed the results of complex examination and surgery of 132 patients with severe ischemia and distal
occlusive stenotic affection in the case of obliteral atherosclerosis of
lower limbs. The best result gave the combination of indirect methods
and shunting. The worst result gave sympathectomy (36 % of patients
had unsatisfactory results).
Key words: chronic severe ischemia lower limbs, revascularizing osteotrepanation, sympathectomy, profundoplastic.
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ОШИБКИ И ОПАСНОСТИ ПРИ СТЕНТИРОВАНИИ
ПОДВЗДОШНЫХ АРТЕРИЙ
Резюме. Проанализированы результаты эндоваскулярных
вмешательств на подвздошных артериях при критической
ишемии у 39 больных: 16 женщин и 23 мужчин в возрасте от
60 до 75 лет с сопутствующей патологией: у 8 больных – сахарный диабет, 17 страдали гипертонической болезнью, у 12 больных – ишемическая болезнь сердца, а у 2 больных наблюдалось ожирение I-ІІ.
Непосредственным успехом считался результат, при котором остаточный стеноз был менее 25 %. Положительный
эффект удалось достичь у 33 больных (84,61 %). Осложнения отмечены у 6 больных: у 3-х пациентов в следствии
перфорации стенки подвздошной артерии из-за протяженной хронической окклюзии – выполнено 2 аорто-бедренных
и 1 подвздошно-бедренное аллошунтирование. У 2-х пациентов из-за выраженного кальциноза атеросклеротической
бляшки остаточный стеноз >25 % – этим больным проводилась консервативная терапия. В 1 случае возникло субинтимальное прохождение проводника и создание «ложного» хода,
что привело к ампутации.
Определение показаний к эндоваскулярным методам реваскуляризации должны четко определяться на дооперационном этапе. Наличие стеноза подвздошной артерии свыше 85%
на наш взгляд является противопоказанием для проведения
эндоваскулярных методик реваскуляризации.
Истинное определение размеров стенозированного участка
подвздошной артерии возможно только с помощью 3-D технологии проведения контрастной компьютерной томографии.
Ключевые слова: баллонная ангиопластика, стентирование,
окклюзия, стеноз, ишемия, эндоваскулярные операции.

Введение
В настоящее время основными способами
восстановления проходимости окклюзионностенотических поражений артерий аорто-подвздошного сегмента являются эндоваскулярные (баллонная ангиопластика и стентирование) и «открытые» реконструктивные операции в объеме аорто-бедренного шунтирования
[1, 4, 6]. Однако традиционные хирургические
методы и их возможности часто ограничены
наличием у больных тяжелой сопутствующей
патологией и факторов риска [1, 2, 3]. В последнее время многие исследователи считают,
что основным хирургическим способом коррекции хронической ишемии нижних конечностей при поражении аорто-подвздошного
сегмента являются баллонная ангиопластика
и стентирование баллонорасширяемыми или
самораскрывающимися стентами [5, 7, 8].
Многоуровневое и диффузное поражение
подвздошных артерий часто является основной причиной отказа от выполнения эндоваскулярных операций. Однако критерии
оценки тяжести поражения артерий аортоподвздошного сегмента до конца никем не
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определены. Лишь небольшое число исследователей в повседневной работе использует схему оценки поражения TASC [6], что затрудняет
объективность.
Важное значение при поражении аорто-подвздошного сегмента принадлежит выбору эндоваскулярных вмешательств, которые в хирургической практике используются уже более
30 лет. Между тем, по данным литературы, недостаточно проводятся исследования по сравнению отдаленных результатов стентирования
с баллонной ангиопластикой. До сих пор отсутствуют четкие, основанные на полученных
данных инструментальные методы исследования показания и противопоказания к их
проведению. Так же недостаточно изучена гемодинамика в пораженной конечности после
эндоваскулярного вмешательства, не определен оптимальный объем оперативного вмешательства, который необходим для компенсации нарушенного кровообращения конечности. В литературной базе данных отсутствуют
работы, посвященные этому вопросу.
Что же касается острой ишемии нижних конечностей, вызванной окклюзионно-стеноти83
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ческим поражением аорто-подвздошного сегмента, то этот фактор встречается достаточно редко (по данным различных авторов от
3 до 5 % [1]) среди всех случаев критических
ишемии нижних конечностей и, как правило,
в односторонней позиции. Коррекция критической ишемии, связанная с патологией
в аорто-бедренной позиции представляет значительную сложность, поскольку «открытые»
операции травматичны, тяжело переносятся
больными, а также в последнее время несут
большие материальные затраты на расходные
материалы. В связи с бурным развитием эндоваскулярных методик в течение последнего
десятилетия, их применение становится более
обоснованным. В нашей же клинике комбинация эндоваскулярной дилатации с последующим стентированием нашла применение
в течение более 7 лет с хорошими результатами.
В то же время определение показаний для
эндоваскулярных вмешательств на подвздошных артериях остается недостаточно решенными в связи с возникновением у ряда больных осложнений технического характера, анализу которых и посвящена наша работа.
Материалы и методы исследований
Нами проанализированы результаты эндоваскулярных вмешательств на подвздошных
артериях при критической ишемии у 39 больных за период с марта 2012 года по ноябрь 2013
года. Из числа прооперированных больных
– 16 женщин и 23 мужчин в возрасте от 60
до 75 лет с следующей патологией и факторами риска прогрессирования атеросклероза:
у 8 больных – сахарный диабет, 17 страдали
гипертонической болезнью, у 12 больных –
ишемическая болезнь сердца, а у 2 больных
наблюдалось ожирение I-ІІ степени.
Практически все пациенты поступали с клинической картиной хронической ишемии нижних конечностей и имели различные стадии
ишемии, согласно классификации Фонтейна–
Покровского: II-A стадия — 9 (23 %), II-б стадия — 16 (41,11 %) и III стадия — 14 (35,89 %)
пациентов. Больные с IV степенью ишемии не
вошли в группу исследования, и им была назначена консервативная терапия.
Все пациенты осматривались кардиологом,
отделения кардиологии нашей клиники. Совместно с кардиологом проводилось обследование и подготовка больных к операции,
послеоперационное ведение в отделении сосудистой хирургии при динамическом наблюдении. Следует обратить внимание на длительность заболевания до момента обращения
в клинику. Анамнез заболевания находился
в пределах от 1 до 6 лет. Обследование больных
с окклюзионно-стенотичсским поражением
84

артерий аорто-подвздошного сегмента было
комплексным и включало в себя первичный
осмотр пациента, сбор анамнеза, исследование
местного статуса. Инструментальная диагностика состояла из ультрозвуковой допплерографии, дуплексного сканирования, рентгеноконтрастной ангиографии (дооперационной
и интраоперационной). Лабораторная диагностика включала биохимические методы, методы контроля за свертывающейся системой
крови в до- и послеоперационном периоде.
Показанием к эндоваскулярному вмешательству были: хроническая ишемия нижних
конечностей и поражение артерий аорто-подвздошного сегмента.
Перед каждым оперативным вмешательством всем больным назначали сулодексид (Вессел Дуэ Ф (инъекции) в дозировке 600 ЛЕ, после операции Вессел Дуэ Ф (табл.) в дозировке
1000 ЛЕ в 2 приема (по 500 ЛЕ х 2 раза в сутки) –
6 месяцев, клопидогрель (атерокард) 75 мг/сут
в течение 3 мес., аторвастатин (ливостор)
20 мг/сут (под контролем уровня холестерина
не реже 1 раза в месяц). Непосредственно во
время процедуры внутриартериально вводился гепарин (5000 ЕД), если продожительность
операции превышала один час, то вводилась
дополнительная доза гепарина (2500 ЕД).
В конце оперативного вмешательства всем
выполняли контрольную аортоартериографию.
Для исключения эмболии дистального русла мы
проводили ангиографию нижних конечностей
до бифуркации подколенной артерии. После
выполнения эндоваскулярного вмешательства
у больных на операционном столе оценивалась
клиническая картина конечности. Положительная динамика заключалась в появлении пульсации или улучшении его качества дистальнее зоны операции, наполнение поверхностных вен,
потеплении конечности и гиперемия.
Результаты исследований и их обсуждение
Непосредственным ангиографическим успехом считался результат, при котором остаточный стеноз был менее 25 %. В нашем
исследовании он составил 84,61 % (в 33 из
39 операций):
– у 3-х пациентов выявлена протяженная
хроническая окклюзия. В просвет артерии не
удалось полностью пройти проводниками,
вследствие чего возникла перфорация подвздошной артерии. Этим больным выполнена
«открытая» реконструктивная операция — 2
аорто-бедренных и 1 подвздошно-бедренное
аллошунтирование;
– у 2-х пациентов отмечен остаточный стеноз >25 % из-за выраженного кальциноза атеросклеротической бляшки — этим больным
проводилась консервативная терапия.
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Ретроспективный анализ вышеуказанных
осложнений показал, что перфорация подвздошной артерии произошла у женщины,
страдающей сахарным диабетом, приведшего
к резкому истончению артериальной стенки
вплоть до толщины менее 1 мм. Гистологическое исследование свидетельствовало о, практически, полном отсутствии эндотелиального
и мышечного слоев.
В одном случае, в котором попытки пройти
в просвет артерии интродьюсером завершились неудачей, осложнение было обусловлено
стенозированием подвздошной артерии на 9092 % и создание «ложного» хода не только не
устранило критическую ишемию, но и привело к усугублению ишемии нижней конечности, в последующем — ее ампутация.
В ранние сроки после операции проводилось наблюдение за состоянием оперированных нижних конечностей у больных в покое
и при физической нагрузке. Оценку характера
кровотока, состояние стенки артерии и атеросклеротической бляшки в зоне ангиопластики
осуществляли с помощью ультразвуковой допплерографии с измерением лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) и дуплексного сканирования. Операцию считали успешной в тех случаях, когда исчезали боли в покое, устранялась
или уменьшалась перемежающаяся хромота,
отмечалось потепление кожных покровов, заживление трофических язв, появление пульсации артерий дистальнее восстановленного
сегмента.
Ультразвуковая допплерография с определением лодыжечно-плечевого индекса до и
после эндоваскулярного вмешательства выполнялась всем больным. Среднее значение
лодыжечно-плечевого индекса до операции
составило 0,49 ± 0,13, а после операции увеличилось до 0,88 ± 0,15. Прирост ЛПИ в среднем
составил 0,34 ± 0,17. Клинического улучшения
нам удалось достичь у большинства пациентов
независимо от исходной стадии ишемии, что
указывает на высокую эффективность баллонной ангиопластики и стентирования при
окклюзионно-стенотических поражениях артерий аорто-подвздошного и подвздошно-бедренного сегментов
В послеоперационном периоде проводилось
диспансерное наблюдение за больными. Пациенты обследованы через 3, 6,9 и 12 месяцев. Для оценки проходимости стентирован-
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ных артерий использовались данные объективного исследования состояния конечностей
и ультразвукового дуплексного сканирования, определение ЛПИ. При подозрении на
реокклюзию или на возникновение новых
окклюзионно-стенотических поражений выполнялось повторное ангиографическое исследование.
Отдаленные результаты баллонной ангиопластики или стентирования артерий в сроки
до 24 месяцев прослежены у 27 (69,23 %) пациентов на 39 оперированных конечностях:
рестеноз артерий в зоне операции произошел
у 4 больных, 3 пациента выбыли из исследования – потерян контакт, оставшиеся больные
с указанными выше осложнениями не вошли
в данную группу исследования.
Детальный анализ причин возникновения
описанных осложнений показал, что обычная
ангиография в одной проекции не дала полной
детализации степени стеноза и его характера
в объемной проекции. В частности, во фронтальной проекции величина стеноза составляла менее 80 %, а на самом деле была значительно выше. В связи с этим, в дальнейшем мы
отдавали предпочтение определению степени
стенозирования подвздошных артерий путем
применения компьютерной томографии с дополнительным ангиоконтрастированием и использовнием 3D технологии. Данная методика позволяет получить объемное изображение
стенозированной артерии с истинными размерами диаметра подвздошной артерии.
Выводы
Определение показаний к эндоваскулярным методам реваскуляризации должны четко
определяться на дооперационном этапе. Наличие стеноза подвздошной артерии свыше 85 %
на наш взгляд является противопоказанием
для проведения эндоваскулярных методик реваскуляризации.
Истинное определение размеров стенозированного участка подвздошной артерии
возможно только с помощью 3D технологии проведения контрастной компьютерной
томографии.
Застарелое диабетическое поражение артериальной стенки должно быть детализировано
по степени истончения и в этих случаях является абсолютным противопоказанием для
проведения дилатации и стентирования.
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ПОМИЛКИ І НЕБЕЗПЕКИ
ПРИ СТЕНТУВАННІ
КЛУБОВИХ АРТЕРІЙ
А. О. Соломієнко,
Ю. А. Трегубенко

ERRORS AND DANGERS
ASSOCIATED WITH
STENTING OF THE ILIAC
ARTERIES
A. O. Solomienko,
Yu. A. Tregubenko
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Резюме. Проаналізовано результати ендоваскулярних втручань на клубових артеріях при критичній ішемії у 39 хворих:
16 жінок і 23 чоловіків у віці від 60 до 75 років із супутньою
патологією: у 8 хворих — цукровий діабет, 17 страждали гіпертонічною хворобою, у 12 хворих — ішемічна хвороба серця, а у
2 хворих спостерігалося ожиріння I-ІІ ступенів.
Безпосереднім успіхом вважався результат, при якому залишковий стеноз був менше 25 %. Позитивний ефект вдалося
досягти у 33 хворих (84,61 %). Ускладнення були у 6 хворих:
у 3-х пацієнтів перфорація стінки клубової артерії внаслідок
протяжної хронічної оклюзії — виконано 2 аорто-стегнових
і 1 клубово-стегнове аллопротезування. У 2-х пацієнтів через
виражений кальциноз атеросклеротичної бляшки лишився
остаточний стеноз > 25 % — цим хворим проводилася консервативна терапія. В 1 випадку виникло субінтімальне проходження провідника і створення «помилкового» ходу, що
призвело до ампутації.
Обгрунтування показників щодо ендоваскулярних методів
реваскуляризації повинні чітко визначатися на доопераційному етапі. Наявність стенозу клубової артерії понад 85 % на наш
погляд є протипоказанням для проведення ендоваскулярних
методик реваскуляризації. Істинне визначення розмірів стенозованої ділянки клубової артерії можливо тільки за допомогою 3-D технології проведення контрастної комп’ютерної
томографії.
Ключові слова: балонна ангіопластика, стентування, оклюзія, стеноз, ішемія, ендоваскулярні операції.

Summary. The results of endovascular interventions on the iliac
arteries at a critical ischemia in 39 patients: 16 women and 23 men,
age 60 to 75 years with comorbidities: 8 patients — diabetes, 17 suffered from hypertension, 12 patients — ischemic heart disease, while
2 patients had obesity I-II degree.
Immediate success was considered the result at which the residual
stenosis was less than 25 %. The positive effect was achieved in 33
patients (84.61 %). Complications occurred in 6 patients: in 3 patients
in consequence of perforation of the iliac artery due to extensive
chronic occlusion — performed aorto-femoral 2 and 1 iliac-femoral
bypass prosthesis. In 2 patients due to the pronounced calcification
of atherosclerotic plaque residual stenosis > 25 % — these patients
underwent conservative therapy. In one case there was subintimal
passage of the conductor and the creation of a «false» move that led
to the leg amputation.
Determination of indications for endovascular revascularization
should be clearly defined in the preoperative stage. Iliac artery stenosis greater than 85 % in our opinion is a contraindication for endovascular revascularization procedures.
The true definition of the size of the stenotic portion of the iliac
artery is only possible with the help of 3-D technology of contrast
computed tomography.
Key words: balloon angioplasty, stenting, occlusion, stenosis, ischemia, endovascular surgery.
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ОСОБЕННОСТИ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ТРОМБОЗОМ ВЕН
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И ТАЗА
Резюме. Проведено обследование и лечение 138 пациентов
с тромбозами в системе нижней полой вены. Тромболитическая терапия (ТЛТ) в качестве базового метода лечения была
применена у 52 (37,7 %) пациентов. Из них у 20 (14,5 %) был
осуществлен катетер-управляемый тромболизис и у 32 (23,2 %)
пациентов была применена системная тромболитическая терапия. У 86 (62,3 %) пациентов базовым методом лечения была антикоагулянтная терапия (АКТ). В отдаленном периоде
результаты ТЛТ значительно превосходят результаты АКТ.
У 70 % пациентов, пролеченных ТЛТ, наблюдали в отдаленном периоде признаки посттромбофлебитической болезни
(ПТФБ) с лёгкой степенью хронической венозной недостаточностью (ХВН), а у 100 % пациентов, получавших курс АКТ,
отмечены более тяжелые формы ПТФБ.
Ключевые слова: острый тромбоз в системе нижней полой
вены, антикоагулянтная терапия, тромболитическая терапия.

Введение
Острые тромбозы глубоких вен (ТГВ) в системе нижней полой вены составляют более
95 % от всех венозных тромбозов и нередко
осложняются тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА) [1]. В Украине ежегодно регистрируется около 260 случаев ТГВ и их осложнений на 100 тысяч населения с летальностью
от ТЭЛА на уровне 20–25 % [2]. Кроме опасной
для жизни ТЭЛА, тяжелым последствием ТГВ
является посттромботическая болезнь (ПТБ)
с выраженными проявлениями хронической
венозной недостаточности (ХВН) нижних конечностей. Последующее прогрессирование
ПТБ сопровождается образованием трофических язв, составляющих 19,7 % от всех язв венозной этиологии [3].
Несмотря на применение различных методов лечения ТГВ в системе нижней полой вены,
непосредственные и отдаленные результаты их
применения не могут полностью удовлетворить специалистов [4, 6]. Это обстоятельство
послужило основанием для проведения сравнительного анализа эффективности различных методов лечения острых ТГВ в системе
нижней полой вены.
В нашем исследовании мы провели сравнительную оценку эффективности тромболитической терапии в сравнении с антикоагулянтной у пациентов с ТГВ таза и нижних
конечностей и определили степень тяжести
хронической венозной недостаточности, обусловленной ПТБ.
Цель исследования
Оценить эффективность тромболитической
и антикоагулянтной терапии у пациентов
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с ТГВ таза и нижних конечностей и определить степень тяжести ХВН, обусловленной
ПТБ, в отдаленном периоде.
Работа выполнена в рамках научной программы ГУ «ИОНХ им. В. Т. Зайцева НАМНУ»
и является фрагментом комплексной НИР:
«Разработать дифференцированную лечебнодиагностическую и профилактическую тактику у больных с острыми тромбозами системы нижней полой вены» (№ госрегистрации
011V002288).
Материалы и методы исследований
Проведено обследование и лечение 138 пациентов с ТГВ таза и нижних конечностей,
в 20 случаях осложненными тромбоэмболией
легочной артерии (ТЭЛА). Указанным пациентам были применены различные виды лечения: у 52 (37,7 %) — тромболитическая и у 86
(62,3 %) – антикоагулянтная терапия.
Среди обследованных было 79 (57,2 %) мужчин и 59 (42,8 %) женщин в возрасте от 20 до
78 лет. Пациенты поступили для лечения в
сроки от 3 до 20 суток с момента появления
клинических признаков заболевания. Анамнестическая давность тромбоза у 83 (60,1 %)
пациентов составила 7 и более суток. При комплексном клинико-инструментальном и лабораторном обследовании, включавшем ультразвуковое ангиосканирование и по показаниям рентгеноконтрастную ангиографию,
выявлен острый распространенный тромбоз
с вовлечением подвздошно-бедренного и/или
бедренно-подколенного венозных сегментов.
У всех пациентов были выявлены окклюзивные
тромбы указанной локализации. 20 пациентов
госпитализированы по поводу ТГВ, осложненХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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ной ТЭЛА, при этом 18 (90 %) из них имели субмассивную и 2 (10 %) – массивную форму заболевания. Пациенты, поступившие в клинику
по поводу ТГВ в сочетании с ТЭЛА, находились
в состоянии средней степени тяжести.
Тромболитическая терапия в качестве базового метода лечения была применена у 52
(37,7 %) пациентов. Из них у 20 (14,5 %) осуществлен катетер-управляемый тромболизис
(КУТ) [5–7] с использованием стрептазы в
дозе 100 000 ед/час со средней продолжительностью лечения до 3 суток. Препарат вводили через катетер, установленный в заднюю
большеберцовую вену пораженной тромбозом
нижней конечности.
Для проведения системной тромболитической терапии (СТЛТ) у 32 (23,2 %) пациентов применяли стрептокиназу (100000 ед/час),
урокиназу (4400 ед/кг/час) и актилизе (100 мг
в течение 2 часов).
У 86 (62,3 %) пациентов базовым методом лечения была антикоагулянтная терапия (АКТ)
с применением низкомолекулярного гепарина
(НМГ) у 57 (41,3 %) и нефракционированный
гепарин (НФГ) у 29 (21 %) пациентов. Низкомолекулярный (фракционированный) гепарин
(в основном — эноксапарин) вводили в дозе
1 мг/кг массы тела пациента 2 раза в сутки под
кожу живота до перевода пациента на варфарин
при достижении целевого МНО. Также применяли НФГ, который вводили однократно внутривенно в дозе 5000 ЕД, и затем продолжали
лечение путем непрерывной внутривенной инфузии НФГ в суточной дозе 20000–35000 ЕД,
обеспечивая поддержание величины АЧТВ
в 1,5–2 раза больше исходного и контролируя её
каждые 6 часов. Продолжительность инфузии
НФГ составляла минимум 5 суток и более в зависимости от показателей МНО. У пациентов,
получавших АКТ, параллельно назначали антикоагулянты непрямого действия (АНД). Дозу
этих препаратов подбирали индивидуально под
контролем протромбинового индекса (50–60 %)
или МНО (2,0–3,0) и рекомендовали принимать
АНД на протяжении не менее 4–6 месяцев в амбулаторных условиях. Помимо указанной терапии в период пребывания в клинике пациенты
получали мовалис, детралекс, флебодиа, цикло3-форт в стандартных дозах, пользовались эластическими бинтами или индивидуально подобранным компрессионным трикотажем.
В соответствии с протоколом исследования
у всех пациентов оценивали состояние системы гемостаза до начала и на протяжении всего
госпитального периода лечения.
Оценку непосредственных результатов лечения пациентов с острыми тромбозами глубоких вен таза и нижних конечностей проводили
с учётом следующих показателей:
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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1) динамики регрессии клинических симптомов заболевания;
2) степени восстановления проходимости
венозного русла;
3) эффективности профилактики ТЭЛА;
4) вида и количества осложнений, связанных с методом лечения.
Оценку отдаленных результатов лечения
проводили с учетом отсутствия или наличия
клинических признаков ПТБ и таких показателей, как:
1) функциональный класс ХВН в соответствии с Международной классификацией СЕАР;
2) степень восстановления проходимости
венозного русла (частичная или полная реканализация) по данным дуплексного сканирования.
Статистическую обработку данных проводили с помощью стандартного офисного пакета «Microsoft Office XP» с приложением пакета
«Microsoft Excel» и статистических программ
для медико-биологических исследований
«Biostatistics» (Statistical Graphics Corp.,USA),
Version 4.03 для Windows.
Результаты исследований и их обсуждение
В целом непосредственные клинические результаты лечения оказались положительными
у 83 (74,1 %) пациентов.
У больных, получавших КУТ, наблюдался быстрый регресс основных клинических
признаков острого илиофеморального венозного тромбоза. Уже к концу первых суток
у этих пациентов значительно уменьшились
распирающие боли в нижней конечности.
На 3-и сутки проведения КУТ сохранялись
лишь умеренные боли в конечности, объем
которой был значительно меньше исходного.
На 12-е сутки клинические проявления заболевания отсутствовали. При ультразвуковом и
ангиографическом исследовании у 14 из 20 пациентов, получивших КУТ, отмечен полный
и у 6 — частичный лизис тромбов. В группе
СТЛТ по окончании первых суток лечения
начало регресса клинической симптоматики
наблюдалось у 6 (22,2 %), а на 3-и сутки – у 14
(51,9 %) пациентов. На 12 сутки клинические
проявления ТГВ у 22(83,3 %) пациентов были
минимальными. По данным ультразвукового
исследования, в группе СТЛТ полное восстановление проходимости пораженных тромбозом сегментов было у 5 (18,5 %) и частичное – у 17(63 %) пациентов. В этой группе у 24
(88,9 %) пациентов наблюдалась нормализация гемодинамики в малом круге кровообращения и лишь у 3 (11,1 %) отмечены умеренно
выраженные признаки легочной гипертензии.
Cистемное введение тромболитика оказалось
безуспешным у 5 (18,5 %) больных. Важно отме89
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тить, что лечение тромболитическими препаратами не сопровождалось клинически значимыми геморрагическими осложнениями, наблюдались лишь гематомы подкожной клетчатки.
Из 65 пациентов, которые получили курс
АКТ, у 41 (63,1 %) не наблюдалось прогрессирования тромботического процесса. У 12
(18,5 %) пациентов при ультразвуковом исследовании выявлены признаки реканализации
тромбированных вен, причём более ранняя
реканализация была отмечена в группе пациентов, получавших НМГ. В 24 (36,9 %) случаях
курс АКТ не привел к положительному лечебному эффекту из-за прогрессирования тромботического процесса. Вместе с тем ни в одном
случае течение ТГВ не осложнилось ТЭЛА.
Проведенное комплексное лечение тромбозов
глубоких вен таза и нижних конечностей позволило предотвратить развитие ТЭЛА. Рецидивов ТГВ, летальных исходов не зарегистрировано во всех группах пациентов.
В отдалённом периоде в сроки от 3 месяцев
до 10 лет были обследованы 108 (80,5 %) пациентов, из которых 43 (39,8 %) больных получили ТЛТ и 65 (60,2 %) – курс АКТ.
У 20 пациентов, базовым лечением которых был КУТ, в отдаленном периоде не было
выявлено признаков ХВН, связанных с ПТБ.
В группе из 32 пациентов, основное лечение
которых заключалось в СТЛТ, у 4 отмечен
С1-С2, у 4 — С3-С4 и у 3 — С5-С6 ХВН (СЕАР). У пациентов, получивших ТЛТ, наблюдалась различная степень (от полной до частичной) реканализации глубоких вен по данным
ультразвукового исследования. В группе из 57
пациентов, которым было проведено лечение
НМГ, у 12 зарегистрирована С2-С3 и у 10 — С4
и у 11— С5-С6 ХВН (СЕАР). Среди 29 пациентов, пролеченных НФГ, у 3 отмечен С2, у 6 —
С3- С4, у 5 — С5-С6 ХВН (СЕАР).
Применение ТЛТ у пациентов с ТГВ таза
и нижних конечностей и легочной эмболией привело к быстрому регрессу или полному
устранению основных клинических признаков
венозного тромбоза и ТЭЛА, тогда как при
лечении антикоагулянтами у 16 (52,3 %) пациентов сохранялись выраженные клинические
проявления ХВН.
У 14 (70 %) из 20 пациентов, получивших
КУТ, наблюдался полный и у 6 (30 %) — частичный лизис тромбов. В группе СТЛТ полное восстановление проходимости глубоких
вен отмечено у 18,5 % и частичное — у 63 %
пациентов. Возобновление кровотока по крупным притокам подвздошных и бедренных вен
содействовало быстрому улучшению венозной гемодинамики и устранению клинических симптомов ТГВ. В процессе проведения
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ТЛТ клинически значимые геморрагические
осложнения не отмечены, а возникшие подкожные гематомы постепенно исчезали без лечения. По результатам отдаленного периода
методы ТЛТ значительно превосходят консервативную терапию с помощью антикоагулянтов. 70 % пациентов, пролеченных ТЛТ, имели
в отдаленном периоде ПТБ с лёгкой и средней
степенью ХВН. В противоположность этому у
всех пациентов, получивших курс АКТ, отмечен ПТБ, причем более выраженные проявления ХВН наблюдались у тех, кто был пролечен
НФГ, а не НМГ.
Таким образом, применение антикоагулянтной и тромболитической терапий дает возможность уменьшить вероятность развития ПТФБ
и уменьшить степень тяжести хронической венозной недостаточности нижних конечности
в отдаленном периоде.
Выводы
Применение тромболитической терапии
у пациентов с ТГВ таза и нижних конечностей
привело к быстрому регрессу или полному
устранению основных клинических признаков венозного тромбоза. По результатам отдаленного периода методы ТЛТ значительно
превосходят консервативную терапию с помощью антикоагулянтов. Так, только 3 (6,3 %)
пациента, пролеченных ТЛТ, имели в отдаленном периоде выраженные признаки ПТБ,
тогда как при лечении антикоагулянтами у 16
(52,3 %) пациентов сохранялись клинические
проявления тяжелых форм ХВН.
По нашим наблюдениям, регионарное введение тромболитиков более полно и быстро,
по сравнению с системной тромболитической
терапией, и позволяет возобновить кровоток
в глубоких венах таза и нижних конечностей.
Так, у 14 (70 %) больных, получивших КУТ, наблюдался полный и у 6 (30 %) – частичный лизис тромбов. В группе пациентов, получавших
СТЛТ полное восстановление проходимости
глубоких вен отмечено у 5 (18,5 %) из 27 пациентов и частичное – у 17 (63 %) пациентов.
Инструментальные методы исследования,
такие как допплерография и цветное дуплексное сканирование, а так же рентгенконтрастная флебография являются единственными
информативными методами оценки процесса
растворения тромбов, состояния глубоких вен
таза и нижних конечностей до и после проведения КУТ.
Перспективами дальнейших исследований
является изучение и сравнение эффективности применения методов регионарного и системного тромболизиса у пациентов с острым
тромбозом в системе нижней полой вены.
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Резюме. Проведено обстеження і лікування 138 пацієнтів
з тромбозами в системі нижньої порожнистої вени. Тромболітична терапія (ТЛТ) в якості базового методу лікування
була застосована у 52 (37,7 %) хворих. З них у 20 (14,5 %) був
здійснений катетер-керований тромболізис та у 32 (23,2 %)
пацієнтів була застосована системна тромболітична терапію.
У 86 (62,3 %) пацієнтів базовим методом лікування була антикоагулянтна терапія (АКТ). У віддаленому періоді результати
ТЛТ значно перевершують результати АКТ. У 70 % пацієнтів,
пролікованих ТЛТ, спостерігали у віддаленому періоді ознаки
посттромбофлебітичній хвороби (ПТФХ) з легким ступенем
хронічною венозною недостатністю (ХВН), а у 100 % пацієнтів, котрі отримали курс АКТ, відзначені більш важкі форми
ПТФХ.
Ключові слова: гострий тромбоз в системі нижньої порожнистої вени, антикоагулянтна терапія, тромболітична терапія.

