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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА У БОЛЬНЫХ
С РАКОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЕННЫМ
МНОЖЕСТВЕННЫМИ ДИАСТАТИЧЕСКИМИ
РАЗРЫВАМИ
Резюме. Проанализированы результаты лечения 18 пациентов обоего пола с тяжелым распространенным перитонитом,
развившимся на фоне стенозирующего рака ободочной кишки
с развитием диастатических перфораций, которым потребовались санационные оперативные вмешательства, показаниями
к которым служит индекс прогнозирования релапаротомии
свыше 20 баллов. Комплексное применение резекции кишки с
опухолью и участка кишки с разрывами и интраоперационной
колоносорбции, а в случаях множественных разрывов – субтотальной колэктомии приводит к достоверному снижению
проявлений эндогенной интоксикации, а также уровня послеоперационных осложнений и летальности.
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Введение
Лечение осложненного рака ободочной
кишки является сложной проблемой. При
плановой резекции ободочной кишки послеоперационная летальность за последние годы
снизилась и составляет 2-13% [1], в то же время, при раке, осложненном кишечной непроходимостью, летальность достигает 18-60 %
[2]. Хирургический метод лечения ургентных
осложнений рака ободочной кишки является
основным. Большинство авторов рекомендует
проводить оперативное вмешательство в течение первых часов с момента госпитализации
больных, а ограниченное время для принятия
решения приводит к высокой частоте диагностических ошибок, их процент колеблется от
63 до 95% [3, 4]. Экстренные операции при ургентных осложнениях колоректального рака
в 2-3 раза чаще, чем плановые, сопровождаются послеоперационными осложнениями и
высокой летальностью. Частота послеоперационных осложнений после ургентных вмешательств превышает 50% [4]. Столь неблагоприятные непосредственные и отдаленные
результаты лечения осложнений колоректального рака объясняются не только тяжестью заболевания, но и отсутствием четких критериев выбора адекватной хирургической тактики
[5]. Послеоперационная летальность больных
с ургентными формами колоректального рака
составляет от 20% до 43% [6].
Ввиду того, что больные поступают в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, необходимость интенсивной предоперационной
подготовки отмечается большинством авторов
Эффективность программированной санации
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брюшной полости в лечении перфоративных
опухолей толстой кишки отмечают многие
авторы [5, 6].
Цель исследования
Уточнение показаний и оценка эффективности субтотальной колэктомии, интраоперационного интестинального лаважа и этапных
санационных вмешательств у больных с раком
ободочной кишки, осложненного диастатическими перфорациями
Материалы и методы исследований
Проанализированы результаты лечения 18 пациентов обоего пола с тяжелым распространенным перитонитом, развившимся на фоне
рака ободочной кишки, осложненного диастатическими разрывами, находившихся на лечении в клинике.
По реализации лечебной программы больные были разделены на две группы: группу
сравнения составили 11 пациентов, у которых хирургическое лечение осуществляли по
общепринятым методикам; в основную группу включены 7 пациентов, у которых применялась разработанная тактика лечения. При
перфорации кишки выше опухоли различали перфорацию вследствие некроза проксимального отдела кишки (8 пациентов группы
сравнения и 5 – основной группы), а также
диастатическую перфорацию (3 и 2 больных
соответственно по группам).
Диастатические перфорации ободочной
кишки у исследуемых больных возникала на
фоне признаков обтурации просвета кишки опухолью и развивалась на значительном
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расстоянии проксимальнее опухоли вследствие
длительного растяжения кишечной стенки.
У больных обеих групп диагностированы распространенные формы перитонита. Эта категория больных отличалась наиболее тяжелым
клиническим течением. Данное осложнение
в основном возникало у больных с запущенным стенозирующим раком ободочной кишки
(с III и IV стадиями опухолевого процесса)
и явлениями декомпенсированной непроходимости кишечника. У 7 группы сравнения
и 5 больных основной группы обнаружены
отдаленные метастазы рака. В некоторых наблюдениях перфоративного отверстия в стенке кишки обнаружить не удавалось, во время операции приходилось ориентироваться на
вздутие отдельных отделов кишки, обнаружение десерозированных участков.
Перфорация ободочной кишки возникала в
наших наблюдениях при локализации опухоли в левой половине ободочной кишки и сигмовидной кишке.
Тяжесть состояния пациентов оценивалась
по шкале APACHE ІІ в динамике до операции
и на 5-6 сут после операции. С целью определения эффективности методов хирургической
санации перитонита использовали Маннгеймский перитонеальный индекс (МПИ), показания к санационным вмешательствам устанавливали на основании расчета Прогностического индекса релапаротомии.
Для бактериологических исследования во
время операций (до устранения источника
перитонита, интубации кишечника, санации
брюшной полости) осуществляли забор перитонеального экссудата, исследования проводили в соответствии со стандартными рекомендациями. Анаэробную микрофлору выделяли
с использованием селективных питательных
сред в аэростате в условиях специальной газовой смеси (10 % водорода, 10 % углекислого
газа, 80 % азота).
Эффективность проведения комплекса детоксикационных мероприятий подтверждался
изучением в динамике гематологических показателей, которые наиболее точно, на наш
взгляд, отражают уровень эндогенной интоксикации: лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) и уровень пептидов средней молекулярной массы (ПСММ) в сыворотке крови.
Кроме того, у всех больных оценивали развитие инфекционных осложнений (гнойносептические осложнения со стороны ран, продолжающийся перитонит, пневмония, инфекции мочевыводящих путей,); наличие SIRS
(ACCP/SCCM Consensus Conference Conmmitee,
1992) и MODS по Zimmerman J.E. и соавт.
(1996); оценивали уровень послеоперационной
летальности.
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Результаты исследований и их обсуждение
Клинические проявления перитонита при
поступлении были выражены у всех исследуемых больных, диагностика перитонита не
представляла особых трудностей. При возникновении перфорации больные отмечали резкое ухудшение состояния, схваткообразные
боли принимали постоянный характер, отчетливо выявлялись вздутие живота и симптомы
перитонита. Обзорная рентгенография брюшной полости произведена всем 18 больным.
У всех обнаруживалась уровни жидкости и
газ в ободочной кишке. Кроме чаш Клойбера
в ободочной кишке, свободный газ в поддиафрагмальном пространстве был обнаружен
у 12 (66,7 %) больных. При лабораторном исследовании обнаруживался лейкоцитоз со
сдвигом формулы в сторону юных форм.
У 4 (22,2 %) больных перфорация произошла
в стационаре, из них 3 больных переведены
с этим осложнением из нехирургических отделений. Во время пребывания в стационаре у них возникали клинические проявления
обтурационной кишечной непроходимости в
виде схваткообразных болей в животе, отмечались задержка отхождения кала и газов, тошнота и рвота. С целью очищения кишечника
и проведения операции «в холодном периоде»
у больных применялись сифонные клизмы,
слабительные, перидуральные блокады. Через
некоторое время наступало резкое ухудшение состояния. С появлением перитонеальных симптомов они немедленно переводились
в хирургическое отделение, где производилось
срочное оперативное вмешательство.
Больные поступали в хирургические отделения в тяжелом и крайне тяжелом состоянии
с явными признаками эндогенной интоксикации. В анамнезе отмечалась задержка отхождения кала и газов, кишечный дискомфорт,
по поводу чего они неоднократно применяли
очистительные клизмы в домашних условиях.
Больные были оперированы в ургентном порядке после проведения стартовой инфузионной терапии гипертоническим раствором
NaCl 10% из расчета 4-6 мл/кг массы тела в сочетании с коллоидными растворами в соотношении 1:1. Дальнейшая инфузионная терапия
включала солевые кристаллоидные растворы,
коррекцию нарушений белкового обмена производилась путем переливания растворов аминокислот, свежезамороженная плазма переливалась с целью коррекции нарушений свертывающей системы.
Во время лапаротомии у 5 больных основной
группы в брюшной полости выявлено 600-800
мл мутной жидкости с характерным запахом,
но места перфорации кишки во время операции не были выявлены, а были обнаружены
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только при гистологическом исследовании.
В этом случае считаем целесообразным отказаться от формирования первичных анастомозов.
У больных группы сравнения в случаях,
когда перфорация происходила вблизи радикально удалимой опухоли, проводили одномоментную резекцию кишки вместе с опухолью
и перфоративным отверстием и формированием искусственного ануса, воздерживаясь от
формирования анастомоза.
Наиболее сложными представлялись ситуации, когда место перфорации кишки расположено на большом расстоянии от удаляемой опухоли ободочной кишки. В 3-х случаях у больных группы сравнения перфорация
кишки происходила в области слепой кишки,
в одном из этих случаев на брюшную стенку
выводили слепую кишку с перфоративным отверстием и формировали цекостому (опухоль
не удаляли ввиду тяжелого состояния пациентов и наличия метастазов в печени и канцироматоза брюшины). В двух случаях симптоматические операции выполняли у больных
с диастатическими разрывами в области поперечного отдела ободочной кишки (разрывы выводили на переднюю брюшную стенку
в виде трансверзостом). У 6 больных группы сравнения производили резекцию кишки
с опухолью с формированием колостомы, а диастатические разрывы ушивались трехрядными узловыми швами. В 4-х случаях течение послеоперационного периода осложнилось развитием несостоятельности кишечных швов,
что потребовало выполнения релапаротомии.
Выполнение симптоматических операций
(3 наблюдения в группе сравнения) ни в одном
случае не привели к выздоровлению, хотя один
из этих пациентов был выписан из стационара
в тяжелом состоянии.
У больных основной группы нами выработана четкая хирургическая тактика при диастатических перфорациях опухолей. В связи
с этим клинические проявления диастатической перфорации мы рассматривали в двух
вариантах:
1) перфорация приводящего отдела кишки
вблизи опухоли;
2) перфорация приводящего отдела кишки
вдали от опухоли .
У 5 больных основной группы, оперированных по поводу стенозирующего рака ободочной кишки с диастатическими перфорациями
нами применена методика интраоперационного лаважа и энтеросорбции. Методика заключается в следующем.
После лапаротомии, ревизии органов брюшной полости и мобилизации ободочной кишки
с опухолью кишку укладывали на стерильную
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полиэтиленовую пленку и тщательно отгораживали ее от операционного поля с помощью
полотенец. Через колотомическое отверстие в
просвет кишки вводили зонд, представляющий собой упругую эластичную двухпросветную трубку с наружным диаметром 12-15 мм
и 6-8 отверстиями. Один из периферических
концов зонда присоединяли к электроотсосу,
через другой подавали взвесь сорбента (1 часть
сорбента на 10 частей воды). Порцию вводили
на 10-15 минут и эвакутровали 2-3 раза. Одновременно с промыванием кишки проводили
ее мобилизацию начиная с левой половины до
последней петли с перфорацией (при видимой
перфорации предварительно ушивали перфоративные отверстия). С помощью ряда этих
мероприятий удавалось вне операционного
поля опорожнить переполненные приводящие
отделы через удаляемую часть препарата, одновременно промывая просвет кишки физиологическим и антисептическими растворами.
В конце промывания в просвет кишки вводили 150-200 мл раствора сорбента. По ходу процедуры напряжение стенки кишки снижалось,
диаметр ее резко уменьшался, кровоснабжение
улучшалось. Разработанная методика позволяла выполнить резекции ободочной кишки с
формированием первично-отсроченных анастомозов по разработанным нами методикам:
у 1 больного основной группы выполнена первично-отсроченная левосторонняя гемиколэктомия, у 4 – первично-отсроченная резекции сигмовидной кишки.
У 2-х больных основной группы при локализации стенозирующей опухоли в сигмовидной
кишке, множественных диастатических перфорациях и некрозах ободочной кишки была
произведена субтотальная колэктомия с формированием в одном случае первично-отсроченного илеосигмоанастомоза, в другом – у
больной 76 лет на фоне тяжелого состояния и
сопутствующего инсулинзависимого сахарного
диабета – сформирована концевая илеостома.
Методика субтотальной колэктомии осуществлялась следующим образом. После выполнения средне-срединной лапаротомии при
подтверждении диагноза рака левой половины
толстой кишки, осложненного декомпенсированной острой кишечной непроходимостью с
множественными диастатическими некрозами или перфорациями приводящих отделов
кишки, и отсутствии признаков генерализации опухолевого процесса, производили мобилизацию дистального отдела кишки вместе
с опухолью. Содержимое брюшной полости
эвакуируировали (границы резекции кишки
зависили от локализации опухоли и необходимости перевязки сосудов). Экстренная резекция при острой кишечной непроходимости
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отличалась от плановой тем, что после перевязки сосудов прежде всего мобилизировали
дистальный отрезок кишки вместе с опухолью.
Следует отметить, что плановая релапаротомия по методике damage-control выполнена у 3
больных основной группы с диастатическими
разрывами ободочной кишки и признаками
разлитого «калового» перитонита. Состояние
этих больных по шкале SAPS оценивалось как
тяжелое, а индекс прогнозирования релапаротомии превышал 20 баллов. Санационные вмешательства выполнялись начиная со вторых
суток после операции, каждые 1-2 дня, в зависимости от состояния больного. Двухкратная
санация, считая первую лапаротомию, выполнена у 2 пациентов, трехкратная санация – в
одном наблюдении (включая первичную операцию). Jlaпаротомная рана не ушивалась. Для
фиксации краев раны к коже передней брюшной стенки одиночными капроновыми швами
фиксировали сетчатый аллопротез. При очередной релапаротомии аллопротез удалялся,
выполнялась ревизия и санация брюшной полости.
Показаниями к прекращению санаций считали: уменьшение отека и отсутствие дилатации петель кишечника, появление блеска
брюшины, незначительное количество прозрачного выпота в отлогих местах брюшной
полости, незначительное количество фибрина, легко отделяемого от брюшины, появление перистальтики. При удовлетворительном
состоянии внутренних органов и стабилизации состояния больного рану брюшной стенки зашивали узловыми швами через все слои,
включая кожу.
Противопоказания к программированной
санации считали: крайне тяжелое состояние

больного, связанное с глубокими нарушениями функций жизненно важных органов и систем (дыхательной, сердечно-сосудистой систем, печени, почек).
У больных основной группы, которым во
время операции проводили кишечный лаваж и энтеросорбцию и плановые санаации
брюшной полости, в первые сутки послеоперационного периода отмечено снижение ЛИИ
с 2,4 ± 0,21 до 1,3 ± 0,22, а в группе сравнения с 3,9 ± 0,29 до 1,9 ± 0,21 (р между группами
< 0,05). Нормальные величины ЛИИ отмечался на 5-е сутки после операции (в основной группе – 0,7±0,34; в группе сравнения –
1,2 ± 0,19) (рис. 1).
Высокое содержание в сыворотке крови
ПСММ в дооперационном периоде, превышавший нормальне значения практически
в 2 раза, свидетельствовал о выраженности
ЭИ регистрировался у больных обеих групп.
В основной группе содержание ПСММ в сыворотке крови составлял 0,380 ± 0,02 у. ед.,
у группе сравнения − 0,420 ± 0,04 у. ед. В 1-е
сутки послеоперационного периода этот показатель в основной группе в сравнении с дооперационным периодом заметно снизился и
составил 0,330 ± 0,02 у.ед. (р по отношению к
дооперационным значениям < 0,05). В группе
сравнения уровень ПСММ снизился незначительно и составил 0,410 ± 0,04 у.ед. (р между
группами < 0,05). На 3 сутки послеоперационного периода уровень ПСММ в основной
группе приблизился к нормальным значениям
и составил 0,250 ± 0,02 у.ед. В группе сравнения содержание ПСММ в сыворотке крови
в эти сроки значительно превышал границы
нормы и составлял 0,320 ± 0,02 у.ед. (р между
группами < 0,05). На 5 сутки после операции
уровень ПСММ в сыворотке крови больных

4
3,5
3
2,5
Основная группа

2

Группа сравнения

1,5
1
0,5
0

Исход

1-е сут.

5-е сут.