Summary. 138 patients with thrombosis in the system of the inferior vena cava were examined and treated. Thrombolytic therapy
(TLT) as a basic method of treatment was used in 52 (37.7 %) patients.
20 (14.5 %) patients undergone catheter-controlled thrombolysis and
32 (23.2 %) patients had systemic thrombolytic therapy. 86 (62.3 %)
patients in the basic treatment had anticoagulant therapy (ACT). In
the long-term results of thrombolytic therapy significantly exceed the
results of ACT. 70 % of these patients had signs of postthrombotic
disease with mild chronic venous insufficiency, and 100 % of patients
with ACT had more severe forms of postthrombotic disease.
Key words: acute thrombosis in the inferior vena cava, anticoagulant
therapy, thrombolytic therapy.
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ВИБІР СТРОКІВ ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
З АНЕВРИЗМАТИЧНИМИ ІНТРАКРАНІАЛЬНИМИ
КРОВОВИЛИВАМИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД
НАЯВНОСТІ АНГІОСПАЗМУ
Резюме. У дослідженні визначено оптимальний термін хірургічного лікування 328 хворих з аневризматичними субарахноїдальними крововиливами та проаналізовано результати
лікування цих пацієнтів у залежності від наявності ангіоспазму. Оптимальними строками для проведення оперативного
втручання у хворих з аневризматичними субарахноїдальними
крововиливами за наявності ангіоспазму визначена 10 доба
після крововиливу. У пацієнтів з ангіоспазмом, не дивлячись
на його регрес до моменту проведення оперативного втручання, результати лікування залишаються гіршими, ніж у пацієнтів без ангіоспазму. Наявність ангіоспазму негативно впливає
на функцію виживання пацієнтів.
Ключові слова: аневризматичні інтракраніальні крововиливи,
ангіоспазм, результати лікування.

Вступ
Результати лікування хворих з аневризматичними субарахноїдальними крововиливами
залишаються незадовільними. Основним факторами несприятливого прогнозу при розриві
аневризм вважаються наявність церебрального ангіоспазму, формування вторинної ішемії
головного мозку та розвиток внутрішньочерепної гіпертензії [4, 5]. Позитивний вплив медикаментозних методів лікування ангіоспазму
є дискутабельною проблемою [4, 6], й актуальними на сьогодні є спроби покращення результатів лікування завдяки розробці тактики
передопераційного ведення пацієнтів.
Мета досліджень
Визначити оптимальний термін хірургічного лікування хворих з аневризматичними
субарахноїдальними крововиливами та проаналізувати результати лікування цих хворих з в залежності від наявності ангіоспазму
та терапії.
Матеріали та методи досліджень
У дослідження включено 328 пацієнтів
з аневризматичними субарахноїдальними крововиливами. Всім пацієнтам проведено оперативне втручання — кліпування чи емболізація
артеріальної аневризми в умовах спеціалізованого стаціонару.
Наявність та вираженість церебрального ангіоспазму (ЦА) визначали методом транскраніальної доплерографіі (ТКДГ) кожну добу
перебігу інтракраніального крововиливу у 76
хворих. За допомогою ТКДГ визначали наступні швидкісні характеристики потоку: сис92

толічна швидкість кровотоку (Vs), кінцева діастолічна швидкість кровотоку (Vd), середня
швидкість кровотоку (Vm). Також розраховували показники: міжпівкульової асиметрії лінійної швидкості кровотоку (КА) в однойменних судинах, показники периферічного опору
(пульсаційний індекс Gosling (РІ), систолодіастолічний коефіцієнт Stuart (SKD), індекс
периферичного опору Pourselot (RI ), трансмиссійний пульсаційний індекс Lindegaard (TPI)
за загальноприйнятими формулами [3].
Для встановлення залежностей показників
ТКДГ від доби крововиливу застосовували методи кореляційного та регресійного аналізів.
Наявність залежностей визначали за ранговим
коефіцієнтом кореляції Спірмена та візуально
за виглядом кореляційного поля. Відновлення залежностей проводили у вигляді лінійної
регресії та лінійних сплайн-регресій з одним
і двома вузлами склеювання. Серед відновлених моделей обирали найбільш адекватну
на основі залишкової дисперсії та коефіцієнта детермінації. У ході аналізу вузли сплайнрегресії інтерпретували як моменти зміни динаміки показників ТКДГ. Статистичній обробці підлягали показники ТКДГ, зафіксовані
з 1-ї по 25-ю добу крововиливу, значення показників на більш пізніх термінах захворювання не оброблялися через їх малу чисельність.
Статистична обробка була проведена за допомогою власного програмного забезпечення
[1], до обчислювального ядра якого були додані процедури відновлення регресійних залежностей.
За наявності ознак артеріального судинного
спазму 43 пацієнтам було призначено симвасХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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татин (C) у дозі 80 мг на добу. Контрольною
вважали групу із 121 пацієнта з проявами ангіоспазму, яким С не використовували.
Безпосередні результати лікування оцінювали на момент закінчення стаціонарного лікування за шкалою наслідків Глазго (GOS).
Для класифікації безпосередніх результатів лікування умовно «добрими» результатами вважались хворі з оцінкою результатів лікування
за шкалою GOS 4 та 5 балів, відповідно «поганими» — 1, 2, 3 бали. Наявність залежності між якісними показниками встановлювали
на основі критерію χ2. Для визначення сили
зв’язку між такими показниками на основі
статистики χ2 визначали коефіцієнт сполученості Крамера. Для оцінки впливу факторів на
результати лікування використовували відно-

шення шансів (OR). Оцінка функції виживання хворих проводилась за методом КапланаМейєра. Для визначення розбіжностей у функціях виживання застосовували логранговий
критерій та критерій Гехана [2].
Результати досліджень та їх обговорення
У 195 хворих після виконання ТКДГ на момент надходження до стаціонару не виявлено
достовірних ознак ЦА. Цим хворим терміново
виконане оперативне втручання. Ішим 133 пацієнтам оперативне втручання було відкладено до появлення ознак регресу ЦА. Відновлені
регресійні залежності швидкісних характеристик потоку в середній мозковій артерії (СМА),
які є основними критеріями для діагностики
ЦА та визначення його тяжкості [1] (рис. 1).

Рис. 1. Кореляційні поля та графіки відновлених регресійних залежностей показників у середній мозковій артерії
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Для Vs в СМА найбільш адекватна була лінійна сплайн-регресія з одним вузлом, який
співпав з 10-ю добою захворювання. Відновлена регресія свідчить про тенденцію до зростання середніх значень Vs включно до 10-ї
доби перебігу захворювання з їх подальшим
спаданням.
Залежність Vd та Vm в СМА від доби описувалась лінійною сплайн-регресією з двома
вузлами, якими були 9-а та 10-та доба. З початку захворювання і до 9-ї доби Vd та Vm в
середньому були досить стабільні, стрибок їх
значень спостерігався на 10-ю добу, після чого
вони почали спадати. В цілому, максимальні
значення Vs, Vd та Vm в СМА зареєстровано на
10–11-у добу після крововиливу.
Аналіз відновлених регресій для показників
периферичного опору в СМА засвідчив, що їх
значення знаходились у діапазоні високих до
9 доби крововиливу, після чого вони почали
спадати, їх відносна стабілізація мала місце на
14-у добу. Поряд з тенденцією лінійної швидкості кровотоку це свідчило, що пік спазму
припадав на 9–10 добу, а починаючи з 10-ї доби
мав місце його регрес та зниження внутрішньочерепного тиску.
Виходячи з наведених даних, хворим з ознаками ЦА на 10 добу після крововиливу виконували оперативне втручання.
Результати лікування хворих в залежності
від наявності ЦА за клінічними ознаками в
передопераційному періоді представлені в таблиці (табл. 1)
Таблиця 1
Результати лікування хворих в залежності від наявності
церебрального ангіоспазму за клінічними ознаками
Наявність
ЦА
Так
Ні
р

GOS добрий

GOS поганий

51,1% (68)

48,9% (65)

80,5% (157)

19,5% (38)

p = 0,00000001 (u = -5,673)

p = 0,00000001 (u = 5,673)

Таблиця 2
Частота ішемії мозку до оперативного втручання за
даними томографії в залежності від наявності ангіоспазму
Ішемія по КТ
до операції

Так

Ні

ЦА

9,8% (13)

90,2% (120)

Немає ЦА

1% (2)

99% (193)

р

p = 0,001 (u = 3,272)

p = 0,001 (u = -3,272)

Примітка: р – рівень значущості під час порівняння, u – значення статистики під час порівняння
відносних частот пацієнтів у групах
Таблиця 3
Частота ішемічного інсульту після оперативного
втручання у хворих з інтракраніальними
аневризматичними крововиливами
Статини/Ішемічний
інсульт
Не використовували
(0)
Використовували (1)
Р 0-1

Так

Ні

60,3% (73)

39,7% (48)

32,6% (14)

67,4% (29)

p = 0,001 (u = 3,3)

p = 0,001 (u = -3,3)

Примітка: р – рівень значущості під час порівняння, u – значення статистики під час порівняння
відносних частот пацієнтів у групах

При проведенні порівняння функцій виживання на протязі 74 місяців після операції
у хворих з ангіоспазмом та без нього було
виявлено, що за наявності ЦА під час перебігу захворювання, функція виживання пацієнтів знаходилась нижче за таку у пацієнтів
без ЦА, а значення функції значно відрізнялись (статистика логрангового критерію — 4,62
(р=0,000); статистика Гехана критерію — 4,73
(р=0,0000) (рис. 2)

Примітка: р – рівень значущості під час порівняння, u – значення статистики під час порівняння
відносних частот пацієнтів у групах

Виходячи з таблиці 1, поганих результатів
лікування було статистично значно більше за
наявності ЦА, не дивлячись на його регрес
до моменту операції, що може бути пов’язано
з формуванням ішемії мозку під час перебігу
ЦА за даними комп’ютерної томографії (КТ)
(табл. 2)
Використання С не впливало на частоту
формування ішемії до операції (OR= 0, 461
[0,059; 3,598]), але призводило до зменшення
в 3 рази частоти розвитку ішемічного інсульту після оперативного втручання (OR= 3,15
[1,511; 6,568]) (табл. 3)
94

Рис. 2. Криві функцій виживання у хворих
з інтракраніальними аневризматичними крововиливами в
залежності від наявності ангіоспазму (S0 — хворі без ангіоспазму, S1 — хворі з ангіоспазмом)

Застосування С у хворих з ангіоспазмом не
впливало на 74-місячну функцію виживання (статистика логрангового критерію — 0,98
(р=0,32); статистика Гехана критерію — 1,07
(р=0,28)).
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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Висновки
1. Оптимальними строками для проведення
оперативного втручання у хворих з аневризматичними субарахноїдальними крововиливами за наявності ангіоспазму є 10 доба після крововиливу.
2. У пацієнтів з ангіоспазмом, не дивлячись
на його регрес до моменту проведення оперативного втручання, результати лікування залишаються гіршими, ніж у пацієнтів без ангіоспазму, що пов’язано з формуванням вторинної ішемії мозку.

3. Використання симвастатину у хворих з
ангіоспазмом не впливає на частоту формування ішемії мозку до операції, але призводить до зменшення частоти ішемічного інсульту після операції.
3. Наявність ангіоспазму під час перебігу
інтракраніальних аневризматичних крововиливів негативно впливає на функцію виживання пацієнтів, використання симвастатину
на функціє виживання не впливає.
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Summary. The study identified the optimal timing of surgery in
328 patients with aneurysmal subarachnoidal hemorrhages and the
results of treatment of these patients according to the presence of
angiospasm are analyzed. Optimal time for surgical intervention in
patients with aneurysmal subarachnoidal hemorrhages is the 10th day
of the disease. In patients with angiospasm, despite its regression at
the time of surgery, the treatment results are statistically worse than
in patients without spasm. The presence of angiospasm affects the
survival function.
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results.
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«НОВІ» ТЕХНОЛОГІЇ В ЛІКУВАННІ ТРАВМАТИЧНОЇ
НЕСТАБІЛЬНОСТІ ГРУДИНО-РЕБРОВОГО КАРКАСУ

ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія»,
м. Полтава

Резюме. Проведено аналіз джерел наукової інформації стосовно хірургічної тактики при травматичній нестабільності
грудино-ребрового каркасу. Дослідження показало, що при
даному різновиді травм доцільно застосовувати мінімально
інвазивний остеосинтез. Нами запропоновано оригінальний
метод остеосинтезу ребер і грудини апаратом зовнішньої фіксації, впровадження якого у клінічну практику суттєво покращило наслідки хірургічного лікування постраждалих.
Ключові слова: закрита травма грудей, перелом ребер,
остеосинтез ребер.
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Вступ
Множинні і/або фрагментарні переломи ребер та грудини, що призводять до виникнення
феномену травматичної нестабільності грудино-ребрового каркасу (ТН-ГРК) – це найбільш
тяжкий вид закритої травми грудей (ЗТГ),
який завжди поєднується із забоєм легень та
серця. Летальність при ТН-ГРК сягає понад
20 %. Головною причиною високих показників
летальності та ускладненого перебігу ТН-ГРК
дотепер визнавалася відсутність ефективної
хірургічної тактики, яка б відповідала канонам
«evidence-based medicine» (ЕВМ) [1, 7].
Матеріали та методи досліджень
Нами проведене проспективне спостереження за 37 пацієнтами із ТН-ГРК. Тяжкість закритої поєднаної травми (ЗПТ) сертифікована
за комплексом шкал ВПХ-П(МТ) та ВПХ-СП.
Групу порівняння склали 19 постраждалих
(1990-1998 рр.), хірургічна тактика у яких визначалася на основі анатомо-фунціонального прогнозу. Основна група 18 постраждалих
(клінічні спостереження після 1998 р.) у яких
застосований екстраплевральний позавогнищевий металоостеосинтез (МОС) оригінальним апаратом зовнішньої фіксації (АЗФ).
У подальшому із аналізу виключено 2 летальні
випадки у основній групі спостережень через
наявність у цих постраждалих не сумісної із
життям черепно-мозкової травми. Проаналізовано наукові друковані та електронні видання: MEDLINE, Embase, Cochrane databases for
North American and European за 1995-2014 рр.
Результати досліджень та їх обговорення
Останнє десятиріччя ознаменувалося появою серії фундаментальних наукових досліджень присвячених хірургчному лікуванню
ЗТГ, які виконані за канонами ЕВМ. Це призвело до радикальної зміни хірургічної доктрини лікування постраждалих із ТН-ГРК.
Основні рекомендації ЕВМ щодо хірургічної
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тактики при ТН-ГРК до 2005 року були наступними: І рівень доказовості - не існує жодних рекомендацій даного рівня стосовно ТНГРК; ІІ рівень доказовості — обговорюються
параметри штучної вентиляції (ШВЛ) легень
при ТН-ГРК, які визначаються конкретними клінічними умовами (пневмостабілізація
в режимах PEEP/CPAP); ІІІ рівень доказовості
— оперативна стабілізація розглядається при
тяжких односторонніх ТН-ГРК, що потребують ШВЛ або у пацієнтів, які потребують торакотомії з інших причин.
Вже у 2012 році в рекомендаціях ЕВМ кардинально змінилася позиція щодо оперативних
методів лікування ТН-ГРК: І рівень доказовості — доведено, що оперативна стабілізація при ТН-ГРК знижує смертність і частоту
ускладнень, покращує функціональні та косметичні результати і є економічно обґрунтованою; ІІ рівень доказовості — обговорюється
міждисциплінарний підхід до лікування ЗТГ,
що суттєво знижує частоту ускладнень і летальність; ІІІ рівень доказовості — розглядається «прицільний» МОС у відеоторакоскопічному або відеоасистованому режимах.
Проведений нами аналіз технологічних і
методологічних особливостей досліджень, що
лягли в основу рекомендацій ЕВМ, виявив загальну закономірність — усі «нові» методики
МОС ГРК відносяться до внутрішнього накістного й інтрамедулярного остеосинтезу [7-10].
У фундаментальному дослідженні Todd S. R.
і спіавт. (2006) доведена можливість суттєвого
зниження летальності та частоти ускладнень
при запровадженні мультидисциплінарного
підходу до лікування ТН-ГРК [5]. Логічно було
очікувати, що задекларований авторами мультидисциплінарний підхід лікування ТН-ГРК
буде містити не лише запозичення окремих
методів МОС, але і екстраполювати ключові
принципи та тактичні підходи сучасної травматології. Проте в даному дослідженні теж
пропагується внутрішній накісний МОС.
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Серед провідних фахівців хірургії пошкоджень спостерігається досить однозначне розуміння принципів надання невідкладної хірургічної та травматологічної допомоги у постраждалих із тяжкою і вкрайтяжкою ЗПТ,
яке відображене у концепціях «damagе control
surgery» та «damagе control ortopedik». У контексті вибору методу МОС мова йде виключно
про застосування найменш травматичних оперативних методів, а саме про позавогнищевий
МОС за допомогою АЗФ [6].
Враховуючи вище викладене та дотримуючись принципів мінімально інвазивного остеосинтезу, ми впровадили в клінічну практику
«Опорно-лікувальний апарат і спосіб його кріплення на грудино-ребровому каркасі» [2, 3].
Принципова відмінність нашого методу МОС ГРК від інших відомих АЗФ полягає в його універсальності та оригінальному
способі фіксації металоконструкції на ребрах
і грудині [4].
Репрезентативність груп спостереження
і безпосередні наслідки лікування постраждалих із ТН-ГРК представлені у таблиці.
У наших спостереженнях МОС ГРК виконувався переважно в перші години після госпіталізації (10 випадків) впродовж одного наркозу
послідовно або паралельно із іншими «протишоковими» операціями. Пацієнтам, які були
переведені із інших медичних установ (6 випадків), остеосинтез ГРК виконали в термін
від 1 до 19 діб. Простота і малотравматичність
методики дозволяла моделювати АЗФ, виходячи із конкретних умов клінічної ситуації без
будь-яких обмежень та застережень.

Таблиця
Показники тяжкості травми та летальності
у досліджуваних групах
Групи
Контрольна
Основна
р

Кількість Тяжкість
пацієн- ЗПТ (бал)
тів

Тяжкість
ЗТГ (бал)

Тяжкість
стану
(бал)

Летальність
абс. ( %)
абс
%

19

37,1±1,21

19,0±0,84

29,9±0,42

6

31,6

16

39,3±0,92

24,1±1,11

31,3±0,53

—

—

-

<0,05

<0,05

<0,05

—

—

Морфологічні та функціональні показники
тяжкості травми у основній групі були значимо більшими, ніж у контрольній.
Ускладнень, що пов’язані з проведенням
МОС АЗФ, не спостерігалося.
В основній групі летальних наслідків не було.
Висновки
1. Зміна хірургічної доктрини лікування травматичної нестабільності грудиноребрового каркасу характеризується впровадженням внутрішніх методик остеосинтезу, які суперечать ключовим принципам
«damage control».
2. Методика позавогнищевого екстраплеврального остеосинтезу елементів грудино-ребрового каркасу відповідає усім вимогам хірургічної тактики «damage control»
і може бути рекомендована до широкого
застосування.
3. Серед 16 постраждалих із тяжкою поєднаною травмою та травматичною нестабільності грудино-ребрового каркасу, яким виконано
позавогнищевий екстраплевральний остеосинтез, летальних випадків не було.
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«НОВЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ
В ЛЕЧЕНИИ
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OF STERNOCOSTAL
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A. A. Krishanovsky
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Резюме. Проведен анализ источников научной информации касательно хирургической тактики при травматической
нестабильности грудинно-реберного каркаса. Исследование
показало, что при данном виде травм целесообразно применять минимально инвазивный остеосинтез. Нами предложен
оригинальный метод остеосинтеза ребер и грудины аппаратом внешней фиксации, внедрение которого в клиническую
практику существенно улучшило результаты хирургического
лечения таких пострадавших.
Ключевые слова: закрытая травма груди, перелом ребер,
остеосинтез ребер.

Summary. Scientific literature about the surgical tactics in traumatic instability sternocostal frame was conduct. Studies have shown
that this type of trauma are useful minimal invasive osteosynthesis.
We have original method of osteosynthesis ribs and sternum external
fixation apparatus. This methodology significantly improved the results of treatment.
Key words: closed trauma of chest, fractures of ribs, osteosynthesis of
ribs.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ ФИСТУЛ ДЛЯ
ГЕМОДИАЛИЗА У ПАЦИЕНТОВ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ
ХПН ОБУСЛОВЛЕННОЙ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
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Резюме. Обеспечение долговременного программного гемодиализа невозможно без создания долговременного постоянного сосудистого доступа. Было проведено исследование влияния анатомического уровня формирования артериовенозных
фистул (АВФ) на их выживаемость у пациентов, страдающих
сахарным диабетом, с целью определения оптимальной хирургической тактики у данной группы пациентов.
Ключевые слова: программный гемодиализ, сахарный диабет,
артериовенозная фистула.

Введение
В целях обеспечения эффективного и долговременного гемодиализа у больных с терминальной хронической почечной недостаточностью (ТХПН) одной из приоритетных задач
является формирование адекватного постоянного сосудистого доступа (ПСД). В наибольшей степени требованиям, предъявляемым к
оптимальному ПСД, удовлетворяет нативная
дистальная артериовенозная фистула (АВФ),
безоговорочно признающаяся методом выбора
при необходимости проведения программного
гемодиализа.
У пациентов с ТХПН, развившейся в исходе диабетической нефропатии, создание
стандартной дистальной АВФ во многих случаях связано с техническими трудностями и
сопряжено с повышенным риском тромбоза
вследствие характерного поражения периферических артерий (атеросклероза, кальцифицирующего склероза и диффузного фиброза
интимы) и уменьшения кровотока по ним [7,
14]. Поэтому у определенной доли пациентов,
страдающих сахарным диабетом (СД), формирование АВФ на проксимальном уровне (в
локтевой ямке) является оправданным и целесообразным даже в качестве первичного ПСД.
Тем более, что выживаемость проксимальных
АВФ по сравнению с дистальными у пациентов с СД достоверно выше [1, 4, 5, 9], а показатели выживаемости проксимальных АВФ у
диабетиков сопоставимы с таковыми в общей
популяции [6, 10].
С другой стороны, нарушение кровообращения в конечностях из-за поражения сосудов
при сахарном диабете значительно увеличивает риск развития ишемических осложнений
(синдрома «обкрадывания»), а использование
артерий большего диаметра при формировании проксимальных АВФ потенцирует его [13,
15, 17]. Немаловажным является то факт, что
проксимальные АВ-фистулы в большей степеKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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ни приводят к гемодинамическим перегрузкам
правых отделов сердца, а в следствии к формированию и прогрессированию ХСН.
Помимо этого, у больных с СД показатели
смертности по причине инфекционных осложнений выше по сравнению с общей популяцией пациентов с ТХПН. Поэтому планирование ПСД по возможности должно осуществляться таким образом, чтобы избежать
постановки временного центрального венозного катетера, а также имплантации синтетических сосудистых протезов [2].
Цель работы
Исследование хирургических аспектов, влияющих на функцию АВФ у пациентов с СД, и
определение оптимальной хирургической тактики у этой категории пациентов.
Материалы и методы исследований
За период с февраля 2008 по январь 2015
года в ГКБ № 2 выполнено 81 хирургическое
вмешательство по формированию АВФ, в том
числе у 12 пациентов с СД. В 7 случаях операции выполнялись мужчинам, в 6 – женщинам.
Средний возраст пациентов на момент операции составил (50,6 ± 14,3) лет (47,8 ± 12,7 у
мужчин и 53,0 ± 14,8 у женщин).
В 68 случаях АВФ формировались в качестве первичного ПСД, в 13 – повторно, в 6
случаях выполнены реконструктивные операции с целью восстановления функции АВФ,
утраченной по причине тромбоза. Сосудистый
анастомоз в 41 случае был сформирован в дистальной трети предплечья, в 10 – в локтевой
ямке. Анастомозы выполнялись только по типу «конец вены в бок артерии» с антеградным
направлением тока крови по фистульной вене. Гемодинамически более выгодным считаем формирование U-образного анастомоза
над Y-образным, что способствует уменьшению турбулентных, вихревых потоков в зоне
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анастомоза. Реконструктивные вмешательства
на дистальных АВФ заключались в тромбэктомии и реанастамозировании сосудов на 1–3 см
проксимальнее предыдущего соустья, что позволяло использовать для гемодиализа уже
имеющуюся фистульную вену. При тромбозе
проксимальной АВФ выполнялась тромбэктомия.
В исследовании «первичной» определялась
выживаемость АВФ без дополнительных хирургических вмешательств с целью восстановления ее функции. «Совокупной» выживаемостью АВФ считалась выживаемость АВФ,
достигнутая путем реконструктивных вмешательств с целью восстановления функции сосудистого доступа.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием общепринятых параметрических и непараметрических методов с помощью пакета компьютерных прикладных программ «STATISTICA Ver.
6.0» (StatSoft, Inc.). Выживаемость АВФ оценивалась по методу Каплана–Мейера.
Результаты исследований и их обсуждение
Было проведено сравнение показателей выживаемости АВФ в двух группах: первую составили АВФ у пациентов с СД, вторую – АВФ
(всего 81) у пациентов без СД (табл. 1).
Таблица 1
Выживаемость АВФ у пациентов с СД и без СД
Срок после
операции
(годы)
1
2
3

Первичная выживаемость АВФ, %
СД
Без СД
71,2
81,3
63,5
77,6
51,9
75,7

Совокупная выживаемость АВФ, %
СД
Без СД
77,7
86,3
73,8
83,6
65,6
81,7

Как первичная, так и совокупная выживаемость АВФ достоверно лучше у пациентов без
СД по сравнению с пациентами с СД.
У пациентов с СД показатели первичной
и совокупной выживаемости проксимальных
АВФ достоверно лучше по сравнению с дистальными АВФ (табл. 2).
Таблица 2
Выживаемость АВФ у пациентов с СД
Срок после
операции
(годы)
1
2
3

Первичная выживаемость АВФ, %
дистальпроксиные
мальные
67,5
86,4
58,6
86,4
48,5
65,7

Совокупная выживаемость АВФ, %
дистальпроксиные
мальные
75,2
88,2
70,6
88,2
63,7
72,6

Приведенные результаты демонстрируют
также, что при выполнении реконструктивных
вмешательств у пациентов с СД показатели совокупной выживаемости дистальных АВФ достоверно лучше по сравнению с их первичной
выживаемостью (р = 0,02) и имеют тенденцию
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к приближению к показателям совокупной
выживаемости проксимальных АВФ (рис.).

Рис. Сравнение первичной и совокупной выживаемости
дистальных АВФ у пациентов с сахарным диабетом

В табл. 3 представлены данные о выживаемости АВФ, сформированных у пациентов
без СД (в 65 случаях АВФ формировались дистально, в 4 – проксимально).
Таблица 3
Выживаемость АВФ у пациентов без СД
Срок после
операции
(годы)
1
2
3

Первичная выживаемость АВФ, %
дистальпроксиные
мальные
80,9
78,8
77,2
73,7
75,1
73,7

Совокупная выживаемость АВФ, %
дистальпроксиные
мальные
87,0
79,7
84,6
75,5
82,7
74,1

При сравнении с показателями выживаемости АВФ у пациентов с СД (табл. 2 и 3) выявлено, что:
• выживаемость дистальных АВФ у пациентов с СД достоверно хуже по сравнению с
пациентами без СД (р < 0,001);
• выживаемость проксимальных АВФ у пациентов с СД статистически не отличается от аналогичных показателей у пациентов без СД (р > 0,05).
Снижение частоты тромбозов и восстановление функции АВФ после их возникновения
является важнейшей задачей на ниве увеличения сохранности и поддержания потенциала
сосудистого доступа для гемодиализа.
Вопрос о предпочтительной разновидности
АВФ у пациентов с диабетической нефропатией на сегодняшний день остается дискутабельным.
С одной стороны, наши результаты подтверждают мнение других исследователей
[3], что формирование проксимальной АВФ
у больных с СД обеспечивает лучшие результаты в плане сохранности функции АВФ и
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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сопоставимо с аналогичными показателями
у пациентов без СД. Этим можно объяснить
тактику отдельных сосудистых центров, где
доля проксимальных АВФ у пациентов с СД
может составлять до 70 % [8]. С другой стороны, выполнение реконструктивных хирургических вмешательств (в случаях тромбоза
или при недостаточном кровотоке) позволяет
значительно улучшить показатели выживаемости дистальных АВФ у больных с СД и, тем
самым, сохранить потенциал нативных вен
для последующих сосудистых операций, сократить риск сердечно-сосудистых осложнений или развития синдрома «обкрадывания».
Поэтому, по нашему мнению, формирование
проксимальных АВФ у пациентов с СД не
должно являться приоритетным.
Несмотря на лучшие показатели выживаемости проксимальных АВФ по сравнению
с дистальными у пациентов с СД, мы считаем, что методом выбора у этой категории пациентов должна оставаться дистальная АВФ.
Основным мотивом такой точки зрения является достаточно высокая вероятность сформировать адекватный сосудистый доступ в дистальной части предплечья с возможностью его
реконструкции в последующем при необходимости. При этом всегда сохраняется возможность последующего создания проксимальной
АВФ. С учетом полученных результатов идеальной представляется ситуация, при которой
у пациентов с СД имелась бы возможность
формирования АВФ заблаговременно до начала гемодиализа. В этом случае имеется до-

статочный запас времени как для созревания
дистальной АВФ, так и для повторного формирования проксимальной АВФ.
Не вызывает сомнений, что в ряде случаев
создание дистальных АВФ (в плане их адекватности и относительно длительного функционирования) у пациентов с СД бесперспективно: при отсутствии пульса при пальпаторном определении (кальциноз артерии) или
недостаточном диаметре сосудов; при выраженной гипотонии или нарушениях свертывающей системы крови по типу гиперкоагуляции или ДВС-синдрома.
Поэтому тщательное предоперационное
обследование (включая УЗИ сосудов) позволит оптимизировать выбор разновидности
АВФ и, как следствие, уменьшить риск ранней
утраты ее функции. Вопросу прогнозирования функции АВФ на дооперационном этапе
с учетом данных инструментальных методов
диагностики состояния сосудов придается
большое значение в ведущих сосудистых центрах [11, 12, 16].
Вывод
При выборе варианта формирования АВФ
среди многочисленных факторов, влияющих
на ее выживаемость, необходимо учитывать и
тот факт, что формирование АВФ в дистальной трети предплечья в сочетании с корректирующими хирургическими вмешательствами в
большинстве случаев обеспечивает пациентам
с СД адекватный сосудистый доступ для проведения программного гемодиализа.
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Резюме. Забезпечення хронічного програмного гемодіалізу
неможливе без формування довгострокового постійного судинного доступу. Було проведено дослідження впливу анатомічного рівня формування артеріовенозних нориць на їх
життєздатність у пацієнтів з цукровим діабетом, з метою
визначення оптимальної хірургічної тактики у даної групи
пацієнтів.
Ключові слова: програмний гемодіаліз, цукровий діабет, артеріовенозна нориця.
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SOME ASPECTS OF
ARTERIOVENOUS
FISTULAS FORMATION
FOR HEMODIALYSIS IN
PATIENTS WITH TERMINAL
CHRONIC KIDNEYS
FAILURE COMPLICATED
BY DIABETES MELLITUS

Summary. Providing of chronic programmed hemodialysis is impossible without long-termed permanent vascular access. Anatomical
level influence on arteriovenous fistulas formation and their vitality
in patients with diabetes mellitus was studied to determine optimal
surgical management.
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Резюме. Исследована эффективность и безопасность новой
методики перевязки почечной артерии после тромбэктомии
в сравнении со стандартными хирургическими техниками.
Продемонстрированы выполнимость и безопасность тромбэктомии без предварительной перевязки почечной артерии. Результаты этой методики не зависели от уровня распространения внутривенозной опухоли и были значительно лучше, чем
при использовании стандартных подходов к почечной артерии
в плане технической выполнимости и частично лучше в плане
безопасности за счет отсутствия эмболических осложнений.
Ключевые слова: нижняя полая вена, опухолевый тромб, почечная артерия, венакаватромбэктомия

Введение
Внутривенозное распространение почечноклеточного рака является частой хирургической проблемой, так как наблюдается более,
чем у 30 % пациентов [1, 2, 3, 4]. В 4–10 %
случаев опухолевые тромбы обнаруживаются
в просвете нижней полой вены.
Контроль артерии почки, пораженной опухолью, представляет собой один из наиболее
ответственных этапов радикальной нефрэктомии с венакавотромбэктомией [1, 2, 3, 4, 5, 8].
Подавляющее большинство хирургов рассматривают пересечение почечной артерии, как
обязательное условие, которое необходимо выполнить, прежде чем приступать к удалению
опухолевого тромба из нижней полой вены.
Этот маневр значительно уменьшает выраженность кровотечения из паранефральных
и капсулярных венозных коллатералей при
выделении почки, а также может способствовать ретракции (сокращению) тромба, степень
выраженности которой зависит от уровня кровоснабжения интралюминальных масс [16].
Существуют три основных варианта контроля
почечной артерии при венакаватромбэктомии:
• выделение, перевязка и пересечение артерии перед осуществлением тромбэктомии;
• эмболизация артерии до операции;
• перевязка и пересечение артерии после
тромбэктомии.
Однако все вышеперечисленные варианты хирургической стратегии имеют не только
свои преимущества, но и отчетливые недостатки. Техника выделения почечной артерии зависит от стороны поражения и используемого
доступа. В частности, при лапаратомных подходах выполнить данный этап операции достаточно сложно, что обусловлено расположением
артерии непосредственно позади резко расширенной и заполненной опухолевыми масKHARKIV SURGICAL SCHOOL

№ 2(71) 2015

сами почечной вены. Мобилизация почки или
НПВ при поисках почечной артерии может
привести к фрагментации интралюминальной
опухоли и фатальной эмболии легочной артерии [14, 15, 16]. В отношении дооперационной
эмболизации почечной артерии у пациентов
с внутривенозным распространением опухоли
существует множество абсолютно противоположных мнений. Тем не менее, в нескольких
исследованиях было продемонстрировано отсутствие позитивного влияния данной методики на уровень кровопотери и интраоперационной смертности [11, 13, 17]. Артериальная
эмболизация может сопровождаться серьезными специфическими осложнениями, включающими инфарктный синдром и фрагментацию тромба, а также существенно увеличивает финансовые расходы пациента. Результаты
новой хирургической техники, включающей
контроль почечной артерии после осуществления венакаватромбэктомии, еще не были
представлены в мировой литературе.
Мы прицельно исследовали эффективность
и безопасность новой методики контроля почечной артерии после тромбэктомии в сравнительном аспекте со стандартными хирургическими техниками.
Материал и методы исследований
В исследование вошли 132 пациента с распространением почечно-клеточного рака в просвет основной почечной (n=63) или нижней
полой вены (n=69), которые были оперированы в Харьковском областном нефроурологическом центре им. В. И. Шаповала с 2002 по
2014 гг. Их средний возраст составил 58,6 лет
(от 33 до 77 лет). Опухолевые тромбы НПВ
в 19 (27,5 %) наблюдениях достигали каворенального, в 26 (37,7 %) - подпеченочного, в 16
(23,2 %) — ретропеченочного отдела НПВ, а у 8
(11,6 %) больных проникали в супрадиафраг103
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мальный сегмент нижней полой вены или в
правое предсердие. Опухоли исходили из правой почки в 61 (46,2 %), а из левой в 71 (53,8 %)
наблюдениях. Соотношение уровней распространения тромба и стороны поражения представлено в табл. 1.
Таблица 1
Соотношение уровней распространения тромбов и
стороны поражения
Правая
абс.
%
Почечная вена
Каваренальный
сегмент НПВ
Подпеченочный
сегмент НПВ
Ретропеченочный
сегмент НПВ
Супрадиафрагмальная локализация
Всего

Левая
абс.
%

Всего
абс.
%

18

28,6

45

71,4

63

47,7

13

68,4

6

31,6

19

14,4

15

57,7

11

42,3

26

19,7

10

62,5

6

37,5

16

12,1

5

62,5

3

37,5

8

6,1

61

46,2

71

53,8

132

100

У всех пациентов использовался доступ
«шеврон» или трехлучевой доступ «мерседес».
Двенадцатиперстная кишка мобилизовывалась по Кохеру. При подпеченочных и каворенальных опухолевых тромбах ограничивались
выделением подпеченочного и инфраренального сегмента нижней полой вены, а также дистальных отделов обеих почечных вен.
В дальнейшем выполняли тромбэктомию с помощью стандартной техники трех турникетов.
В случаях ретропеченочной или супрадиафрагмальной локализации верхушки тромба
прибегали к мобилизации печени в классическом и/или рiggy-back варианте. Рiggy-back мобилизация осуществлялась путем пересечения
и перевязки дорсальных печеночных вен, дренирующихся в области передней поверхности
ретропеченочного отдела полой вены. Нетронутыми оставались только главные печеночные вены. На этапе пересечения серповидной связки и медиальных частей корональных
связок тщательно выделяли супрапеченочную
инфрадиафрагмальную часть нижней полой
вены, а также устья и внепеченочные части
главных печеночных вен. Вокруг супрапеченочной инфрадиафрагмальной части НПВ
проводили сосудистый турникет и приступали
к последовательному выполнению нескольких
вариантов хирургического доступа к супрадиафрагмальному сегменту НПВ без вскрытия перикарда: поперечной диафрагмотомии,
Т-образной диафрагмотомии и при необходимости — циркулярной диафрагмотомии.
Правую долю печени поворачивали и смещали в медиальную сторону. Вслед за этим
выделяли подпеченочную и ретропеченочную
части нижней полой вены. Затем рукой обхватывали интраперикардиальный отдел нижней
104

полой вены, старались сместить опухолевый
тромб ниже устьев главных печеночных вен и
наложить верхний сосудистый зажим под ними. При невозможности данного маневра сосудистый зажим накладывали на интраперикардиальную часть НПВ. После этого затягивали
турникеты на почечной вене здоровой почки,
на НПВ ниже тромба и на гепатодуоденальной
связке (маневр Pringle). В дальнейшем последовательно проводились стандартные этапы
тромбэктомии.
Во всех случаях оценивали возможность
контроля почечной артерии до этапа тромбэктомии. Если данный маневр с точки зрения хирурга являлся рискованным, перевязку артерии
осуществляли непосредственно после удаления опухолевого тромба. В связи с этим все пациенты были разделены на две группы в зависимости от вида перевязки почечной артерии:
1 — перевязка до выполнения тромбэктомии
(n=79)
2 — перевязка после выполнения тромбэктомии (n=53)
В зависимости от особенностей хирургической техники пациенты первой группы были
включены в три подгруппы: 1а — перевязка артерии в зоне почечного синуса спереди,
1b — перевязка артерии сзади после выделения
и медиальной ротации почки, 1c — перевязка
артерии в интераортокавальном промежутке.
Вторая группа включала две подгруппы: 2а —
перевязка артерии спереди после пересечения
почечной вены и 2 b — перевязка артерии сзади
после выделения и медиальной ротации почки. Соотношение уровней распространения
опухолевых тромбов у пациентов различных
групп продемонстрировано в табл. 2.
Таблица 2
Соотношение уровней распространения опухолевых
тромбов у пациентов различных групп

Почечная вена
Каваренальный
сегмент НПВ
Подпеченочный
сегмент НПВ
Ретропеченочный сегмент
НПВ
Супрадиафрагмальная
локализация
Всего

Первая группа
1а
1b
1c
Пр Л Пр Л Пр Л
6 19 3 12 6
0

Вторая группа
2a
2b
Пр Л Пр Л
1
2
2 12

6

2

1

0

2

0

1

0

3

4

5

2

2

2

3

0

2

1

2

6

2

0

2

0

2

0

4

1

1

5

0

0

0

0

2

0

0

1

3

2

23

8

14

15

0

8

5

11

29
40

19
42

22

15

13

Сравнение результатов в группах проводилось на основании оценки сложности данного
хирургического маневра и уровней осложнений. Объем кровопотери подсчитывался путем суммирования объема крови в вакуумном
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аспираторе и разницы веса операционных салфеток в течение этапа контроля почечной артерии, а также в течение всей операции.
Результаты исследований и их обсуждение
Среди всех 132 пациентов перевязку почечной артерии удалось осуществить до тромбэктомии в 79 (59,8 %) случаях. В остальных 53
(40,2 %) наблюдениях этот подход был признан
рискованным в плане возможного кровотечения или эмболии опухолью легочной артерии.
Основные параметры пациентов обеих групп
представлены в табл. 3.
Значительные технические трудности при
контроле почечной артерии были зафиксированы в 32 (24,2 %) наблюдениях. Клинически
значимое кровотечение (более 100 мл) в результате попыток выделения и перевязки почечной
артерии отмечалось у 23 (17,4 %) пациентов.
Его объем варьировал от 100,0 мл до 800,0 мл
и в среднем не превышал 300,0 мл. Данные
кровотечения сопровождались гемодинамической недостаточностью в 4 (17,4 %) случаях.
Уровень снижения АД в среднем составлял
32,5 мм рт. ст. (от 20 до 60 мм рт. ст.).
При сравнении различных групп пациентов в плане технических трудностей при пере-

вязке почечной артерии было выявлено, что
они встречались гораздо чаще в первой группе
(30,4 % по сравнению с 15,1 %). При этом наибольшие затруднения зафиксированы в подгруппах 1а и 1с (соответственно 47,4 и 46,7 %).
Технические проблемы с контролем почечной
артерии не зависели от уровня распространения тромба в нижней полой вене, а их частота
была практически одинаковой как при правосторонних, так и левосторонних опухолях
(соответственно 27,9 % и 21,1 % наблюдений)
(табл. 4).
Однако во второй группе наибольшие сложности возникали при новообразованиях левой
почки. Сравнительная оценка частоты клинически значимых кровотечений при выделении
артерии также продемонстрировала преимущества хирургической техники, использовавшейся во второй группе (9,4 по сравнению
с 22,8 %), хотя средние объемы кровопотери в
обеих группах были сходными (383,3 мл в первой группе и 440,0 мл во второй).
Эти кровотечения наиболее часто встречались при тромбах почечной вены или подпеченочного сегмента НПВ и не зависели от
право- или левосторонней локализации опухоли (табл. 5).

Таблица 3

Сравнительная характеристика клинических параметров различных групп пациентов
Первая группа
1b
Пр
Л

1а
Значительные технические трудности при
перевязке артерии, абс./%
Кровотечение более 100 мл в течение этапа
перевязки артерии
Объем кровотечения в течение всей операции, мл
Интраоперационная смерть
Фрагментация тромба и эмболия легочной
артерии
Спленэктомия
Всего

Пр

Л

9/47,4

5/ 21,7

0

9

3

1262,5
1

Вторая группа
2a
2b
Пр
Л
Пр

1c
Пр

Л

Л

3/21,4

7/46,7

0

0

1/20

1/9,1

6/20,7

0

2

4

0

0

1

0

4

650,0

956,3

757,1

1176,7

0

1350,0

2630,0

1922,7

1536,2

1

0

0

0

0

0

0

1

4

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

19

1
23

8

1
14

15

0

8

0
5

11

4
29

Таблица 4
Взаимоотношения сложности перевязки почечной артерии и уровней распространения тромбов
1а
Почечная вена
Каваренальный
сегмент НПВ
Подпеченочный
сегмент НПВ
Ретропеченочный
сегмент НПВ
Супрадиафрагмальное распространение
Всего, абс./%

Первая группа
1b
Пр
Л
0
2

Пр
3

Л
4

3

0

0

2

1

1
0
9 из 19/47,4

2a

Вторая группа
2b
Л
Пр
1
0

Л
3

Пр
2

Л
0

Пр
0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1 из 11/9,1

6 из 29/ 20,7

5 из 23/21,7 0 из 8
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3 из 14/21,4 7 из 15/46,7

0

0 из 8 1 из 5/20
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Таблица 5
Соотношение кровотечений объемом более 100 мл при перевязке почечной артерии и уровней распространения тромбов
1а
Почечная вена
Каваренальный
сегмент НПВ
Подпеченочный
сегмент НПВ
Ретропеченочный
сегмент НПВ
Супрадиафрагмальное
распространение
Всего, абс./%

Первая группа
1b
Пр
Л
0
1

Пр
3

Л
2

3

0

0

0

2

1

0

1

0

0

0

9 из 19/47,4

3 из 23/13,0

1c
Пр
1

2a

Вторая группа
2b
Л
Пр
1
0

Л
2

Л
0

Пр
0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0 из 8 2 из 14/14,3 4 из 15/26,7

0

0 из 8 1 из 5/20 1 из 11/9,1 4 из 29/13,8

Таблица 6
Объем кровотечения в течение всей операции у пациентов различных групп в зависимости от распространения
опухолевых тромбов
1а
Почечная вена
Каваренальный сегмент НПВ
Подпеченочный сегмент НПВ
Ретропеченочный сегмент НПВ
Супрадиафрагмальная локализация

Пр
1108,3
800,0
2160,0
1100,0
0

Л
592,0
750,0
1150,0
0
0

Первая группа
1b
Пр
Л
833,3
650,0
1000
0
900,0
1400,0
1100,0
0
0
0

У пациентов второй группы мы также оценили сохранение кровотока через просвет почечной вены, заполненной тромбом. При этом
полное отсутствие поступления крови из пересеченной почечной вены было зафиксировано
в 28 (52,8 %) наблюдениях, умеренное кровотечение имело место у 22 (41,5 %) пациентов,
тогда как активный кровоток был сохранен
лишь в 3 (5,7 %) случаях. Но, это кровотечение
легко контролировалось перевязкой или прошиванием вены вместе с тромбом после ее отсечения от НПВ.
При сравнении объема кровопотери в течение всей операции этот показатель был выше во второй группе (1383,9 мл по сравнению
с 960,5 мл). Однако необходимо учитывать,
что во вторую группу вошло гораздо больше
пациентов с «высокими» опухолевыми тромбами (6 по сравнению с 2 тромбами супрадиафрагмальной локализации и 11 по сравнению
с 6 тромбами ретропеченочного отдела НПВ).
Рассмотрение общего объема кровопотери в
зависимости от распространения интралюминальной опухоли также продемонстрировало
большую потерю крови у пациентов второй
группы. Это касалось тромбов, проникающих
в нижнюю полую вену (табл. 6). При сравнении пациентов с тромбами только почечной
вены эти различия не были статистически достоверными (первая группа 775,0 мл, вторая
группа 753,0 мл).
Не смотря на то, что общий уровень интраоперационной смертности был существенно
106

Вторая группа
1c
Пр
691,7
850
1000,0
900,0
3500,0

2a
Л
0
0
0
0
0

Пр
1100,0
1500,0
850,0
1883,3
0

2b
Л
825,0
0
2000,0
7000,0
2500

Пр
400,0
783,3
900,0
700,0
5166,7

Л
687,5
2585,0
1983,3
2580,0
2500,0

выше во второй группе (5 пациентов по сравнению с 2), летальность из-за фрагментации
тромба и эмболии легочной артерии опухолевыми массами имела место только у пациентов
первой группы (два наблюдения).
Контроль почечной артерии является одним
из кардинальных этапов радикальной нефрэктомии. Основными преимуществами раннего лигирования почечной артерии считается
уменьшение кровотечения из паранефральных
и капсулярных венозных коллатералей при
выделении почки. В аспекте венакаватромбэктомии одним из приоритетов такого подхода можно считать возможность ретракции
(сокращения) тромба, степень выраженности
которой зависит от уровня кровоснабжения
интралюминальных масс. Эта возможность
убедительно продемонстрирована в исследовании Sigman D.B. и соавт., которые зафиксировали значительное сокращение размеров
тромба (от интраатриального до подпеченочного уровня) по данным трансэзофогеальной
ультрасонографии [16]. Еще одним потенциальным преимуществом раннего контроля почечной артерии является меньшая вероятность
диссеминации опухоли во время нефрэктомии, так как почка выделяется уже в условиях
блокированного кровотока.
Основным недостатком такого подхода следует считать трудность выделения артерии,
расположенной позади почечной вены. Заполненная опухолью почечная вена как правило имеет широкий диаметр, ее подвижность
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значительно ограничена, а множество мелких
тонкостенных коллатералей легко кровоточат и создают серьезные препятствия на пути
к артерии. С другой стороны нужно учитывать, что ранний артериальный контроль не
является безопасной техникой. Поиск артерии
зачастую сопряжен со смещением почечной
вены, нижней полой вены или почки, что при
наличии хрупкого или мягкого неопластического тромба может привести к его фрагментации и эмболии легочной артерии опухолевыми
массами. Поврежденные венозные коллатерали являются источниками навязчивого кровотечения, которое серьезно затрудняет дальнейший ход операции и может сопровождаться
значительной кровопотерей.
Реальным выходом из сложных ситуаций,
возникающих при выделении почечной артерии, является предварительная эмболизация
данного сосуда. О необходимости использования подобного технического подхода споры
ведутся на протяжении уже нескольких десятилетий. Потенциальными приоритетами эмболизации почечной артерии можно считать
уменьшение в размерах почечной опухоли, ретракцию опухолевого тромба и уменьшение
степени выраженности венозных коллатералей в паранефральной клетчатке. Среди хирургов достаточно много сторонников данного
подхода [1, 11]. В частности Staehler G. и Brkovic
D. с успехом использовали его у 44 из 79 пациентов [14]. Однако кроме преимуществ, у этого
метода имеются и серьезные недостатки:
• системная реакция на эмболизацию (постинфарктный синдром) – боли, лихорадка, ухудшение общего самочувствия;
• эмболизация не только артерии-мишени,
но и сосудов других органов (кишечник,
спинной мозг, контралатеральная почка);
• эффективная эмболизация почечной артерии может вызвать не только сокращение тромба в размерах, но и его некроз.
Это, в свою очередь, повышает риск спонтанной фрагментации интралюминальной опухоли.
В литературе описаны случаи фатальной
тромбоэмболии легочной артерии, обусловленной ишемическим некрозом тромба [10].
Для предотвращения опасности тромбоэмболических осложнений Hirota S. и соавт. предложили профилактическую установку кавального фильтра перед проведением эмболизации
[9]. С этой же целью Kockelbergh R.C. и соавт.
применяют введение баллонного катетера,
контролирующего верхушку тромба [12].
Не так давно были опубликованы результаты крупного исследования Subramanian и соавт., проведенного в США и посвященного дооперационной эмболизации почечной артерии
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перед кавальной тромбэктомией [19]. В него
вошли 225 пациентов (135 с эмболизацией и
90 без). Авторы заключают, что эмболизация
почечной артерии не обеспечивает желаемых
преимуществ в плане уменьшения кровопотери и числа осложнений. Предоперационная эмболизация ассоциировалась с большой
частотой периоперационных осложнений
и смертности. Риск смерти был в 5,5 раза выше в группе эмболизации. Кроме того, Lin и
соавт. не наблюдали различий ни во времени
операции, ни в объеме кровопотери при сравнении пациентов, перенесших эмболизацию
или интраоперационную перевязку почечной
артерии [13]. В группе интраоперационного
контроля почечной артерии зафиксировано
менее продолжительное нахождение пациентов в стационаре, отсутствие проявлений постинфарктного синдрома и меньшая общая
стоимость вмешательства.
Основной целью нашей работы было изучение эффективности и безопасности проведения венакаватромбэктомии на фоне сохраненного артериального кровотока в пораженной
почке. В мировой литературе фактически отсутствует информация о результатах данной
хирургической техники. Единственным исследованием, которое ссылается на использование такого подхода у 10 пациентов, является работа Zini L. и соавт. [20]. Каких либо
серьезных осложнений авторами отмечено не
было, но они не проводили детального анализа
этой методики.
Главным преимуществом такой тактики является осуществление тромбэктомии на первом этапе операции без мобилизации почки
и без выполнения каких-либо манипуляций
на почечных сосудах. Это минимизирует вероятность фрагментации тромба и эмболии
легочной артерии. Тем не менее, имеются потенциальные проблемы, связанные с «поздней» перевязкой почечной артерии. К ним
можно отнести кровотечение из просвета почечной вены, заполненной тромбом, а также
возникновение внутриренальной венозной гипертензии. Это теоретически может способствовать усилению кровотечения из паранефральных коллатералей и распространению
опухолевых клеток через пути коллатерального
венозного оттока.
Мы исследовали сравнительные результаты
использования основных хирургических методов контроля почечной артерии при венакаватромбэктомии. При этом все пациенты
были разделены на две основные группы: первую — перевязка артерии до тромбэктомии и
вторую — перевязка артерии после тромбэктомии. Первая группа включала три подгруппы:
выделение артерии в области почечного сину107
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са спереди (1а), перевязка со стороны задней
поверхности после мобилизации и медиальной ротации почки (1b), контроль в интераортокавальном промежутке (1с). Вторую группу
представляли две подгруппы: 2а — перевязка
артерии спереди со стороны почечного синуса без мобилизации почки и 2b — перевязка
артерии сзади после выделения и медиальной
ротации почки.
Сравнительная оценка технической сложности и частоты клинически значимых кровотечений при выделении артерии продемонстрировала приоритеты хирургической техники,
использовавшейся во второй группе. Нужно
отметить, что наибольшие технические затруднения были зафиксированы в подгруппах
1а и 1с (сооветственно 47,4 и 46,7 %). Одним
из основных преимуществ контроля почечной
артерии после тромбэктомии явилось отсутствие случаев эмболии легочной артерии фрагментами тромба, тогда как в группе сравнения
было зафиксировано два (2,5 %) наблюдения
этого осложнения.
Тем не менее, наши результаты продемонстрировали определенные проблемы отказа от
лигирования почечной артерии перед тромбэктомией. В частности, уровень общего объема кровопотери был выше во второй группе.
Это также касалось и общего уровня интраоперационной смертности (9,4 %), которая была
связана с массивными кровотечениями. Однако, данные различия не были статистически
достоверными, так как вторая группа включала значительно большее количество пациентов
с ретропеченочными и супрадиафрагмальными опухолевыми тромбами (32,1 % по сравнению с 10,1 %).
Еще одним потенциальным недостатком
данной хирургической стратегии может быть
сохранение кровотока через просвет почечной
вены, заполненной тромбом. В нашем исследовании во второй группе умеренное кровотечение было у 41,5 % пациентов, тогда как
активный кровоток был сохранен лишь в 5,7 %
случаев. Но, это кровотечение легко контролировалось перевязкой или прошиванием вены
вместе с тромбом после ее отсечения от НПВ.
Анализируя опыт тромбэктомии без предварительной перевязки артерии, необходимо отметить особенности использования двух различных методик. С нашей точки зрения безусловным преимуществом обладает методика
переднего доступа к почечной артерии (подгруппа 2а). Она наиболее легка в исполнении
и не требует мобилизации или ротации почки.
После пересечения почечной вены последняя
вместе с тромбом отводится латерально. При
этом хирург имеет возможность быстро пережать и пересечь почечную артерию. В боль108

шинстве случаев мы осуществляем ушивание
дефекта полой вены уже после контроля почечной артерии. Важным преимуществом такого подхода является удобство и быстрота.
При этом не успевает развиться значительная
внутрипочечная венозная гипертензия, что
способствует значительному уменьшению интраоперационной кровопотери. Вместе с тем,
в нашем исследовании средний уровень интраоперационной кровопотери значительно
не отличался в подгруппах 2а и 2b (1990,0 мл
по сравнению с 1764,0 мл), хотя теоретически
он должен был быть ниже в группе 2а. Повидимому, такие результаты связаны с освоением технических особенностей данной методики, в частности при левосторонних опухолях. Передний доступ к почечной артерии
очень легко выполняется при правосторонних
новообразованиях. Слева его использовать гораздо сложнее, так как необходимо хорошо мобилизовать и вывести из под корня брыжейки
протяженную левую почечную вену. Вена с
тромбом смещаются латерально, освобождая
переднюю стенку аорты и левую почечную
вену. Однако при значительных склеротических изменениях в жировой клетчатке или
при наличии забрюшинной лимфаденопатии
выполнить этот маневр весьма сложно. Поэтому в своей клинической практике мы чаще
используем данную технику при правосторонних опухолях.
В ряде ситуаций перевязка почечной артерии может оказаться очень сложным и драматичным этапом хирургического вмешательства, когда достичь артерии спереди не представляется возможным. Ciancio G., Vaidya A.
и Soloway M. в 2003 году описали хирургическую технику, которую они предлагают использовать при сложном выделении почечной
артерии [6]. Она заключается в мобилизации
почки вместе с фасцией Жерота с латеральной
и задней стороны. При этом почка ротируется
медиально, делая почечную артерию доступной для идентификации и перевязки. В условиях значительного развития паранефральных
коллатералей данный маневр может сопровождаться кровотечением. Однако после пересечения почечной артерии оно быстро прекращается. Среди 42 пациентов, оперированных
Ciancio G. и соавт. по данной методике, ни
в одном из случаев не наблюдалось значительного кровотечения или признаков тромбоэмболии легочной артерии. При массивных
тромбах и ограниченной подвижности НПВ
Ciancio G. и соавт. для подхода к правой почечной артерии предлагают при медиальной ротации почки мобилизовывать единым блоком
вместе с ней и нижнюю полую вену [20]. Тем
не менее, эта техника не является абсолютно
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безопасной, так как почка ротируется более
чем на 90 градусов вокруг вертикальной оси,
что потенциально может привести к фрагментации тромба. Данную методику мы использовали в подгруппах 1b (до тромбэктомии) и 2b
(после тромбэктомии) преимущественно при
левосторонних опухолях.
В сравнении с подгруппой 2а у пациентов из
подгруппы 2b гораздо чаще отмечались технические проблемы и кровотечение при поиске
артерии, что было связано с необходимостью
мобилизации почки и с повреждением венозных коллатералей. При этом у 4 пациентов во
время мобилизации почки имела место травма
селезенки, которая привела к спленэктомии.
Тем не менее, данный способ контроля почечной артерии во многих сложных случаях остается единственной возможной альтернативой.
С нашей точки зрения для уменьшения кровопотери при его выполнении необходима тщательная перевязка всех венозных коллатералей
паранефральной клетчатки перед медиальной
ротацией почки. Последние годы мы активно используем трансплантационную методику
доступа к левой почке, описанную Ciancio G.
и соавт. и включающую мобилизацию единым комплексом селезенки, желудка и поджелудочной железы [7]. Этот хирургический
подход позволил существенно снизить риск
спленэктомии при выполнении радикальной
нефрэктомии.
Рассматривая алгоритм контроля почечной
артерии у пациентов с распространением опухоли в почечную или нижнюю полую вену,
можно заключить, что при правосторонних
опухолях в случаях доступной локализации

артерии необходимо использовать передний
доступ или подход к артерии через интераортокавальный промежуток до выполнения
тромбэктомии. В ситуациях, когда осуществление данных доступов затруднительно или
рискованно, мы рекомендуем первоначальное
выполнение тромбэктомии с последующим
передним подходом к правой почечной артерии. При левосторонних новообразованиях
наиболее предпочтительным методом контроля почечной артерии является задний доступ,
осуществляемый после тромбэктомии, мобилизации и медиальной ротации почки.
Выводы
Наш опыт продемонстрировал выполнимость, безопасность и высокую эффективность
тромбэктомии без предварительной перевязки
почечной артерии. Результаты этой методики не зависели от уровня распространения
внутривенозной опухоли и были значительно
лучше, чем при использовании стандартных
подходов к почечной артерии в плане технической выполнимости и частично лучше в плане
безопасности за счет отсутствия эмболических
осложнений. Тем не менее следует признать,
что идеального метода контроля почечной артерии при выполнении венакаватромбэктомия в настоящее время не существует. Данный
этап операции существенно зависит от опыта и индивидуальных предпочтений хирурга.
Для определения роли хирургических техник,
осуществляющих контроль почечной артерии
после выполнения тромбэктомии, требуются
дальнейшие исследования, в частности, изучение онкологических результатов.
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Резюме. Досліджено ефективність і безпека нової методики
перев’язки ниркової артерії після тромбектомії порівняно із
стандартною хірургічною технікою. Продемонстровано здійснимість і безпека тромбектомії без попередньої перев’язки
ниркової артерії. Результати цієї методики не залежали від
рівня поширення внутрішньовенозної пухлини і були значно
краще, ніж при використанні стандартних підходів до ниркової артерії в плані технічної здійснимості та частково краще в
плані безпеки за рахунок відсутності емболічних ускладнень.
Ключові слова: нижня порожниста вена, пухлинний тромб,
ниркова артерія, венакаватромбектомія.