Рис. 1. Динамика ЛИИ у больных обеих групп
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Рис. 2. Динамика уровня ПСММ у больных обеих групп

обеих групп был в границах нормы и составил
в основной группе 0,242 ± 0,02 у.ед., в группе
сравнения − 0,245 ± 0,2 у.ед. (р между группами > 0,05) (рис. 2).
В подавляющем большинстве наблюдений
имела место крайне высокая (более 106 КФЕ/
мл) микробная обсемененность брюшной полости. При анализе спектра выявляемых при
посеве перитонеального экссудата микроорганизмов во всех случаях обнаруживалась
комбинация различных видов бактерий с факультативно-анаэробных и аэробных культур
микроорганизмов, в первую очередь E.сoli.
В динамике наблюдения у больных основной группы число колониеобразующих единиц уменьшилось уже в первые сутки до
(103-4 КФЕ/мл).
С целью определения эффективности методов хирургического лечения перитонита в исследуемой группе мы использовали МПИ. После проведения санационных мероприятий у
больных основной группы отмечено снижение
МПИ с 25,3±0,15 до 8,6±0,12 баллов.
В группе сравнения послеоперационные
гнойные осложнения отмечены в 8 наблюдениях (72,7%), при этом у 7 пациентов развилось
нагноение ран, в 4 наблюдениях диагностирован продолжающийся перитонит, эвентраация
развилась в 2-х случаях. В основной группе в
2-х наблюдениях (28,6%).
Общая летальность в группе сравнения составила 54,5% (умерло 6 пациентов на фоне нарастания явлений интоксикации и мультиорганной дисфункции). В основной группе умер
1 пациент (14,3%) на фоне нарастания явлений
эндогенной интоксикации.
Выводы
Проведенное клиническое исследование
позволило сделать вывод, что хирургическое
лечение перфораций приводящей кишки на
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фоне стенозирующего рака ободочной кишки является сложной проблемой. Послеоперационная летальность при этих осложнениях
рака ободочной кишки чрезвычайно высока.
При выборе объема оперативного вмешательства при перфорации опухолей следует ориентироваться на тяжесть общего состояния
пациента, распространенность опухолевого
процесса и форму перитонита, а также проводить оценку риска развития несостоятельности анастомоза. Своевременное хирургическое лечение острой непроходимости кишечника опухолевого характера предупреждает
развитие такого опасного осложнения, как диастатическая перфорация. Важным для предупреждения разлитых форм перитонита является ранняя диагностика перфорации кишки. Наш небольшой опыт свидетельствует о
том, что оптимальным вмешательством при
множественных диастатических перфорациях приводящей кишки является субтотальная колэктомия с формированием илеостомы или с созданием первично-отсроченного
илеосигмо- или илеоректоанастомоза. При
подвижной опухоли, стабильных показателях
гемодинамики, у больных без декомпенсации сопутствующих заболеваний, рекомендуем выполнять радикальные и паллиативные
одномоментные операции после проведения
интраоперационного лаважа и энтеросорбции. При разлитом перитоните следует учитывать показатели Индекса прогнозирования
релапаротомий, при суммировании количества баллов 20 и выше показано проведение
санационных вмешательств. Абсолютными
противопоказаниями к лапароскопическим
санациям считаем крайне тяжелое состояние
больного, обусловленное глубокими нарушениями функций жизненно важных органов
и систем (дыхательной, сердечно-сосудистой,
печени, почек).
9

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЛИТЕРАТУРА
1.	 К вопросу о тактике лечения больных с осложненными формами рака толстой кишки на современном
этапе / Сидоренко Ю. С. [и др.] // Проблемы колопроктологии. — 2002. Вып. 18. — С. 432–438.
2.	 Комплексное лечение осложненного колоректального рака / В. П. Сажин [и др.] // Хирургия. Журнал
им. Н.И. Пирогова. — 2010. — № 7. — С. 15–19.
3.	 Летальность после релапаротомий по поводу послеоперацонных перитонитов и других ранних внутрибрюшных осложнений / А. К. Ушкац, Э. В. Чернов, B. C. Качурин [и др.] // Материалы V Российског о научного
форума «Хирургия 2004». — М., 2004. — С. 192-193.

ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА
У ХВОРИХ НА РАК
ОБОДОВОЇ КИШКИ,
УСКЛАДНЕНИЙ
МНОЖИННИМИ
ДІАСТАТИЧНИМИ
РОЗРИВАМИ
О. І. Кондратюк

SURGICAL TACTICS IN
PATIENTS WITH COLON
CANCER COMPLICATED
BY MULTIPLE DIASTATIC
RUPTURES
A. I. Kondratyuk

10

4.	 Хирургическое лечение обтурационной кишечной
непроходимости, обусловленной раком левой половины ободочной кишки / М. Д. Дибиров, Б. С. Брискин,
Е. А. Малышев, А. Б. Джаджиев // Хирургия. — 2008.
— № 10. — С. 23-26.
5.	 Шалимов A. A. Хирургия пищеварительного тракта
/ A. A. Шалимов, В. Ф. Саенко. — К. : Здоров’я, 1987.
— 568 с.
6.	 Ятрогенная травма при лапароскопическом адгезиолизисе / В. И. Аверин, A. M. Махлин, В. И. Свирский
[и др.] // Тезисы II съезда Российской ассоциации эндоскопической хирургии. — М., 1999. — С. 11.

Резюме. Проаналізовано результати лікування 18 хворих
з тяжким розповсюдженим перитонітом, що виник на фоні
стенозуючого раку ободової кишки із розвитком діастатичних
перфорацій, яким виконувались санаційні оперативні втручання, показаннями до яких є індекс прогнозування релапаротомії більше 20 баів. Комплексне застосування резекції
кишки з пухлиною і відділу кишки із розривами та інтраопераційної колоносорбції, а у випадках множинних разривів –
субтотальної колектомії веде до двирогідоного зниження проявів ендогенної інтоксикації, а також рівня післяопераційних
ускоаднень і летальності.
Ключові слова: рак ободової кишки, діастатичні перфорації,
перитоніт, етапні оперативні втручання, колоносорбція.

Summary. The results of treatment of 18 patients with severe widespread peritonitis, which arose against the background of stenotic colon cancer with the development of diasthetic perforations, were carried out with sanatorial surgical intervention, indications for which
there is an index of relaparotomy prediction of more than 20 baum.
Bowel resection with tumor and ruptures and intraoperative colosorption in complex treatment and in cases of multiple discontinuities
- subtotal colectomy leads to a significant decrease in the manifestations of endogenous intoxication, as well as the level of postoperative
complications and lethality.
Key words: colon cancer, diastatic perforations, peritonitis, staging
surgical interventions, colonosorption.
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УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
СУБМИКРОСКОПИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТОНИКИ
МЕЗОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК БРЮШИНЫ
БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ
Резюме. ��������������������������������������������
Представлены нарушения ультраструктурной организации мезотелиальных клеток брюшины больных с опухолями тазовых органов. Показано, что изменения органелл
варьируют по глубине и степени выраженности от дистрофических до деструктивных. Течение катаболических внутриклеточных процессов в мезотелиальных клетках сопровождается очаговым разрушением ядерной мембраны, участков
наружных мембран и крист митохондрий, а также цитоплазматической мембраны. При этом в цитоплазме мезотелиальных клеток возрастает количество вторичных лизосом и
включений липидов. Часть мезотелиальных клеток подвергаются дегенеративным нарушениям внутриклеточных мембранных структур.
Нарушение субмикроскопической архитектоники митохондрий мезотелиальных клеток приводит к развитиюмитохондриальной дисфункции, что влечёт за собойснижение активности репаративных и синтетических внутриклеточных процессов.
Показано, что отдельные мезотелиальные клетки брюшинынаходится в фазе высокой функциональной активности,
что объясняется включением резервных компенсаторно-адаптационных внутриклеточных механизмов в ответ на течение
опухолевого процесса в тазовых органах.
Ключевые слова: брюшина, ультраструктура мезотелиаль�
ных клеток, митохондриальная дисфункция, опухоли тазовых
органов.

Введение
Вовлечение в опухолевый процесс соседних
органов малого таза наблюдается у 8-10 % впервые выявленных больных раком прямой кишки и у 20-25 % больных с рецидивным раком
прямой кишки, что может проявляться как
паратуморозной опухолевой инфильтрацией,
так и истинным проникновением опухоли в
мочевые или половые органы с образованием
ректо-везикальных либо ректо-вагинальных
свищей. Кроме того, инвазия первичной опухоли в соседние органы малого таза в 15-20 %
случаев наблюдается при опухолях яичников
и шейки матки у женщин, внеорганных забрюшинных саркомах, исходящих из мягких
тканей малого таза. Хирургическая коррекция
данной патологии крайне затруднена и требует
выполнения комбинированных оперативных
вмешательств с удалением единым блоком пораженных опухолью одной или более анатомических структур [1-5].
Целью исследования
Выявление особенностей ультраструктурных
изменениймезотелиальных клеток брюшины
у пациентов с опухолями тазовых органов.
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Материалы и методы
Материалом для исследования послужили
кусочки ткани брюшины больных с опухолями тазовых органов, взятые во время оперативного лечения. Кусочки ткани брюшины
для электронно-микроскопического исследования сразу после иссечения помещались в
каплю фиксатора и измельчались. Затем ткань,
для предварительной фиксации, переносили
в 2,5 % забуференный раствор глютаральдегида на 2-3 часа при температуре 4 °С. По окончании предварительной фиксации ткань промывали в буферном растворе и помещали для
окончательной фиксации в 1 % забуференный
раствор четырехокиси осмия на 2–3 часа при
температуре 4 °С. Дегидратацию осуществляли
в спиртах возрастающей концентрации и ацетоне. Ткань пропитывали в смеси эпоксидных
смол (эпон-аралдит) по общепринятым методикам. Полимеризацию блоков проводили в
термостате при температуре 60 °С в течение
двух суток. Из полученных блоков на ультрамикротоме УМТП-3 получали ультратонкие
срезы, монтировали их на электролитические
сеточки и, после контрастирования цитратом
свинца, изучали под электронным микроско11
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пом ЭМВ-100БР при ускоряющем напряжении
75 кв. Увеличение подбиралось согласно целям
исследования.
Результаты исследований и их обсуждение
Анализ субмикроскопической архитектоники мезотелиальных клеток больных с опухолями тазовых органов выявил полиморфные
нарушения органелл этих клеток, варьирующие по глубине и степени выраженности от
дистрофических до деструктивных.
Ядра мезотелиальных клеток имели неправильную форму, ядерная мембрана образовывала глубокие и мелкие инвагинации. Глыбки
конденсированного хроматина располагались
в непосредственной близости к внутренней
мембране ядерной оболочки. Гранулы деконденсированного хроматина и рибосомы диффузно рассеяны в центральной области матрикса ядра (рис. 1а). Перинуклеарные пространства неравномерно расширены и имели
вид электронно-прозрачных везикул. Ядерная
мембрана была разрыхлена, образовывала глубокие и мелкие инвагинации. В препаратах зачастую присутствовали мезотелиальные клетки имеющие ядра с множественными очагами
деструкции ядерной мембраны, а иногда и с
тотально разрушенными ядерными мембранами (рис. 1б).
Матрикс митохондрий имел, преимущественно, низкую электронную плотность и
содержал включения грубо комковатойконсистенции. Кристы и наружные мембраны подавляющего числа митохондрий были подвержены множественным очагам деструкции.В препаратах встречались и митохондрии с тотально
разрушенными наружными мембранами и
кристами,которые на электронных микрофотографиях имели вид вакуолей, заполненных
бесструктурным веществом, низкой электронной плотности (рис. 1в).Иногда разрушение
наружных мембран и крист, сопровождалось
гомогенизацией матрикса.
Цистерны гранулярного эндоплазматического ретикулума сильно расширены, на его
мембранах обнаруживалось небольшое количество рибосом. В отдельных мезотелиальных
клетках свободные рибосомы и полисомы в
цитоплазме практически отсутствовали (рис.
1г).Наряду с этим у небольшого количества
мезотелиальных клеток наблюдалась фрагментация мембран гранулярного эндоплазматического ретикулума. Цитоплазма мезотелиальных клеток имела низкую электронную
плотность, в ней выявлялись очень крупные
электронно-прозрачные вакуоли, характерные
для агонирующих клеток.
Пластинчатый цитоплазматический комплекс Гольджи, как правило,редуцирован, его
12

гладкие мембраны дезорганизованы и теряли
параллельную ориентацию. В некоторых мезотелиальных клетках гладкие мембраныпластинчатого цитоплазматического комплекса
Гольджи были представлены в виде фрагментов, состоящих из дегенеративно изменённых
мембран. В области его локализации обнаруживались многочисленные, различные по
величине аутофагосомы, в структуре которых
визуализировались фрагменты мембранных
структур, аморфные осмиофильные включения, а также крупные и мелкие включения
липидов.
В препаратах обнаруживались единичные
мезотелиальные клетки, содержащие очаги
некроза цитоплазмы, представляющие собой
скопления фрагментов дегенеративно-изменённых мембран и бесструктурного аморфного вещества различной электронной плотности (рис. 1д).
Цитоплазматическая мембрана мезотелиоцитов брюшины больных с опухолями тазовых
органов утолщена, разрыхлена, осмиофильна
и содержала большое количество участков лизиса и разрыхлений.Межклеточные пространства сильно расширены, что указывало на расхождение мезотелиальных клеток.
Базальная мембрана утолщена, имеет извилистой вид, обладает неравномерной толщиной и различной электронной плотностью.
Соединительнотканная основа брюшины состоит из эластических и коллагеновых волокон, которые обладают различной степенью
осмиофилии (рис. 1е).
Следует отметить, чтозначительная часть
мезотелиальных клеток находилась на достаточно высоком уровне функциональной активности.Митохондрии в них имели матрикс
средней электронной плотности, мелко гранулярную структуру и достаточно большое
количество укороченных крист. Наблюдалась
гиперплазия мембран гранулярного эндоплазматического ретикулума.Пластинчатый цитоплазматический комплекс Гольджи сильно
гипертрофирован, но при этом в области его
локализации обнаруживались в небольшом
количестве вторичные лизосомы и липидные
включения
Проведенное электронно-микроскопическое исследование мезотелиальных клеток
брюшины в условиях наличия опухолевого
процесса в тазовых органах выявило дистрофические, деструктивные и дегенеративные
нарушения органелл и внутриклеточных мембранных структур. Обнаруженные изменения
органелл мезотелиальных клеток носили полиморфный характер. Существенным нарушениям во всех мезотелиоцитах подвергаются
митохондрии, что свидетельствует о развитии
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Рис. 1 Ультраструктура мезотелиальных клеток брюшины больных с опухолями тазовых органов: а — просветление
матрикса ядра. х 58 000; б — тотальный лизис ядерной мембраны. х 60 000; в — деструкция митохондрий. х 48 000;
г — расширение цистерн эндоплазматической сети. х 62 000; д — некроз цитоплазмы. х 59 000;
е — скопленияколлагеновых волокон. х 55 000
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митохондриальной дисфункции и нарушении
внутриклеточной биоэнергетики.
Изменения субмикроскопической организации митохондрий характеризуются снижением уровня активности биоэнергетического
обеспечения репаративных и синтетических
процессов, что структурно проявляется резким расширением цистерн гранулярного эндоплазматического ретикулума и очаговой
деструкцией его мембран. В некоторых мезотелиальных клетках наблюдается и фрагментация мембран гранулярной эндоплазматической сети, как крайняя степень деструктивного процесса.
Деструктивные изменения в виде очагового разрушения ядерной мембраны, участков
наружных мембран и крист митохондрий, а
также цитоплазматической мембраны свидетельствуют о протекании катаболических
внутриклеточных процессов в мезотелиальных клетках брюшины больных с опухолями
тазовых органов. Структурно развитие катаболических процессов подтверждается появлением в цитоплазме мезотелиальных клеток
вторичных лизосом и включений липидов.
Наряду с этим, в отдельных мезотелиальных клетках брюшины, ультраструктурная
организация органелл свидетельствует о высокой функциональной активности. В них наблюдается гиперплазия мембран гранулярного
эндоплазматического ретикулума с увеличением количества рибосом на его мембранах,
что является структурным подтверждением
активации компенсаторно-адаптационных
резервных внутриклеточных механизмовв ответ на течение опухолевого процесса в тазовых
органах.

У части клеток катаболический процесс заканчивается необратимым тотальным разрушением органелл, внутриклеточных и цитоплазматических мембран.
Выводы
1. Нарушения ультраструктурной организации мезотелиальных клеток брюшины больных с опухолями тазовых органов варьируют
по глубине и степени выраженности от дистрофических до деструктивных.
2. Течение катаболических внутриклеточных процессов в мезотелиальных клетках
брюшины больных с опухолями тазовых органов сопровождается очаговым разрушением ядерной мембраны, участков наружных мембран и крист митохондрий, а также цитоплазматической мембраны. При
этом в цитоплазме мезотелиальных клеток
возрастает количество вторичных лизосом
и включений липидов. Часть мезотелиальных клеток подвергаются дегенеративнымнарушениям внутриклеточных мембранных
структур.
3. Нарушение субмикроскопической архитектоники митохондрий мезотелиальных клеток приводит к развитию митохондриальной
дисфункции, что влечёт за собой снижение
уровня активности репаративных и синтетических внутриклеточных процессов.
4. Отдельные мезотелиальные клетки брюшины находится в фазе высокой функциональной активности, что свидетельствует о включении резервных компенсаторноадаптационных внутриклеточных механизмов
в ответ на течение опухолевого процесса в тазовых органах.
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Резюме. Представлені порушення ультраструктурної організації мезотеліальних клітин очеревини хворих з пухлинами тазових органів. Показано, що зміни органел варіюють по
глибині і ступеню вираженості від дистрофічних до деструктивних. Перебіг катаболічних внутрішньоклітинних процесів в мезотеліальних клітинах супроводжується вогнищевим
руйнуванням ядерної мембрани, ділянок зовнішніх мембран і
крист мітохондрій, а також цитоплазматичної мембрани. При
цьому в цитоплазмі мезотеліальних клітин зростає кількість
вторинних лізосом і включень ліпідів. Частина мезотеліальних клітин піддаються дегенеративним порушенням внутрішньоклітинних мембранних структур.
Порушення субмікроскопічної архітектоніки мітохондрій
мезотеліальних клітин призводить до розвитку мітохондріальної дисфункції, що тягне за собою зниження активності
репаративних і синтетичних внутрішньоклітинних процесів.
Показано, що окремі мезотеліальні клітини очеревини знаходиться у фазі високої функціональної активності, що пояснюється включенням резервних компенсаторно-адаптаційних внутрішньоклітинних механізмів у відповідь на перебіг
пухлинного процесу в тазових органах.
Ключові слова: очеревина, ультраструктура мезотеліальних
клітин, мітохондріальна дисфункція, пухлини тазових органів

Summary. The article presents the descriptionof the peritoneal
mesothelialcells’ ultrastructural organelles pathology in patients with
the pelvic organs tumors. It is shown, that pathological changes in
organelles vary in depth and degree of severity from dystrophic to
destructive. The pathological course of the catabolic intracellular
processes in the mesothelial cells combines witha focal destruction
of the nuclear membrane, mitochondrial external membrane and its
cristae, and cytoplasmic membrane. In that case, the number of secondary lysosomes and lipid inclusions increases in the cytoplasm of
mesothelial cells. Part of the mesothelial cells have the degenerative
changes of the intracellular membrane structures.
The destruction of submicroscopic mitochondrial architectonic of
the mesothelial cells leads to development of mitochondrial dysfunction, which entails a decrease in the activity of reparative and synthetic intracellular processes.
It is shown also, that some of peritoneal mesothelial cells expressthe high level of functional activity and thatproves the activation
of compensatory-adaptive intracellular mechanisms in response to
the underlying tumorous process in the pelvic organs.
Key words: peritoneum, ultrastructure of mesothelial cells, mitochon�
drial dysfunction, pelvic organtumors
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОТОПОГРАФИЯ
ОЖОГОВОГО ПОРАЖЕНИЯ
Резюме. На основе проведенного сопоставления тепловизионных характеристик экспериментальной термической
травмы с гистологическими изменениями в обожженных тканях установлена четкая взаимосвязь между уровнем и продолжительностью экспозиции термического агента и тяжестью
повреждения структур кожи и интенсивности некробиотических и восстановительных процессов в ткани, что позволило
объективизировать диагностику глубины ожога по существующей клинической классификации.
Ключевые слова: ожоги, глубина поражения, тепловизионная
и гистологическая диагностика.