Summary. The efficacy and safety of a new technique for renal
artery ligation after thrombectomy in comparison with the standard
surgical techniques were studied. Feasibility and safety of thrombectomy without prior ligation of the renal artery were demonstrated.
The results of this technique implementation were not dependent
on the extension of the intravenous tumor. The outcome was significantly better for proposed technique than for the routine access to the
renal artery in terms of technical feasibility, and partially better in
terms of safety due to absence of embolic complications.
Key words: inferior vena cava, tumor thrombus, renal artery, vena
сava thrombeсtomy.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЯТРОГЕННЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЯХ И ПРОТЯЖЕННЫХ СТРИКТУРАХ
МОЧЕТОЧНИКОВ
Резюме. В работе рассмотрены основные виды интраоперационных повреждений мочеточников и варианты их коррекции в зависимости от уровня их повреждения, давности возникновения и наличия осложнений в виде стриктур и свищей
в отдаленном периоде после травмы. При анализе результатов
лечения 40 больных с интраоперационными повреждениями
мочеточника было установлено, что при ранней их диагностике в 42,5 % случаев миниинвазивные вмешательства в виде стентирования мочеточника и перкутанной нефростомии
позволили добиться заживления дефекта. В случаях невозможности проведения стента выше зоны повреждения и формирования мочеточниково-влагалищного свища показанным
является как можно более раннее выполнение уретро-цистонеостомии как в обычном, так и в лоскутном варианте.
Ключевые слова: повреждения мочеточника, стенирование,
нефростомия, мочеточниковые свищи.

Введение
Несмотря на интенсивное развитие новых
миниинвазивных технологий в гинекологической, хирургической и урологической практике, коррекция повреждений и посттравматических стриктур мочеточников является актуальной проблемой урологии в связи с тем, что
частота повреждений мочеточников во время
оперативного лечения сохраняется стабильно
высокой, составляя от 1 до 10 % от всех оперативных вмешательств на органах брюшной
полости и забрюшинного пространства. Достижения в лапароскопической и эндоскопической хирургии за последние 25 лет позволили изменить подходы к выполнению многих
операций, в то же время количество и виды осложнений данных оперативных вмешательств
существенно не изменились [1, 4].
В зависимости от профильности клиники,
повреждения мочеточников наблюдаются от
43,6 до 65,4 на 10 000 госпитализаций в гинекологический стационар, от 26,3 до 57,2 на
10000 – в урологический стационар и от 2,06
до 5,33 на 10000 – в хирургический стационар,
составляя для многопрофильных клиник от
9,4 до 12,7 на 10000 госпитализаций [3].
По данным различных авторов, от 70 до 50 %
ятрогенных повреждений мочеточников распознаются во время операции [4], что наиболее
характерно для случаев пересечения стенки
мочеточника либо его лигирования. Интраоперационное выявление наложенной лигатуры
либо клипсы на стенку мочеточника подразумевает их снятие с последующей установкой
стента на срок от 4 до 6 недель [5]. В отдаленном периоде после указанных мероприятий
необходимым является визуализация состоKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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яния проходимости мочеточника с помощью
внутривенной пиелографии, УЗИ либо КТ
и коррекции возникших нарушений проходимости мочеточника в зависимости от протяженности дефекта мочеточника и степени
тяжести травмы.
Другой вид повреждения мочеточника — его
пересечение, диагностированное интраоперационно, — подразумевает наложение уретеропиело-, уретеро-уретеро либо уретеро-везикоанастомоза. К данным видам вмешательств
предъявляются следующие основные требования: использование рассасывающихся шовных
материалов для профилактики камнеобразования, достаточная мобилизация и анастомозирование участков без натяжения , наложение анастомоза на внутреннем стенте мочеточника, подведение дренажа к месту анастомоза
для достаточного контроля герметичности линии швов анастомоза.
Описывая другие механизмы травмы мочеточника — повреждение при коагуляции либо
ишемия после деваскуляризации — можно отметить следующие особенности их клинического течения.
Как правило, ишемия и некроз стенки мочеточника вследствие его деваскуляризации
наблюдается в незначительном числе наблюдений и встречается либо после сосудистых операций на аорто-подвздошном сегменте (аортоподвздошное протезирование, резекция аневризмы аорты, и др., тазовой лимфаденектомии
либо после лучевой терапии опухолей указанной анатомической локализации (рак шейки
матки, рак прямой либо сигмовидной кишки)
[2, 6, 7]. Обычно подтекание мочи в дренажи
брюшной полости либо формирование моче111
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точниковых свищей отмечается в отсроченном
периоде, причем сроки возникновения данных
осложнений могут составлять от 6 дней до 2
месяцев после указанных процедур.
Аналогично этому, повреждения стенки
мочеточника вследствие термического воздействия энергии от коагулятора, также наблюдаются в отсроченном послеоперационном
периоде (от 4 дней до 2 недель) и сопровождаются возникновением затеков мочи либо
формированием стриктур мочеточников и наружных мочеточниковых свищей. В зависимости от локализации, наиболее часто ятрогенные повреждения мочеточника наблюдаются
в нижней его трети. Учитывая анатомические
особенности расположения и кровоснабжения
мочеточника, лечебный алгоритм отсроченной коррекции повреждений мочеточников
принципиально различается по локализации
повреждения — верхняя, средняя либо нижняя треть мочеточника.
Так, для верхней трети мочеточника, при
коррекции его повреждения либо непротяженной (до 5 см) стриктуры, общепризнанным является выполнение мобилизации почки, уретеро-уретеро либо уретеро-пиелоанастомоза
как с установкой JJ стента в лоханку, так и без
установки стента — в случае наложенной ранее
нефростомы. Мобилизация правой почки за
счет более длинной почечной вены позволяет выполнить пластику более протяженных
стриктур правого мочеточника, чем слева.
Для замещения протяженных, как правило
более 10 см стриктур верхней и средней трети
мочеточника, в качестве пластического материала в конце 20 века в основном использовалась тонкокишечная вставка, которая однако
противопоказана при болезни Крона, лучевом
энетрите и уровне креатинина крови более
200 мкМоль/л [8]. В настоящее время в основном в специализированных центрах для корреции субтотальных стриктур верхней и средней
трети мочеточника, как правило, используется
аутотрансплантация почки с пересадкой почечных сосудов на внутреннюю подвздошную
артерию и общую подвздошную вену, что осуществляется в основном при индивидуализированном подходе – в случае единственно
функционирующей почки.
Результаты исследований и их обсуждение
Одной из наиболее сложных задач оперативной урологии является коррекция протяженных стриктур и повреждений нижней
и средней трети мочеточника, во-первых, потому что они встречаются наиболее часто – от
68 до 91 % всех повреждений мочеточника,
а во вторых – данные повреждения как правило возникают после травматичных и обшир112

ных хирургических, сосудистых и онкологических операций, что особо тяжело переносится
больными.
Прежде всего, данная локализация повреждений характерна для всех видов оперативных
пособий — как общей хирургии, так и гинекологии и сосудистой хирургии.
Клинически повреждение мочеточника
в нижней либо средней его трети обычно проявляется болями в поясничной и подвздошной области, лихорадкой, лейкоцитозом крови, выделением мочи по дренажу из брюшной
полости и влагалища, возникающими в раннем и отсроченном периоде после операций на
тазовых органах. Диагностические мероприятия повреждений мочеточника подразумевают
выполнение УЗИ, внутривенной пиелографии
или КТ-пиелографии, при которых обычно
выявляются признаки обструкции мочеточника на пораженной стороне, наличие экстравазации контрастного вещества с уриномой
на стороне поражения либо оба рентгенологических симптома. Цистоскопия и ретроградная пиелография позволяют в данных случаях
определить локализацию и длину повреждения, калибр обструкции мочеточника, степень
экстравазации контрастного вещества а также
возможное наличие не только уретеро-вагинальной фистулы, но и конкурирующей мочепузырно-влагалищной фистулы.
В случаях доказанной с помощью ретроградной пиелографии непротяженной стриктуры и незначительной экстравазации контраста, лечебным мероприятием, позволяющим
заживить уретеро-вагинальную фистулу является установка стента в почечную лоханку на
срок от 3 до 8 недель. По данным различных
авторов, установка внутреннего стента при точечных повреждениях мочеточника позволяет
ликвидировать уретеро-вагинальную фистулу
в 25–64 % случаев [8, 9].
В ХОКЦУН им. проф. В. И. Шаповала
в 2009-2014 гг. находилось на лечении 29 женщин с односторонними повреждениями мочеточника в нижней его трети после гинекологических операций, причем у 20 из них установка
JJ стента на срок от 5 до 8 недель оказалась эффективной и позволила заживить имеющийся
дефект мочеточника без признаков формирования его стриктуры и уретерогидронефроза.
В 7 случаях установка стента была произведена
с помощью перкутанной нефростомии с положительным эффектом у 4 из них.
В случаях более выраженного дефекта мочеточника либо когда попытки установить
внутренний стент являются безуспешными,
показанным является отведение мочи с помощью перкутанной нефростомии, хотя данное вмешательство не позволяет восстановить
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 2(71) 2015

QUESTIONS OF NEPHROLOGY AND UROLOGY

проходимость мочеточника в месте травмы в
большинстве случаев. Частота спонтанного
заживления мочеточниковой травмы и уретеро-вагинального свища после перкутанной
нефростомии по данным различных авторов
составляет от 3 до 18 % [10, 11] и во многом
обусловлена механизмом и обширностью повреждения мочеточника.
В данных ситуациях для восстановления
проходимости мочеточника и замещения его
протяженной (более 5 см) стриктуры в нижней
и средней трети используются две основные
методики: уретеро-цистонеостомия методом
Psoas-hitch либо уретеро-цистонеостомия с лоскутом мочевого пузыря по методу Boari.
Нами проведен анализ результатов применения различных методов лечения повреждений
и стриктур мочеточников а также мочеточниково-влагалищных свищей у 40 больных,
находившихся на лечении в Харьковском областном клиническом центре урологи и нефрологии им. В.И.Шаповала с 2009 по 2014 годы. Общая характеристика уровня повреждения и методов их лечения представлена в таблице.
Таблица
Виды проведенного лечения больных с травмами и
стриктурами мочеточника в зависимости от уровня
повреждения
Метод лечения
Установка JJ стента
Чрескожная нефростомия
Уретероцистонеостомия
Псоас-хитч анастомоз
Операция Боари
Уретерокаликостомия
Нефрэктомия
ВСЕГО

Уровень повреждения
н/3
с/3
в/3
2
5
3
2
3
2
2
2
—
1
4
—
2
5
2
3
1
1
9
20
11

Всего
10
7
4
5
9
3
2
40

Как видно из таблицы, мы отдаем предпочтение миниинвазивным вмешательствам,
выполненным в наиболее ранние сроки после
визуализации факта и уровня повреждения
мочеточника – 17 из 40 больных (42,5 %) были успешно пролечены с помощью операций
стентирования мочеточника и перкутанной
нефростомии. Что касается операций анастомоза мочеточника с мочевым пузырем (уретероцистонеостомии, псоас-хитч и Боари), то
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данные вмешательства также лучше выполнять в наиболее ранние сроки после возникновения мочевых затеков – из 19 выполненных
анастомозов в 18 случаях наблюдалось полное
восстановление выделительной функции почки, исчезновение пиурии и болевого синдрома
уже через 4 недели после операций.
Для повреждений верхней трети мочеточников характерно длительное существование
мочевого свища с исходом в рубцовый паранефрит, что существенно затрудняло коррекцию данной патологии. Выполненные в отдаленные сроки (в среднем через 2,5 месяца) оперативные пособия заключались внутренней
уретеротомии и установке стента (4 пациента),
пластике мочеточника по Боари (3 пациента),
уретро-каликостомии (3 пациента) и при персистировании пиелонефрита – нефрэктомии
(2 пациента).
Выводы
Таким образом, приведенный анализ результатов лечения повреждений и стриктур
мочеточника свидетельствует о необходимости наиболее раннего применения всех имеющихся в арсенале уролога методов лечения –
начиная с миниинвазивных – стентирование
мочеточника и (или) нефростомии. Данные
миниинвазивные вмешательства практически
в половине имевшихся случав (42,6 % наблюдений) позволили заживить имеющийся дефект
органа и восстановить естественный пассаж
мочи без ущерба для анатомии и функции мочеточника.
В случаях невозможности проведения стента выше зоны повреждения и формирования
мочеточниково-влагалищного свища показанным является как можно более раннее выполнение уретро-цистонеостомии как в обычном, так и в лоскутном варианте, что позволило добиться отличных результатов лечения
в 19 (100 %) случаях.
При высоком уровне повреждения мочеточника и при протяженных его стриктурах
(более 10 см) сохраняется наиболее высокий
риск утраты почкой выделительной функции
вследствие персистирования пиелонефрита и
паранефрита, что обусловливает наибольшую
сложность коррекции данных повреждений.
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Резюме. У роботі розглянуті основні види інтраопераційних
пошкоджень сечоводів і варіанти їх корекції залежно від рівня
пошкодження, давності виникнення і наявності ускладнень у
вигляді стриктур і нориць у віддаленому періоді після травми.
При аналізі результатів лікування 40 хворих з інтраопераційними пошкодженнями сечоводів було встановлено, що при
ранній їх діагностиці у 42,5 % випадків мініінвазивні втручання у вигляді стентування сечоводу і перкутанной нефростомії
дозволили досягти загоєння дефекту. У випадках неможливості проведення стента вище за зону пошкодження і формування сечовідно-вагінальної фістули показаним є як можна
раніше виконання уретеро-цистонеостомії як в звичайному,
так і в клаптевому варіанті.
Ключові слова: пошкодження сечоводу, стентування, нефростомія, сечоводні нориці.

Summary. It is described the main types of intraoperative ureteral
injuries and options for their correction depending on the level of
damage limitation and the presence of occurrence of complications
such as strictures and fistulas in the long term after the injury. When
analyzing the results of treatment of 40 patients with intraoperative
injuries of the ureter was found that when their early diagnosis in
42.5 % of cases of minimally invasive interventions in the form of
ureteral stenting and percutaneous nephrostomy led to the healing
of the defect. In case of failure of the stent above the damaged
area and the formation of ureteral fistula shown is the earliest
possible execution uretero-cystoneostomia both in normal and in the
patchwork version.
Key words: damage of the ureter, stent, nephrostomy, ureteral fistula.

ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 2(71) 2015

QUESTIONS OF OPHTHALMOLOGY

П. А. Бездетко,
Е. Н. Гончарь
Харьковский национальный
медицинский университет
МОЗ Украины
© Бездетко П. А., Гончарь Е. Н.

ТОЛЩИНА СЛОЯ ПЕРИПАПИЛЛЯРНЫХ НЕРВНЫХ
ВОЛОКОН В СЕКТОРЕ 19/17 ЧАСОВ У ПАЦИЕНТОВ
С ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ,
ПОЛУЧАВШИХ В ЛЕЧЕНИИ L-АРГИНИН
Резюме. Целью работы было определение динамики средней
толщины слоя перипапиллярных нервных волокон в секторе
19/17 часов у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой, получавших в лечении L-аргинин. Было обследовано 162
пациента (287 глаз) с первичной открытоугольной глаукомой
(ПОУГ), из них 82 больных (146 глаз), входившие в основную
группу, наряду с базовой терапией получали L-аргинин (патент Украины UА 52177 U). Контрольная группа (80 пациентов
с ПОУГ, 141 глаз) получала базовую терапию.
Установлено, что у пациентов с ПОУГ, получавших в лечении L-аргинин, отмечалась стабилизация средней толщины
слоя перипапиллярных нервных волокон в секторе 19/17 часов
(93,75±2,65 ммкм и 97,55±2,79 ммкм соответственно, р>0,05),
в то время как в контрольной группе отмечалось достоверное уменьшение средней толщины слоя перипапиллярных
нервных волокон в секторе 19/17 часов с 107,97±2,51 ммкм
до 99,42±2,62 ммкм (р<0,05). При этом, аналогичные
результаты получены также отдельно для пациентов с первой
стадией ПОУГ.
Применение L-аргинина у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой способствует стабилизации средней
толщины слоя перипапиллярных нервных волокон в секторе
19/17 часов.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, толщина слоя перипапиллярных нервных волокон в секторе 19/17
часов, L-аргинин.

Введение
К одному из основных проявлений прогрессирования глаукомной оптической нейропатии большинство авторов относят истончение
или локальные дефекты слоя перипапиллярных нервных волокон [6, 7, 9, 11], обусловленные ускорением апоптоза ганглионарных
клеток и снижением уровня «естественной»
нейропротекции [8].
Было отмечено, что для оценки прогрессирования ПОУГ основные моменты, которые необходимо учитывать, это — форма экскавации и средняя толщина перифовеальной
области [2]. А по мнению Курышевой Н. И.
оценка состояния ДЗН остается единственной
«опорой» в диагностике глаукомы [4]. При обследовании пациентов с ПОУГ весьма важным
является оценка средней толщины слоя перипапилярных нервных волокон [1].
По мнению Martus P. (2005) и других исследователей, прогрессирование глаукомы должно определяться по потере нейроретинального
ободка в течение всего периода наблюдения [12].
При прогрессировании глаукомной оптической нейропатии неизбежно наблюдается истончение слоя перипапилярных нервных воKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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локон, и происходит это неравномерно в различных секторах.
По данным Leung C.K. et al. (2010), сектор на
19 часах (для правого глаза) был самым частым
расположением истончения слоя нервных волокон при прогрессировании первичной открытоугольной глаукомы [10], и определялся
автором как наиболее специфичный.
Согласно приведенным выше данным, на
наш взгляд, целесообразно изучить изменения
толщины слоя перипапиллярных нервных волокон в секторе 19 часов для правого глаза
и 17 часов для левого глаза, у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой до и после
применения L-аргинина.
Цель работы
Определение динамики средней толщины слоя перипапиллярных нервных волокон
в секторе 19/17 часов у пациентов с первичной
открытоугольной глаукомой, получавших в лечении L-аргинин.
Материалы и методы исследований
Нами было обследовано 162 пациента
(287 глаз) с первичной открытоугольной глау115
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комой, находившихся на стационарном лечении во взрослом глазном отделении Харьковской областной клинической больницы или
обследованных амбулаторно. Из них мужчин
— 63, женщин — 99. Возраст пациентов варьирует от 40 до 87 лет. Средний возраст пациентов составлял (64,2±5,9) года.
Все пациенты, входившие в исследование,
были разделены на две группы: основную и
контрольную. Основная группа включала в
себя 82 пациента (146 глаз) с первой, второй
и третьей стадиями ПОУГ, в возрасте от 40 до
87 лет. Средний возраст пациентов в данной
группе составил (63,6±2,1) года. Все больные,
входившие в основную группу, наряду с базовой терапией получали L-аргинин (по предложенной нами схеме – патент Украины UА
52177 U). Контрольная группа включала в себя
80 пациентов (141 глаз) с ПОУГ с первой, второй и третьей стадиями, в возрасте от 44 до
84 лет. Средний возраст пациентов в данной
группе составил 65,5±3,7 лет. Пациенты контрольной группы получали базовую терапию.
Пациенты с первичной открытоугольной
глаукомой были обследованы общепринятыми офтальмологическими методами обследования: визометрия, тонометрия по Маклакову, пневмотонометрия и пахиметрия с определением истинного внутриглазного давления,
биомикроскопия, офтальмоскопия, а так же
статическая компьютерная периметрия (по
программе 30-2) и оптическая когерентная томография (ОКТ).
Результаты исследований и их обсуждение
До лечения в основной группе пациентов
с ПОУГ (табл.) средняя толщина слоя перипапиллярных нервных волокон в секторе 19/17
часов была достоверно меньше, в сравнении
с контрольной группой (р<0,05).
В результате проведенного лечения в целом
по группе средняя толщина слоя перипапиллярных нервных волокон в секторе 19/17 часов у пациентов с первичной открытоугольной
глаукомой, получавших лечение L-аргинином,
достоверно не изменилась (93,75±2,65) и
(97,55±2,79) ммкм соответственно, р>0,05), что

свидетельствует о стабилизации данного показателя.
При этом, у пациентов с ПОУГ, входивших в
контрольную группу, в целом отмечалось достоверное уменьшение средней толщины слоя
перипапиллярных нервных волокон в секторе
19/17 часов с (107,97±2,51) до (99,42±2,62) ммкм
(р<0,05).
Динамика средней толщины слоя перипапиллярных нервных волокон в секторе 19/17
часов у пациентов с ПОУГ, входящих в основную и контрольную группу до и после лечения
представлена в табл.
Проведенный нами анализ полученных результатов в зависимости от стадии первичной
открытоугольной глаукомы показал, что у пациентов с первой стадией ПОУГ после лечения
L-аргинином средняя толщина слоя перипапиллярных нервных волокон в секторе 19/17
часов достоверно не изменилась ((111,91±2,63)
и (117,43±2,79) ммкм соответственно, р>0,05).
И это, по нашему мнению, свидетельствует о
стабилизации данного показателя под влиянием лечения L-аргинином при первой стадии
ПОУГ. Хотя при этом в основной группе до
лечения средняя толщина слоя перипапиллярных нервных волокон в секторе 19/17 часов
была достоверно меньше, в сравнении с контрольной группой (р<0,05).
Необходимо отметить, что средняя толщина слоя перипапиллярных нервных волокон
в секторе 19/17 часов у пациентов с первой стадией ПОУГ, входивших в контрольную группу, достоверно уменьшилась с (122,40±2,56)
до (112,27±2,72) ммкм (р<0,05), что свидетельствует об отсутствии данного показателя у пациентов с ПОУГ, получавших базисную терапию.
При индивидуальном анализе было обнаружено, что у пациентов с первой стадией ПОУГ,
получавших в лечении L-аргинин, частота стабилизации средней толщины слоя перипапиллярных нервных волокон в секторе 19/17 часов
отмечалась на 5,4 % чаще (61,1 %), в сравнении
с данным показателем у пациентов контрольной группы (55,7 %), хотя различия и носили
характер тенденции.

Таблица
Динамика средней толщины слоя перипапиллярных нервных волокон в секторе 19/17 часов у пациентов основной и
контрольной группы с ПОУГ до и после лечения
Стадия ПОУГ
І стадия
ІІ стадия
ІІІ стадия
Всего:

Основная группа — 146 глаз, (ммкм)
до лечения
после лечения
111,91±2,63
117,43±2,79
87,81±2,95
86,57±3,14
53,47±2,82
58,42±3,12
93,75±2,65
97,55±2,79

Контрольная группа — 141 глаз, (ммкм)
до лечения
после лечения
122,40±2,56#
112,27±2,72*
78,00±2,79#
73,14±2,85#
61,71±1,86#
57,77±1,97
107,97±2,51#
99,42±2,62*

Примечание: * различия достоверны, по отношению к показателю до лечения; # различия достоверны по
отношению к аналогичным показателям основной группы
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Проведенный детальный анализ показал,
что у пациентов со второй стадией ПОУГ, входивших в основную группу, средняя толщина слоя перипапиллярных нервных волокон
в секторе 19/17 часов до и после лечения составляла (87,81±2,95) и (86,57±3,14) ммкм, соответственно (р>0,05). У пациентов контрольной группы со второй стадией ПОУГ средняя
толщина слоя перипапиллярных нервных волокон в секторе 19/17 часов до и после лечения
была равна (78,00±2,79) и (73,14±2,85) ммкм,
соответственно (р>0,05).
При третьей стадии ПОУГ в основной группе
пациентов, получавших в лечении L-аргинин,
получавших в лечении L-аргинин, средняя
толщина слоя перипапиллярных нервных волокон в секторе 19/17 часов до и после лечения
составляла (53,47±2,82) и (58,42±3,12) ммкм,
соответственно (р>0,05). В контрольной группе у пациентов с третьей стадией ПОУГ средняя толщина слоя перипапиллярных нервных
волокон в секторе 19/17 часов до и после лечения была равна (61,71±1,86) и (57,77±1,97) ммкм
соответственно (р>0,05).
Приведенные данные свидетельствуют об
отсутствии статистически значимой разницы
в динамике средней толщины слоя перипапиллярных нервных волокон в секторе 19/17
часов у пациентов основной и контрольной
группы со второй и третьей стадией ПОУГ.
При этом, у пациентов с ПОУГ, получавших в лечении L-аргинин, частота стабилизации средней толщины слоя перипапиллярных
нервных волокон в секторе 19/17 часов при
второй стадии ПОУГ была выше на 1,9 % (60,9
и 59,0 % соответственно), а при третьей стадии
ПОУГ – на 4,5 % (54,5 и 50,0 % соответственно)
в сравнении с контрольной группой, хотя различия и носили характер тенденции.
В плане обсуждения полученных результатов необходимо отметить, что данные о прогрессировании ПОУГ после лечения, в целом
согласуются с мнением Завгородней Н. Г., Пасечниковой Н. В. (2010) и других авторов о
постоянном прогрессировании первичной от-

крытоугольной глаукомы не зависимо от проводимой терапии [3, 5].
Полученные нами данные подтверждают
мнение исследователей, что прогрессирование
глаукомы должно определяться по истончению нейроретинальных волокон [12, 13].
При этом, установленное нами достоверное
истончение в контрольной группе слоя перипапиллярных нервных волокон в секторе 19/17
часов при первой стадии ПОУГ может свидетельствовать не только о том, что данный сектор первым вовлекается в прогрессирование
(что соответствует мнению Leung C.K. et al.
(2010) [10]), но и возможно о том, что изменения в данном секторе характерны для начальной стадии заболевания.
Выводы
Применение L-аргинина у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой способствует стабилизации средней толщины слоя
перипапиллярных нервных волокон в секторе 19/17 часов. Об этом свидетельствует тот
факт, что у пациентов с ПОУГ, входивших в
контрольную группу, отмечалось достоверное
уменьшение средней толщины слоя перипапиллярных нервных волокон в секторе 19/17
часов, в то время когда у пациентов, леченых с
применением L-аргинина, данный показатель
достоверно не изменился.
Проведенный анализ динамики средней
толщины слоя перипапиллярных нервных
волокон в секторе 19/17 часов в зависимости
от стадии ПОУГ показал, что применение
L-аргинина более эффективно у пациентов с
первой стадией заболевания.
Приведенные в даной работе результаты не
только свидетельствуют об эффективности
применения L-аргинина в лечении пациентов с первичной открытоугольной глаукомой
в плане стабилизации средней толщины слоя
перипапиллярных нервных волокон в секторе 19/17 часов, но и открывают перспективы
изучения механизмов его нейропротекторных
свойств.
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ТОВЩИНА ШАРУ
ПЕРИПАПІЛЯРНИХ
НЕРВОВИХ ВОЛОКОН У
СЕКТОРІ 19/17 ГОДИН У
ПАЦІЄНТІВ З ПЕРВИННОЮ
ВІДКРИТОКУТОВОЮ
ГЛАУКОМОЮ, ЯКІ
ОТРИМУВАЛИ В
ЛІКУВАННІ L-АРГІНІН
П. А. Бездітко, О. М. Гончарь

THE RETINAL NERVE FIBER
LAYER THICKNESS IN THE
19/17 O’CLOCK: SECTOR IN:
PATIENTS WITH PRIMARY
OPEN-ANGLE GLAUCOMA
RECEIVING L-ARGININE
P. A. Bezditko, О. М. Нonchar

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

Резюме. Метою роботи було визначення динаміки средньої
товщини шару перипапілярних нервових волокон у секторі
19/17 годин у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою, які отримували в лікуванні L-аргінін.
Було обстежено 162 пацієнта (287 очей) з первинною відкритокутовою глаукомою (ПВКГ), з них 82 хворих (146 очей), які
увійшли до основної групи, разом з базовою терапією отримували L-аргінін (патент Украины UА 52177 U). Контрольна
група (80 пацієнтів шару перипапілярних нервових волокон
у секторі 19/17 годин у пацієнтів з ПВКГ, 141 очей) отримувала
базову терапію.
Встановлено, що у пацієнтів с ПВКГ, які отримували в лікуванні L-аргінін, відмічалась стабілізація средньої товщини
шару перипапілярних нервових волокон у секторі 19/17 годин
((93,75±2,65) і (97,55±2,79) ммкм відповідно, р>0,05), в той час
як в контрольній групі відтмічалось достовірне зменшення
средньої товщини шару перипапілярних нервових волокон
у секторі 19/17 годин зі (107,97±2,51) до (99,42±2,62) ммкм
(р<0,05).
При цьому, аналогічні результати отримані також окремо
для пацієнтів с першою стадією ПВКГ.
Застосування L-аргініна у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою сприяє стабілізації средньої товщини
шару перипапілярних нервових волокон в секторі 19/17 годин.
Ключові слова: первинна відкритокутова глаукома, товщина шару перипапілярних нервових волокон в секторі 19/17 годин,
L-аргінін.