Введение
Своевременное эффективное лечение больных с ожоговой травмой в настоящее время
остается одной из актуальных задач современной медицины. Несмотря на значительный
прогресс в лечении больных с тяжелой ожоговой травмой, летальность среди пациентов
с данной патологией не снижается [4].
Тяжесть термической травмы определяется двумя основными факторами: площадью и
глубиной поражения. Особое значение ранняя
дагностика глубины ожога имеет для установления показаний к первичному хирургическому лечению [1].
Диагностика глубины ожога представляет значительные трудности. Это обусловлено тем, что
существующие методы с использованием красителей и ферментов, радионуклидные, гистологические исследования поражённых участков
кожи, определение pH обожжённой поверхности, термография имеют существенные методические трудности, как при выполнении, так
и в оценочных критериях. Поэтому, в основном,
диагностика глубины поражения основывается
на данных клинического осмотра [3].
Определение площади и глубины поражения тканей при термической травме имеет
принципиальное значение для выявления зон
глубоких дермальных повреждений, требующих раннего хирургического лечения. Однако в литературе нет четких положений касающихся объективизации диагностики глубины термических поражений, что служит
основой оценки тяжести пострадавших и во
многом определяет последующую тактику
их лечения [2].
Несмотря на бесспорность этиологического
фактора возникновения ожогов, оценке условий действия поражающего агента в реальных условиях которые в значительной степени определяют тяжесть термической травмы
и особенности её клинического течения уде16

ляется неоправданно недостаточное внимание. По сути механизму действия термического агента на ткани и последующей местной
и общей реакции организма в отечественной
литературе посвящена лишь одна серьёзная
монографическая работа, имеющая патофизиологический характер [5] .
Установлено, что местные гистологические
изменения в зоне термического повреждения
зависят от глубины и интенсивности прогревания ткани и продолжительности тканевой
гипертермии, в конечном итоге являясь основой морфологических аспектов регенерации
ожоговой раны [6].
Использовавшиеся для объективизации глубины поражения методы тканевой термометрии, термографии, дают крайне неоднородные, иногда противоположные результаты, не
могут дать объективной картины характеристики температурных полей. Наиболее современный безконтактный способ тепловизионного исследования позволяет получить объективную характеристику динамики изменения
температуры в процессе термического поражения и послеожогового термопатологического
процесса в целом [2].
Нами была поставленна задача усовершенствования способа определения глубины ожога, который позволяет на всей зоне ожогового
поражения выделить изотермальные участки
наиболее глубокого повреждения кожного покрова, которые требуют активной хирургической тактики.
Цель работы
Составление четкой термотопографической
картины ожогового поражения, в том числе
с детальной характеристикой послеожоговой
гипертермии тканей и установления зависимости результатов гистологических изменений
в зоне ожога от уровня и продолжительности
периода гипертермии тканей.
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Материалы и методы исследований
Эксперименты выполнены на 17 крысахсамцах линии Вистар массой тела 200-220 г.
Операции выполнялись под воздущно-эфирным наркозом . Содержание и уход за животными производились в соответствии с положениями Страсбургской конференции условиях
вивария ННЦ «Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины».
Выведение из опыта проводилось путем декапитации в состоянии наркоза. В условиях
наркоза крысу фиксирывали в станке. Проводили эпиляцию шерсти на спинке (рис. 1).
При этом обнажалась площадка размерами
6–6,5 × 5–5,5 см, на которую производили
термическое воздействие.

Рис. 2. Термоаппликатор

Рис. 1. Тепловизионная картина операционного поля экспериментального животного перед моделированием ожога.

Моделировался контактный ожог специально созданным электронагревателем с округлой
рабочей площадкой диаметром 2 см, нагреваемую в рабочем режиме при средней температуре до +210,5 °C (рис. 2). Выполнялось 4
контактных термовоздействия с экспозицией:
1–15 сек, 2–10 сек, 3–5 сек, 4–2 сек (рис. 3).
Стандартное расположение воздействий указанно на рисунке, сила давления – вес изделия. По характерному виду изменений кожи,
подтвержденными гистологическими исследованиями, термовоздействие в 1 зоне соответствовало ожогу III степени, во 2 зоне – II
б степени, в 3 – II а степени и в 4 – I–II а
степени, что подтверждено дальнейшим динамическим наблюдением за течением раневого
процесса. Расстояние между аппликациями
1 – 1,2 см. Экспозиция термовоздействия составляла 15, 10, 5 и 2 секунды.
Для измерения температуры использовался
тепловизор Ti32 производства Fluke Corporation
(USA) с оценкой полученных результатов
оригинальной програмой Smart View.
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Рис. 3. Вид ожоговых поверхностей в 4 зонах после
нанесения температурных воздействий

Для гистологического исследования вырезали кусочки поврежденной кожи на границе
с неповрежденной кожей. Кусочки фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина. Затем материал подвергался стандартной проводке через спирты увеличивающейся
концентрации, жидкость Никифорова (96 %
спирт и диэтиловый эфир в соотношении 1:1),
хлороформ, после чего заливался парафином.
Из приготовленных таким образом блоков делались серийные срезы толщиной 4-5 мкм.
Препараты окрашивались гематоксилином
и эозином и по методу ван Гизона.
Каждый исследуемый случай подвергался
обзорной микроскопии, при которой оценивался общий характер поражения кожи, состояние сосудистого русла, а также интенсивность вторичных изменений (кровоизлияния,
некроз, отек, воспаление).
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Комплекс гистологических исследований
проводился на микроскопе Primo Star (Carl
Zeiss) с фотокамерой «Pover Shot G7» (Canon).

Тепловизионное измерение температуры
убедительно свидетельствует о существенной
неоднородности температурных полей в различный участках зоны ожога (разрешающая
способность матрицы тепловизора 320х240),
что связано неоднородной структурой кожного покрова и подлежащих тканей и неравномерностью микроциркуляторного русла.
После нанесения экспериментального ожога
отмечалось существенное повышение температуры, уровень которого определялся экспозицией термического агента и сроками наблюдения (рис. 5, 6, 7, 8)

Результаты исследований и их обсуждение
В процессе выполнения работы произведено сопоставление температурных полей в зоне
ожога с гистологическими изменениями в пораженных тканях.
На рисунке 4 представлено тепловизионная
картина интактной кожи крысы до нанесения
термической травмы.

Рис. 4. Тепловизионные параметры температуры
неповрежденной кожи экспериментального
животного

Данные об уровне температуры на поверхности ожога в динамике наблюдения приведены
в таблице 1.

Рис. 5. Тепловизионный снимок ожога с экспозицией
термического воздействия 2 сек. непосредственно
после нанесения ожога

Таблица 1
Результаты тепловизионного исследования термических поражений
Экспозиция
ожога, с

15

10

5

2

tºC
макс
мин.
сред.
граница
макс
мин.
сред.
граница
макс
мин.
сред.
граница
макс
мин.
сред.
граница

1с
218,3
136,6
177,2
89,6
193,9
106,4
125,1
97,2
77,8
68,3
71,9
52,9
69,5
58,3
66,1
50,6

5с
87,7
67,1
80,3
63,4
81,8
65,1
71,1
59,4
62,2
56,0
60,2
48,1
56,7
49,2
53,9
43,9

10 с
79,8
62,1
72,4
58,5
71,3
55,8
62,0
53,8
56,3
49,9
54,3
44,7
51,8
46,2
49,7
41,7

Время после ожога
15 с
20 с
74,4
71,5
58,7
52,7
67,2
64,3
54,5
51,3
58,2
63,9
53,9
50,8
59,0
55,9
51,9
48,4
52,8
51,7
43,2
41,1
50,1
49,0
42,0
40,8
50,7
49,6
44,5
44,2
48,8
46,6
41,1
40,1

2 мин
64,9
52,4
59,0
50,7
51,7
42,4
46,9
40,9
48,6
41,6
45,4
40,1
43,2
39,6
37,3
35,1

5 мин
35,3
34,1
34,8
35,8
33,4
32,8
34,1
34,7
36,5
35,1
35,9
34,1
35,6
33,5
34,8
34,5

10 мин
33,6
32,8
33,1
34,5
33,7
32,2
32,9
33,9
33,5
32,8
33,2
32,7
35,1
32,8
34,1
34,3

Примечание: температура паяльника перед термовоздействием – макс. 286,9 °C, мин. — 143,2 °C,
средн. — 210,5 °C. Неравномерность температуры площади паяльника объясняется разноудаленностью
участков площади от теплового потока, граница - температура по границе ожога и неповрежденной
кожи.
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прямая зависимость между термодинамикой
ожогового поражения и степенью и выраженностью деструкции тканей. Результаты гистологических показателей приведены в таблице
2(находится в дополнительном файле), которые иллюстрируются рисунками 9–12.

Рис. 6. Тепловизионный снимок ожога с экспозицией
термического воздействия 2 сек. через 10 минут
после нанесения ожога

Рис. 9. Обожженная кожа крысы через 1 час после
термического воздействия с экспозицией 2 сек.
Зональный коагуляционный некроз эпидермиса
и дермы. Окраска гематоксилином и эозином. × 100

Рис. 7. Тепловизионный снимок ожога с экспозицией
термического воздействия 15 сек. непосредственно
после нанесения ожога

Рис. 10. Обожженная кожа крысы через 1 час после
термического воздействия с экспозицией 15 сек.
Коагуляционный некроз эпидермиса и дермы.
Окраска гематоксилином и эозином. ×100

Анализ динамики морфологических изменений кожи крыс и сопоставление его с
тепловизионными данными при моделировании термической травмы различной продолжительностью термического воздействия
и в разные сроки с момента нанесения ожога
позволяет сделать следующие выводы.
Рис. 8. Тепловизионный снимок ожога с экспозицией
термического воздействия 15 сек. через 10 минут
после нанесения ожога

Произведено сопоставление данных тепловизионного измерения с результатами гистологического исследования. При этом выявлена
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Выводы
Обнаружена четкая прямая взаимосвязь
между продолжительностью экспозиции термического агента, определяющая уровень
гипертермии тканей и степенью тяжести повреждений структур кожи и интенсивностью
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Рис. 11. Обожженная кожа крысы через 14 суток после
термического воздействия с экспозицией 2 сек.
Формирование и отслоение тонкого струпа.
Регенерация эпидермиса. Окраска гематоксилином
и эозином. ×100

Рис. 12. Обожженная кожа крысы через 14 суток после
термического воздействия с экспозицией 15 сек.
Отслоение толстого струпа с формированием
грануляций. Начальная краевая регенерация
эпидермиса. Окраска гематоксилином и эозином.
×100

реактивных изменений в коже в разные сроки
после термической травмы.
Экспозиция термического агента продолжительностью 15 секунд вызывает наиболее
тяжелое повреждение структур кожи с существенным замедлением начала и интенсивности процессов регенерации, что соответствует ожогу III степени. Действие термического
агента продолжительностью 10 секунд вызывает повреждение структур кожи средней степени тяжести с умеренным замедлением начала и интенсивности процессов регенерации,
что характерно для ожога IIб степени. Влияние термического агента продолжительностью

5 секунд вызывает повреждение структур кожи
средней степени тяжести с достаточно ранним
началом и активным уровнем процессов регенерации, соответствующее IIа степени. Экспозиция термического агента продолжительностью 2 секунды вызывает повреждение структур кожи легкой степени тяжести с ранним
и активным началом процессов регенерации,
соответствующее I - IIа степени.
При использовании тепловизионного метода
не подтверждена описанная ранее в литературе выраженная продолжительность (от 10 минут до 1 часа) послеожоговая гипертермия тканей выше критической температуры (45 °С).
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Резюме. На основі виконаного співставлення тепловізійних
характеристик експериментальної термічної травми с гістологічними змінами в обпечених тканинах встановлена чіткий
взаємозв’язок між рівнем та тривалістю дії термічного агента
та тяжкістю ураження структур шкіри і інтенсивністю некробіотичних та відновлювальних процесів в тканинах, що дозволило об’єктивізувати діагностику глибини опіку за існуючої
клінічної класифікації.
Ключові слова: опіки, глибина ураження, тепловізійна та гіс�
тологічна діагностика.
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COMPARATIVE
THERMOTOPOGRAPHY
OF BURN DAMAGE.
V. V. Boyko, A. V. Kravtsov,
Yu. I. Isaev, Yu. I. Kozin,
T. A. Kurbanov, N. Yu. Moseyko
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Summary. Based on the comparison of the thermal imaging characteristics of the experimental thermal trauma with histological
changes in the burned tissues, a clear relationship was established
between the level and duration of exposure of the thermal agent and
the severity of damage to the skin structures and the intensity of necrobiotic and restorative processes in the tissue, which allowed to objectify the diagnosis of the depth of the burn according to the existing
clinical classification.
Key words: burns, depth of lesion, thermal imaging and histological
diagnostics.
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ДИСФУНКЦІЇ
МЕЙБОМІЄВИХ ЗАЛОЗ У ХВОРИХ
НА АСИМПТОМАТИЧНУ ДІАБЕТИЧНУ
ПОЛІНЕЙРОПАТІЮ
Резюме. Причиною виникнення дисфункції мейбомівих
залоз може бути порушення їх іннервації внаслідок діабетичної
полінейропатії. В дослідженні брала участь група хворих
на асимптоматичну діабетичну полінейропатію та ДМЗ у
кількості 77 осіб (50,6 % жінок, 49,4 % чоловіків). Вік пацієнтів від 46 до 69 років. Група була розділена на основну (54 особи,
отримували комплексне лікування) та контрольну (23 особи,
отримували лікування тільки ДМЗ). Тест Ширмера у пацієнтів
основної групи через 21 день та через 2 місяці зменшився
в середньому на 0,27±0,02 мм, в той час, як в контрольній
групі він зменшився на 3,98±0,05 мм. Тест Норна у пацієнтів
основної групи через 21 день та через 2 місяці зменшився
в середньому на 0,45±0,12 мм, в той час, як в контрольній
групі він зменшився на 2,35±0,22 мм OPI тест за цей період
зменшився в основній групі на 0,04±0,02, а в контрольній - на
0,21±0,02 (р<0,001), в основній групі відмічалось покращення
мейбографії до 0 ступеня впродовж 1-го місяця, покращення
якості секрету до 0 ступеня впродовж 2-х місяців, покращення
секреторної здатності МЗ до 0 ступеня з 5-го дня лікування
до 2-х місяців, у порівнянні з відповідними показниками до
лікування. Досліджувані показники в основній групі були
достовірно більшими через 21 день, 2 місяці ніж в контрольній
і терапевтичний ефект після лікування тривав більше. Отже
запропонований нами спосіб комплексного лікування
дисфункції мейбомієвих залоз у хворих на асимптоматичну
діабетичну полінейропатію дозволяють досягнути виразного
позитивного стійкого ефекту у 95,7 % хворих.
Ключові слова: дисфункція мейбомієвих залоз, діабетична
полінейропатія, Ширмер тест, секреція мейбоміевих залоз.

Вступ
ДМЗ є хронічною, дифузної патологією мейбомієвих залоз, що характеризується блокадою
вивідних протоків та якісними або кількісними змінами в залозистій секреції. Це призводить до зміни ліпідного шару слізної плівки,
симптомів подразнення очей, клінічно вираженого запалення очної поверхні [2]. ДМЗ не
загрожує втратою зору, проте впливає на якість
життя пацієнтів. Аномальні ліпіди чинять негативний вплив на якість слізної плівки, що
призводить до дискомфорту і зниження зору [1].
Відомо, що мейбомиєві залози мають парасимпатичну іннервацію [3]. Можливо припустити, що діабетична полінейропатія, яка
вражає нервові волокна і їх відростки в центральній і периферичній нервовій системі, може призводити до розвитку ДМЗ. Тому актуальним залишається питання з визначення
особливостей лікування ДМЗ у хворих на діа22

бетичну полінейропатію та дослідити за допомогою якою схеми можливо досягти стійкого
терапевтичного ефекту.
Мета дослідження
Підвищити ефективність лікування дисфункції мейбомієвих залоз у хворих на асимптоматичну діабетичну полінейропатію.
Матеріали та методи досліджень
В дослідженні брала участь група хворих на
асимптоматичну діабетичну полінейропатію
(N1A і N1B стадії) та ДМЗ у кількості 77 осіб
(39 жінок – 50,6 %, та 38 чоловіків – 49,4 %). Вік
пацієнтів коливався від 46 до 69 років.
Хворі на ДМЗ та асимптоматичну діабетичну полінейропатію в свою чергу були розділені
на основну та контрольну групи (табл. 1), для
наглядної демонстрації переваги запропонованого нами методу лікування.
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Таблиця 1
Розподіл пацієнтів з ДМЗ та асимптоматичною
діабетичною полінейропатію на основну та контрольну
групи
Стадії ДМЗ

Основна група (n=54)
Кількість осіб (%)

I
II
III
IV

25 (46,3 %)
21 (38,9 %)
6 (11,1 %)
2 (3,7 %)

Контрольна група
(n=23)
Кількість осіб (%)
11 (47,8 %)
8 (34,8 %)
3 (13,0 %)
1 (4,4 %)

Основна група окрім лікування ДМЗ в залежності від стадії тяжкості отримували ще й
терапію діабетичної полінейропатії за розробленою нами схемою. Контрольна група отримували лише лікування ДМЗ в залежності від
стадії тяжкості.
Згідно нашої схеми, усім хворим основної
групи на фоні цукровознижуючої терапії призначали берлітіон 600 мг по 1 табл. 1 раз на добу
2 місяці
Для лікування I стадії ДМЗ - гігієнічні процедури (вмивання з милом або скрабом 2 р/д,
для обробки краю повік призначали серветки
Блефаклін 2 р/д), теплі компреси на область
повік (40 °) 1 р/д на 5-7 хвилин 10 днів.
Для лікування ДМЗ II стадії окрім гігієнічних процедур і теплих компресів - масаж повік
№10 кожен день, на час масажу Макситрол по
1 кап 2 р/д, Окомістин по 1 кап. 2 р/д, Сістейнбаланс по 1 кап 2-3 р/д, Нутроф тотал по 1 кап
1 р/д під час їжі 2 міс.
Для лікування ДМЗ II стадії до всього вище перерахованого, що застосовувалося для
I та II стадії - зондування мейбомієвих залоз із
подальшим їх дренуванням, Тетрациклінову
мазь на ніч 10 днів.
Для лікування IV стадії ДМЗ призначали
Тетрациклін 100 мг по 2 таб. 3 р/д 7-10 днів.
Класифікували ДМЗ за ступенем тяжкості
(Міжнародний Звіт по ДМЗ, 2011 р.),згідно якої
виділяють 4 стадії: I (безсимптомна), II, III та
IV [4].
Так як основними симптомами патології
структури і функціонального стану мейбомієвих залоз у хворих на діабетичну полінейропатію було зниження стабільності слізної плівки,
зменшення кількості нормально функціонуючих залоз, тому для контролю ефективності
лікування використовували окрім стандартних методів дослідження: тест Ширмера, тест
Норна, OPI тест, контактну мейбографію з використанням зеленого світла, компресійний
тест для оцінки видільної здатності та якості
секрету мейбомієвих залоз. Обстеження проводили до лікування, через 5, 10, 21 днів, 2 та
6 місяців.
Компресійний тест для оцінки видільної
здатності і якості секрету МЗ проводили за щілинною лампою «PS-615» фірми Topcon шляKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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хом палацьової компресії повік на скляній
паличці. При цьому дослідженні захоплюється одна третина повік в центральній частині (близько 5 мейбомієвих залоз) і після невеликої компресії оцінюється функціональна
здатність залоз. Залежно від кількості залоз,
які нормально виділяють секрет визначають
ступінь порушення видільної здатності залоз:
0 ступінь або 0 балів- усі залози нормально
функціонують;
1 ступінь або 1 бал - 3-4 залози функціонують;
2 ступінь або 2 бали - 1-2 залози функціонують;
3 ступінь або 3 бали – жодна із залоз не виділяє секрет.
Тест дозволяє визначити мінімальну кількість залоз, необхідних для забезпечення адекватного ліпідного шару сльози. Якщо більшість
залоз нормально функціонують, то існує низька ймовірність розвитку синдрому сухого ока,
а якщо менше 4-х, то висока (Korb, 2005) [5].

Рис. 1. Компресійний тест у пацієнта з ДМЗ

Крім секреторної здатності залоз, також оцінювали якість секрету, що виділився. Показники досліджували у 8 залоз в центральній
частині повік і брали середній показник. Секрет залоз оцінювали в залежності від змін і
визначали ступінь порушення від 0 до 3. Де:
0 ступінь або 0 балів (мінімальні зміни секрету) - прозорий секрет;
1 ступінь або 1 бал (легкі зміни секрету) —
мутний секрет;
2 ступінь або 2 бали (помірні зміни секрету) —
мутний секрет з гранулами;
3 ступінь або 3 бали (значні зміни секрету) —
секрет у вигляді «зубної пасти» [6].
OPI (Ocular Protection Index) визначали відношенням показників проби Норна до середнього часу між миготінням. Час засікали за
допомогою секундоміра і проводили дослідження 2-3 рази, як результат брали середнє
арифметичне з отриманих даних. Якщо показник дорівнює 1, то це означає, що ����
кожне миготіння відповідає оновленню слізної
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плівки. Тобто, у кого ці показники нижче
1 мають суттєві проблеми зі сльозою [7].
Контакна мейбографія з використанням
зеленого світла (патент України на корисну
модель № 112809 від 26.12.2016), проводилася
за допомогою діафаноскопа Heine HK — 150-2
multi, освітлення змінювалося на волоконному
вході, на щілинній лампі TOPCON-PS61E.
Фотофіксація проводилася за допомогою
фотокамери DeltaOptical
���������������������������������
PRO 1.3 Мп, встановленої замість окуляра вище названої щілинної
лампи. Після вивороту повіки, до зовнішньої
її поверхні приставляли накчінечник діафаноскопу, просвічували повіку зеленим світлом
і оцінювали кількість і стан мейбомієвих залоз. Отримані дані, оцінювалися за допомогою
спеціальної шкали (Pult et al., 2012). Відповідно
до цієї шкали можливо оцінити ступінь зменшення кількості МЗ на досліджуваній площі
і визначити ступінь тяжкості ураження мейбомієвих залоз, де:
• ступінь 0: ≈ 0% якщо немає змін на всьому
протязі досліджуваної області;
• ступінь 1: ≤ на 25% площі повіки відзначається зменшення кількості МЗ;
• ступінь 2: на 26% -50% площі повіки відзначається зменшення кількості МЗ;
• ступінь 3: на 51% -75% площі повіки відзначається зменшення кількості МЗ;
• ступінь 4: .на> 75% площі повіки відзначається зменшення кількості МЗ.
Результати досліджень та їх обговорення
Сумарна сльозопродукція у хворих на
асимптоматичну діабетичну полінейропатію
після початку лікування поступово підвищувалася (р<0,001) в обох групах і була максимальною на 10-й день лікування (13,97±0,07 мм

в основній групі і 13,16±0,03 мм – в контрольній групі), причому достовірна позитивна динаміка відмічалась у всіх хворих. Тест
Ширмера у пацієнтів основної групи на 10-й
день лікування збільшився на 4,7±0,02 мм, а в
контрольній групі - на 4,03±0,05 мм.
Достовірної різниці між результатами тесту Ширмера в основній групі через 10 днів
(13,97±0,07 мм), 21 день (13,62±0,15 мм) та
2 місяці (13,11±0,38 мм), після початку лікування не виявлено. Через 6 місяців цей показник (12,36±0,09 мм), залишався більшим від
такого до лікування.
В контрольній групі через 21 день після початку лікування відбувалося поступове зниження сльозопродукції (11,45±0,17 мм)
і вже через 2 місяці (9,18±0,23 мм) та 6 місяців
(9,14±0,03 мм) цей показник достовірно не відрізнявся від такого до лікування, як це показано на рис. 1.
Стабільність слізної плівки за результатами тесту Норна у хворих на асимптоматичну
діабетичну полінейропатію через 5 днів (основна група — (8,79±1,1) с, контрольна група —
(8,11±1,03) с), 10 днів (основна група —
(9,9±0,21) с, контрольна група — (9,48±0,43) с),
після початку лікування підвищувалася у порівнянні з показником до лікування (основна
група - 7,2±1,6 с, контрольна група - 7,26±1,3 с)
(р<0,001), причому достовірна позитивна динаміка відмічалась у всіх хворих.
Тест Норна у пацієнтів основної групи на 10-й
день лікування збільшився на (2,7±0,04) с, а в
контрольній групі він збільшився на (2,22±0,03) с.
Показники тесту Норна в основній групі
через 21 день (9,82±0,11 с) та через 2 місяці
(9,45±0,27 с) достовірно не відрізнялись від
максимального (9,9±0,21 с), але через 6 місяців

Рис. 1. Показники тесту Ширмера у хворих на асимптоматичну стадію діабетичної полінейропатії в основній та контрольній групах в динаміці спостереження.
Примітка. * - достовірна відмінність між середніми значеннями відповідних показників до лікування та в динаміці спостереження.
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результат цього тесту становив 7,76±0,79 с і достовірно не відрізнявся від такого до лікування. В контрольній групі достовірної різниці
між результатами на 10 та 21 день після початку лікування не було, однак, через 2 місяці
стабільність слізної плівки знову знижувалася
(на 2,35±0,27 с від максимального показника
на 10-й день лікування) і через 6 місяців вона
становила - 7,06±0,33 с, що було нижче, ніж до
лікування. Згідно графіку, в основній групі
результати тесту Норна були більшими ніж в
контрольній групі, і не так стрімко знижувалися в продовж 21 дня, 2, 6 місяців після лікування, як це показано рис. 2.
Результати OPI тесту в досліджуваних групах також поступово збільшувались після початку лікування у порівнянні з показником
до лікування і були максимальними на 10-й

день (в основній групі - 0,92±0,03, в контрольній групі - 0,9±0,02). OPI у пацієнтів основної
групи на 10-й день лікування збільшився на
0,24±0,02, у контрольній групі - на 0,2±0,02.
Однак, через 2 місяці показники OPI тесту
поступово знижувалися (в основній групі на
0,05±0,02 і в контрольній групі на 0,21±0,02 с)
і через 6 місяців відмічалось зниження показника в обох групах. Причому в основній групі
цей показник становив 0,79±0,02 і достовірно
був більшим, ніж до лікування. В групі контролю цей показник становив 0,68±0,02, що
був меншим ніж до лікування, що показано
на рис. 3.
Як видно з таблиці 5.1. в основній групі за
даними мейбографії позитивна динаміка спостерігалась через 10 днів після початку лікування та зберігалась до 21-го дня (0 ступінь)

Рис. 2. Показники тесту Норна у хворих на асимптоматичну стадію діабетичної полінейропатії в основній та контрольній
групах в динаміці спостереження.
Примітка. * - достовірна відмінність між середніми значеннями відповідних показників до лікування та в динаміці спостереження.

Рис. 3. Показники тесту OPI у хворих на асимптоматичну стадію діабетичної полінейропатії в основній та контрольній
групах в динаміці спостереження.
Примітка. * - достовірна відмінність між середніми значеннями відповідних показників до лікування та в динаміці спостереження.
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Таблиця 2
Показники мейбографії, секреторна здатність МЗ та якість секрету у хворих на асимптоматичну діабетичну
полінейропатію в основній та контрольних групах в динаміці спостереження (Mо)
Основна група (n=54)

До лікування
Через 5 д.
Через 10 д.
Через 21 д.
Через 2 міс.
Через 6 міс.

Контрольна група (n=23)

Контактна
мейбографія

Секреторна
здатність МЗ

Якість секрету

Контактна
мейбографія

Секреторна
здатність МЗ

Якість
секрету

1
1
0*
0*
1
1

1
1
0*
0*
0*
1

1
0*
0*
0*
0*
1

1
1
0*
1
1
1

1
1
0*
0*
1
1

1
0*
0*
0*
1
1

Примітка. * - достовірна відмінність між показниками, що найчастіше зустрічається у хворих до лікування та в динаміці спостереження, n – кількість осіб.