Summary. The aim of the work was to determine the dynamics of
the retinal nerve fiber layer thickness in the 19/17 o’clock sector in
patients with primary open-angle glaucoma receiving L-arginine.
Material and Methods: The study involved 162 patients (287 eyes)
with primary open-angle glaucoma (POAG). 82 patients (146 eyes)
were included in the main group and received L-arginine along with
basic therapy (patent of Ukraine UA 52177 U). The control group (80
patients with POAG, 141 eyes) received standard therapy.
Results and Discussion: It was found that in patients with POAG
treated with L-arginine, there was a stabilization of the retinal nerve
fiber layer thickness in the 19/17 o’clock sector (93,75 ± 2,65 mμ and
97,55 ± 2,79 mμ, respectively, p>0,05), whereas in the control group
there was a significant decrease in the retinal nerve fiber layer thickness in the 19/17 o’clock sector: mμ 107,97 ± 2,51 99,42 ± 2,62 to mμ
(p<0.05).
In addition, similar results were also obtained separately for patients with the first stage of POAG.
Conclusions: Use of L-arginine in patients with primary open angle glaucoma helps to stabilize the retinal nerve fiber layer thickness
in the 19/17 o’clock sector.
Key words: primary open-angle glaucoma, the retinal nerve fiber layer
thickness in the 19/17 o’clock sector, L-arginine.
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СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ
БОЄЗДАТНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Резюме. У статті наведені дані, що дозволені у відкритих
джерелах про систему дистанційного моніторингу життєдіяльності особового складу Збройних Сил України з оцінкою
стану їх боєздатності під час бойових дій. Наведено результати порівняння такого пристрою з найбільш близькими його
аналогами з акцентом на недоліках та перевагах системи, що
пропонується. Відмінними ознаками запропонованої системи моніторингу є аналізатор біологічних речовин і вбудовані
в кожний датчик модулі бездротової передачі даних. Введення у запропоновану систему нових вузлів та зв’язків дозволяє
розширити функціональні можливості системи, а також підвищити її надійність шляхом наявності в кожному датчику
окремого модуля бездротової передачі даних.
Система моніторингу стану військовослужбовця працює наступним чином. Датчики, які вбудовані в екіпіровку військового, через власні радіомодулі бездротовим каналом постійно
передають медичні параметри військового, параметри зовнішнього середовища і координати місцезнаходження військового
на віддалений комп’ютер, дані обробляються і визначається
стан військового за показником «боєздатний – небоєздатний», стан зовнішнього середовища, в якому знаходиться військовий, і його місце розташування. Цю інформацію отримує
командир медичного підрозділу, який приймає остаточне рішення про надання необхідного обсягу медичної допомоги,
а за координатами визначати оптимальні шляхи евакуації.
Ключові слова: дистанційний моніторинг, боєздатність військовослужбовців, медичні датчики, екіпіровка.

Збільшення за останній час збройних конфліктів та зміни характеру самих типів озброєння диктують необхідність розробки та застосування нових різновидів захисту. Одним з
таких є системи контролю стану життєдіяльності військовослужбовців під час бойових дій
[1,4]. Вони розробляються у багатьох країнах
світу та дають можливість контролювати медично-фізіологічні показники стану військовослужбовців, оцінювати рівень їхньої боєздатності та визначати їх місцезнаходження
для надання їм своєчасної допомоги [1, 3, 4].
На основі досвіду розробки та створення
систем моніторингу стану біологічних об’єктів
[6, 7] співробітниками Інституту кібернетики
імені В. М. Глушкова НАН України сумісно з
Інститутом медицини праці АМН України та
Українською військово-медичною академіюю
розробляється система дистанційного моніторингу стану військовослужбовця та оцінки
його боєздатності в бойових умовах та надзвичайних ситуаціях [2].
Одним з аналогів запропонованої системи є Комплекс «Солдат — боевые системы»
(далі — Комплекс) [4]. Цей комплекс здійснює моніторинг стану військового за показником «боєздатний» — «небоєздатний».
Для цього військовий забезпечується датчи120

ком частоти пульсу та датчиком рівня кисню у крові, які радіоканалом передають свої
показники на віддалений комп’ютер. У віддаленому комп’ютері визначається стан військового за цими показниками і робиться
висновок про його боєздатність. Спільними
ознаками аналогу та запропонованої системи
є наявність у військового датчика частоти
пульсу та датчика рівня кисню у крові, а також
бездротова передача показів.
Недоліком наведеного вище Комплексу моніторингу стану боєздатності військовослужбовця особового складу збройних сил під час
ведення бойових дій є відсутність датчиків
тиску, температури тіла, датчика ЕЕГ, датчика
ЕКГ, датчика радіаційного фону, аналізатора хімічних отруйних та біологічних речовин,
гідрометру, датчика температури повітря, фотодатчика, анемометра, датчика місцезнаходження. Крім того, для передачі даних з існуючих у Комплексі датчиків використовується
один радіоканал, що у разі виходу його з ладу
може призвести до втрати зв’язку з військовим.
Найближчим по суті до запропонованої нами системи є проект SEDA (Smart Efficient
Damage Alarm) російської компанії ООО «Царський подарок» [4], що включає вбудовані
в екіпіровку військового наступні датчики:
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тиску, температури тіла, частоти пульсу, рівня кисню у крові, датчик ЕЕГ, датчик ЕКГ,
датчик радіаційного фону, датчик аналізу хімічних отруйних речовин, гідрометр, датчик
температури повітря, фотодатчик, анемометр,
датчик місцезнаходження; основний і додатковий персональні обчислювальні модулі; радіоканал для зв’язку з віддаленим комп’ютером.
Датчики і персональні обчислювальні модулі
вбудовані в екіпіровку військового. Датчики
вимірюють основні медичні характеристики і
місцезнаходження військового, а також параметри зовнішнього середовища, у якому знаходиться військовий. Виходи усіх датчиків лініями зв’язку зв’язані з персональними обчислювальними модулями, з яких дані радіоканалом
передаються на радіоприймач, який підключено до віддаленого комп’ютера. Комп’ютер обробляє отримані дані і за результатами обробки визначає рівень боєздатності військовослужбовця та інформує командира підрозділу
за принципом «боєздатний – небоєздатний».
У разі втрати військовим боєздатності,
пов’язаної з пораненням чи травмою, ця інформація поступає до офіцера медичної служби.
Спільними ознаками аналогу та запропонованого пристрою є те, що при визначенні боєздатності військовослужбовця використовуються вбудовані в його екіпіровку датчики, а дані
з них передаються радіоканалом на віддалений комп’ютер.
Недоліками проекту SEDA є невисока надійність, яка обумовлена тим, що дані про
стан військового, отримані з багатьох датчиків, передаються тільки двома радіоканалами
з двох персональних обчислювальних модулів,
які під час бойових дій можуть біти пошкоджені чи зруйновані. Інший недолік полягає
в обмежені функціональних можливостей через відсутність в його складі аналізатора для
визначення наявності бактеріальних засобів
ураження у зоні бойових дій.
У запропонованій нами системі моніторингу для вирішення поставленої задачі в екіпіровку військовослужбовця вбудовані датчики
артеріального тиску, температури тіла, частоти пульсу, рівня кисню у крові, датчик ЕЕГ,
датчик ЕКГ, датчик радіаційного фону, датчик
аналізу хімічних отруйних, гідрометр, датчик
температури повітря, фотодатчик, анемометр,
датчик місцезнаходження, біосенсор; радіопередавачі на виході кожного датчика, віддалений радіоприймач і віддалений комп’ютер.
Кожний датчик має вбудований модуль бездротової передачі даних.
Відмінними ознаками запропонованої системи моніторингу є аналізатор біологічних речовин і вбудовані в кожний датчик модулі бездротової передачі даних.
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Введення у запропоновану систему нових вузлів та зв’язків дозволяє розширити функціональні можливості системи, зокрема отримати
дані про бактеріальне забруднення у зоні бойових дій певного підрозділу, а також підвищити її
надійність шляхом наявності в кожному датчику окремого модуля бездротової передачі даних.
Система моніторингу стану військовослужбовця працює наступним чином. Датчики, що
вбудовані в екіпіровку, через власні радіомодулі бездротовим каналом постійно передають
медичні параметри військового, параметри зовнішнього середовища і координати місцезнаходження бійця на віддалений комп’ютер.
У віддаленому комп’ютері дані обробляються
і визначається стан військового за показником
«боєздатний – небоєздатний», стан зовнішнього середовища, в якому знаходиться військовий, і його місце розташування. Залежно від
тяжкості поранення стан військовослужбовця
пропонується оцінювати за індексами від 0 до
5, кожне значення відображається певним кольором — від зеленого (боєздатний) до чорного
(загинув). Цю інформацію отримує командир
медичного підрозділу (медичної роти, групи
підсилення тощо) і, у разі поранення, травмування, отруєння або інфекційного ураження,
приймає рішення про надання необхідного обсягу медичної допомоги, а за координатами визначати можливі (оптимальні) шляхи евакуації.
Всі параметри будуть автоматично зберігатися
на флеш-накопичувачі для ведення історії хвороби. Тестувати оптимальне розташування на
тілі та зручність елементів екіпіровки плануємо
на добровольцях. Ходьба, біг, імітація стрільби
і подолання перешкод випробуваними фіксуватимуть відеокамери та інфрачервоні датчики.
Для обробки і оцінки отриманих результатів
створена команда військових медиків і вченихфахівців з різних напрямків невідкладної медицини та гігієни. Для розробки оптимальних
методик і алгоритмів оцінки стану військовослужбовців під час ведення ними бойових дій
і ступеня тяжкості стану при отриманні бойової
травми, а також проведення експериментальних досліджень з моделювання бойової травми, можливе залучення піддослідних тварин
(свині, кролі). При цьому, не можна не враховувати тенденцію, коли вважається неетичним
використання справжніх тварин при сучасному рівні розвитку імітаторів живих організмів.
Як альтернатива — застосування муляжів, які
імітують тканини, їх щільність, кров і її циркуляцію, а також комп’ютерні програми, в яких
можна вибирати тип піддослідної тварини, обчислювати опірність тканин. У той же час, реальні військові дії в ході збройного конфлікту
на сході України змушують нас значно прискорити випробування запропонованої системи.
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Резюме. В статье приведены общеразрешенные данные о системе дистанционного мониторинга жизнедеятельности личного состава вооруженных сил с оценкой состояния их боеспособности во время боевых действий. Приведены данные
относительно сравнения такой системы с наиболее близкими
её аналогами, указаны их недостатки и приведены преимущества предлагаемой системы. Отличительными признаками
является анализатор биологических веществ и встроенные в
каждый датчик модули беспроводной передачи данных. Введение в предложенную систему новых узлов и связей позволяет расширить функциональные возможности системы, а также повысить её надежность путем наличия в каждом датчике
отдельного модуля беспроводной передачи данных.
Система мониторинга состояния военнослужащего работает следующим образом. Датчики, встроенные в экипировку
военного, через собственные радиомодуля беспроводным каналом постоянно передают медицинские параметры военного,
параметры внешней среды и координаты местонахождения
военного на удаленный компьютер, где данные обрабатываются и определяется состояние военного по показателю
«боеспособный – небоеспособный», состояние внешней среды, в котором находится военный, и его месторасположения.
Эту информацию получает командир медицинского подразделения, который принимает окончательное решение о предоставлении необходимого объема медицинской помощи, а по
координатам определять оптимальные пути эвакуации.
Ключевые слова: дистанционный мониторинг, боеспособность
военнослужащих, медицинские датчики, экипировка.
Summary. The generally accessible data about system of remote
monitoring of soldier state with estimating of combat capability level
in time of warfare are considered. The proposed system was compared with known closed competitors. Advantages and disadvantages
of proposed system are given. The main difference of proposed system is availability of biological substance analyzer and embedded in
every sensor wireless units. Including new units into proposed system
allows to expand the system functionality and increase the system reliability by presence of wireless unit in every sensor.
System of remote monitoring of soldier state operates in next way.
Sensors, embedded in soldier equipment, permanently transfer medical parameters of soldiers, environmental parameters and GPS data
via wireless channel to remote computer, where these data are processed and the soldier state is estimated by criteria «combat-ready» or
«disable». This information is transferred to commander of medical
service, who makes a final decision about necessary volume of medical aid and determines the evacuation optimal way by GPS data.
Key words: remote monitoring, combat capability, medical sensors,
soldier equipment.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ СТИМУЛЯЦІЇ НЕОАНГІОГЕНЕЗУ
ПРИ ХРОНІЧНІЙ КРИТИЧНІЙ ІШЕМІЇ НИЖНІХ
КІНЦІВОК
Резюме. У даному огляді відмічаються сучасні методи
терапевтичного ангіогенезу у хворих на хронічну ішемію
нижніх кінцівок. Викладено результати багатьох клінічних
досліджень ефективності використання різноманітних
генних та клітинних методів та висловлено можливі причини
незадовільних результатів.
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Вступ
Поширеність хронічної ішемії нижніх кінцівок (ХІНК) сягає 3 % населення планети, в
осіб у віці більше 50 років в 9–10 % випадків, а
в осіб старших за 60 років — 35–50 %. При цьому кількість хворих з ХІНК невпинно зростає
та найближчі роки складатиме 5–7 % серед
населення [3]. Частота ампутацій при судинній патології як в Україні, так і за її межами досягає 59 %, а показник летальності доходить до
48 %. Летальність залишається головною проблемою в цій групі пацієнтів: 30–40 % з них
живуть менше 5 років [21]. За даними TASC,
подовженість життя у пацієнтів з критичною
ішемією нижніх кінцівок (КІНК) від 10 до
30 % не більше 6 місяців, і 25–30 % пацієнтів
може знадобитися «велика» ампутація [9].
Терапевтичний неоангіогенез видається
важливою стратегією порятунку тканин при
КІНК. Судинна травма або ішемія тканин активує каскад молекулярно-генетичних реакцій, головним результатом яких є мобілізація
з КМ та інших джерел ПЕ, що забезпечують
реваскуляризацію за рахунок утворення нових
судинних формацій [18]. Вивчається можливість використання клітинних технологій для
пошуку нових методів екзогенної стимуляції
ангіогенезу за допомогою клітин периферійної крові, кісткового мозку, ембріональної та
жирової тканин [1]. Огляду цих метод, а також
генної терапії, присвячена ця стаття.
Генна терапія
У 90 роках двадцятого сторіччя кілька дослідницьких груп встановили роль пептидних
факторів росту в репарації трофічних виразок. Дослідження показали здатність факторів
росту стимулювати загоєння нейропатичних
виразок за умови багаторазового введення і
створення високих локальних концентрацій.
Остання обставина пояснюється тим, що при
введенні в організм пептидні фактори росту швидко руйнуються протеолітичними ферментами. У зв’язку з цим виникла ідея введення генів ростових факторів у геном клітин,
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присутніх в зоні виразки або ішемії, для забезпечення постійної експресії та створення концентрацій, близьких до фізіологічних. У якості
«провідників» (векторів) генів запропоновано
використовувати бактеріальні плазміди, віруси, ліпосоми, наночастинки, метілцелюлозні
диски, колагенові гелі та пов’язки.
У експерименті показана можливість стимуляції загоєння трофічних виразок за допомогою трансферу гена EGF [6], PDGF-B [15],
трансформуючого фактора росту В [14], FGF-4
і фактора росту ендотелію судин (VEGF) [8].
Ключову роль у процесі ангіогенезу грає
VEGF. Даний фактор вибірково стимулює
проліферацію та міграцію ендотеліальних
клітин, їх попередників і моноцитів, збільшує судинну проникність, сприяє вазодилатації через посилення продукції оксиду азоту N0 [27]. У пілотних дослідженнях показані можливість і короткострокова безпечність
стимуляції ангіогенезу у хворих з КІНК при
внутрішньом’язовому введенні в зону ішемії
гена VEGF із застосуванням як вектора плазмид і аденовірусів. Генна терапія приводила
до достовірного збільшення показників гомілковоплечевого індексу (ГПІ) та попередження
ампутацій кінцівок у частини хворих [5]. У
подвійному сліпому плацебо-контрольованому рандомізованому клінічному дослідженні (РКІ), що включало 54 пацієнта з ЦД ТА
КІНК, введення плазміди з VEGF165 покращувало показники кровотоку (гомілково-плечовий і пальці-плечовий індекси, р = 0,05) і
прискорювало загоєння трофічних виразок (р
= 0,01), проте статистично значущого зниження частоти ампутацій до сотого дня спостереження досягти не вдалося [23].
Певні надії в плані стимуляції ангіогенезу у
хворих, які не є кандидатами для ангіохірургічного лікування, покладалися на пептиди
сімейства FGF. У дослідженні I фази внутрішньо м’язове введення плазміди з геном FGF1 (NV1FGF) достовірно (р <0,01) зменшувало
вираженість болю в спокої, розмір виразкових
дефектів і підвищувало перкутанну напругу
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кисню у 51 хворого з ішемією нижніх кінцівок
[17]. У багатоцентровому РКД II фази показано зниження ризику всіх ампутацій у 2 рази
(HR = 0,498, р = 0,015), високих ампутацій — в
2,7 разу (HR = 0,371, р = 0,015) за восьмикратного внутрішньом’язового введення NV1FGF
у 125 хворих з ішемією та трофічними виразками нижніх кінцівок [24].Однак у найбільш великому РКД III фази TAMARIS, що
включало 525 хворих з КІНК (з них 53 % хворих з ЦД), не виявлено відмінностей у ризику
ампутацій і смерті при введенні NV1FGF
або плацебо протягом року спостереження
(HR = 1,11, р = 0,48) [10].
Інші наукові групи досліджують ефективність геннотерапевтичного препарату з геном HGF. Завершилася III фаза клінічних досліджень аналогічного по складу препарату,
введення якого було виконано 27 пацієнтам
КІНК. Через 12 тижнів у 70 % з пацієнтів
зазначеної групи спостерігалося статистично
значуще зниження болю у спокої, зменшення
розмірів виразкових уражень шкіри, збільшення гомілково-плечового індексу та поліпшення якості життя [19].
В якості цільового гена ряд розробників досліджують нуклеотидну послідовність, що кодує SDF. Механізм дії SDF полягає у залученні
клітинних джерел (насамперед, ендотеліальних прогеніторних клітин) з кісткового мозку,
кровотоку, «периферійних тканин» в цільову
область по градієнту концентрації.
У клінічному дослідженні застосування гена HIF-1a у складі аденовірусного вектора для
лікування пацієнтів з ХІНК виявилося неефективним [11].
Незважаючи на позитивні результати, отримані в окремих дослідженнях, мета-аналіз 12
РКД, присвячених лікуванню облитеруючих
захворювань периферійних артерій за допомогою ангіогенних факторів росту (VEGF, FGF,
HGF, Del-1, HIF-1a), не виявив достовірного впливу даного виду лікування на частоту
ампутацій і динаміку загоєння виразок [12].
Клінічна ефективність генної терапії КІНК
потребує подальших досліджень.
Клітинна терапія
В експериментальних моделях КІНК для неоангіогенезу були використані різні типи клітин. Дослідження показали, що в ангіогенезі
можуть брати участь: мононуклеарні клітини
(МНК) кісткового мозку (КМ) і гемопоетичні
стовбурові клітини (СК), мобілізовані ендотеліальні прогеніторні клітини, клітини строми
кісткового мозку, стовбурові клітини, виділені
з жирової тканини [20] та інші.
Перше клінічне дослідження по застосуванню стволових клітин у лікуванні КІНК опу124

бліковано в 2002 р. Е. Tateishi-Yuyamaetal., у
ньому досліджували ефективність імплантації
аутологічних МНК з КМ [25]. Дослідження показало, що трансплантація аутологічних МНК
КМ є безпечною й ефективною процедурою
для проведення терапевтичного ангіогенезу.
У двох дослідженнях пацієнтам з КІНК проводилася трансплантація попередників ЕК
в поєднанні з введенням судинних факторів
росту. Отриманий стійкий ефект через 6 місяців з моменту трансплантації. Автори також
вказують на безпеку та ефективність методики [7, 13]. Р.Р. Huangetal. (2004) запропонували
інший підхід до аутологічної трансплантації
МНК мобілізованих в периферійну кров за
допомогою G-CSF. Через 3 місяці спостережень основні клінічні симптоми значно покращилися більш ніж у половини хворих. При
ангіографії відзначалося істотне поліпшення
колатерального кровотоку. Однак необхідна
при отриманні аутологічних МНК КМ з периферійної крові стимуляція КМ є серйозним
навантаженням для ослабленого хворобою організму і є небажаною для багатьох пацієнтів
старшої вікової групи [4].
Подвійне сліпе пілотне дослідження показало, що застосування трансплантації аутологічних СК КМ достовірно призводить до зменшення вираженості болю у спокої і подовженню періоду до ампутації у дослідної групи в
порівнянні з контрольною групою, що отримувала плацебо у вигляді периферійної крові [22].
Виділення жирової тканини людини малотравматичне та відносно безпечне, не вимагає
інтенсивної медикаментозної підготовки пацієнта. Як показують результати доклінічних
і клінічних досліджень, у пацієнтів з ХІНК
трансплантація мультіпотентних стромальних
клітин, що отримують з аутологічної жирової
тканини, здатна стимулювати процеси ангіогенезу, який призводить до зниження ішемічного впливу за рахунок активізації регенераторних сил м’яза [2].
Пізніші публікації результатів пілотних клінічних досліджень H. C. Lee і співав. [26] підтверджують ефективність і безпеку застосування ендотеліальних клітин-попередників,
що виділені з жирової тканини. За допомогою
цифрової ангіографії виявлено формування
чисельних колатеральних судинних мереж, в
результаті чого по закінченні 6 міс у 66,7 %
пацієнтів відзначено зменшення вираженості
болю у стані спокою та значне збільшення відстані безболісної ходьби.
Розглядається можливість застосування
прогеніторних клітин фетальних тканин, які
володіють набагато більш високою здатністю
до проліферації, ніж дорослі мультипотентні
клітини. Результати експериментів, проведеХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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них in vitro та in vivo, свідчать про високий
потенціал до диференціації в ангіобласти і ендотеліоцити прогеніторних клітин фетальної
печінки людини 6-8 тижнів гестації. Доклінічні дослідження підтвердили проангіогенний і проліферативний ефект трансплантації
мезенхімальних стромальних клітин, реалізований за допомогою стимуляції ангіогенних і
мітогенних сигнальних шляхів [10].
Ще однією методикою, недостатньо вивченою в плані застосування у судинній хірургії,
є використання багатої тромбоцитами плазми (БТП). «Галас навколо БТП виразно прийшов перед наукою», — сказав Веллінгтон Хсу,
доктор медичних наук, доцент ортопедичної
хірургії та нейрохірургії Північно-Західного
університету «Feinberg School of Medicine» —
«У медицині, ми покладаємося на наукові дані, щоб підтримати оптимальне використання
процедур, але з БТП, так не сталося. Інтерес до
БТП стрибнув далеко попереду дослідження».
БТП не містить будь-яких ліків або хімічних
речовин. «БТП є цілком природним і використовує власні тромбоцити крові пацієнта для
підвищення біологічного процесу загоєння в
організмі» — сказав Майкл Террі, доктор медичних наук, ад’юнкт-професор ортопедичної хірургії в «Feinberg School of Medicine», — є
дуже мало задокументованих ускладнень, що
пов’язані з БТП, це безпечний метод, та він
показав хороші результати у багатьох випадках.». Сім основних факторів росту, які містяться в багатій тромбоцитами плазмі: тромбоцитарний фактор росту (PDGF-aa, PDGF-

bb, PDGF-ab), трансформуючий фактор росту
(TGF-β1, TGF-β2), фактор росту ендотелію судин (VEGF ) і фактор росту епітелію (EGF). Ці
природні фактори росту знаходяться в біологічно зумовлених співвідношеннях [20].
Висновки
Застосування методів регенераторної медицини (генних і клітинних технологій) є перспективним напрямом у лікуванні КВНК.
Потенційними кандидатами для генної та
клітинної терапії є хворі, що не підлягають
ангіохірургічному лікуванню.
Для терапевтичного ангіогенезу, показаного при ІХС та ХІНК, найбільш ефективними
є препарати з геном VEGF, що підтверджено
результатами численних клінічних досліджень
[11]. Результати застосування геннотерапевтичного конструкцій з нуклеотидной послідовністю, що кодує FGF, досить суперечливі.
Є підстави вважати, що нуклеїнові кислоти,
що кодують інші ангіогенні фактори (HGF,
HIF-1a), найменш перспективні для застосування в терапії ХІНК.
При використанні клітинних технологій
відбувається збільшення судинної мережі, загоєння трофічних виразок, збільшення дистанції та швидкості ходьби, зменшення вираженості болю у спокої, що дозволяє зберегти
кінцівку більшості пацієнтів
Лікування ХІНК за допомогою описаних
шляхів стимуляції ангіогенезу є ефективним
методом непрямої реваскуляризації, та все ж
потребує подальшого вивчення.
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Summary. In this review, the modern methods of therapeutic angiogenesis in patients with chronic limb ischemia are observed. The
results of many clinical trials of the use of various methods of gene
and cell therapy and possible reasons for poor outcome are expressed.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ КИСТЫ ПЕРИКАРДА
В СОЧЕТАНИИ С КОНСТРИКТИВНОЭКССУДАТИВНЫМ ПЕРИКАРДИТОМ
Резюме. Проанализирован опыт лечения кисты перикарда
в сочетании с констриктивно-экссудативным перикардитом.
Представлено значение детального изучения оперирующими
хирургами результатов лучевых методов диагностики для выбора оптимальной хирургической тактики.
Ключевые слова: киста перикарда, перикардит, хирургическое лечение.
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Введение
Кисты перикарда (КП) — достаточно редкая
патология. По данным литературы их частота
в популяции составляет 1:100 000 и около 7 %
от общего количества образований средостения [4, 5, 6]. Наиболее часто они локализуются
в правом кардиодиафрагмальном углу (51–70
%), реже — в левом (около 25 %) и имеют врожденный характер [3]. В то же время КП могут
развиваться и в результате воспалительных,
неопластических и других процессов [1, 4].
В течение длительного времени заболевание
протекает бессимптомно, и обнаруживается
как случайная находка при рентгенологическом или эхокардиоскопическом (ЭхоКС) исследовании. Появление симптомов отмечается
при увеличении размеров кисты и/или развитии осложнений (ее инфицирование, разрыв,
компрессия рядом расположенных структур
и т. д.), что является абсолютным показанием
для оперативного лечения [2, 7].
Впрочем, акцентируя основное внимание
непосредственно на КП, можно упустить из
виду другие важные особенности протекания
данного заболевания.
Цель исследования
Проанализировать опыт лечения кисты перикарда в сочетании с констриктивно-экссудативным перикардитом, важность значения
детального изучения диагностических данных
для оптимизации хирургической тактики.
Материалы и методы исследований
В ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева НАМНУ» накоплен
многолетний опыт лечения новообразований
средостения, в том числе и КП. Так в период с
2005 по 2015 год. в клинике института произведено более 10 операций по поводу удаления
КП. Во всех случаях диагноз устанавливался
на основании данных инструментальных меKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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тодов исследования. Особенно важную роль в
диагностике и лечении КП, в последние годы,
начала занимать торакоскопия. Этот миниинвазивный метод позволяет не только максимально визуализировать объем патологического процесса, но и, одномоментно, выполнить
оперативное вмешательство. Однако применение торакоскопии не всегда оправдано в качестве метода выбора диагностики и лечения.
В качестве иллюстрации важности оценки диагностических данных для оптимизации методов хирургического лечения КП приводим
клинический случай.
Пациент М., 58 лет, история болезни № 6298,
поступил в ГУ «Институт общей и неотложной
хирургии им. В. Т. Зайцева НАМНУ» 26.12.2013 г.
в плановом порядке с жалобами на приступы
выраженных болей за грудиной, усиливающиеся при перемене положения тела, периодический кашель и повышение температуры тела,
чувство страха, сердцебиения, умеренную общую слабость.
Со слов пациента заболел 20.09.2013 г., когда на фоне относительного благополучия появился сухой кашель, который беспокоил
в течение 3 недель, субфебрильная температура тела, приступ выраженных болей за грудиной, связанный с изменением положения тела.
После периода благополучия подобные эпизоды повторялись дважды в течение 3 месяцев. Консультирован пульмонологом по месту
жительства. При проведении рентгенографии
(20.12.2013 г.) в правом кардиодиафрагмальном углу выявлено кистозное образование, направлен на компьютерную томографию органов грудной клетки (КТ ОГК). Заключение
КТ ОГК (21.12.2013 г.): признаки кисты перикарда в проекции правого кардиодиафрагмального угла размерами 11×5×8 см с четкими
краями и жидкостным содержимым, признаки правосторонней нижнедолевой плевропневмонии (рис. 1).
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В области правого кардиодиафрагмального
угла выявлено кистозное образование с четкими контурами 10×8×6 см, содержащее жидкость, и спаянное с перикардом до уровня впадения v.anonima в v.cava superior (рис. 3).

Рис. 1. КТ ОГК пациента М., 58 лет. Киста перикарда
в правом кардиодиафрагмальном углу (указана стрелками)

При ЭхоКС 26.12.2013 выявлено кистозное
образование над правым желудочком 9х5х12
см, двусторонний плеврит, фибринозный перикардит. В связи с этим было решено во время хирургического вмешательства использовать стернотомный доступ и выполнить ревизию, санацию, дренирование перикарда.
Операция произведена 28.12.2013 г. При ревизии в переднем средостении выявлен выраженный воспалительный процесс, в который
помимо клетчатки средостения вовлечены
перикард, медиастинальная плевра и тимус.
Перикард напряжен. С целью определения
границ воспалительного процесса, уточнения диагноза и лучшей визуализации объекта хирургического вмешательства выполнено широкое вскрытие правой плевральной
полости (рис. 2).

Рис. 3. Киста (указана корнцангом) в области правого
кардио-диафрагмального угла (перикард вскрыт)

Вскрыт перикард. Выделилось около 100
мл прозрачной соломенного цвета жидкости
(отправлена на бактериологическое исследование). Перикард утолщен до 8 мм, в полости
перикарда – выраженный спаечный процесс,
массивные фибринозные наложения (рис. 4).

Рис. 4. Выраженный спаечный процесс
в полости перикарда

Рис. 2. Воспалительный процесс в переднем средостении.
Широкое вскрытие правой плевральной полости, ревизия
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Тупым и острым путем с применением коагуляции от спаек освобождены магистральные
сосуды, правые и, частично, левые отделы сердца. Кистозное образование удалено единым
блоком с частью перикарда и правой долей
тимуса (рис. 5).
Операция закончена санацией и дренированием полости перикарда и обеих плевральных
полостей.
Посев жидкости из перикарда роста не дал.
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данных ЭхоКС (резкое утолщение перикарда, фибрин), указывающих на наличие тяжелого перикардита, позволили сместить акцент хирургического воздействия, выбрать
наиболее удобный доступ и оптимальный
ход операции.

Рис. 5. Кистозное образование одним блоком с частью
перикарда и правой долей тимуса

По данным гистологического исследования
препарата стенка кисты представлена соединительнотканной капсулой, выстлана уплощенным эпителием типа мезотелия с умеренной лимфогистиоцитарной периваскулярной
инфильтрацией стромы.
Результаты исследований и их обсуждение
Послеоперационный период на фоне антибиотикотерапии протекал гладко. На 10-е
сутки пациент в стабильном состоянии выписан под наблюдение кардиолога по месту
жительства.
В последующем при контрольном осмотре
через 3 и 6 месяцев пациент жалоб не предъявлял, согласно ЭхоКС данных в пользу рецидива заболевания не выявлено.
У данного пациента жалобы и основные
клинические проявления были связаны, на
наш взгляд, с развитием констриктивноэкссудативного перикардита, который сосуществовал с КП больших размеров, принятой поначалу за основную причину жалоб.
КП может длительное время существовать
бессимптомно, а повышение температуры
тела, как правило, связано с ее инфицированием. В данном случае вполне можно было
предполагать и такой сценарий, однако детальное изучение результатов КТ (рис. 6) и

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

№ 2(71) 2015

Рис. 6. КТ ОГК пациента М., 58 лет. Киста перикарда
в правом кардиодиафрагмальном углу (тонкие стрелки),
утолщенный перикард (толстые стрелки)

Вместо неоправданных (а кроме того – трудоемких и опасных) попыток выделения кисты
в условиях перикардита и спаечного процесса
было решено удалить образовавшийся конгломерат единым блоком, воздействуя, таким образом, одновременно на все звенья патогенеза
заболевания.
Выводы
Мани-инвазивные методы лечения хоть
и позволяют уменьшить объем и тяжесть оперативного вмешательства, но не всегда оправданы и целесообразны. Очевидно, что планирование и выполнение хирургических вмешательств значительно облегчается после
детального изучения оперирующими хирургами результатов инструментальных исследований накануне операций.
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Резюме. Описано 15-річне спостереження евісцерації тазу у
жінки з приводу метахронної карциноми шийки матки з проростанням в сечовий міхур і куксу прямої кишки. Шість років до цього проведене комплексне лікування з приводу раку
молочної залози, ще через 2 роки – резекція товстої кишки
з пухлиною. Через 10 років після евісцерації хвора оперована
з приводу спайкової непрохідності тонкої кишки і ще через
рік – алопластики промежинної грижі.
Ключові слова: метахронна карцинома, евісцерація тазу.

Метахронний рак зустрічається не часто.
Умовний критерій метахронності — 6 міс (за
деякими даними 2 і навіть 10 років) з моменту
виявлення пухлини, але час виникнення її, як
правило, невідомо. Не у кожного такого хворого лікування вдається провести радикально.
Величезний досвід (865 хворих з поширеними злоякісними пухлинами прямої кишки і геніталій у жінок) НДІ онкології ім.
проф. М. М. Петрова свідчить про доцільність
в таких ситуаціях проведення комбінованих
операцій великого об’єму [4].
Хворим з місцевопоширеними занедбаними пухлинами тазу адекватну допомогу стали
надавати тільки з впровадженням комбіновано-розширенних хірургічних втручань. Це
стало можливим завдяки розвитку анестезіології, реаніматології, трансфузіології, успіхам
у боротьбі з шоком. Наступ на місцево поширені карциноми тазу розпочали хірурги за
кордоном (в 40-х роках ХХ ст., а повідомили в
50-х роках) [5, 6] і такі суперрадикальні операції назвали екзентераціями. Апологетом цих
втручань прийнято вважати американського
хірурга A. Brunschwig [7], який з 1946 р. їх виконував при занедбаному раку шийки матки.
Екзентерації – останній шанс врятування хворої людини.
В СРСР перші евісцерації тазу при занедбаному місцевопоширеному раку прямої кишки
виконані в Київському НДІ онкології в 1974
р. [2, 3]. Дещо пізніше евісцерації тазу почали
проводити у Науковому центрі колопроктології (Москва) [1].
Під терміном «евісцерація» (він більш адекватний об’єму втручання ніж екзентерація,
оскільки видаляються лише органи порожнини тазу без окістя, що є обов’язковим компонентом екзентерації, наприклад орбіти)
прийнято вважати видалення всіх органів порожнини тазу. Чомусь існує також термін «передня» та «задня» евісцерація тазу, тобто видалення у жінок геніталій з сечовим міхуром
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чи геніталій з прямою кишкою. Такий об’єм
втручання логічно би називати геміевісцерацією, але це нонсенс. Це просто комбіновані
операції. Евісцерація завжди тотальна.
Приводимо спостереження метахронних
карцином. Хвора Н., 47 років, поступила
01.10.1999 р. у відділення онкогінекології Сумського ОКОД зі скаргами на виділення із піхви
несвіжої крові зі шматками тканини та гноєм,
часте малими порціями сечовипускання, кров у
сечі, схуднення, зростаючу загальну слабкість.
В серпні 1998 р. трапився перелом великогомілкової кістки правої гомілки, проведено металоостеосинтез. У стаціонарі замітила періодичні кров`янисті виділення із піхви. В червні
1999 р. звернулась до гінеколога за місцем проживання (м. Київ). Обстежувалася в Інституті
онкології та Інституті урології. Із анамнезу
життя встановлено наступне. В VI–XI 1993 р.
з приводу С-a лівої молочної залози (низькодиференційована протокова карцинома мультицентрованої форми росту) кл. гр. II A ст. III A
(Т 3 N0 М0) проводилося (у Москві) комплексне лікування: I етап – неоад’ювантний
курс ПХТ; II етап — мастектомія за Маденом
з пластикою молочної залози m. latissimus dorsi
sin; III етап — (через 3 міс.) — оваріоектомія;
IV етап — променева терапія на зони лімфовідтоку (45 Гр); V етап — курс ПХТ. 16.12.1997
р. при колоноскопії та іригоскопії виявлена циркулярна стенозуюча до 0,3 см карцинома ректосигмоїдного відділу кишки ст. III
(Т 4 N0 М0); лейоміома матки. 25.12.1997 року
виконана (у Москві) операція: резекція товстої і прямої кишки за Гартманом; ампутація матки; апендектомія. Гістологічно: адено
С-а товстої кишки; краї резекції без пухлини; лімфовузли без метастазів. Проведена ХТ
5ФУ + лейковорином.
Об’єктивно: зріст — 157 см, маса тіла — 55 кг.
Живіт не збільшений. Колостома нормально
функціонує. На середині між лоном і пупком
визначається верхній полюс пухлинного кон131
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гломерату. Із піхви гнійно-кров’янисті виділення. На місці шийки матки і проксимальної частини піхви візуально визначається екзофітна пухлина з розпадом, інфільтрація її
поширена на уретру. При ректовагінальному
дослідженні виявлено малорухомий відносно бокових стінок і нерухомий пресакрально
пухлиний конгломерат. В куксі прямої кишки пухлина не виявлена. УЗД: конгломерат
займає порожнину тазу, початкова фаза гідронефротичної трансформації правої нирки.
Цистоскопія: випущена сеча каламутна; вся
задня стінка сечового міхура до шийки зайнята пухлинним розростанням. Екскреторна урографія: функція правої нирки не визначається, лівої – не змінена; лівий сечовід
у нижній третині зміщений назовні; сечовий
міхур деформований, контур його «з`їдений».
Заключення: «німа» права нирка, проростання
пухлини в сечовий міхур.
Встановлено діагноз: пухлина шийки матки з поширенням на верхню половину піхви,
сечовий міхур з компресією правого сечоводу
і гідроуретеропієлоектазією, на куксу прямої
кишки кл. гр. ІІ, стадія IV.
12.10.1999 р. після проведення досить інтенсивної підготовки з корекцією явищ інтоксикації, анемії, гіпоальбумінемії тощо, виконана
(проф. Кононенко М. Г.) операція — евісцерація тазу з резекцією двох петель тонкої кишки
і анастомозом бік-у-бік; двобічна здухвинно-тазова лімфаденектомія; деривація сечі в
ізольований ілеоцекальний сегмент. Під час
лапаротомії з’ясувалося, що пухлинний конгломерат проростає в передню черевну стінку.
Мобілізація розпочата з електроексцизії черевної стінки (апоневроз, прямі м`язи, очеревина)
навколо пухлини. При ревізії: віддалених метастазів не виявлено, парааортально-паракавальні лімфовузли не змінені; порожнина тазу
виповнена конгломератом, в який втягнуто
дві петлі тонкої кишки (в середній частині і
в термінальному відділі), сечовий міхур; виявити куксу прямої кишки та шийку матки
неможливо; ліва нирка не змінена, права —
дещо збільшена, паренхіма її збережена; правий сечовід до 1,5 см діаметром, напружений.
Радикальне втручання можливе лише в об’ємі
евісцерації тазу. Обидва сечоводи перерізані
над конгломератом, заінтубовані. Конгломерат
разом з паравезикальною і паравагінальною
клітковиною відділено (із-за венозного стазу
відмічалась підвищена кровоточивість) спереді. Виконана двобічна здухвинно-тазова лімфодисекція (лімфатичні вузли макроскопічно
без змін). Найбільшу технічну складність із-за
значних рубцевих зрощень (результат попередніх операцій) представляла мобілізація конгломерату по задній поверхні. Тому втручання
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продовжено із промежинного доступу. Після
зашивання ануса і полових губ електроножем
розрізані тканини від симфізу до куприка. Рана поглиблена вздовж кісток тазу. Від крижової
кістки з великими технічними труднощами,
значною затратою часу і профузною кровотечею з критичною гіпотонією конгломерат вдалося відділити лише синхронно двохбригадно.
Гемостаз тугою тампонадою. Операція була
зупинена з малими шансами на її продовження. В період максимальної гіпотонії дефіцит
ОЦК склав 1116 мл при ОЦК 3102 мл; Нb —
64 г/л, еритроцитів 2,24 10 12/л, Нt — 18%. Тільки завдяки надзвичайно великим зусиллям
висококваліфікованого колективу анестезіологів після стабілізації гомеостазу через 1 годину 40 хвилин втручання вдалося продовжити.
Проведена резекція двох петель тонкої кишки
і препарат видалено. Тонка кишка анастомозована бік-у-бік. Висхідна кишка на межі нижньої і середньої третини пересічена і виведена
на черевну стінку. Сформовано ілеоцекальний
резервуар для сечі. В нього разом з трубочками вшито сечоводи, кінці яких оброблені за
Ricard-Блохіним. Із-за дефіциту очеревини перитонізувати порожнину таза неможливо. Тому мобілізовано ліву половину великого сальника (він залишався життєздатним за рахунок
судин правої його половини) і підшито до країв
тазової очеревини. Вся порожнина тазу виповнена тампонами, які підшиті до країв шкіри
промежини для утримання. В кінці операції
дефіцит ОЦК 786 мл, Нb — 74 г/л, Нt — 27 %.
Тривалість операції 11 годин 20 хв, крововтрата 1670 мл, перелито 7 400 мл (еритроцитарна
маса 1850,0 , плазма 900 мл, альбумін 400,0 мл,
рефортан 2000 мл, гемодез 600 мл та ін.) Діурез
на кінець операції 2 600 мл. Макропрепарат:
розмір 19 см; масивна пухлина шийки матки
з розпадом поширена до середньої третини
піхви, проросла в задню стінку сечового міхура з пухлинними масами в ньому, вросла
в передню стінку кукси прямої кишки, яка
на розрізі без пухлини. Діагноз – С-а шийки
матки з проростанням в сечовий міхур і стінку прямої кишки кл. гр. II, ст. IV (Т 4 N0 М0).
Результат ПГД № 15244-60 від 20.10.1999 р. —
високодиференційована С-а з проростанням в
стінку сечового міхура і стінку прямої кишки.
23.10.1999 (на 11 добу) виявлено субтотальний
пневмоторакс справа і плевральна порожнина
дренована за Бюлау. Дренаж видалено через
добу, легеня розправилася. Тампони із порожнини тазу поступово підтягувалися і через два
тижні видалені. Сальник некротизувався, порожнина тазу була виповнена спаяними між
собою і покритими фібрином петлями тонкої кишки. Ознак непрохідності кишечника
не було. Рана виповнювалася грануляціями.
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Катетер із правого сечоводу випав на 13 добу,
із лівого — видалено через 18 діб. 14.12.1999 р.
хвора виписана на амбулаторне лікування.
10 років жінка відчувала себе задовільно,
працювала за спеціальністю. Останні 6 місяців її турбував кишковий дискомфорт. З кінця
квітня 2010 року з`явились і наростали ознаки
кишкової непрохідності. 19.05.2010 р. звернулася на кафедру хірургії СумДУ, шпиталізована в МКЛ № 5 з діагнозом: хронічна кишкова
непрохідність; параколостомічна грижа великих розмірів; метахронні карциноми: молочної
залози кл.гр. III; ректосигмовидного сегменту
товстої кишки кл.гр. III; шийки матки з поширенням на сечовий міхур і куксу прямої
кишки кл.гр. III. Скарги: вурчання і переймоподібний біль у верхніх відділах живота і зліва
в проекції колостоми, затримка випорожнень
та нерегулярне відходження газів через стому,
наявність великого грижового випинання в
ділянці колостоми, слабкість, нудота, схуднення на 5 кг. Об’єктивно: хвора виснажена, на
ногах набряки; клінічно віддалених метастазів
не виявлено; живіт асиметричний із-за параколостомічної грижі (рис. 1), перистальтика
надмірна, позитивний симптом шум плескоту
Склярова. Рентгенологічно: гіперпневматоз,
проксимальний відділ тонкої кишки розширений до 9–10 см (!) (рис. 2); петлі дистальної
частини кишки в порожнині тазу не розтягнуті, без газу і рідини. УЗД: нирки не збільшені,
з чіткими контурами, товщина паренхіми до
2 см, чашечки правої нирки розширені до 10

мм, лівої — до 15 мм; початковий відділ лівого
сечоводу розширений до 8 мм; виражений гіперпневматоз тонкої кишки, петлі якої надто
розширені з маятникоподібним рухом вмісту.
25.05.2010 р. операція: серединна лапаротомія; ентероліз з виділенням конгломерату тонкої кишки із порожнини малого тазу; резекція
сегменту тонкої кишки з анастомозом бік-убік; видалення гігантського грижового мішка
із зашиванням великого дефекту параколостомічної грижі; трансназальна інтубація тонкої кишки. Ревізія черевної порожнини: проксимальна частина (приблизно 1/3 довжини)
тонкої кишки діаметром 8–9 см (рис. 3) з дуже
потовщеною стінкою, містить багато рідини;
ця кишка продовжується в таз, порожнина
якого виповнена конгломератом нерозтягнутих, спаяних між собою петель тонкої кишки;
із-за значного спайкового процесу ідентифікувати ілеоцекальний резервуар для сечі і ілеоасцендоанастомоз, праву нирку і сечовід неможливо; ліва нирка і сечовід без ознак ділятації.
Із технічними труднощами і великою затратою часу ( більше половини всієї операції)
петлі тонкої кишки відсепаровані від стінок
тазу і одна від одної. При мобілізації від тканин промежини порушена цілісність однієї
із петель з ділянками десерозації. Виконана
резекція цієї ділянки з анастомозом бік-у-бік.
Перитонізовані багаточисельні ділянки десерозації. Видалено мішок очеревини розміром
19-20 см із дефекту розміром до 13 см параколостомічної грижі. Дефект зашито. При ревізії

Рис 1. Хвора Н. Хронічна спайкова тонкокишкова
непрохідність. Параколостомічна грижа

Рис 2. Рентгенограма хворої Н. Різко розтягнута тонка
кишка
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Рис 3. Субопераційна ревізія у хворої Н. Дилятація
тонкої кишки.

Рис 4. Хвора Н. через 11 міс. після операції з приводу
кишкової непрохідності (набрала 7 кг маси тіла)

Рис 5. Промежинна грижа у хворої Н

Рис. 6. Алопластика нижньої апертури тазу у хворої Н.

з`ясувалося, що при операції Гартмана і накладанні колостоми не було ліквідовано «вікно» бокового каналу. Тому цей дефект зашито.
Трансназально заінтубована тонка кишка дистальніше анастомозу. В порожнину тазу опущено петлю дилятованої кишки з зондом. 05.06
1010 р. зонд видалено. Післяопераційний період без ускладнень. 17.06.2010 хвора виписана.
В листопаді 2010 р. помітила грижове вип’ячування промежини, яке поступово
збільшувалося. Звернулася на кафедру хірургії. Жінка набрала масу тіла (рис 4.) Грижа
промежини розмірами 6–7×14–15 см (рис. 5),
вправляється в порожнину тазу. В аналізах
крові особливих зрушень не виявлено (сечовина 10,6 ммоль/л, креатинін 66,3 ммоль/л),

в аналізі сечі 25–30 лейкоцитів в п/з, білок
0,124 º/ºº, слизь). 06. 04. 2011 р. виконана операція — алопластика нижньої апертури тазу
(сітка Johnson & Johnson розмірами 14×8 см
вшита покриттям до петель тонкої кишки)
(рис. 6). Після операції — без ускладнень. Виписана. Працює за спеціальністю (керівна
посада).
14 січня 2015 року (телефонна розмова): скарг
немає, прибавила 3 кг маси тіла, працює на попередній роботі.
Отже, у хворої була полінеоплазія в метахронному варіанті. Не виключено, що ракова
пухлина генітального органу індукована полі
хіміотерапією, яку отримувала з приводу карциноми молочної залози.
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Резюме. Описано 15-летнее наблюдение эвисцерации таза
у женщины по поводу метахронной карциномы шейки матки
с прорастанием в мочевой пузырь и культю прямой кишки.
Шесть лет до этого проведено комплексное лечение по поводу
рака молочной железы, через 2 года - резекция толстой кишки
с опухолью. Через 10 лет после эвисцерации больная оперирована по поводу спаечной непроходимости тонкой кишки и еще
через год – аллопластики промежностной грыжи.
Ключевые слова: метахронная карцинома, эвисцерация таза.

Summary. A 15-year follow-up after pelvic evisceration in woman
with metachronous cervical carcinoma with invasion into the bladder
and rectal stump is described. Six years earlier a complex treatment
for breast cancer was conducted , in 2 years - resection of colon tumor. In 10 years after evisceration the patient was operated on adhesive small bowel obstruction and a year later - alloplasty of perineal
hernia was made.
Key words: metachronous carcinoma, pelvic evisceration.
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СТРЕСОВІ ВИРАЗКИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
ТРАВНОГО КАНАЛУ ЯК УСКЛАДНЕННЯ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ
Резюме. Проаналізовано дані літератури що, до механізмів
ураження слизової оболонки гастродуоденальної зони в післяопераційному періоді. Сформулювана концепція та виділені
основні правила згідно з якими походить формування ерозій
і виразок. Запропоновано основні показання для профілактики гастродуоденальних кровотеч з урахуванням характеру та
тяжкості захворювання пацієнта, тривалості апаратного заміщення вітальних функцій, наявності супутніх захворювань.
Ключові слова: гастродуоденальна зона, стресова виразка,
гастроінтестинальна кровотеча.
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Вступ
Гострі (стресові) виразки — це поверхневі ураження слизової оболонки органів травної трубки. На відміну від інших виразок,
є симптоматичними ураженнями і виникають
як ускладнення важких захворювань, травм,
опіків, оперативних втручань, психоемоційної та фізичної перевтоми, а також у результаті
прийому алкоголю, лікарських засобів і деяких інших токсичних речовин [3, 5].
Слід зазначити, що з плином часу стрес
у якості етіологічного фактора для даної категорії хворих став збірним поняттям, що включає
шок будь-якого генезу, операційну травму, синдром системної запальної та протизапальної
відповіді, психічний стрес [4, 8]. В якості додаткових пошкоджуючих факторів, що сприяють
виразкоутворенню та кровоточивості в гастродуоденальній зоні, розглядаються застосування нестероїдних протизапальних препаратів
(НПЗП) (в якості анальгетиків, дезагрегантів,
для зменшення ексудації в серозні порожнини в післяопераційному періоді), прямих та
непрямих антикоагулянтів, глюкокортикоїдів,
а також наявності у хворого змін шлунковокишкового тракту що обумовлені системною
гіпоксією на тлі соматичних захворювань, і колонізацією слизової оболонки H. pylori [1, 7, 9].
Існуюча класифікація включає чотири групи цих станів у залежності від патогенезу:
психоемоційно-стресові, первинно-трофічні (у тому числі ішемічні), дистресс-виразки
(у тому числі післяопераційні) та хімічні.
При цьому виявляється, що у хворих, які перенесли операцію, виразки з верхнього відділу
ШКТ можна віднести до перших трьох пунктів
класифікації одночасно.
Частота розвитку стрес залежного пошкодження з формуванням ерозій і виразок при
критичних станах становить 75–100 % [7, 8].
136