(р<0,001), після чого знову була такою, як і до
лікування (1 ступінь). Секреторна здатність
покращувалась на 10-й день і була такою (0
ступінь) до 2-го місяця після лікування, після
чого знову достовірно не відрізнялась від такої,
як до лікування (1 ступінь). Якість секрету покращувалась вже на 5-й день (0 ступінь) і лише
через 6 місяців знову поверталась до такого
стану, як до лікування (1 ступінь).
В контрольній групі за даними мейбографіі
також спостерігалась позитивна динаміка після початку лікування і була максимальною на
10-й день (0 ступінь), після чого знову знижувалась і достовірно не відрізнялась від такої до
лікування. Секреторна здатність покращувалась на 10-й день і була такою (0 ступінь) до 21го дня після лікування, після чого знову достовірно не відрізнялась від такої, як до лікування
(1 ступінь). Якість секрету покращувалась вже
на 5-й день (0 ступінь) і через 2 місяців знову
поверталась до такого стану, як до лікування
(1 ступінь).
Висновки
Після початку лікування у всіх хворих з
ДМЗ та асимптоматичною ДПН досліджувані показники поступово збільшувались і
були максимальними на 10 день, як в основній групі, так і в контрольній. Тест Ширмера у пацієнтів основної групи через 21 день
та через 2 місяці зменшився в середньому на
0,27±0,02 мм, в той час, як в контрольній групі він зменшився на 3,98±0,05 мм. Тест Норна у пацієнтів основної групи через 21 день
та через 2 місяці зменшився в середньому на
0,45±0,12 мм, в той час, як в контрольній групі він зменшився на 2,35±0,22 мм OPI тест
за цей період зменшився в основній групі
на 0,04±0,02, а в контрольній — на 0,21±0,02
(р<0,001), в основній групі відмічалось покра-
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щення мейбографії до 0 ступеня впродовж 1-го
місяця, покращення якості секрету до 0 ступеня впродовж 2-х місяців, покращення секреторної здатності МЗ до 0 ступеня з 5-го
дня лікування до 2-х місяців, у порівнянні з
відповідними показниками до лікування. Це
свідчить про те, що майже у всіх пацієнтів
основної групи після досягнення максимальних значень, показники досліджуваних тестів
залишалися в середньому на такому ж рівні
в продовж 2-х місяців, після чого поступово
знижувались. В контрольній групі відзначалось короткочасне покращення показників (до
10-21 дня), після чого, вони знову знижувались
і достовірно не відрізнялись від таких до лікування.
Отже, при використанні запропонованої нами схеми лікування, що включала лікування
ДМЗ та додаткове призначення берлітіону 600
мг 1 раз на день протягом 2 місяців у хворих на
асимптоматичну діабетичну полінейропатію
через 10, 21 день та через 2 місяці після початку лікування відмічалося покращення якості
секрету, підвищувалася секреторна здатність,
збільшувалась кількість функціонуючих залоз, покращувалась стабільність слізної плівки у порівнянні з відповідними показниками
до лікування. Запропонований нами спосіб
комплексного лікування дисфункції мейбомієвих залоз у хворих на асимптоматичну діабетичну полінейропатію дозволяють досягнути виразного позитивного стійкого ефекту
у 95,7 % хворих.
Однак, через 6 місяців функціональний
стан мейбомієвих залоз достовірно не відрізнявся від такого до лікування в усіх групах
спостереження, що дозволяє рекомендувати повторні курси лікування ДМЗ 2 рази на
рік у хворих на асимптоматичну діабетичну
полінейропатію.
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Резюме. Причиной возникновения дисфункции мейбомивих желез может быть нарушение их иннервации, в результате
диабетической полинейропатии. В исследовании участвовала группа больных асимптоматическая диабетической полинейропатии и ДМЖ в количестве 77 человек (50,6% женщин, 49,4% мужчин). Возраст пациентов - от 46 до 69 лет.
Группа была разделена на основную (54 человека, получали лечение согласно разработанной схеме) и контрольную
(23 человека, получавших лечение только ДМЖ). Тест Ширмера у пациентов основной группы через 21 день и через 2 месяца уменьшился в среднем на 0,27 ± 0,02 мм, в то время, как
в контрольной группе он уменьшился на 3,98 ± 0,05 мм. Тест
Норна у пациентов основной группы через 21 день и через 2
месяца уменьшился в среднем на 0,45 ± 0,12 мм, в то время,
как в контрольной группе он уменьшился на 2,35 ± 0,22 мм
OPI тест за этот период уменьшился в основной группе на
0,04 ± 0,02, а в контрольной — на 0,21 ± 0,02 (р <0,001),
в основной группе отмечалось улучшение мейбографии до
0 степени в течение 1-го месяца, улучшение качества секрета в
0 степени в течение 2-х месяцев, улучшения секреторной способности МЗ до 0 степени с 5-го дня лечения до 2-х месяцев,
по сравнению с соответствующими показателями до лечения.
Исследуемые показатели в основной группе были достоверно больше через 21 день, 2 месяца после лечения, чем в контрольной и терапевтический эффект длился дольше. Таким
образом, предложенный нами способ комплексного лечения
дисфункции мейбомиевых желез у больных асимптоматической ДПН позволяют достичь выразительного положительного стойкого эффекта в 95,7% больных.
Ключевые слова: дисфункция мейбомиевых желез, диабети�
ческая полинейропатия, тест Ширмера, секреция мейбомиевых
желез.
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PECULIARITIES OF
TREATMENT OF
MEIBOMIAN GLANDS
DYSFUNCTION IN
PATIENTS WITH
ASYMPTOMATIC DIABETIC
POLYNEUROPATHY
L. I. Ivzhenko, P. A. Bezdetko
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Summary. Diabetic polyneuropathy can be the reason of MGD.
The study involved a group with patients with asymptomatic diabetic
polyneuropathy and MGD — 77 people (50,6% of women, 49,4% of
men). Age of patients — 46–69 years. The group was divided into
a main (54 persons gave a comprehensive treatment) and control
(23 persons who were treated only MGD). The Schirmer’s test in patients of the main group at 21 days and in 2 months decreased by an
average of 0.27 ± 0.02 mm, while in the control group it decreased
by 3.98 ± 0.05 mm. The Norn’s test in patients in the main group at
21 days and in 2 months decreased by an average of 0.45 ± 0.12 mm,
while in the control group it decreased by 2.35 ± 0.22 mm. OPI test
for this period decreased in the main group by 0,04 ± 0,02, and in
the control group — by 0,21 ± 0,02 (p <0,001), in the main group),
In the main group there was an improvement in meibography to 0
degrees during the 21 days, improvement of the secret quality to 0
degree within 2 months, improvement secretor of MG capacity to 0
degree from the 5th day of treatment up to 2 months, compared with
those of before treatment. The studied parameters in the main group
were significantly higher in 21 days, 2 months than in the control
and therapeutic effect after treatment continued longer. The complex
treatment of meibomian gland dysfunction in patients with asymptomatic diabetic polyneuropathy suggested by us allows achieving
a positive stable effect in 95.7% of patients.
Key words: meibomian glands dysfunction, diabetic polyneuropathy,
Schirmer’s test, contact meibography, meibomian gland secretions.
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КЛІНІКО-ТОМОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
УРАЖЕННЯ ЗОРОВОГО НЕРВА ЗАЛЕЖНО
ВІД ТОВЩИНИ РЕШІТЧАСТОЇ ПЛАСТИНИ СКЛЕРИ
У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Резюме. На основі даних обстеження 575 хворих на цукровий діабет II типу та 50 осіб контрольної групи, що не мали
цукрового діабету, було виявлено, що у хворих на цукровий
діабет відмічається потовщення решітчастої пластини склери
у порівнянні до показника здорових осіб відповідного віку, в
середньому у 1,9 разів, причому у більшості очей хворих на цукровий діабет (78,6 %) відмічалося незначне потовщенням решітчастої пластини склери (<700 мкм), у 17,6 % очей - середнє
потовщення (700-900 мкм), у 3,8 % очей - значне потовщення
(>900 мкм). Ураження зорового нерва посилювалось з потовщенням решітчастої пластини склери у хворих на цукровий
діабет: гострота зору у хворих із середнім та значним потовщенням решітчастої пластини відповідно у 1,9 й 2 разів була
менше, поріг електричної чутливості за фосфеном у хворих
із середнім та значним потовщенням решітчастої пластини
у 3 рази перевищував, показник локального витончення комплексу гангліонарних клітин сітківки (FLV) у хворих із середнім та значним потовщенням решітчастої пластини у 13,2 та
16,4 разів відповідно перевищував, середня товщина перипапілярних волокон сітківки у хворих із середнім потовщенням
решітчастої пластини на 38,9 % перевищувала, а у хворих зі
значним потовщенням решітчастої пластини - на 15,5 % була
меншою відповідних показників у здорових осіб.
Ключові слова: цукровий діабет, ураження зорового нерва,
товщина решітчастої пластини склери, показник локального
витончення комплексу гангліонарних клітин сітківки, товщина
перипапілярних волокон сітківки.

Вступ
Відомо, що біомеханіка головки зорового нерва залежить від анатомічних та фізико-хімічних властивостей решітчастої пластини
склери [1, 6, 9, 10] та впливає на її здатність
забезпечувати морфологічну та функціональну підтримку нервових волокон. Структурні
зміни решітчастої пластини можуть призвести до деформації пор та безпосереднього ураження волокон зорового нерва, що проходять
крізь них [2]. Крім того, деформація решітчастої пластини зумовлює пошкодження капілярів та порушення кровопостачання аксонів,
призводячи до вторинного ураження зорового
нерва [2, 6, 9]. Нещодавно була виявлена зміна
біомеханічних властивостей решітчастої пластини при цукровому діабеті (ЦД) ex vivo, а саме
посилення її жорсткості та зменшення еластичності [3].
Удосконалення методу оптичної когерентної томографії (ОКТ) та поява спектральної (spectral-domain), поглибленої (enhanced
depth imaging), стрілоподібної (swept-source)
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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OКT та адаптивної оптики (adaptive optics) на
сьогодні дає можливість неінвазивної прижиттєвої візуалізації решітчастої пластини
склери [4, 7, 8].
Відомо, що товщина решітчастої пластинки впливає на її біомеханічні властивості:
тонка — призводить до підвищення градієнта тиску між внутрішньоочним середовищем
та ретробульбарним цереброспинальним простором через зменшення відстані між ними
[5], товста ригідна – збільшує вірогідність пошкодження аксонів [1]. Однак, клінічного дослідження стану решітчастої пластини in vivo
у хворих на ЦД не проводилось, не визначено
її значення у патогенезі діабетичної оптичної
нейропатії (ДОН).
Мета роботи
Підвищення ефективності діагностики та
лікування хворих із ДОН на основі виявлення
клініко-томографічних особливостей ураження зорового нерва залежно від товщини решітчастої пластини склери у хворих на ЦД.
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Матеріали та методи
Аналіз особливостей ураження зорового нерва здійснювався на основі даних обстеження
575 хворих (1150 очей) на ЦД II типу. Була відібрана група хворих на ЦД II типу з відсутньою
глаукомою в анамнезі, у яких показники тонометричного тиску не перевищували 21 мм. рт.
ст. за Гольдманом. У дослідження включали
очі з еметропією або з гіперметропією чи міопією слабкого ступеня; без катаракти або з початковою віковою катарактою; без хірургічних
втручань в анамнезі, у тому числі лазерних.
Вік хворих коливався від 44 до 69 років, в середньому складав - 55,9±7,8 років. Тривалість
ЦД до 5 років відзначалася у більшості хворих
(71,8 %, 413 осіб), від 5 до 10 років - у 16,2 %
хворих (93 особи), вище 10 років - у 12,0 %
хворих (69 осіб). Залежно від рівня глікозильованого гемоглобіну крові компенсація ЦД
(HbA1C≤7%) спостерігалася у 78,3 % хворих
(450 осіб), субкомпенсація (7%≥HbA1C≤9%)
- у 13,2 % хворих (76 осіб), декомпенсація
(HbA1C≥9%) - у 8,5 % хворих (49 осіб).
Крім стандартних (візометрії, тонометрії,
дослідженню очного дна), методи офтальмологічного дослідження включали ОКТ сітківки та зорового нерва та електрофізіологічні дослідження. Для спектральної ОКТ використовували RTVue-100 (Optovue, США)
з роздільною здатністю 5 мікрон. Використовували новий спосіб вимірювання товщини решітчастої пластини склери за допомогою SD ОКТ з використанням програми
LC_Thickness_programm.m та main_low_noise_
filters_programm.m, оснований на алгоритмі
адаптивної компенсації для усунення шуму
високого рангу в глибоких шарах головки зорового нерва й покращання візуалізації задньої межі решітчастої пластини, а також на
обробці В-скану набором з 3-х цифрових фільтрів: низькочастотним фільтром Батерворта інверсного зображення, низькочастотним
фільтром аналізу вейвлет Добеши оригінального та інверсного зображення. Також використовували новий спосіб вимірювання площі
склерального каналу решітчастої пластини за
допомогою SD ОКТ: з використанням програми LC_cut_position_programm.m для вибору глибини вимірювання та LC_diameter_
calculation_programm.m для покращення вибраного зображення основними цифровими
фільтрами та визначення найбільш якісного
для вимірювання площі склерального каналу
решітчастої пластини.
Електрофізіологічні дослідження включали
дослідження порогу електричної чутливості за
фосфеном та критичної частоти злиття миготінь за фосфеном за допомогою струмостимулятора «Фосфен» КНСО-2.
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Результати досліджень та їх обговорення
У хворих на ЦД відмітили потовщення решітчастої пластини склери. Так, показник товщини решітчастої пластини у хворих на ЦД
коливався від 284 мкм до 1203 мкм, в середньому складав 589±179 мкм, а 95 % інтервал
довіри становив 415-887 мкм. У контрольній
групі здорових осіб відповідного віку показник
товщини решітчастої пластини коливався від
173 мкм до 354 мкм, в середньому складав
303±56 мкм, а 95 % інтервал довіри становив
415-887 мкм. Таким чином, середній показник
товщини решітчастої пластини склери у хворих на ЦД перевищував такий у контрольній
групі у 1,9 разів (р<0,001).
Слід відзначити, що товщина решітчастої
пластини склери у всіх хворих на ЦД на правому оці достовірно не відрізнялась від такої на
лівому оці (р>0,05).
Особливості ураження зорового нерва залежно від товщини решітчастої пластини
склери у хворих на ЦД стали основою для виділення наступних груп:
1 група – з незначним потовщенням решітчастої пластини склери (<700 мкм) – склала 78,6 % очей хворих на цукровий діабет
(904 ока),
2 група – з середнім потовщення решітчастої
пластини склери (700-900 мкм) - склала 17,6 %
очей хворих на цукровий діабет (202 ока),
3 група – зі значним потовщенням решітчастої пластини склери (>900 мкм) - склала
3,8 % очей хворих на цукровий діабет (44 ока).
До 1 групи увійшло 73 % очей хворих на ЦД
без ДОН (660 очей), 22,8 % очей з субклінічною
стадією аксіальної ДОН (206 очей) та 4,2 % очей
з початковою стадією (38 очей) (рис. 1).
2 групу склало 43,5 % очей з вираженою
стадією аксіальної ДОН (88 очей), 28,2 % очей
з початковою стадією (57 очей), 12,4 % очей з
субклінічною стадією (25 очей), 11,9 % очей з
передньою ішемічною ДОН (24 ока), 3,0 % очей
з діабетичною папілопатією (6 очей) та 1 %
очей з дистрофічною стадією аксіальної ДОН
(2 ока).
Переважну більшість (93,2 %) 3 групи склали
очі з дистрофічною стадією аксіальної ДОН (41
око), 6,8 % - з вираженою стадією (3 ока).
В результаті проведених досліджень було
виявлено клініко-томографічні особливості
ураження зорового нерва залежно від товщини решітчастої пластини склери. Так, середній показник гостроти зору у хворих 2 групи
(0,62±0,35) був у 1,9 разів, а у хворих 3 групи
(0,60±0,17) – у 2 рази менше відповідного у
контрольній групі (1,19±0,12) (р<0,001). У хворих 1 групи (1,01±0,16) даний показник достовірно не відрізнявся від такого в групі контролю (р>0,05).
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Рис. 1. Розподіл хворих на цукровий діабет згідно товщини решітчастої пластини та типу й стадії діабетичної оптичної
Рис. 1. Розподіл хворих на цукровий діабет згідно товщини решітчастої
нейропатії

пластини та типу й стадії діабетичної оптичної нейропатії.