При цьому у більшості хворих воно є безсимптомним і часто недіагностованим, що
обумовлено проведеною аналгезієй, седацією,
несвідомим станом. Наявність гострих ерозій
і виразок виявляється найчастіше при розвитку ускладнень — кровотеч, перфорацій
і асоційованих з ними змін гемодинаміки, які розвиваються в 0,4–6,6 % випадків
у різних групах хірургічних хворих [10, 12].
При цьому летальність від них становить від 25
до 40–80 % [2, 11].
Актуальність досліджуваного питання полягає також у тому, що частота гастроінтестинальних кровотеч і перфорацій після операцій продовжує зростати, що пов’язують зі
збільшенням віку і ступеня тяжкості основного захворювання у осіб, яким виконується
оперативне втручання, а також з розширенням
спектру патології, яка ще зовсім недавно вважалася неоперабельною.
Матеріали та методи досліджень
Проаналізовано результати, які отримані
при аналізі 486 випадків у хворих, оперованих у відділеннях ДУ «Інститут загальної та
невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН
України» за період з 2012 до 2014 рік. Частота
шлунково-кишкових кровотеч і перфоративних виразок у післяопераційному періоді склала 4,2 %, летальність від них — 25,2 %. Наведені дані ілюструють, що розвинута гастродуоденальна кровотеча суттєво погіршує прогноз
для життя. При цьому летальність обумовлена
не тільки власне крововтратою і її наслідками,
але і збільшенням ризику тромбозів, ймовірністю тромбоемболії легеневої артерії у всіх
категорій хірургічних хворих через необхідність скасування антикоагулянтів. Очевидно,
що найбільш доцільним є не лікування розвинутих ускладнень, а проведення патогенеХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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тично обґрунтованих профілактичних заходів за умови, що вони повинні проводиться
у тих хворих, у яких найбільш імовірно виникають гастродуоденальні кровотечі, тобто
в групах ризику.
Перша умова, якій має відповідати концепція профілактики, — вплив на патогенез
гастродуоденальної деструкції слизової оболонки при стресі. Відомо, що стрес активує
в організмі комплекс регуляторних систем:
гіпоталамо-гіпофізарно-адреналову, симпатичну нервову систему і стимулює виділення
катехоламінів та кортикостероїдів. ГАМК-ергічна, дофамінергічна, серотонинергічна, опіоідергічна та інші системи, навпаки, обмежують вплив стресу і носять назву стреслімітуючих. Центральна нервова система бере участь
у формуванні стресового пошкодження через
паравентрикулярне ядро гіпоталамуса, стимуляція якого впливає на кількість виробленого
слизу, об’єм шлункового соку, його кислотність, зменшує кровотік у слизовій оболонці
шлунка. Цей механізм присутній практично
у всіх пацієнтів, оскільки при критичних станах виникає гіпоксія не тільки ШКТ, але і центральної нервової системи. Далі в патологічній
процес залучається безліч гормональних і нервових механізмів, у результаті чого підвищується вироблення адренокортикотропіна, кортикостероїдів і катехоламінів. Кортикостероїди мають катаболічну, а також ульцерогенну
дію відносно верхнього відділу ШКТ, стимулюючи біосинтез гістаміну, секрецію пепсину
і соляної кислоти. В умовах підвищеної проникності судин при стресі, накопичення кортизолу в тканинах збільшується, що потенцює
його ефекти. Катехоламіни при стресі надають судиннозвужуючу дію та викликають ішемію гастродуоденальної зони. Крім того, вони
здатні опосередковано збільшувати шлункову
кислотну секрецію, стимулюючи вироблення
гастрину, хоча існування рецепторів до катехоламінів на парієтальних клітинах шлунка
передбачає можливість їх прямого впливу на
вироблення соляної кислоти. Дофамін, система ендогенних опіатів і оксид азоту, навпаки, надають захисну дію, обмежуючи викид
катехоламінів. Разом з тим слід зазначити,
що у хірургічних пацієнтів системи захисту
гастродуоденальної зони виявляються заблокованими через необхідність введення наркотичних анальгетиків з метою премедикації,
а також у післяопераційному періоді, які не
мають протективних властивостей відносно
шлунка і дванадцятипалої кишки, однак через центральні механізми пригнічують синтез
власних опіатів і дофаміну.
Серед інших механізмів впливу стресу на гастродуоденальну зону через зміну регіонарноKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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го кровотоку визнана також роль ендогенного
ендотеліну і ренінангіотензинової системи.
Ще один механізм пошкодження верхнього відділу ШКТ полягає в тому, що при хірургічному втручанні внаслідок ушкодження
тканин під час операції активуються клітини
запалення, такі як макрофаги, нейтрофіли,
ендотеліальні клітини, фібробласти, що індукують прозапальні цитокіни (фактор некрозу
пухлини α, інтерлейкіни -1, -6, -8). Важливою складовою патогенезу формування стресових виразок також є гіпоксія та гіпоперфузія, що зумовлена як впливом катехоламінів,
так і проведенням штучної вентиляції легень,
наявністю супутніх захворювань з ознаками
системної гіпоксії та атеросклеротичними змінами судин гастродуоденальної зони.
Таким чином, після хірургічного втручання
формується комплекс патологічних реакцій,
мішенню для яких є слизова оболонка верхнього відділу ШКТ, яка пошкоджується, як
вже було сказано вище, більш ніж у половини
пацієнтів. У кінцевому рахунку основними
складовими стресового пошкодження шлунка
та дванадцятипалої кишки виступають порушення мікроциркуляції, перекисне окислення
ліпідів, пригнічення антиоксидантної системи
та активність протеолітичних ферментів. При
цьому кислотно-пептична активність шлункового соку також вважається чинником формування стресового пошкодження гастродуоденальної зони.
З урахуванням вищевикладених даних можна сформулювати концепцію, згідно з якою
формування ерозій і виразок гастродуоденальної зони підпорядковується трьом основним
правилам:
1) слизова оболонка шлунка за відсутності
впливу гіпоксії стійка до низьких значень рН
(менше 4,0). Її пошкодження (за винятком симптоматичних виразок при різних захворюваннях)
може викликати виключно зовнішня агресія:
H. pylori, прийом НПЗП, хімічний опік;
2) ішемізована слизова оболонка гастродуоденальної зони «перетравлюється» шлунковим соком при значеннях внутрішньошлункового рН 4,0 і менше. При цьому яких-небудь
додаткових умов для цього процесу не потрібно;
3) у разі наявності виразки, що ускладнена
кровотечею, для кислотного «перетравлення»
тромбу досить рН нижче 6,0.
Ці правила є основним патогенетичним обґрунтуванням для застосування медикаментозної кислотної супресії з метою профілактики виникнення та рецидиву кровотечі. Отже, основним засобом профілактики повинен
бути антисекреторний препарат, що вводиться парентерально. Вибір цього препарату по137
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винен визначатися його ефективністю щодо
частоти стресзалежних гастродуоденальних
кровотеч і летальністю від них, доза та кратність введення — здатністю підтримувати цільовий рівень внутрішньошлункової рН протягом доби. Останнє реалізовується шляхом
застосування добової внутрішньошлункової
рН-метрії у відділенні інтенсивної терапії як
методу контролю ефективності препарату.
У хворих, які перебувають у критичних станах (тобто в умовах, коли потрібно тимчасове
заміщення життєво важливих функцій), ішемія
гастродуоденальної зони присутня завжди в тій
чи іншій мірі. Це пояснює, чому частота розвитку стресзалежного ушкодження з формуванням ерозій і виразок при критичних станах
набагато більше, ніж частота гастродуоденальних кровотеч, і становить 75–100 % [11]. Таким
чином, субстрат, який є потенційним джерелом
кровотечі, є практично у всіх хворих цієї групи.
Тому, мабуть, доцільно проводити профілактику всім хворим, у яких з ймовірністю 75–100 %
є потенційне джерело кровотечі з виразки або
ерозії гастродуоденальної зони. Разом з тим
слід зазначити, що кровотечі в післяопераційному періоді розвиваються не тільки в осіб, які
перебувають у критичних станах. В цьому випадку питання про доцільність профілактики
має вирішуватися більш диференційовано.
Іншим значущим чинником ризику, як уже
було зазначено, є виразковий анамнез: у хворих,
у яких при фіброгастродуоденоскопії до операції
були виявлені ерозії та виразки (навіть у разі їх
успішної епітелізації, підтвердженої при контрольному ендоскопічному дослідженні), ризик
кровотеч був вище в 3,25 разу. Прийом НПЗП
має, як виявилося, менше значення. Разом
з тим кровотечі частіше відзначалися у пацієнтів, які до операції (за 10 діб і менше) приймали
антикоагулянти прямої або непрямої дії.
З урахуванням власних даних, а також даних літератури, що стосуються інших категорій пацієнтів, були виділені наступні чинники
ризику у групи хворих, яким показана профілактика шлунково-кишкових кровотеч:
1) штучна вентиляція легень протягом
24 год і більше;
2) онкологічні операції;
3) будь-яке хірургічне втручання під загальною анестезією, за наявності у пацієнта одного
з наступних станів:
• супутнє соматичне захворювання з функціональною недостатністю 2-го ступеня
і більше;
• цукровий діабет;
• патологія системи згортання крові;
• виразкова хвороба незалежно від фази
(загострення чи ремісія), а також ерозії
гастродуоденальної зони;
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• наявність в анамнезі довготривалого
прийому НПЗП;
4) політравма;
5) шок будь-якого генезу.
З метою запобігання утворення виразок та
ерозій у післяопераційному періоді у хірургічних хворих у різний час застосовувалися антациди, сукральфа, Н2-блокатори та інгібітори
протонної помпи. При цьому препарати перших трьох груп не забезпечували стабільного
цілодобового контролю внутрішньошлункового рН на рівні 4,0 і більше.
Застосування інгібіторів протонної помпи,
як відомо, забезпечує більш передбачуваний
і стійкий контроль рН шлунка в порівнянні
з препаратами інших груп. Причому останнім
часом відзначається тенденція щодо призначення інгібіторів протонної помпи до операції
у пацієнтів груп ризику, пролонгованого застосування їх в післяопераційному періоді, а також переведення хворих на прийом препаратів
усередину після відключення штучної вентиляції легень (ШВЛ). Відзначено, що кровотечі
в післяопераційному періоді у хворих виникають у строки з 1-х до 30-х діб після операції,
тобто протягом всього періоду перебування
в стаціонарі, а можливо, і пізніше [7]. При цьому застосування Н2-гістаміноблокаторів коротким курсом парентерально протягом 3–4
діб з раптовою відміною призводить до різкого збільшення частоти шлунково-кишкових
кровотеч і летальності від них на 6–7-му добу
після операції. Що стосується інгібіторів протонної помпи, що вводяться також парентерально коротким курсом, то тут простежується інша тенденція: частота кровотеч знижується, але терміни їх виникнення зміщуються до
18–21 доби у післяопераційного періоду. [6, 8].
Це пояснюється пролонгованою ефективністю препаратів даної групи. Описана ситуація
визначає доцільність пролонгованого захисту
слизової оболонки шлунка терміном не менше 3 тижнів, коли слизова гастродуоденальної зони відчуває вплив гіпоксії, обумовлене
наслідками тимчасового заміщення життєво
важливих функцій, стресу і впливом власне
серцево-судинного захворювання.
З урахуванням представлених аргументів
найбільш доцільним слід визнати наступну
схему для профілактики шлунково-кишкових
кровотеч у пацієнтів груп ризику в хірургії,
ефективність якої була підтверджена в наших
дослідженнях.
За добу до операції призначали омепразол
всередину 20 мг 2 рази з інтервалом 12 год.
З дня операції (у разі травм, наявності шоку —
з моменту надходження в стаціонар) вводили омепразол внутрішньовенно в дозі 40 мг
на добу у вигляді інфузії протягом 30 хв. При
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відновленні свідомості, відключенні ШВЛ через 3 доби пацієнт переводиться на пролонговану профілактику омепразолом всередину:
40 мг/добу (1 капсула 2 рази добу) 2 тижня,
потім 20 мг/добу (1 капсула 1 раз на добу)
1 тиждень.
Результати досліджень та їх обговорення
Використання запропонованої схеми, з урахуванням викладених вище показань дозволило отримати наступні результати: у 67 пацієнтів групи, в якій використовувалося двоетапне пролонговане призначення інгібіторів
протонної помпи, не було зафіксовано жодного випадку гастродуоденальних кровотеч
і перфорацій.
Ще одне питання, яке слід обговорити особливо, — це профілактика рецидиву кровотечі, яка проводиться при зупиненій кровотечі
після ендоскопічного гемостазу, а також за наявності фіксованого тромбу або видимої судини. Раніше вже було зазначено, що для кислотного «перетравлення» тромбу досить рН менше
6,0 [12]. У зв’язку з цим на підставі цілодобового внутрішньошлункового контролю рН у даної категорії хворих розроблено дозові режими
інфузії інгібіторів протонної помпи: омепразол
80 мг, розведений у 200 мл фізіологічного розчину, що вводиться внутрішньовенно протягом 1 год з подальшим краплинним введенням
8 мг/год протягом 5–24 год. В якості альтернативи також пропонується схема, згідно з якою
омепразол призначається внутрішньовенно по
40 мг 2 рази на добу: вміст флакона розводять
у 100 мл фізіологічного розчину, що вводиться
у вигляді інфузії протягом 30 хв з інтервалом
12 год. В разі шлунково-кишкової кровотечі
ці заходи є доповненням до основних методів лікування — ендоскопічного гемостазу або
хірургічного втручання. Кислотосупресивна
терапія у цій групі пацієнтів дозволяє значно
знизити частоту рецидивів кровотеч, обсяг гемотрансфузій та скоротити терміни госпіталізації. Згідно з даними цього дослідження,
серед хворих з гастродуоденальними кровотечами (22 особи) або перфорацією (1 людина)
(у яких не застосовувалися методи профілактики або використовувалися Н2-блокатори,
холінолітичні засоби або інгібітори протонної помпи коротким курсом) внутрішньовен-

не введення інгібіторів протонної помпи в дозі
80 мг/добу дозволило отримати наступні результати: у 15 хворих при ендоскопічному дослідження, яке проводилося протягом 1 години
від моменту появи клінічних ознак кровотечі
та початку консервативних заходів, кровотеча
зупинилася самостійно, у 7 осіб додатково проводився ендоскопічний гемостаз (електрокоагуляція, аплікації феракрила), в 1 випадку був
рецидив кровотечі. Лапаротомія була виконана у двох хворих — з приводу перфортативної
виразки в одному випадку, з приводу рецидиву
кровотечі — в іншому, обидва випадки закінчилися фатально, хворі загинули від прогресуючої серцевої недостатності під час операції.
Також серед хворих з гастродуоденальними
кровотечами було ще чотири летальних випадки, причиною яких став ранній тромбоз,
що розвинувся через вимушене скасування
антикоагулянтної терапії. У подальшому на тлі
проведення профілактичних заходів гастродуоденальні кровотечі не реєструвалися.
Обґрунтованість призначення інгібіторів
протонної помпи з метою профілактики стрес
залежного ураження гастродуоденальної зони
у хірургічних пацієнтів підтверджується і даними фармакоекономічного аналізу. Дослідження показали, що пролонговане застосування інгібіторів протонної помпи дозволяє
істотно знизити коефіцієнт витратної ефективності насамперед за рахунок скорочення
витрат на лікування ускладнень. Згідно з
власними даними, застосування пролонгованої двоетапної профілактики дозволяє підвищити витратну ефективність в 6–30 разів
порівняно з іншими методами профілактики
або її відсутністю.
Висновки
Таким чином, незважаючи на велику кількість найрізноманітніших проблем, які потребують уваги в періопераційному періоді, ризик
розвитку ерозій і виразок гастродуоденальної
зони, з огляду на високу летальність від кровотеч при цьому стані, не може бути проігнорований. Оптимальною стратегією профілактики є пролонговане призначення інгібіторів
протонної помпи хворим категорій ризику та
контроль, що проводяться із застосуванням
добової внутрішньошлункової рН-метрії.
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Резюме. Проанализированы данные литературы касающиеся механизмов поражения слизистой оболочки гастродуоденальной зоны в послеоперационном периоде. Сформулированна концепция и выделены основные правила согласно которым происходит формирование эрозий и язв. Предложены
основные показания для профилактики гастродуоденальных
кровотечений с учетом характера и тяжести заболевания пациента, продолжительности аппаратного замещения витальных функций, наличия сопутствующих заболеваний.
Ключевые слова: гастродуоденальная зона, стрессовая язва,
гастроинтестинальные кровотечения.

Summary. Analyzed data from the literature concerning the
mechanisms of mucosal lesions of gastroduodenal zone in the
postoperative period. Formulated the concept and the basic rules
according to which there is a formation of erosions and ulcers.
Proposed main indications for prevention of gastroduodenal bleeding,
taking into account the nature and severity of the patient, the
duration of the hardware replacement of vital functions, the presence
of comorbidities.
Key words: gastroduodenal zone, stress ulcer, gastrointestinal bleeding.
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ
ПРИ ГОСТРИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ
КРОВОТЕЧАХ У ХВОРИХ НА ГЕМОФІЛІЮ
Резюме. Наведено досвід лікування 2 хворих на гемофілію
з тяжкими шлунково-кишковими кровотечами, які лікувалися у Сумському обласному центрі шлунково-кишкових кровотеч у 2014 році, що склало 0,9 % до всієї кількості хворих (225)
з кровотечами. Показано, що консервативне лікування ШКК
у хворих на гемофілію має свої особливості і може бути ефективним при умові своєчасного використання достатньої кількості препаратів VIII фактору згортання крові, проведення
адекватної інфузійно-трансфузійної, гемостатичної та противиразкової терапії.
Ключові слова: гемофілія, шлунково-кишкові кровотечі, лікувальна тактика.

Вступ
Шлунково-кишкові кровотечі (ШКК) залишаються одними із найбільш частих і найбільш небезпечних ургентних патологій у абдомінальній хірургії [3]. Післяопераційна летальність при гострих ШКК не має тенденції
до зниження, варіює у межах 6–25 %, а у гематологічних хворих з коагулопатіями сягає
15–50 % [4].
Серед природжених коагулопатій провідне
місце займають гемофілія А і В, яка зумовлена
дефіцитом VIII і IX факторів зсідання крові.
Гемофілія А (класична) трапляється частіше,
ніж гемофілія B (хвороба Крістмаса) і складає
80–85 % від загальної кількості осіб, хворих на
гемофілію [7].
Поширеність гемофілії у більшості європейських країн становить 13–18 на 100 тис. осіб
чоловічого населення, або за даними ВООЗ
та Всесвітньої Федерації Гемофілії — 1:10 000
новонароджених хлопчиків. У всьому світі нараховується біля 350 000 хворих на гемофілію
[7]. В Україні мешкає близько 2700 хворих на
гемофілію [2].
Використання сучасної замісної трансфузійної терапії дозволило досягнути значних
успіхів у лікуванні таких хворих, що призвело
до суттєвого подовження тривалості їх життя.
Характерною особливістю у хворих на гемофілію є схильність до кровотеч. Найчастіше
(70–80 %) кровотечі виникають у суглоби.
З часом вони призводять до розвитку гемартрозу, що у більшості випадків інвалідізує пацієнтів. До життєво небезпечних кровотеч, які
трапляються у 5–10 % хворих на гемофілію належать шлунково-кишкові кровотечі [4].
При гемофілії ШКК можуть бути спонтанними, але частіше вони провокуються вживанням ацетилсаліцилової кислоти (аспірин) чи
нестероїдних протизапальних препаратів при
лікуванні артрозів. Іншою причиною кровотеч
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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бувають виразки шлунку чи дванадцятипалої
кишки, а також ерозивні гастрити різного походження. Разом з тим відмічаються також дифузні діапедезні кровотечі без будь-яких деструктивних уражень слизової оболонки. При розвитку таких кровотеч стінка шлунку на значній
площі просякається кров’ю. Останнє швидко
призводить до тяжкої анемії та нерідко — до геморагічного шоку.
З огляду на високий ризик абдомінальних
оперативних втручань при ШКК у хворих на
гемофілію з одного боку, а з іншого − впровадження у клінічну практику ефективних специфічних антигемофільних препаратів, в останні
роки більшої уваги приділяється консервативному методу лікування, яке має деякі особливості порівняно із стандартними протоколами
лікування виразкових ШКК [1]. Відомо, що при
гемофілії тяжкість геморагічних ускладнень корелює із рівнем VIII фактора. Тяжкі геморагічні
ускладнення розвиваються при зниженні його
рівня менше 2 %; кровотечі середньої тяжкості – при концентрації у межах за 2–5 %, легкі
кровотечі – при рівні 6–30 % [6].
Основним принципом лікування геморагічних ускладнень у хворих на гемофілію є
проведення своєчасної адекватної замісної гемостатичної терапії препаратами, що збагачені
факторами VIII або IХ згортання крові (плазматичних та рекомбінантних) з метою збільшення їхньої концентрації у плазмі крові до
рівня, який забезпечує ефективний гемостаз.
Окрім переліченого у хворих на гемофілію за
даними літератури виникненню ШКК сприяє
інфікування Helicobacter Pilory [5]. Встановлення цього факту дає можливість поліпшити
ефективність як профілактичних, так і лікувальних заходів у хворих на гемофілію.
Повідомлення щодо результатів лікування ШКК у хворих на гемофілію поодинокі
[1, 6, 7]. Стандарти ж хірургічної тактики на
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цей час остаточно не розроблені. З огляду на
це проблема залишається однією із актуальних
в абдомінальній хірургії та потребує подальшого поглибленого вивчення.
Мета досліджень
Вивчити особливості лікувальної тактики
при шлунково-кишкових кровотечах у хворих
на гемофілію.
Матеріали та методи досліджень
Протягом 2014 року у центр ШКК, що функціонує на базі хірургічного відділення СОКЛ
госпіталізовано 225 хворих із гастроінтестинальними кровотечами різного ґенезу та ступеню тяжкості. Переважне число хворих з ознаками ШКК склали особи із виразковою хворобою. Їхня питома вага поміж загальні кількості
госпіталізованих становила 68,4 %. Хворих на
гемофілію було 2 (0,9 %) особи. Середній їхній
вік рівнявся — 36,4 рокам. Госпіталізовані хворі
були у тяжкому стані з клінічними ознаками геморагічного шоку. Діагностичий алгоритм у цієї
групи хворих суттєво не відрізнявся від госпіталізованих з ШКК зумовленими іншими причинами, він включав з’ясування гематологічного
анамнезу, вияснення характеру та кількості попередніх кровотеч; проводилося екстрене лабораторне дослідження з визначенням рівня Hb,
Ht, дефіциту циркулюючої крові (ДЦК), показників згортання крові, коагулограми, рівня VIII
і IX факторів згортання крові. Обов’язковим було екстрене ендоскопічне дослідження. При лікуванні хворих із ШКК виразкового ґенезу нами використовувалася прийнята в останні роки
індивідуально-диференційована хірургічна тактика. При лікуванні хворих на гемофілію з метою корекції дефіциту VIII і IX факторів згортання крові використовували антигемофільний препарат емоклот, який вводили в/в кожні
8 годин по 1000 МО. Тривалість лікування залежала від загального стану хворих та рівня VIII
і IX факторів згортання крові. Лікування проводилося сумісно з лікарями гематологами.
Результати досліджень та їх обговорення
У Сумській області на кінець 2014 року зареєстровано 40 хворих на гемофілію віком від
21 до 62 років, що складає 3,4 на 100 000 населення. Гемофілія А діагностована у 37 (92,5 %)
осіб, гемофілія В − у 3 (7,5 %). ШКК трапилася
у 2 (5,0 %) із цих хворих.
При ендоскопічному дослідженні у одного з них діагностована виразка задньої стінки
двандцятипалої кишки у діаметрі до 0,6 см,
яка супроводжувалася триваючою кровотечою (F 1В), мала місце деформація цибулини двандцятипалої кишки. У іншого хворого причиною кровотечі була ерозивна га142

стродуоденопатія, з дифузним просочуванням
крові із ерозій.
Обидва хворі були госпіталізовані у стані геморагічного шоку з кровотечею тяжкого ступеню. Перший хворий був госпіталізований у центр ШКК повторно. Попередньо
він лікувався з приводу ШКК у 2011 році.
У іншого хворого епізод ШКК трапився вперше. Із анамнезу з’ясовано, що протягом декількох тижнів він приймав нестероїдні протизапальні препарати з метою лікування артрозу
колінного суглобу.
Хворі скаржилися на слабкість, пітливість,
запаморочення. У обох хворих спостерігалася
неодноразова блювота малозміненою кров’ю,
рідка мелена. Частота пульсу була у межах
110-120 за 1 хв, А/Т<90 мм рт. ст, Hb< 70 г/л.,
Ht — 0,21–0,25, Ер < 2,5х1012/л, дефіцит ОЦК
— 30–35 %. Індекс Allgowery перевищував 1,5.
У переважної більшості (87,6 %) хворих з виразковими кровотечами, що лікувалися у центрі
ШКК, була ефективна стандартна консервативна терапія. Переливання еритроцитарної маси
застосовувалося тільки у 18,4 % з тяжкою постгеморагічною анемією і показником Hb < 70 г/л.
При ШКК у хворих на гемофілію використання
гемотрансфузій та переливання свіжозамороженої плазми крові було обов’язковим.
Інфузійно-трансфузійну терапію, що включала в/в введення гемостатичних препаратів
(етамзилата натрія, транексамової кислоти,
вікасола), противиразкових препаратів (кваматела, разола), переливання еритроцитарної
маси, свіжозамороженої плазми ми розпочинали негайно після госпіталізації хворих.
Після уточнення гематологічного анамнезу
та консультації гематолога починали вводити
антигемофільний препарат – емоклот (VIII
фактор) по 1000 МО кожні 8 годин до досягнення стійкого гемостазу. Після зупинки кровотечі хворим проводили підтримуючу терапію емоклотом протягом 10 діб з інтервалом
у 24 години. Компонентом комплексного лікування було використання ерадикаційної схеми
H. Pilory. З метою корекції крововтрати за період лікування хворим перелито 1200–1700 мл
еритроцитарної маси, 1600–1820 мл. свіжозамороженої плазми.
Завдяки проведеному комплексному лікуванню в обох хворих досягнуто стабільний
гемостаз, нормалізувалися показники Hb, Ht,
числа еритроцитів. Термін перебування хворих
у стаціонарі у середньому склав 16,4 л/днів.
Висновки
1. Шлунково-кишкові кровотечі належать
до життєво небезпечних ускладнень гемофілії.
2. Консервативне лікування ШКК у хворих
на гемофілію ефективне за умов використання
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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своєчасної і адекватної замісної терапії антигемофільними препаратами.
3. З метою попередження утворення виразок
чи кровотеч у хворих на гемофілію слід уни-

кати застосування нестероїдних протизапальних препаратів та препаратів ацетилсаліцилової кислоти.

ЛІТЕРАТУРА
1. Дужий І. Д. Досвід лікування хворих на гемофілію
з тяжкими гастродуоденальними кровотечами /
І. Д. Дужий, В.П. Шевченко, Г. І. П’ятикоп [та ін.] //
Журнал клінічних та експериментальних медичних
досліджень. — 2013. — Т. 1, № 2. — С. 248–251.
2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від
30.07.2010 р. № 647 «Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на гемофілію».
3. Удосконалені алгоритми діагностики та лікування
гострої шлунково-кишкової кровотечі : Метод. рекоменд. / П. Д. Фомін, Я. С. Березницький, В. В. Бойко,
М. М. Велигоцький [та ін.] // — Київ, 2012, — C. 108.
4. Botianu A. M. Overt gastrointestinal beeding in patients
with hematologic disease / A. M. Botianu, G. Oltem //
Cl. Medical. — 2011. — Vol. 84, №1. —Р. 77–82.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНОЙ
ТАКТИКИ ПРИ ОСТРЫХ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЯХУ
БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ
И. Д. Дужий, В. П. Шевченко,
С. В. Харченко

FEATURES THERAPEUTIC
TACTICS IN ACUTE
GASTROINTESTINAL
BLEEDING IN PATIENTS
WITH HEMOPHILIA
I. D. Duzhy, V. P. Shevchenko,
S. V. Kharchenko

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

5. Choe B. H. Upper gastrointestinal bleeding in children
with haemophilia: a clinical significance of Helicobacter
pylori infection / B. H. Choe, J. Y. Kim, J. H. Lee //
Haemophilia. — 2010. — Vol. 16, № 2. — P. 277–280.
6. Eyster M. E. Second Multicenter Hemophilia Study Group.
Upper gastrointestinal bleeding in haemophiliacs: incidence
and relation to use of non-steroidalanti-inflammatory drugs
/ M.E. Eyster., S.M. Asaad // Haemophilia. — 2007. —
Vol. 13, № 3. — P. 279–286.
7. Stonebraker J.S. A study of variations in the reported haemophilia A prevalence around the world / J. S. Stonebraker,
P. H. Bolton-Maggs, J. M. Soucie, I. Walker // Haemophilia. — 2010. — T. 16, № 1. — P. 20–32.

Резюме. Приведен опыт лечения 2 больных гемофилией
с тяжелыми желудочно-кишечными кровотечениями, которые лечились в Сумском обласном центре желудочно-кишечных кровотечений в 2014 году, что составило 0,9 % от общего
количества (225) больных с кровотечениями. Показано, что
консервативное лечение тяжелых ЖКК у больных гемофилией
имеет свои особенности и может быть эфективным при условии своевременного использования достаточного количества
препаратов VIII фактора свертывания крови и проведения
адекватной инфузионно-трансфузионной, гемостатической
и противоязвенной терапии.
Ключевые слова: гемофилия, желудочно-кишечные кровотечения, лечебная тактика.

Summary. This article deals with the the experience of treatment of
2 patients with hemophilia with severe gastrointestinal bleeding who
were treated in Sumy regional center of gastrointestinal bleeding in
2014. It is shown that conservative treatment of severe gastrointestinal
bleeding in patients with hemophilia has its own characteristics
and can be effective treated by using enough clotting factor VIII,
conducting adequate infusion-transfusion, hemostatic and antiulcer
therapy.
Key words: hemophilia, gastrointestinal bleeding, medical tactic.
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НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА
ЛІКУВАННЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ КРОВОТЕЧ
Резюме. Проаналізовано результати лікування 604 хворих
з кровотечами з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту.
Були використані методи консервативної терапії, ендоскопічного гемостазу та хірургічного лікування. Встановлено необхідність диференційованого методу ендоскопічного гемостазу
в залежності від локалізації джерела кровотечі, його інтенсивності. Показано ефективність аргоноплазмової коагуляції при
триваючих кровотечах.
Ключові слова: шлунково-кишкова кровотеча, кровотеча.

Вступ
Гостра гастродуоденальна виразкова кровотеча(ГГДВК) є найбільш грізним ускладненням виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Досягнення клінічної
хірургії, ендоскопічних методів діагностики
та лікування, анестезіології, реаніматології та
розширення арсеналу медикаментозної противиразкової терапії не привели до зниження
летальності при цьому захворюванні. За даними різних авторів, загальна летальність складає 10-14 %, післяопераційна – від 12 до 35 %,
в той час як післяопераційні ускладнення і летальність при повторних кровотечах зростають
у півтора-два рази кровотечі [1, 2, 3]. Частка
хворих з рецидивом ГГДВК серед усіх померлих від гастродуоденальної кровотечі становить 60–80 %. Все це вказує на значимість
адекватного лікування і профілактики рецидиву виразкової гастродуоденальної кровотечі
[5]. Одна з головних причин високої летальності при ГГДВК – пізня госпіталізація. Не менш
важливими причинами летальності є помилки, допущені при діагностиці джерела кровотечі, і в зв’язку з цим неадекватна інфузійнотрансфузійна терапія, неправильно вибраний
обсяг оперативного втручання, запізніле і недостатньо ефективне лікування ускладнень
[6, 7, 8, 9]. Аналіз причин несприятливих результатів показує, що одним з напрямків у
поліпшенні результатів лікування подібних
хворих є вдосконалення методів неоперативного (ендоскопічного + медикаментозного)
гемостазу та прогнозування ризику рецидиву
кровотечі. Поява в останні роки нових ендоскопічних технологій і високоефективних проти виразкових препаратів, диктує необхідність
оцінки їх можливостей при лікуванні кровоточивої виразки шлунка або дванадцятипалої
кишки. З розвитком ендоскопії стали широко
використовуватися різні способи ендоскопічного гемостазу, що розрізняються по фізичній
природі, ефективності, безпеці та вартості [5],
що дозволяють досягти тимчасового, а в ряді
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випадків і остаточного гемостазу. Це особливо
актуально у зв’язку із зростанням питомої ваги
хворих похилого віку, які не переносять травматичних оперативних втручань.
Матеріали та методи досліджень
Нами проаналізовано та порівняно результати допомоги хворим з ГГДВК, яким здійснене лікування в умовах центру з надання
невідкладної допомоги хворим з шлунковокишковими кровотечами на базі відділення
абдомінальної хірургії Вінницької обласної
клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова з 2008 по
2014 рік. Всього було проліковано 1546 хворих,
серед них з виразковим генезом 604.
Джерелом кровотечі була виразка дванадцятипалої кишки у 465 (75 %) хворих, виразка
шлунку у 125 (18 %) та виразка гастроентероанастомозу у 14 (2,5 %). Діаметр виразкових
дефектів був від 5 до 40 мм (в середньому –
12,2 ±8,4), а глибина – від 2 до 12 мм (в середньому 3,6±2,1). За даними ЕФГДС було встановлено джерело кровотечі та ступінь гемостазу відповідно до загальновизнаної класифікації Forrest. На момент госпіталізації хворих
кровотеча за ступенем Forrest І а мала місце у
26 (4,33 %), Forrest І в у 114 (18,91 %), Forrest ІІ а
у 180 (29,73 %), Forrest ІІ в у 141 (23,24 %), Forrest ІІ с у 62 (10,27 %), Forrest III у 81(13,52 %).
Більшість хворих знаходилися в стадії нестабільного гемостазу.
Результати досліджень та їх обговорення
В останні роки все більшої актуальності набуває ендоскопічний гемостаз з використанням аргоноплазмової коагуляції у комбінації
з ін’єкцією гемостатичних розчинів, який дозволяє в 95 % випадків домогтися остаточної
зупинки кровотечі та істотно знизити кількість
вимушених операцій. Для ендоскопічного гемостазу нами було використано кліпування
у 8 хворих, обколювання кровоточивої судини у 77 хворих, аргоноплазмова коагуляція
у 44 хворих та використання поєднаних меХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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тодів у 28. За великих виразкових дефектах
перевага надається аргоноплазмовій коагуляції. За своєю суттю аргоноплазмова коагуляція є електрохірургічним, монополярним,
безконтактним методом впливу на біологічні
тканини високочастотним струмом за допомогою іонізованого і, як наслідок, електропровідного аргону — аргонової плазми. Інертний
в звичайних умовах газ аргон іонізується під
впливом електричного поля, генерованого між
кінчиком електрода, що розташований на дистальному кінці зонда-аплікатора і прилеглими
тканинами. Утворений при цьому струмінь аргонової плазми, незалежно від напрямку потоку самого аргону, автоматично спрямовується
в ті ділянки тканинної поверхні, які володіють
найменшим електричним опором, і здійснює
на них коагулюючий вплив. Виникає швидка коагуляція великої поверхні із створенням
тонкого шару (до 3 мм) надійного струпу. При
роботі аргоноплазмового коагулятора температура на тканини ніколи не перевищує 110 °С
завдяки охолоджуючій дії аргону. Як тільки
струп сформувався, подальшого проникнення
енергії в тканину не відбувається. Глибина її
проникнення в тканину приблизно в 2 рази
менше, ніж при традиційній коагуляції, що
значно знижує ризик перфорації тонкостінних
органів. Оскільки аргон не підтримує горіння, відбувається менше обвуглювання тканин,
а дим практично відсутній.
Екстренні оперативні втручання проводились у пацієнтів з кровотечею, що продовжувалась при неможливості її ендоскопічної зупинки, а також при рецидиві кровотечі
в стаціонарі.