Середній показник порогу електричної
чутливості за фосфеном (ПЕЧФ) у хворих
2 (147,1±19,3 мкА) й 3 групи (147,5±12,9 мкА) –
у 3 рази перевищував відповідний у контрольній групі (49,3±4,2 мкА) (р<0,001), а у хворих 1
групи даний показник (55,9±4,8 мкА) достовірно не відрізнявся (р>0,05).
Середній показник критичної частоти злиття миготінь за фосфеном (КЧЗМФ) у хворих
2 групи (28,8±8,1 Гц) був на 41,8 % (р<0,05),
а у хворих 3 групи (26,5±3,5 Гц) – на 46,5 %
менше відповідного у контрольній групі
(49,5±4,7 Гц) (р<0,001). У хворих 1 групи даний
показник (44,9±4,0 Гц) достовірно не відрізнявся від такого у групі контролю (р>0,05).
Середній показник площі диску зорового нерва у хворих 2 групи (2,31±0,49 мм2) на
26,2 % перевищував відповідний показник у
контрольній групі (1,83±0,37 мм2) (р<0,05). У
хворих 1 та 3 групи досліджуваний показник
(1,77±0,41 та 1,72±0,47 мм2) достовірно не відрізнявся від такого в групі контролю (р>0,05).
Середній показник площі обідка зорового нерва у хворих 2 групи (2,11±0,42 мм 2) на
44,5 % перевищував відповідний показник у
контрольній групі (1,46±0,35 мм2) (р<0,001). У
хворих 1 та 3 групи досліджуваний показник
(1,37±0,42 та 1,20±0,41 мм2) достовірно не відрізнявся від такого в групі контролю (р>0,05).
Середній показник середньої товщини
комплексу гангліонарних клітин сітківки у
хворих 2 групи (114,0±12,3 мкм) на 19,0 % перевищував, а у хворих 3 групи (84,9±10,1 мкм)
— на 11,4 % був менше відповідного у контрольній групі (95,8±8,2 мкм) (р<0,05). У хворих
1 групи (92,1±8,8 мкм) досліджуваний показник достовірно не відрізнявся від такого в
контрольній групі (р>0,05).
Середній показник товщини комплексу гангліонарних клітин верхньої половини сітківки
у хворих 2 групи (116,3±12,2 мкм) на 22,0 % перевищував, а у хворих 3 групи (82,5±10,3 мкм)
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- на 13,4 % був менше відповідного у контрольній групі (95,3±7,9 мкм) (р<0,05). У хворих
(1 групи 91,2±8,6) досліджуваний показник достовірно не відрізнявся від такого в контрольній групі (р>0,05).
Середній показник товщини комплексу гангліонарних клітин нижньої половини сітківки
у хворих 2 групи (111,7±12,4 мкм) на 16,1 % перевищував, а у хворих 3 групи (87,3±9,9 мкм)
був на 9,3 % менше відповідного в контрольній
групі (96,2±8,4 мкм) (р<0,05). У хворих 1 групи
(93,0±9,0 мкм) досліджуваний показник достовірно не відрізнявся від такого у контрольній
групі (р>0,05).
Середній показник співвідношення товщини комплексу гангліонарних клітин сітківки
у верхній та нижній половині (S-I) у хворих
2 групи (4,6±8,3) у 5,5 разів перевищував, а у
хворих 3 групи (-4,8±5,0) – у 5,3 рази був менше відповідного у контрольній групі (-0,9±2,2)
(р<0,05). У хворих 1 групи досліджуваний показник (1,8±3,3) достовірно не відрізнявся від
такого в контрольній групі (р>0,05).
Середній показник загального витончення комплексу гангліонарних клітин сітківки
(GLV) у хворих 2 групи (10,34±6,87 %) у 2,9
разу, а 3 групи (18,55±5,91 %) – у 5,3 разів перевищував відповідний у контрольній групі
(3,51±2,73 %) (р>0,001), у хворих 1 групи (5,02±3,65 %) - достовірно не відрізнявся
(р>0,05).
Середній показник локального витончення комплексу гангліонарних клітин сітківки
(FLV) у хворих 2 групи (9,21±6,52 %) у 13,2
разу, а 3 групи (11,47±4,42 %) – у 16,4 разів перевищував відповідний в контрольній групі
(0,70±0,81 %) (р<0,001). Вищезазначений у хворих 1 групи (1,93±1,39 %) достовірно не відрізнявся від такого в контрольній групі (р>0,05).
Середній показник середньої товщини перипапілярних волокон сітківки у хворих 2 групи
(141,5±20,8 мкм) був на 38,9 % вище (р<0,001),
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3 групи (86,1±9,8 мкм) - на 15,5 % менше відповідного в контрольній групі (101,9±9,6 мкм)
(р<0,05), а у хворих 1 групи (100,1±9,2 мкм) достовірно не відрізнявся (р>0,05).
Середній показник товщини перипапілярних волокон верхньої половини сітківки у хворих 2 групи (141,6±20,6 мкм) був на 40,8 %
вище (р<0,001), 3 групи (86,0±9,8 мкм) — на
14,5 % менше відповідного у контрольній групі (100,6±9,1 мкм) (р<0,05), а у хворих 1 групи (99,9±9,0 мкм) - достовірно не відрізнявся
(р>0,05).
Середній показник товщини перипапілярних волокон нижньої половини сітківки у хворих 2 групи (141,3±21,0 мкм) був на 36,9 %
вище (р<0,001), 3 групи (86,1±9,7) - на 16,6 %
менше відповідного у контрольній групі
(103,2±10,0 мкм) (р<0,05), а у хворих 1 групи
(100,3±9,4 мкм) - достовірно не відрізнявся
(р>0,05).
Середній показник фовеолярної товщини
сітківки у хворих 2 групи (309,1±39,2 мкм) був
на 17,1 % вище, 3 групи (222,7±25,1 мкм) — на
15,6 % нижче відповідного у контрольній групі (263,9±25,9 мкм) (р<0,05), а у хворих 1 групи
(255,0±25,4 мкм) достовірно не відрізнявся від
такого в контрольній групі (р>0,05).
Середній показник середньої товщини парамакулярної області сітківки у хворих 2 групи (345,0±33,1 мкм) був на 7,4 % вище, 3 групи
(307,3±19,2 мкм) - на 4,4 % нижче відповідного
в контрольній групі (321,3±13,0 мкм) (р<0,05),
а у хворих 1 групи (319,6±13,9 мкм) - достовірно
не відрізнявся (р>0,05).
Середній показник середньої перимакулярної товщини сітківки у хворих 2 групи
(305,6±20,4 мкм) був на 6,6 % вище, 3 групи
(268,5±17,6 мкм) - на 6,4 % нижче відповідного
в контрольній групі (286,8±13,4 мкм) (р<0,05),
а у хворих 1 групи (284,6±13,5 мкм) - достовірно не відрізнявся (р>0,05).
Таким чином, в результаті проведених досліджень у хворих на ЦД було виявлено потовщення решітчастої пластини склери у порівнянні до показника здорових осіб відповідного віку, в середньому у 1,9 разів, причому у
більшості очей (78,6 %) відмічалося незначне
потовщення (<700 мкм), у 17,6 % очей - середнє
потовщення (700-900 мкм), у 3,8 % очей - значне потовщення (>900 мкм).
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Також було уточнено наукові дані про те, що
клініко-томографічні особливості ураження
зорового нерва залежать від товщини решітчастої пластини у хворих на ЦД: гострота зору
у хворих з середнім та значним потовщенням
решітчастої пластини склери відповідно у 1,9 й
2 разів менше, поріг електричної чутливості за
фосфеном (ПЕЧФ) у хворих із середнім та значним потовщенням решітчастої пластини склери у 3 рази перевищує, площа диску зорового
нерва у хворих із середнім потовщенням решітчастої пластини склери на 26,2 % перевищує,
показник локального витончення комплексу
гангліонарних клітин сітківки (FLV) у хворих із
середнім та значним потовщенням решітчастої
пластини склери у 13,2 та 16,4 разів відповідно
перевищує, середня товщина перипапілярних
волокон сітківки у хворих із середнім потовщенням решітчастої пластини на 38,9 % перевищує, а у хворих зі значним потовщенням решітчастої пластини — на 15,5 % є меншою, фовеолярна товщина сітківки у хворих із середнім
потовщенням решітчастої пластини на 17,1 %
перевищує, а у хворих зі значним потовщенням
решітчастої пластини - на 15,6 % є нижчою, середня товщина парамакулярної області сітківки
у хворих із середнім потовщенням решітчастої
пластини на 7,4 % перевищує, а у хворих зі значним потовщенням решітчастої пластини - на
4,4 % є нижчою, середня перимакулярна товщина сітківки у хворих із середнім потовщенням решітчастої пластини на 6,6 % перевищує,
а у хворих зі значним потовщенням решітчастої
пластини - на 6,4 % є нижчою відповідних показників здорових осіб відповідного віку.
Висновки
У хворих на ЦД відмічається потовщення
решітчастої пластини склери у порівнянні до
показника здорових осіб відповідного віку, в
середньому у 1,9 разів, причому у більшості
очей хворих (78,6 %) відмічалося незначне потовщенням (<700 мкм), у 17,6 % очей - середнє
потовщення (700-900 мкм), у 3,8 % очей - значне потовщення (>900 мкм). Клініко-томографічні особливості ураження зорового нерва
залежать від товщини решітчастої пластини у
хворих на цукровий діабет: ураження зорового
нерва посилюється з потовщенням решітчастої пластини склери.
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Резюме. На основе данных обследования 575 больных сахарным диабетом II типа и 50 человек контрольной группы,
не имевших сахарного диабета, было обнаружено, что у больных сахарным диабетом отмечается утолщение решетчатой
пластины склеры по сравнению с показателем здоровых лиц
соответствующего возраста, в среднем в 1,9 раз, причем в большинстве глаз больных сахарным диабетом (78,6%) отмечалось
незначительное утолщением решетчатой пластины склеры
(<700 мкм), в 17,6% глаз - среднее утолщение (700-900 мкм),
в 3,8 % глаз - значительное утолщение (>900 мкм). Поражение зрительного нерва усиливалось с утолщением решетчатой
пластины склеры у больных сахарным диабетом: острота зрения у больных со средним и значительным утолщением решетчатой пластины соответственно в 1,9 и 2 раз была меньше,
порог электрической чувствительности по фосфену у больных
со средним и значительным утолщением решетчатой пластины в 3 раза превышал, показатель локального истончения
комплекса ганглионарных клеток сетчатки (FLV) у больных со
средним и значительным утолщением решетчатой пластины
в 13,2 и 16,4 раза соответственно превышал, средняя толщина перипапиллярных волокон сетчатки у больных со средним утолщением решетчатой пластины на 38,9% превышала,
а у больных со значительным утолщением решетчатой пластины - на 15,5% была меньше соответствующих показателей
здоровых лиц.
Ключевые слова: сахарный диабет, поражение зрительного
нерва, толщина решетчатой пластины склеры, показатель ло�
кального истончения комплекса ганглионарных клеток сетчат�
ки, толщина перипапиллярных волокон сетчатки.
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CLINICAL-TOMOGRAPHIC
PECULIARITIES OF OPTIC
NERVE DEFICIENCY
DEPENDING ON THE
SCLERAL LAMINA
CRIBROSA THICKNESS IN
PATIENTS WITH DIABETES
MELLITUS
P. A. Bezditko,
М. А. Karliychuk
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Summary. 575 patients with type 2 diabetes and 50 patients of a
control group without diabetes were examined. Thickening of the
scleral lamina cribrosa was found in patients with diabetes mellitus in
comparison with the indicator of healthy people of the corresponding age, on average in 1.9 times. In 78.6% eyes of diabetic patients
there was a small thickening of the lamina cribrosa (<700 μm), in
17.6% of the eyes - the moderate thickening (700-900 μm), in 3.8 %
of the eye - a large thickening (>900 μm). The affection of the optic
nerve was amplified by thickening of the lamina cribrosa in patients
with diabetes mellitus: the visual acuity in patients with moderate
and large thickening of the lamina cribrosa, respectively, was 1.9 and
2 times lower, the threshold of electrical sensitivity to phosphen in patients with moderate and large thickening of the lamina cribrosa was
3 times higher, the index of focal loss volume of the retinal ganglion
cells complex (FLV) in patients with moderate and large thickening
of the lamina cribrosa in 13.2 and 16.4 times respectively exceeded,
the average thickness of the retinal peripapillary fibers in patients
with moderate thickening of the lamina cribrosa was 38.9% higher,
and in patients with a large thickening of the lamina cribrosa was
15.5% lower than the corresponding indices in healthy individuals.
Key words: diabetes mellitus, optic nerve deficiency, scleral lamina
cribrosa thickness, the index of focal loss volume of the retinal ganglion
cells complex, the thickness of the retinal peripapillary fibers.
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ГИБРИДНЫЕ ОПЕРАЦИИ У БОЛЬНЫХ
С МНОГОЭТАЖНЫМИ ПОРАЖЕНПЯМИ АРТЕРИЙ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Резюме. В статье представлены результаты лечения 180 больных с многоэтажными поражениями артерий нижних конечностей с помощью гибридных и открытых хирургических операций. Выполнен сравнительный анализ ближайших результатов гибридных и открытых хирургических вмешательств у
больных с КИНК. Показаны возможности реваскуляризации
при многоэтажных поражениях артерий нижних конечностей
у больных с критической ишемией.
Ключевые слова: критическая ишемия нижних конечностей,
реваскуляризация, гибридная операция.

Введение
У большинства больных с критической ишемией имеются многоэтажные поражения нескольких артериальных сегментов, которые
часто нуждаются в одновременной коррекции.
Однако при этом, количество периоперационных осложнений и летальность при многоэтажном шунтировании ��������������������
довольно высоки.����
Поэтому, очень перспективным в реваскуляризации нижних конечностей у этих пациентов
выглядят гибридные операции, сочетающие
одновременное или двухэтапное использование открытых хирургических и эндоваскулярных вмешательств. При наличии возможности выполнить комбинированную реваскуляризацию с одновременным использованием
эндоваскулярных и открытых хирургических
методов у больных с многоэтажными поражениями артерий нижних конечностей, потребность в необходимости выполнения двухуровневых реконструктивных операций значительно уменьшается.
Главными преимуществами гибридных операций являются уменьшение степени операционной травмы, одновременная коррекция
путей притока и оттока в ходе одной операции,
а также возможность использования наиболее подходящих хирургических или эндоваскулярных методов для каждого конкретного
клинического случая. Применение гибридных
операций позволяет выполнить одновременную полную реваскуляризацию ишемизированной конечности со значительно меньшим
количеством периоперационных осложнений
у больных со сложными многоэтажными поражениями и тяжелыми сопутствующими заболеваниями [4].
Цель исследований
Изучение эффективности гибридных операций у больных с многоэтажными поражениями артерий нижних конечностей.
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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Материалы и методы исследований
За период с 2010 по 2016 гг. гибридные операции были выполнены у 75 больных с многоэтажными поражениями нижних конечностей.
У 90% пациентов была критическая ишемия
3 или 4 степени по Фонтейну. Контрольную
группу составили 105 пациентов, которым были выполнены реконструктивные операции
инфраингвинального шунтирования. Выбор
методики гибридной операции определялся
анатомией поражений артерий нижних конечностей и клиническим статусом конкретного
больного. В случае наличия поражений артерий АПС в сочетании с окклюзионными поражениями инфраингвинальных артерий пациенту выполняли ЧБА или стентирование
подвздошных артерий и шунтирование инфраингвинальных артерий. Такие операции
были выполнены в 36% случаев. При 2-этажных поражениях инфраингвинальных артерий
выполняли БПШ в сочетании с ЧБА артерий
ниже колена. Такие операции были выполнены в 44% случаев. При наличии поражений
ОБА в сочетании с поражениями подвздошных или инфраингвинальных артерий выполняли гибридную операцию в виде ЭАЭ из ОБА
и ее бифуркации в комбинации со стентированием или ЧБА подвздошных или инфраингвинальных артерий. Такие операции были
выполнены в 20% случаев.
Результаты исследований и их обсуждение
Технический успех гибридных операций составил 89%, что было практически одинаковым с успешностью хирургических операций.
Количество периоперационных осложнений
составило 14,7%, повторных операций — 8%,
больших ампутаций — 9,3%, в то время как
при хирургической реваскуляризации аналогичные показатели составили соответственно 34%, 18% и 9%. Периоперационная летальность в гибридной группе составила 0,75%,
35

ПИТАННЯ ХІРУРГІЇ СЕРДЦЯ ТА МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН

в то время как в хирургической группе — 6,4%.
Сравнивая непосредственные результаты гибридной реваскуляризации с результатами открытых реконструктивных операций можно
констатировать, что техническая успешность
при использовании обеих методов была одинакова. При этом количество периоперационных
осложнений, повторных операций и периоперационная летальность после гибридных операций были значительно меньше, чем в группе
открытых хирургических операций (р<0,05).
Полученные нами данные показали, что использование гибридных оперативных вмешательств позволяет выполнить полную реваскуляризацию при многоэтажных поражениях
артерий нижних конечностей со значительно
меньшим риском для пациента по сравнению
с традиционным открытым хирургическим
вмешательством.
По данным литературы, технический успех
гибридных операций достигает 90-95% и не
уступает аналогичным показателям хирургических реконструктивных и эндоваскулярных
операций. Показатели первичной и вторичной проходимости, сохранности конечностей у
больных с КИНК в отдаленном периоде после
гибридных операций не уступают аналогичным показателям после открытых реконструктивных и эндоваскулярных операций [1–10].
Сохранность конечности после гибридных
операций в течение 3 лет превышает 80%.
По данным единственного на сегодня сравнительного исследования гибридной и открытой хирургической реваскуляризации у больных с КИНК увеличение ЛПИ и уменьшение

категории ишемии по Разерфорду после операции было эквивалентным в обеих группах, но
в гибридной группе наблюдалось значительно
меньше периоперационных осложнений (12%
versus 28%; P=0.042) по сравнению с хирургической группой. Через 36 месяцев не отмечено
статистически значимой разницы в первичной (47.1%±7.1% против 50.1%±9.4%; P=0.418)
и вторичной (82.0%±6.8% versus 83.1%±7.3%;
P=0.445) проходимости, а также в сохранности
конечности (76.3%±9.3% против 80.4%±8.2%;
P=0.579) между группами [11]. Сопоставимые
результаты наблюдались в более современном
исследовании, которое показало 3-годичную
первичную проходимость 69.7% и сохранность
конечности 87.9% [12].
Выводы
Таким образом, имеющиеся на сегодня данные
показывают, что гибридные операции становятся эффективной стратегией реваскуляризации
больных с критической ишемией на фоне многоэтажных поражений артерий нижних конечностей. Техническая успешность, ближайшие и
отдаленные результаты сохранности конечностей при гибридной реваскуляризации практически одинаковы с результатами открытых реконструктивных хирургических операций. При
этом, гибридные вмешательства сопровождаются значительно меньшим количеством периоперационных осложнений и дают возможность
без дополнительных рисков выполнить одновременную реваскуляризацию при распространенных многоэтажных поражениях у больных
с КИНК.
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Резюме. У статті представлені результати лікування 180 хворих з КІНК за допомогою гібридних та відкритих хірургічних
операцій. Виконаний порівняльний аналіз найближчих результатів гібридних та відкритих хірургічних втручань у хворих з КІНК. Показані можливості комбінованої реваскуляризації при багатоповерхових уражень артерій нижніх кінцівок
у хворих з критичною ішемією.
Ключові слова: критична ішемія нижніх кінцівок, реваскуля�
ризація, гібридна операція.

Summary. In the article there are presented the results of treatment
of 180 patients with CLI by combined or hybrid and open surgical operations. There was performed the comparative analysis of the nearest
results of hybrid and open surgical interventions in patients with critical ischemia of lower limbs. There were demonstrated the possibilities
of combined revascularization on multilevel lesions of lower limbs
arteries in patients with critical ischemia.
Key words: critical limb ischemia, revascularization, hybrid opera�
tions.

№ 5-6 (86-87) 2017

37

ПИТАННЯ ХІРУРГІЇ СЕРДЦЯ ТА МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН

В. В. Бойко, В. О. Прасол,
І. А. Тарабан, Д. В. Оклей,
К. В. Мішеніна
ДУ «Інститут загальної
та невідкладної хірургії
імені В. Т. Зайцева НАМНУ»,
м. Харків
©© Колектив авторів

ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ПРИ ГОСТРОМУ ТРОМБОЗІ
В СИСТЕМІ НИЖНЬОЇ ПОРОЖНИСТОЇ ВЕНИ
У ОНКОХВОРИХ
Резюме. Нами були досліджені 104 хворих з онкологічними
захворюваннями різної локалізації, у яких виявлено гострий
тромбоз в системі нижньої порожнистої вени. За результатами порівняльного аналізу показників системи згортання крові, даних ультразвукового дослідження нижніх кінцівок була
розроблена тактика лікування онкологічних хворих. Впровадження розробленого підходу до лікування та профілактики
тромбозу глибоких вен у онкологічних хворих дозволило знизити частоту ТЕЛА з 12,3 до 2,1%, геморагічних ускладнень
з 10,7 до 5,4%, а летальність від цих ускладнень з 13,8 до 3,2 %.
Ключові слова: гострий тромбоз, система нижньої порожнис�
тої вени, онкохворі.