Оперативна активність в умовах центру
шлунково-кишкових кровотеч у хворих з кровотечами виразкового генезу склала 11,27 %,
знизившись з 14,2 у 2008 році до 11,4 % у 2014.
Післяопераційна летальність склала 4,5 %.
Висновки
1. Впровадження центрів дає змогу на більш
високому рівні здійснювати як ендоскопічне,
так і хірургічне лікування кровотеч із значним зменшенням оперативних втручань і,
відповідно, зменшенням післяопераційної та
загальної летальності. Активне застосування
методів ендоскопічного гемостазу і сучасних
фармакологічних препаратів у пацієнтів з кровотечею з хронічних виразок дозволяє достовірно знизити кількість виконуваних оперативних втручань, а також зменшити процент
рецидивів кровотечі з достовірним зниженням
рівня загальної летальності. Серед методів ендоскопічного гемостазу найбільш ефективним
є аргоноплазмова коагуляція.
2. Показами до невідкладного оперативного
лікування вважаємо кровотечу, що продовжується (ForrestIA і IB) (у тому числі її рецидив)
при неможливості ендоскопічної зупинки.
3. Серед оперативних методів лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч перевага надається органозберігаючим операціям,
яка залежить від особливостей клінічної ситуації, що визначає ступінь операційного ризику, інтраопераційних технічних умов і, безумовно, від локалізації та характеру виразки,
а також від поєднання кровотечі з іншими
ускладненнями виразкової хвороби (стеноз,
пенетрація).
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Резюме. Проанализированы результаты лечения 604 больных с кровотечениями из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Были использованы методы консервативной терапии, эндоскопического гемостаза и хирургического
лечения.Установлена необходимость дифференцированного
метода эндоскопического гемостаза в зависимости от локализации источника кровотечения, его интенсивности. Показана
эффективность аргонноплазменной коагуляции при продолжающихся кровотечениях.
Ключевые слова: желудочно-кишечное кровотечение, кровотечение.

Summary. The results of treatment of 604 patients with bleedings
from the upper gastrointestinal tract were analyzed. Methods of
conservative therapy, endoscopic therapy and surgical treatment
were used. It was determined necessity of a differentiated method of
endoscopic treatment depending on the localization of the bleeding
source, its intensity and effectiveness of argon plasma coagulation for
continuous bleeding.
Key words: gastrointestinal bleeding, bleeding.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МИНИЛАПАРОСКОПИЯ
В НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ
ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Резюме. В работе изложены результаты внедрения диагностической минилапароскопии (МЛС) с диаметром оптической
трубки 5 мм и углом оптики 30 градусов у 38 больных с подозрением на неотложную хирургическую абдоминальную патологию. Острые хирургические заболевания и травматические
повреждения диагностированы у 79 % пациентов, исключены у 21 %. Традиционная лапаротомия осуществлена у 47 %
больных, лечебная МЛС — у 31,6 %. Умерли 13,2 % пациентов.
В процессе МЛС отмечено высокое качество визуализации,
снижение травматичности, отсутствие осложнений и опасных
напрасных лапаротомий, косметический эффект.
Ключевые слова: неотложная хирургия органов брюшной полости, минилапароскопия, диагностика, лечение.

Введение
Своевременная диагностика неотложной
хирургической абдоминальной патологии у
ряда больных представляет трудную задачу.
Сложность диагностики и цейтнот времени
создают ситуацию, при которой количество
опасных напрасных лапаротомий при острых
заболеваниях достигает 10 %, а при травмах
живота — 45 % [1]. Летальность после этих вмешательств составляет 8–15 %, достигая 38 %
при травмах.
Преимущества лапароскопии доказаны
в 80-е годы XX столетия и подтверждены в
последующем [1, 4, 7]. Сокращение времени
установления диагноза, оптимальный выбор
лечебной тактики, уменьшение числа опасных
напрасных лапаротомий привели к снижению
послеоперационных осложнений, летальности, койко/дня [2, 4, 7]. Лапароскопии и видеолапароскопия значительно повысили точность
диагностики — до 95–100 % [3, 9]. Уменьшить
малую травматичность этих методов позволили новые технологии, связанные с созданием
инструментов и лапароскопов малого диаметра (2-5 мм), что дало основание считать данный метод минилапароскопией (МЛС) [1, 3,
4, 5, 6, 7, 8]. Первые публикации о применении МЛС свидетельствуют об уровне диагностической точности 96,1–99,9 %, уменьшении
травматичности оперативного доступа, минимальном болевом синдроме, ограничении поля зрения, снижении сроков госпитализации,
высоком косметическом эффекте [1, 3, 4, 6, 8].
Цель исследования
Улучшить результаты диагностики и лечения острых хирургических заболеваний и
травматических абдоминальных повреждений
путём применения инструментов и оптики
диаметром 5 мм.
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Материалы и методы исследований
МЛС в диагностике острых хирургических
заболеваний и травматических повреждений
органов брюшной полости внедрена в хирургическое отделение КП ,«Городской клинической больницы № 2», являющимся базой
кафедры общей хирургии ЗГМУ, в июле 2012
года. Исследование выполнено у 38 пациентов
набором инструментов, центральной частью
которых была оптическая трубка диаметром 5
мм с углом оптики 30 градусов производства
фирмы «ЭлеПС». Казань (Россия) и троакар
диаметром 5 мм с автоматическим клапаном и
гладкой канюлей фирмы ООО НПФ «КРЫЛО»
г. Воронеж (Россия). Все исследования проводили под местной анестезией 0,25 % раствором новокаина по однопрокольной методике
Кочнева О. С. с соавт. (1988) и инсуффляции
1–1,5 л кислорода. Осуществляли панорамный
и прицельный осмотр в различных положениях больного на операционном столе, используя
манипулятор собственной конструкции. Мужчин было 26 (68,4 %), женщин — 12 (31,6 %).
Медиана возраста 68,1, диапазон 19–93 года.
Сроки догоспитального периода разнообразны. До 6 часов после заболевания или травмы
госпитализированы 10 (26,3 %) пациентов, от
6 до 12 часов — 4 (10,5 %), от 12 до 24 часов —
8 (21,1 %) и после 24 часов — 16 (42,1 %).
Из последней группы лиц госпитализированы 3 (7,9 %) больных в течение 1–2 суток,
8 (21,1 %) — 3–5 суток, 3 (7,9 %) — 7–10 суток и
2 (5,3 %) — 13–14 суток. Интеркуррентные заболевания имели место у 35 (92,1 %) пациентов.
Основной патологией у 8 (22,8 %) больных был
хронический бронхит курильщика, у 7 (20 %) —
ожирение, у 6 (17,1 %) — ИБС, у 4 (11,4 %) —
распространенный атеросклероз у 3 (8,6 %) —
гипертоническая болезнь, у 3 (8,6 %) — хронический пиелонефрит, у 2 (5,7 %) — сахар147
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ный диабет, у 1 (2,9 %) — бронхиальная астма
и у 1 (2,9 %) — рак мочевого пузыря T4M1NX.
Наряду с этим аритмия и фибрилляция предсердий отмечены у 6 (17,1 %) пациентов, острый инфаркт миокарда перенесли 3 (8,6 %)
и инсульт с остаточными явлениями — 3
(8,6 %), в остром периоде инсульта находился
1 (2,9 %). Количество заболеваний на одного
больного было различным. Так, одно заболевание отмечено у 4 (11,4 %) пациентов, двое —
у 7 (20 %), трое — у 6 (17,1 %), четверо — у 4
(11,4 %), пять — у 5 (14,3 %), шесть — у 5 (14,3 %)
и семь — у 4 (11,4 %). Ранее, в сроки 4 — 52 лет,
оперированы 11 (29 %) больных. Лапаротомия
по Мак-Бурнею, аппендэктомия выполнена
у 4 (36,4 %) пациентов, дренирование сальниковой сумки — у 2 (18,2 %), традиционная
холецистэктомия — у 1 (9,1 %), резекция сигмовидной ободочной кишки с двухствольной
сигмостомой и последующей реконструктивно-восстановительной операцией — у 1 (9,1 %),
кесарево сечение — у 1 (9,1 %) и лапароскопия — у 2 (18,2 %).
При поступлении, обследовав клинически,
выполнены дополнительные методы исследования (лабораторно-биохимические, обзорная
рентгенография грудной и брюшной полостей,
УЗИ, ФЭГДС), оказавшиеся не- или малоинформативными.
После обследования 19 (50 %) больным
и консервативного лечения в течении 5 часов–
14 суток — 19 (50 %) выполнена МЛС. Исследование проведено в течение 6 часов после госпитализации у 10 (26,3 %) пациентов, 6–12 часов — у 4 (10,5 %), 12–24 часа — у 8 (21,1 %),
1–2 суток — у 3 (7,9 %), 3–5 суток — у 8
(21,1 %), 7–10 суток — у 3 (7,9 %) и 14 суток —
у 2 (5,2 %).
До МЛС установлены следующие предварительные диагнозы: у 8(21,1 %) больных — панкреонекроз, перитонит, у 3(7,9 %) — острый
панкреатит? (острый холецистит? — 1, острое
нарушение мезентериального кровообращений? — 1), у 4 (10,5 %) — острый холецистит?
(острый аппендицит? — 2), у 4 (10,5 %) — острый холецистопанктеатит? (острое нарушение мезентериального кровообращения? — 1),
у 5 (13,2 %) — прободная язва двенадцатиперстной кишки? (острый холецистит? — 1,
острый аппендицит, перитонит? — 1, панкреатит? острое нарушение мезентериального кровообращений? — 1, перитонит? — 2), у
3(7,9 %) — острый аппендицит?, у 1(2,6 %) —
аппендикулярный инфильтрат, перитонит?, у
2 (5,3 %) — острое нарушение мезентериального кровообращения?, у 2(5,3 %) — перитонит
и у 6 (15,8 %) — и закрытая травма живота, повреждение абдоминальных органов?. Из всех
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больных клинически у 14 (34,2 %) определён
перитонит.
Результаты исследований и их обсуждение
По данным МЛС, на основании прямых,
достоверных и косвенных признаков, пациентов разделили на 3 группы. I группу составили
25 (65,8 %) больных с острыми хирургическими абдоминальными заболеваниями (ассептический панкреонекроз — 12, прикрытая
прободная язва двенадцатиперстной кишки
— 4, острый деструктивный аппендицит — 4,
флегмонозный калькулёзный холецистит — 3,
спаечная тонкокишечная непроходимость — 1,
абсцесс мезогастральной области — 1). Во II
группу включили 5 (13,2 %) пациентов с закрытой травмой живота (разрыв печени — 2,
селезёнки — 1, внутрибрюшинной части мочевого пузыря — 1, напряженная забрюшинная гематома, вскрывшаяся в брюшную полость — 1). Осложнённое течение абдоминальной патологии выявлено у 23 (60,5 %) больных:
панкреатогенный инфильтрат, ферментативный перитонит — у 10 пациентов, гнойнофибринозный перитонит — у 4, желчный перитонит — 1, серозно-фибринозный перитонит —
у 1, аппендикулярный инфильтрат — у 3 и гемоперитонеум — у 4. III группа была представлена 8 (21 %) больными, у которых неотложная абдоминальная патология была исключена и они избежали опасной напрасной
лапаротомии.
Оптимизирована дальнейшая хирургическая тактика. Выполненные операции представлены в таблице.
Данные таблицы свидетельствуют, что по
результатам МЛС показания к традиционной
лапаротомии с хирургической коррекцией абдоминальной патологии у 18 (47,4 %) пациентов были абсолютными, минимизирована
операционная травма у 12 (31,6 %) — с ассептическим панкреонекрозом, панкреатогенным
инфильтратом, ферментативным перитонитом, которым проведена лечебная МЛС [5].
В послеоперационном периоде умерло 4
(13,3 %) пациента. Из них 1 (25 %) больной
вследствие абдоминального сепсиса, 1 (25 %)
— острого флеботромбоза глубоких вен нижней конечности, тромбоэмболии легочной
артерии, 1 (25 %) — множественных ишемических инфарктов ствола мозга и полушария
и 1 (25 %) — сочетания острого инфаркта мозга и острого инфаркта миокарда. Среди неоперированных летальный исход наступил
у 1 (12,5 %) больного с циррозом печени от
острой печёночно-почечной недостаточности.
Осложнений и летальных исходов, связанных
с МЛС, не отмечено.
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Таблица
Распределение пациентов по видам выполненных оперативных вмешательств
Вид оперативного вмешательства
Лапаротомия:
иссечение прободной язвы ДПК, субциркулярная дуоденопластика + СПВ + фундопликация по Ниссену
иссечение перфоративной язвы ДПК, пилоропластика по Джадду-Хорсли + СПВ +
фундопликация по Ниссену
ушивание перфоративной язвы ДПК по Островскому
аппендэктомия
минихолецистэктомия
традиционная холецистэктомия
рассечение спаек, устранение острой кишечной непроходимости
резекция тонкого кишечника, энтеро-энтероанастомоз бок в бок
ушивание разрыва печени
ушивание разрыва внебрюшинной части мочевого пузыря+ трансуретральное
дренирование мочевого пузыря
спленэктомия
вскрытие и удаление напряженной забрюшинной гематомы
Минилапароскопия, аспирация экссудата, дренирование сальниковой сумки, брюшной полости и малого таза:
блокада круглой связки печени
канюлирование и блокада круглой связки печени
Итого

Выводы
1. Диагностическая точность МЛС составила 100 %. Неотложная хирургическая абдоминальная патология определена у 79 % больных
и исключена у 21 %.
2. Оптимизирована лечебная тактика. Традиционная лапаротомии осуществлена у

Всего больных
абс.
%
2
1

6,7
3,3

1
4
2
1
1
1
2
1

3,3
13,4
6,7
3,3
3,3
3,3
6,7
3,3

1
1

3,3
3.3

7
5
30

23,4
16,7
100,0

47,4 % пациентов, малотравматичная лечебная
МЛС — у 31,6 %.
3. Высокое качество визуализации в процессе МЛС, снижение травматичности, отсутствие осложнений и напрасных лапаротомий,
косметический эффект выявлены на этапе
внедрения методики.
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ДІАГНОСТИЧНА
МІНІЛАПАРОСКОПІЯ
У НЕВІДКЛАДНІЙ ХІРУРГІІ
ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ
ПОРОЖНИНИ
О. В. Капшитар

DIAGNOSTIC
MINILAPAROSKOPY
IN EMERGENCY SURGERY
OF THE ABDOMINAL
CAVITY
A. V. Kapshitar

150

Резюме. В роботі викладені результати впровадження діагностичної мінілапароскопії (МЛС) з діаметром оптичної
трубки 5 мм та кутом оптики 30 град. у 38 хворих з підозрою
на невідкладну хірургічну абдомінальну патологію. Гострі
хірургічні захворювання та травматичні пошкодження діагностовані у 79 % пацієнтів, виключені — у 21 %. Традиційна
лапаротомія використана у 47 % хворих, лікувальна МЛС —
у 31,6 %. Померли 13,2 % пацієнтів. В процессі МЛС відмічена
висока якість візуалізації, зниження травматичності, відсутність ускладнень та небезпечних марних лапаротомій, косметичний ефект.
Ключові слова: невідкладна хірургія органів черевної порожнини, мінілапароскопія, діагностика, лікування.

Summary. The paper presents the results of the implementation
of diagnostic minilaparoskopy (MLS) with optical tube that has
diameter of 5 mm and optics angle of 30 degrees in 38 patients with
suspected abdominal emergency surgery pathology. Acute surgical
diseases and traumatic injuries were diagnosed in 79 % and the
21 % of patients were excluded. Traditional laparotomy performed in
47 % of patients, medical MLS — in 31.6 %. 13.2 % of the patients
were died. During the MLS noted high rendering quality, reducing
trauma, absence of complications and dangerous futile laparotomy,
cosmetic effect.
Key words: emergency abdominal surgery, minilaparoskopy, diagnosis
and treatment.
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АЛЛОПЛАСТИКА РЕЦИДИВНЫХ, БОЛЬШИХ
И ГИГАНТСКИХ БРЮШНЫХ ГРЫЖ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТЫХ
И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Резюме. Эффективное лечение больших и гигантских грыж
брюшной стенки актуально из-за высокой частоты рецидивов,
послеоперационных осложнений, особенно при операциях
по поводу послеоперационных рецидивных грыж. В данном
исследовании представлен анализ результатов оперативного
лечения рецидивных, больших и гигантских брюшных грыж
с помощью сетчатых протезов, как открытыми, так и лапароскопическими методами. Проанализированны результаты лечения 1263 больных в возрасте от 18 до 84 лет с вентральными
грыжами за период с 2002 по 2014 гг. Опыт применения аллопластики в хирургическом лечении брюшных грыж показал,
что она является эффективной альтернативой традиционным
операциям и дает возможность закрытия больших дефектов
брюшной стенки различными способами. Лапароскопическая техника эффективна и патогенетически обоснована при
рецидивных паховых грыжах и вентральных грыжах средних
размеров, тогда как при больших и гигантских грыжах показаны открытые методики.
Ключевые слова: лапароскопическая герниоаллопластика,
брюшные грыжи

Введение
Проблема хирургического лечения послеоперационных, больших и гигантских брюшных грыж остается весьма актуальной из-за
высокой частоты рецидивов, особенно при
операциях по поводу послеоперационных рецидивных грыж. При этом они могут составлять по данным некоторых авторов более 50 %,
особенно это касается аутопластических методов закрытия дефектов брюшной стенки
[1, 4, 3, 8]. С появлением современных аллопластических материалов появилась возможность снизить число рецидивов [2, 5, 6, 7].
Цель работы
Анализ результатов оперативного лечения
рецидивных, больших и гигантских брюшных грыж с помощью сетчатых протезов,
как открытыми, так и лапароскопическими
методами.
Материалы и методы исследований
Начиная с 2002 года для пластики рецидивных, больших и гигантских грыж в клинике
хирургии ХНМУ стали применяться сетчатые
протезы, а с 2011 года начато выполнение лапароскопических герниоаллопластик. За период
с 2002 по 2014 г. герниоаллопластика выполнена у 1263 больных, в том числе у 764 (60,5 %)
с паховыми грыжами (у 197 из них — рецидивными) и 499 (39,5 %) с вентральными
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(в т.ч. послеоперационными) грыжами, из которых у 253 они были большими, а у 86 – гигантскими. У 121 из них они были рецидивными, у 82 больных были боковые грыжи, у 28 из
них — рецидивные. Возраст больных варьирует от 18 до 84.
Для определения формы и размеров грыжевых ворот использовались УЗИ и КТ. Применение этих методов особенно актуально
у больных с невправимыми грыжами, что позволяло перед операцией выбрать тип и размер
сетки, а также определиться с наиболее оптимальным способом ее установки.
Открытыми методами у 190 больным удалось без натяжения ушить дефект брюшной
стенки с использованием сеток от 1515 до
3024 см, которые устанавливались по методикам «sublay» и «inlay». При этом Ultrapro
– только «sublay». У 45 больных с патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем
применена не натяжная пластика огромных
дефектов брюшной стенки без снижения объема брюшной полости. При этом аллотрансплантат изолировали от органов брюшной
полости и подкожной жировой клетчатки, помещая между листками париетальной брюшины, образующей грыжевой мешок, по типу
«сэндвича». У 5 из этих больных с огромными
грыжевыми воротами по белой линии живота
и с большим диастазом прямых мышц для закрытия дефекта брюшной стенки применена
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методика Рамиреса. По таким же принципам
выполнялись операции при боковых грыжах.
По поводу пупочных грыж больших размеров в сочетании с «отвислым животом» оперированы 22 пациента, которые корректировали
с помощью липодермэктомии одновременно с
пластикой по методу «inlay». Мы считаем такое
сочетание обязательным, так как избыточный
кожно-жировой фартук при большом весе,
создает дополнительную нагрузку на область
пластики, что может негативно сказаться на
течение послеоперационного периода.
У всех больных послеоперационную рану
зашивали с использованием внутрикожного
шва рассасывающейся нитью.
Выбор метода лапароскопической пластики зависел от локализации и размера грыжевых ворот. При паховых грыжах применяли трансабдоминальную преперитонеальную
пластику (ТАПП) – 46 пациентов, из них
5 с рецидивными грыжами после пластики
по Liechtenstein и 7 с двухсторонними. Для
имплантации использовали сетчатые протезы
ULTRAPRO (ETHICON) и PARIETENLIGHT
(COVIDIEN) размером 15×10 см с его фиксацией герниостеплером «Protak» и восстановлением брюшины эндошвом. У 3 больных ТАПП
произведено одновременно с лапароскопической холецистэктомией.
Для выполнения лапароскопических операций у 29 пациентов с вентральными грыжами (пупочные, белой линии и срединные
послеоперационные) использовали следующий метод, который заключался в интраперитонеальном расположении (IPOM) композитного эндопротеза PROCEED (ETHICON),
PARIETEXCOMPOSIT (COVIDIEN)) с его
фиксацией трансапоневротическими швами и
степлером «Protak». Показаниями к применению этой методики были срединные грыжи
средних размеров (W2-3). Наряду с вмешательством по поводу грыжи у 12 больных потребовалось устранение сопутствующих заболеваний
органов брюшной полости: рассечение спаек
при хронической непроходимости кишечника
осуществлено у 1, холецистэктомия – у 10, ампутация матки – 1.
Профилактика местных воспалительных осложнений проводилась путем внутримышечного введения цефалоспоринов от 1 до 3 дней.
Профилактика легочных и тромбоэмболических осложнений осуществлялась по общепринятым в хирургии методикам. У всех больных
с большими и гигантскими грыжами применялись эластические послеоперационные пояса, которые в значительной мере уменьшают болевой синдром и снижают нагрузку на
швах мягких тканей брюшной стенки, что дает возможность давать им активную нагрузку
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с первых суток после операции. Для снижения явлений отека тканей в месте вмешательства нами используется метод магнитотерапии
с первого дня после операции.
Результаты исследований и их обсуждение
В раннем послеоперационном периоде
в начале применения аллотрансплантатов
у 2 больных с гигантскими рецидивными послеоперационными грыжами развился компартмент-сидром, что привело к сердечно-легочной недостаточности и смерти. Применение не
натяжной пластики позволило в дальнейшем
избежать подобных осложнений. В отдаленном
(от 3 до 48 мес.) периоде у 25 (7,3 %) больных
в области операции отмечался болевой синдром различной степени выраженности, как
правило, связанный с физическими нагрузками. Применение консервативных мероприятий у большинства были эффективны. В послеоперационном периоде у 33 (9,7 %) возникли
серомы, которые были диагностированы при
УЗИ и ликвидированы консервативно пункциями у 32 больных. В одном случае клиника серомы продолжалась в течение 1 года,
что привело к удалению сетки, как оказалось
из-за отсутствия ее фиброзирования. 27 больных предъявляли жалобы на боли и дискомфорт в области операции. У двух из них через
1 и 3 года после операции мы были вынуждены
удалить эндопротез с последующей аутопластикой. При этом отмечено его сморщивание
до 60 % от исходной площади, с выраженным
фиброзированием и воспалительной реакцией окружающих тканей. Все случаи удаления
эндопротезов связаны с применением так называемых «тяжелых» сеток. В 2 случаях наступил рецидив послеоперационной вентральной
грыжи из-за дислокации трансплантата.
При первых ТАПП (3 больных) дренирование ложа протеза не производилось. У всех
этих больных отмечены преперитонеальные
гематомы, которые были диагностированы
при УЗИ и ликвидированы консервативно
пункциями. В последующем операцию заканчивали дренированием преперитонеального
пространства на 12–24 часа. Из интраоперационных осложнений отмечено 1 кровотечение из троакарной раны, которое остановлено
прошиванием. Средняя продолжительность
стационарного лечения составила 2,4 суток
и колебалась от 12 часов до 4 суток.
При выполнении IPOM методики интраоперационных осложнений не было. В ближайшем послеоперационном периоде наблюдали
серомы (6), которые также были ликвидированы консервативно пункциями. Длительность
операции составила от 50 до 70 мин. Важно отметить, что мы использовали сетчатый протез,
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который полностью закрывал грыжевой дефект, отступая на 5–8 см по всему периметру.
Выводы
Опыт применения аллопластики в хирургическом лечении брюшных грыж показал,
что она является эффективной альтернативой традиционным операциям и дает возможность закрытия больших дефектов брюшной
стенки различными способами, в том числе
и по ненатяжной технологии, что в значительной мере уменьшает вероятность развития
послеоперационных осложнений, рецидивов
сложных грыж. Хронический болевой синдром после аллопластики является следствием индивидуальной выраженности реакции
на имплантант, степени его сморщивания и
фиброзирования. Одним из возможных путей

решения проблемы может быть применение
композитных сеток с большими порами, таких
как «Ultrapro».
Наряду с общеизвестными преимуществами, считаем важным отметить специфические
достоинства лапароскопической герниоаллопластики перед традиционными методами —
это возможность осмотра брюшной полости,
одномоментная пластика двусторонних паховых грыж, одновременное закрытие трансплантатом всех слабых мест передней брюшной стенки.
Оперативные вмешательства с использованием лапароскопической техники эффективны,
патогенетически обоснованы при рецидивных
паховых грыжах и вентральных грыжах средних размеров, тогда как при больших и гигантских грыжах показаны открытые методики.
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ЗАПИСКИ ПРАКТИЧНОГО ЛІКАРЯ

АЛОПЛАСТИКА
РЕЦИДИВНИХ, ВЕЛИКИХ
І ГІГАНТСЬКИХ БРЮШНИХ
ГРИЖ З ВИКОРИСТАННЯМ
ВІДКРИТИХ І
ЛАПАРОСКОПІЧНИХ
МЕТОДІВ
А. В. Сивожелєзов,
В. В. Чугай,
В. П. Колесник,
М. А. Сикал

ALLOPLASTY OF
RECURRENT, LARGE
AND GIANT ABDOMINAL
HERNIAS USING OPEN
AND LAPAROSCOPIC
TECHNIQUES.
A. V. Sivozhelezov,
V. V. Chugai, V. P. Kolesnik,
N. A. Sykal

154

Резюме. Ефективне лікування великих та гігантських гриж
черевної стінки має велике значення через високий рівень
рецидивів та післяопераційних ускладнень, особливо при
операціях з приводу післяопераційних вентральних кил.
В данному дослідженні пред’явлено аналіз результатів оперативного лікування рецидивних, великих та гігантських черевних гриж за допомогою сітчастих протезів, як відкритими,
так і лапароскопічними методами. Проаналізовані результати
лікування 1263 хворих у віці від 18 до 84 років з вентральними
грижами за період з 2002 по 2014 рр. Досвід застосування аллопластики в хірургічному лікуванні черевних гриж показав,
що вона є ефективною альтернативою традиційним операціям
і дає можливість закриття великих дефектів черевної стінки
різними способами. Оперативні втручання з використанням
лапароскопії ефективні та патогенетично обґрунтовані при
рецидивних пахових грижах та вентральних грижах середніх
розмірів, тоді як при великих і гігантських грижах показані
відкриті методики.
Ключові слова: лапароскопічна герніоаллопластика, черевні
грижи.

Summary. The stydy was designed to compare the results of surgical
treatment of recurrent, large and giant abdominal hernias using mesh
prostheses, both open and laparoscopic techniques. 1263 patients
aged 19-84 years with ventral hernia were analyzed. Our findings
suggest that using alloplasty in the surgical treatment of abdominal
hernias is an effective alternative to open operations and enables
the closure of large abdominal wall defects with different metods.
Use of laparoscopic techniques are effective and pathogenetically
substantiated in recurrent inguinal hernias and medium ventral
hernias, whereas the large and giant hernias are shown open technique
Key words: laparoscopic hernioplasty, ventral hernias.
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