Вступ
За даними епідеміологічних показників частота тромбозу глибоких вен (ТГВ) нижніх кінцівок в загальній популяції щорічно становить
близько 180 на 100 000 населення і пов’язана з
ним тромбоемболія легеневої артерії призводить до летального результату у 50 тис. пацієнтів в світі [1, 2].
Онкопроцес є однією з причин розвитку
ТГВ нижніх кінцівок і становить 10% випадків неспровокованих тромбозів глибоких
вен [3, 4].
Сучасні методи лікування онкологічних
хворих – хірургічне лікування, хіміо- і променева терапія, використання центральних венозних катетерів збільшують частоту розвитку
тромбоемболічних ускладнень в 4-6 разів [5, 6].
Венозна тромбоемболія є другою провідною
причиною смерті у онкологічних пацієнтів [7].
Широка поширеність ТГВ у онкологічних
хворих і тяжкість тромбоемболічних ускладнень обумовлюють розробку раціональної програми діагностичних, лікувальних
та профілактичних заходів у даній категорії
пацієнтів.
Мета досліджень
Удосконалення тактики лікування та профілактики тромбозу глибоких вен у системі нижньої порожнистої вени у онкологічних хворих.
Матеріали та методи досліджень
Нами були досліджені 104 хворих з онкологічними захворюваннями різної локалізації, у
яких виявлено ТГВ в системі нижньої порожнистої вени. Серед досліджених жінок було 63
(60,6%), чоловіків – 41 (39,4%). Вік пацієнтів
варіював від 28 до 76 років (середній вік - 64 роки). IV клінічна група онкозахворювання була
виявлена у 18 (17,3%) пацієнтів.
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Розподіл хворих в залежності від локалізації
онкологічного процесу представлено на рис. 1.
У більшості хворих (74,0%) була виявлена
онкопатологія органів черевної порожнини
або малого тазу.
За локалізацією тромботичних мас пацієнти
були розділені на чотири підгрупи:
– 1 підгрупа включала в себе хворих з тромбозом вен гомілки, в неї увійшли 15 (14,4%)
хворих;
– 2 підгрупа включала в себе 35 (33,7%) хворих з тромбозами стегново-підколінного сегмента;
– 3 підгрупа складалася з 47 (45,2%) хворих з
тромбозом клубово-стегнового сегмента;
– у 4 підгрупу увійшло 7 (6,7%) пацієнтів з
тромбозом в НПВ.
Результати досліджень та їх обговорення
З метою виявлення безсимптомного перебігу онкопатології, нами запропоновано удосконалений алгоритм скринінгу онкологічного процесу (рис. 2), який повинен проводитися
всім хворим з ТГВ при госпіталізації, через 2
потім і 6 міс. Запропонована модернізація
скринінгу неспровокованих тромбозів глибоких вен дозволила підвищити виявлення
новоутворень при первинній госпіталізації
з 2,3% до 12,4%.
Всім хворим було проведено порівняльний
аналіз показників системи згортання крові,
представлений в таблиці 1.
Так, нами виявлено, що поєднання тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок з онкопроцесом характеризується високими показниками
РКМФ (8,8 ± 2,2 мг/100 мл), КФ (5,6 ± 0,7 г/л)
і ФЛА (388,4 ± 18,4 хв).
За результатами порівняльного аналізу показників системи згортання крові, даних ����
ультразвукового дослідження нижніх кінцівок
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Рис.1. Распределение онкобольных по локализации новообразования
Больные были разделены на 2 группы: I группу – основную –
составили 91 пациент, у которых была применена разработанная нами
хирургическая тактика, во II группу (группу сравнения) вошло 65 больных. В
группе сравнения были применены стандартные методы диагностики,
лечения и профилактики тромбозов глубоких вен.
Как видно, у третьей части больных была выявлена онкопатология
органов брюшной полости или малого таза.
По локализации тромботических масс пациенты были разделены на
четыре подгруппы:
Рис. 1. Розподіл онкохворих по локалізації новоутворення

Рис.1. Розподіл онкохворих по локалізації новоутворення.
У більшості хворих (74,0%) була виявлена онкопатологія органів
черевної порожнини або малого тазу.
За локалізацією тромботичних мас пацієнти були розділені на чотири
підгрупи:
– 1 підгрупа включала в себе хворих з тромбозом вен гомілки, в неї
увійшли 15 (14,4%) хворих;
- 2 підгрупа включала в себе 35 (33,7%) хворих з тромбозами стегновопідколінного сегмента;
- 3 підгрупа складалася з 47 (45,2%) хворих з тромбозом клубовоРис. 2. Алгоритм
скринінга онкологічного
стегнового
сегмента; процессу у хворих з ТГВ і/або ТЕЛА

Таблиця 1
Порівняльний аналіз показників системи згортання крові у онкохворих з ТГВ
Показники
Час згортання крові, хв.
Протромбіновий індекс (ПТІ), %
Протромбінове відношення
Концентрація фібриногену (КФ), г/л
АЧТЧ, с
РКМФ мг/100мл
Протеїн С, відн. од.
ШОЕ, мм/год
СРБ, мг/л
Фібринолітична активність (ФЛА), хв
Тромбоцити, ×10 9/л
Час рекальцифікації, сек

Контрольна група
6,0 ±0,2
95,6 ± 2,0
0,99 ±1,1
2,5 ± 0,4
33,4 ± 3,6
3,5 ± 0,4
0,6 ±0,1
12,5 ± 2,5

Хворі з ТГВ
8,0 ± 0,3
88,5 ± 1,0
1,15 ± 0,01
4,9 ± 0,2*
32,5 ± 0,9
5,5 ± 0,3*
0,87 ± 0,03
15,0 ± 4,0

Онкохворі без тромбозу
7,3 ± 3,2
80,8 ± 14,9
1,35 ± 0,34
4,1 ± 0,6*
30,2 ± 1,8
5,1 ± 1,9*
0,61 ± 0,12
23 ± 2,7

Онкохворі з ТГВ
9,7 ± 1,2
84,7 ± 6,9
1,19 ± 0,10
5,6 ± 0,7*
24,0 ± 1,2
8,8 ± 2,2*
0,56 ± 0,03
30,7 ± 11,9

4,4 ±1,8

22,0 ± 4,2

169,30±18,4
288±4,55
1’50»±0,15

230,0±12,1*
227 ± 4,03
2’20»±0,11

12,0 ± 7,3
263,75±23,6*
245 ± 6,93
2’00»±0,12

388,0 ±18,4*
222 ± 3,83
2’50»±0,08

Примітка: З поміткою * р <0,05; без позначки * р <0,01
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Рис. 3. Алгоритм лікування ТГВ у онкохворих

бу������������������������������������������
ла розроблена тактика лікування онкологічних хворих (рис. 3).
При виборі тактики лікування венозного
тромбозу ми керувалися давністю тромботичних мас, станом верхівки тромбу, наявністю
кровотечі і терміни оперативного лікування
або хіміопроменевої терапії (ХПТ).
Так, тромболізис, в тому числі і регіональний, був проведений у 27 (26,0%) пацієнтів, тромбектомію з ЗСВ, ПСЗ виконали
у 23 (22,1%) хворих, в 51,9% випадків проводили антикоагулянтну терапію. Тромбектомія
з ОСВ з резекцією ПСЗ виконували хворим
з флотірующей голівкою тромбу і старими
тромботическими масами в ПСЗ. Пликация
ЗСВ була виконана хворим з тромбозом ПСЗ
і пристінковим тромбозом гілок глибокої стегнової вени (ГСВ), так як адекватна тромбектомія з гілок ГСВ глибокої стегнової вени нездійсненна, що зберігає ризик розвитку венозного
тромбоемболізму. У разі поширення тромбозу
на ЗСВ у цих хворих виконували тромбектомію з ЗСВ і по можливості з ПСВ з подальшою плікацією ЗСВ. В післяопераційному періоді всі пацієнти отримували лікувальні дози
прямих антикоагулянтів.
Двом хворим виконали видалення пухлини
з лімфодіссекцією і резекцією клубової вени в
зв’язку з її тромбозом і інвазією пухлини.
Онкохворим з діагностованим оклюзуючим
або пристінковим ТГВ в передопераційному
періоді проводилося лікування низькомолекулярними гепаринами (НМГ) у лікувальних дозах з останнім введенням препарату за 12 годин до операції. У післяопераційному періоді
при стабільному гемостазі через 2 години вводили профілактичну дозу НМГ, з подальшим
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переведенням на лікувальну дозу. Як правило,
з 7-10 діб при відсутності активного джерела
кровотечі хворі були переведені на Ксарелто
або Варфарин. Ксарелто призначався в дозі 15
мг 2 рази на день за 2 години до запланованої
ін’єкції НМГ протягом трьох тижнів, з подальшим переведенням на 20 мг 1 раз на добу без
контролю згортання крові. Варфарин призначали паралельно з лікувальними дозами НМГ
в той же період до тих пір, поки показник МНО
сягав рекомендованих одиниць (2-3). Контроль МНО проводився кожного тижня з корекцією дози Варфарину при необхідності.
Онкологічним хворим антикоагулянтна терапія проводилася до тих пір, поки зберігалися ризики (до повного їх одужання), в деяких випадках рекомендувалася довічно.
У групі хворих, які отримували Ксарелто
контроль коагулограми не проводився. У другій групі курс лікування проводився під
контролем показника МНО (2-3 од.). При недостатній дозі Варфарину хворих переводили на НМГ, щоб знизити ризик венозного
тромбоемболізму.
Висновки
1. Тромбоз глибоких вен часто є проявом пухлинних захворювань і характеризується високими показниками РКМФ (8,8 ± 2,2 мг/100 мл),
КФ (5,6 ± 0,7 г/л) і ФЛА (388,4 ± 18,4 хв).
2. Скринінг онкологічного процесу повинен
проводитися всім хворим з ТГВ при госпіталізації, через 2 і 6 міс. Запропонована модернізація скринінгу неспровокованих тромбозів
глибоких вен дозволила підвищити виявлення
новоутворень при первинній госпіталізації з
2,3% до 12,4%.
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3. Симультанне лікування тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок і запропонована
консервативна тактика лікування ТГВ у онкологічних хворих, заснована на контролі показників системи згортання крові, дозволяє
оперувати онкологічних хворих в гострому періоді венозного тромбозу і знизити число тромбоемболічних ускладнень з 12,3% до 2,1%.
4. Профілактика ТГВ повинна проводитися
в перед-, інтра- і післяопераційному періоді до

повної активізації хворого з урахуванням наявності супутньої патології та контролю рівня
РКМФ, КФ, ФЛА, які є прогностичними показниками ризику тромбоутворення.
5. Впровадження розробленого підходу до
лікування та профілактики тромбозу глибоких вен у онкологічних хворих дозволило знизити частоту ТЕЛА з 12,3% до 2,1%, геморагічних ускладнень з 10,7% до 5,4%, а летальність
від цих ускладнень з 13,8% до 3,2%.
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Резюме. Нами были исследованы 104 больных с онкологическими заболеваниями различной локализации, у которых
обнаружен острый тромбоз в системе нижней полой вены. По
результатам сравнительного анализа показателей свертывающей системы крови, данных ультразвукового исследования
нижних конечностей была разработана тактика лечения онкологических больных. Внедрение разработанного подхода к
лечению и профилактике тромбоза глубоких вен у онкологических больных позволило снизить частоту ТЭЛА с 12,3% до
2,1%, геморрагических осложнений с 10,7% до 5,4%, а летальность от этих осложнений с 13,8 % до 3,2%.
Ключевые слова: острый тромбоз, система нижней полой ве�
ны, онкобольные.

Summary. We examined 104 patients with oncological diseases of
different localization who had acute thrombosis in the inferior vena
cava system. Based on the results of a comparative analysis of the
parameters of the blood coagulation system, ultrasound data of the
lower extremities, tactics of treatment of oncological patients were
developed. The introduction of the developed approach to treatment
and prevention of deep vein thrombosis in cancer patients allowed to
reduce the incidence of PE from 12��������������������������������
,�������������������������������
3% to 2������������������������
,�����������������������
1%, hemorrhagic complications from 10,7% to 5,4%, and the mortality from these complications from 13,8% to 3,2%.
Key words: acute thrombosis, system of inferior vena cava, oncopatients.
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ВПЛИВ АНЕСТЕЗІЇ НА ВИРАЖЕНІСТЬ БОЛЮ ПРИ
РУХАХ ПІСЛЯ ПЕРВИННОГО ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ
КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА
Резюме. У пацієнтів після ендопротезування кульшового
суглоба реґіонарні методи знеболювання забезпечують більш
адекватну аналгезію порівняно з системним опіоїдним знеболюванням. Пролонговані катетерні регіонарні методики
(паравертебральна й епідуральна) мають перевагу перед одноразовим введенням місцевого анестетика. Ризик потенційних
ускладнень у вигляді епідуральної гематоми обмежує застосування епідуральної аналгезії у пацієнтів після артропластики,
які отримують тромбопрофілактику. Пролонгований паравертебральний блок на поперековому рівні є найбільш оптимальним варіантом аналгезії після ендопротезування кульшового суглоба.
Ключові слова: ендопротезування кульшового суглоба, інтен�
сивність болю, аналгезія, анестезія.

Вступ
Щорічно в світі проводиться понад мільйон
операцій артропластики кульшового суглоба,
їх кількість зростає щороку та така тенденція
буде спостерігатися і в подальшому [���������
10�������
]. Післяопераційний біль після тотального ендопротезування кульшового суглоба, особливо
при рухах, вважається помірним або важким.
Він може вплинути на післяопераційне одужання і привести до затримки мобілізації пацієнтів та тривалої госпіталізації. Оптимальний метод, для полегшення болю після цього
оперативного втручання, до цих пір не визначений [��������������������������������������
5�������������������������������������
]. Традиційно для знеболення застосовують епідуральну аналгезію, блоки периферичних нервів та парентеральні або спінальні
опіоїди [6,13]. Хоча епідуральна аналгезія і
є ефективною методикою, але притаманні їй
побічні ефекти та деякі хоч і рідкісні, але дуже серйозні ускладнення ставлять під сумнів
її повсякденне використання. Блоки периферичних нервів забезпечують хорошу аналгезію, але для ефективного контролю болю може
знадобитися блокування декількох гілок поперекового сплетення, що забирає більше часу, може бути технічно складнішим, особливо
при їх катетеризації, та привести до моторного дефіциту. Парентеральні опіоїди пов’язані
з незначними, але такими, що викликають
занепокоєння побічними ефектами, а форми
для спінального введення взагалі в Україні не
зареєстровані. Це дає поштовх до пошуку нових стратегій лікування болю після тотального
ендопротезування кульшового суглоба для покращення результатів операції та задоволеності пацієнтів [7].
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Мета дослідження
Порівняння якості післяопераційного знеболювання (рівня больових відчуттів, потреби
в опіоїдах) при рухах після операції первинного ендопротезування кульшового суглоба в
умовах різних варіантів реґіонарної та загальної анестезії.
Матеріали та методи досліджень
Дослідження проводилось у Харківській обласній клінічній травматологічній лікарні у
143 пацієнтів віком від 29 до 88 років (64 чоловіка та 79 жінок) яким було проведено первинне ендопротезування кульшового суглобу
(ASA ІІ–ІІІ). Для досягнення поставленої мети
пацієнти були розподілені випадковим чином
на шість груп, в залежності від методу знеболювання: спінальна (І), спінальна в поєднанні
з паравертебральною (ІІ), спіно-епідуральна
(ІІІ), блокада поперекового сплетення заднім
доступом в комбінації з блокадою сідничного
нерва (IV), блокада поперекового сплетення
заднім доступом в комбінації з каудальною
блокадою (V), загальна анестезія (VI). Статистично значної різниці між групами за демографічними показниками не виявлено (табл. 1).
У І групі виконували спінальну анестезію
на рівні L3-�������������������������������
L������������������������������
4 голкою G��������������������
���������������������
26 парамедіанним доступом у положенні на здоровому боці з уведенням 12 мг (2,4 мл) 0,5% бупівакаїну; після
операції опіоїди вводили внутрішньом’язово.
У ІІ групі після виконання аналогічної спінальної анестезії проводили катетеризацію паравертебрального простору із застосуванням
набору Perifix 401 (“BBraun”, Німеччина) на
рівні L3 на оперованій стороні з уведенням
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Таблиця 1
Характеристика пацієнтів та методик знеболювання у групах (M±σ).
Група (n)
Чоловіки/жінки (n)
Вік, роки
Маса тіла, кг
Зріст, см
Тривалість операції, хв.

I (n=22)
9/13
64,2±12,5
87±15,4
164±15,9
119 ± 21

II (n=22)
10/12
63,4±14,4
92±16,8
166±15,3
120 ± 23

III (n=22)
11/11
62,9±13,7
88±14,4
162±14,8
124 ± 24

Інтраопераційна
анестезія

Спінальна

Спінальна

Спінальна

Опіоїди

Пролонгована
паравертебральна
аналгезія

Пролонгована
епідуральна
аналгезія

Післяопераційна
аналгезія

20 мл 1% розчину лідокаїну. У післяопераційному періоді в катетер вводився 0,25% бупівакаїн у першу добу в темпі 3 мл/годину, в
наступні 3-4 доби – по 10 мл тричі за добу. У
ІІІ групі виконувалась спінально-епідуральна анестезія на рівні L3-��������������������
L�������������������
4, при цьому операція проходила під спінальною анестезією, а
в післяопераційному періоді в епідуральний
катетер вводився 0,125% бупівакаїн у першу
добу в темпі 3 мл/годину, в наступні 3-4 доби – по 10 мл тричі за добу. В IV групі за
допомогою нейростимулятора Stimuplex HNS
12 (“���������������������������������������
BBraun���������������������������������
”, Німеччина) виконували одноразову блокаду поперекового сплетення заднім
доступом за Capdevila в комбінації з блокадою
nervus��������������������������������������
�������������������������������������
ischiadicus��������������������������
за Labat–Mo��������������
ore�����������
1% лідокаїном у дозі 800 мг з додаванням адреналіну
1:200000 та дексаметазону 4 мг; після операції опіоїди вводили внутрішньом’язово. У V
групі виконували паравертебральну блокаду
1% розчином лідокаїну 400 мг з адреналіном із
застосуванням набору ��������������������������
Perifix�������������������
401 (“������������
BBraun������
”, Німеччина) на рівні L3 з наступною катетеризацією, в комбінації з каудальною блокадою з використанням 20 мл 0,75% ропівакаїну. Одразу
після операції в катетер вводився 0,25% бупівакаїн у першу добу в темпі 3 мл/годину, в наступні 3-4 доби – по 10 мл тричі за добу. В VI групі
проводилась загальна анестезія пропофолом
по цільовій концентрації від 2 до 4 мкг/мл з
фентанілом 5–7 мкг/кг/год та атракуріумом
із інтубацією трахеї та ШВЛ; після операції
опіоїди вводили внутрішньом’язово.
Пацієнти всіх груп отримували внутрішньовенно за 30 хвилин до початку і через 12 годин
після операції 8 мг лорноксикаму, за 30 хвилин до закінчення і через 6 годин після операції – 1 г парацетамолу. Окрім того, усім пацієнтам хірурги виконували інфільтрацію шкіри і параартикулярних тканин 0,125% розчином бупівакаїну, що також підвищує якість
знеболення [5]. В післяопераційному періоді
призначення наркотичних анальгетиків проводилося за вимогою при рівні болю вище
4 см за ВАШ.
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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IV (n=24)
V (n=25)
10/14
11/14
59,8±12,9
61,6±11,5
86±14,9
91±17,2
169±11,1
170±14,4
127±25
125 ± 22
Psoas compartment Паравертебральний
block та блокада
блок з каудальною
сідничного нерва
блокадою
Опіоїди

Пролонгована
паравертебральна
аналгезія

VІ (n=28)
13/15
59,9±13,7
89±16,3
165±13,4
126 ± 23
Загальна
анестезія

Опіоїди

Вимірювали
інтенсивність
болю
в
сантиметрах за візуальною аналоговою шкалою
(ВАШ) впродовж чотирьох діб при рухах: в день
операції – через 3, 6, 9, 12 годин, а в наступні три
доби – вранці та ввечері. Визначали потребу в
опіоїдах (морфін) в післяопераційному періоді
в міліграмах, та кількість пацієнтів, що взагалі
не потребували призначення наркотиків після
операції. Статистична обробка отриманих
результатів виконувалася за допомогою
програми Microsoft Excel. Для порівняння
якості аналгезії між групами використали
хи-квадрат (χ2). Значущість міжгрупової
різниці оцінювалася неспарованим двобічним
критерієм Стьюдента або точним критерієм
Фішера, за рівень достовірності різниці приймалося р<0,05. Результати наводяться у
вигляді: середнє (М) ± стандартне відхилення
(σ), або χ2.
Результати досліджень та їх обговорення
За рівнем передопераційного болю не відзначалося статистично значної відмінності
між групами. Упродовж перших годин після
операції (рис. 1), інтенсивність болю при рухах клінічно суттєво та статистично значно
вищою була в пацієнтів оперованих в умовах
спінальної та загальної анестезії, що пояснюється швидким відновленням ноцицептивної
імпульсації.
Через
одну
годину
після
операції
інтенсивність болю була найвищою в VI групі
та становила 2,2±1,0 см ВАШ, при цьому
відзначалася статистично значна різниця з
рештою груп I, II, III, IV та V (χ2= 16,1, р =
0,003; χ2 = 49, р < 0,001; χ2 = 49, р < 0,001; χ2 =
32,2, р < 0,001; χ 2 = 39,7, р < 0,001 відповідно).
Пацієнти з І групи мали статистично значну
різницю з пацієнтами з ІІ та ІІІ груп (χ2= 16,5,
р = 0,002; χ2= 16,5, р = 0,002 відповідно).
Через три години після операції найгірше
знеболення мали пацієнти оперовані в умовах
загальної (VI група) анестезії (3,4±1,2) см ВАШ,
відзначалася статистично значна різниця з
іншими групами І, II, III, IV та V (χ2 = 15,2,
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Біль при рухах
Спінальна

Спінальна+паравертебральна

Спінальна+епідуральна

Psoas compartmen block+блокада сідничного нерва

Паравертебральний блок+каудальна блокада

Загальна

7

6

5

ВАШ, см

4

3

2

1

0
вихід

1

3

6

9

12

години

Рис. 1. Інтенсивність болю при рухах (M±σ) в день операції в залежності від методу анестезії

р= 0,009; χ2= 27,5, р < 0,001; χ2= 49, р < 0,001;
χ 2= 38,5, р < 0,001; χ2= 28,6, р < 0,001 відповідно). Хворі з I групи також відчували при
рухах виражений біль 3,4±0,8 см ВАШ, відзначалася статистично значна різниця з іншими
групами II, III, IV та V (χ 2= 28,8, р < 0,001; χ2=
44, р < 0,001; χ2= 33,9, р < 0,001; χ2= 25,9, р <
0,001 відповідно). Пацієнти з пролонгованою
епідуральною аналгезією (ІІІ група) були
знеболені найліпше, та ще не відчували біль
взагалі.
Через 6 годин після операції відзначалася
статистично значна (p<0,001) та клінічно
суттєва різниця між всіма групами, за
винятком пацієнтів з ІІІ, IV та V груп, які до
того ж відчували себе найкраще знеболеними
(0,8±1,1) см ВАШ, (1,1±1,3) см ВАШ та (1,8±1,2)
см ВАШ відповідно. Найгірше знеболення
мали пацієнти з І групи (5,1±0,9) см ВАШ.
Через 9 годин після втручання найгірше
знеболення мали пацієнти І групи (4,2±1,3) см
ВАШ зі статистично значною різницею з II,
III, IV, V та VI групами (χ2 = 26,4, р < 0,001; χ2=
40,5, р < 0,001; χ2= 23,2, р = 0,002; χ2= 23,2, р <
0,001; χ2= 15,7, р = 0,016 відповідно) та пацієнти з VI групи (3,9±1,1) см ВАШ зі статистично
значною різницею з II, III, IV та V групами (χ2=
21,9, р < 0,001; χ2= 36,9, р < 0,001; χ 2= 16,6, р =
0,005; χ 2= 19,9, р < 0,001відповідно). Найкраще
знеболеними були пацієнти ІІІ групи 1,3±0,8
см ВАШ, навіть в порівнянні з II та IV групами
(χ2 = 12,3, р = 0,015; χ2 = 12,4, р = 0,03).
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Ближче до ночі, через 12 годин після
операції, найгірше знеболеними були пацієнти
VІ групи 4,6±1,4 см ВАШ зі статистично
значною відмінністю від решти груп І, II, III,
IV та V (χ2 = 17,3, р = 0,016; χ 2= 25,8, р < 0,001;
χ 2= 29, р < 0,001; χ2= 20,7, р = 0,002; χ2= 24,4, р
< 0,001відповідно). Турбував біль і пацієнтів з
І групи (4,4±1,2) см ВАШ в порівнянні з пацієнтами, що мали пролонговане знеболювання
ІІ, ІІІ та V групи (χ2 = 25,6, р = 0,002; χ2= 31,7,
р < 0,001; χ2= 21,3, р = 0,007 відповідно), та пацієнтів з IV групи (3,1±1) см ВАШ порівняно з
пацієнтами з ІІ та ІІІ груп (χ2 = 8,3, р = 0,039; χ
2
= 11,4, р = 0,022).
У наступні три доби (рис. 2), інтенсивність
болю при рухах, особливо в вечірній час,
найвищою була у пацієнтів І та VІ груп, які
мали спінальну та загальну анестезії.
На перший післяопераційний ранок гірше
за всіх знеболеними були пацієнти VІ групи
(3±1,1) см ВАШ, І групи (2,8±0,9) см ВАШ
та IV групи (2,5±1,1) см ВАШ зі статистично
значною різницею з пацієнтами II групи (χ 2 =
11,9, р = 0,018; χ 2 = 15,2, р = 0,018; χ2 = 8,4, р =
0,039 відповідно) та IІI групи (χ2 = 18, р = 0,003;
χ2 = 21, р = 0,004; χ2 = 11,4, р = 0,022 відповідно). Також більш виражений больовий синдром спостерігався в І групі (2,0±0,8) см ВАШ
зі статистично значною різницею з пацієнтами
з ІІ та ІІІ груп (χ2 = 9,8, р=0,043; χ2 = 22,1, р=
0,001 відповідно). Найкраще знеболення отримали пацієнти з подовженим епідуральним
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Біль при рухах
Спінальна

Спінальна+паравертебральна
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Паравертебральний блок+каудальна блокада
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3-ї доби

вечір

3-ї доби

час

Рис. 2. Інтенсивність болю при рухах (M±σ) у подальші післяопераційні дні

знеболюванням (ІІІ група) (1,1±0,6) см ВАШ,
статистично значуща різниця з пацієнтами ІІ
та IV груп (χ2 = 8,8, р = 0,032; χ2 = 9,7, р = 0,022
відповідно).
На
перший
післяопераційний
вечір
найбільшу біль відчували пацієнти І групи
(3,7±0,8) см ВАШ, що було статистично значно
в порівнянні з рештою груп (χ2 = 15,4; р= 0,004;
χ2 = 25,8, р < 0,001; χ2 = 11,7; р= 0,039; χ2 = 18,5;
р= 0,002; χ2 =10,5, р= 0,033 відповідно II, III,
IV, V та VI групи). Пацієнти VI групи також
мали досить інтенсивний больовий синдром
(2,6±1,1) см ВАШ, зі статистично значною
різницею з III та V групами (χ 2 = 19,2; р = 0,002;
χ 2 = 11,2; р = 0,024 відповідно). Найкраще знеболення мали пацієнти ІІІ групи (1,8±1,2) см
ВАШ, навіть в порівнянні з пацієнтами ІІ та
V груп (χ 2 = 15,6; р = 0,004; χ 2 = 15,3; р = 0,004
відповідно).
На
другу
післяопераційну
добу
спостерігалася цікава картина, якщо зранку
найбільш інтенсивний біль був у пацієнтів VI
групи (2,4±0,9) см ВАШ (χ2 = 19,2, р < 0,001; χ2
= 18,6, р < 0,001; χ2 = 9,2, р = 0,023; χ2 = 9,6; р
= 0,049 відповідно до II, III, IV, та V груп), то
ввечері у пацієнтів І групи (3,1±0,8) см ВАШ
(χ2 = 10,9; р= 0,012; χ2 = 17, р= 0,002; χ2 = 10,3,
р= 0,036; χ2 = 12, р= 0,017 відповідно до II, III,
IV та V груп).
На ранок третьої післяопераційної доби
больовий синдром зменшився та статистично
не відрізнявся між групами взагалі. На вечір
KHARKIV SURGICAL SCHOOL

№ 5-6 (86-87) 2017

третьої доби найвищій рівень болю знову
був у пацієнтів І групи (3,4±0,8) см ВАШ,
статистично значна різниця з рештою груп (χ2
=31,7, р < 0,001; χ2 = 24,9, р < 0,001; χ2 = 17,1, р=
0,004; χ2 = 26,6; р < 0,001відповідно до II, III, IV
та V). Хоч і менш інтенсивний (3±1) см ВАШ,
але статистично значно суттєвіший біль в порівнянні з пацієнтами II, III, IV та V груп (χ2
= 26,3, р < 0,001; χ2 = 22,1, р < 0,001; χ2 = 14,4, р
= 0,006; χ2 = 26, р < 0,001відповідно) відчували
прооперовані в умовах загальної анестезії (VI
група). Найкраще знеболеними були пацієнти
V групи 1,4±1,1 см ВАШ.
Три варіанти аналгезії були використані
після операції у пацієнтів: група O - опіоїди (n
= 74); група ПВА – паравертебральна аналгезія
(n = 47); група ЕА — епідуральна аналгезія (n =
22). В день операції відзначалась статистично
значна різниця р < 0,001 на протязі всього
часу спостереження між пацієнтами які мали
системне введення опіоїдів та пацієнтами
з паравертебральною та епідуральною
аналгезією (рис. 3). Результати груп, які
отримували паравертебральну та епідуральну
аналгезію, істотно відрізнялися через 3, 6, 9
та 12 годин (р < 0,001, р = 0,0007, р < 0,001, р =
0,0012 відповідно).
На протязі перших післяопераційних діб на
всіх етапах найкраща аналгезія спостерігалася
в групі епідуральної аналгезії зі статистично
значною різницею р < 0,001 з пацієнтами, що
45
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Післяопераційний біль в день операції
опіоїди

паравертебральна аналгезія

епідуральна аналгезія

6

5

ВАШ, см

4

3

2

1

0
вихід

1

3

6

9

12

години

Рис. 3. Рівень болю в день операції, в залежності від способу післяопераційного знеболювання (групи: О - опіоїди, ПВА –
паравертебральна аналгезія, ЕА - епідуральна аналгезія)
Післяопераційний біль три доби
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Рис. 4. Рівень болю в перші післяопераційні доби, в залежності від способу післяопераційного знеболювання (групи: О опіоїди, ПВА – паравертебральна аналгезія, ЕА - епідуральна аналгезія).

знеболювалися опіоїдами (рис. 4). Пацієнти
з паравертебральною аналгезією також були
краще знеболені за пацієнтів з системним вве46

денням опіоїдів як на ранок першої, другої та
третьої доби (р = 0,005, р = 0,001, р = 0,003 відповідно), так на вечір перших трьох післяопеХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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раційних діб(р < 0,001). Пацієнти з епідуральною аналгезією в післяопераційному періоді
були краще знеболені за пацієнтів з паравертебральною блокадою лише на ранок та вечір
першої доби (р = 0,017, р = 0,0005 відповідно).
Всі пацієнти за вимогою при рівні болю ≥ 4
см за ВАШ отримували парентерально 10 мг
морфіну в вигляді 1% розчину. Ми оцінили
кількість спожитого морфіну в післяопераційному періоді в день операції (рис. 5).
Найбільше морфіну споживали пацієнти VI
(25,2±11,2) мг та І груп (20,8±10,4) мг зі статистично значною різницею р < 0,001 з пацієнтами, що знеболювалися іншими методами. Пацієнти з блоками нервів (IV група) статистично значно відрізнялися від пацієнтів, що мали
пролонговане знеболювання з ІІ, ІІІ та V груп
(р < 0,001). А пацієнти, що мали подовжені катетерні методики аналгезії статистично не відрізнялися по кількості спожитого морфіну, незалежно від методики, яка використовувалась.
В значної кількості пацієнтів це дало змогу в
післяопераційному періоді взагалі уникнути
призначення опіоїдів. Кількість таких пацієнтів статистично значно не залежала від обраної
методики подовженої аналгезії, але пацієнти з
ІІ, ІІІ та V груп статистично значно (р < 0,001)
відрізнялися від І і VI груп, та від пацієнтів з
IV групи (р=0,0041, р=0,0014 та р=0,0227 відповідно).

Тотальне ендопротезування кульшового суглоба вважається одним з найбільш успішних
ортопедичних втручань та для нього важлива
рання мобілізація. Деякі фактори, в тому числі
погане післяопераційне знеболення, можуть
сприяти затримці одужання та функціонального відновлення. При цьому дуже важливо
адекватне знеболення під час активності, адже
саме воно сприяє поліпшенню якості життя і
функціонального статусу пацієнтів після повного ендопротезування кульшового суглоба.
Стратегія мультимодальної аналгезії поєднує
анальгетики з різними механізмами дії для
поліпшення контролю болю. Традиційно післяопераційна аналгезія після артропластики
проводиться введенням опіоїдів за вимогою,
внутрішньовенною контрольованою пацієнтом анальгезією або епідуральною аналгезією.
Останнім часом блокада периферичних нервів
розглядається як альтернативна аналгетична
методика. Результати нашого дослідження показують, що традиційне знеболення з застосуванням нестероїдних протизапальних ліків
та наркотичних анальгетиків за вимогою є не
найкращим варіантом після тотальної артропластики кульшового суглоба, не дивлячись
на те в умовах реґіонарної чи загальної анестезії був оперований хворий. Це наглядно видно по споживанню морфіну після операції
пацієнтами оперованими в умовах спіналь-

Споживання морфіну після операції
Спінальна

Спінальна+паравертебральна

Спінальна+епідуральна

Psoas compartmen block+блокада сідничного нерва

Паравертебральний блок+каудальна блокада

Загальна

40,00
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30,00
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20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
групи

Рис. 5. Кількість спожитого морфіну в післяопераційному періоді
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ної та загальної анестезії. Пацієнти, що мали
пролонгований реґіонарний компонент, мали
значно краще знеболення, та суттєвіше менше споживали морфіну. Споживання опіоїдів
та інтенсивність болю пов’язані між собою,
тому отримані результати потребують оцінки
та аналізу, адже кожне додаткове призначення
анальгетика, додатково до стандартного аналгетичного режиму, може підвищувати ризик
небажаних явищ та подій [8].
Що стосується інвазивних процедур, ми повинні враховувати ризик виникнення серйозних побічних ефектів і час витрачений кваліфікованим персоналом. Крім того, ми мало
знаємо про вплив поєднання різних аналгетичних методик після ендопротезування кульшового суглоба [3]. Таким чином, абсолютний
знеболюючий ефект може знижуватися для
кожного додаткового анальгетика, оскільки
різні інтервенції можуть впливати на ті ж самі
шляхи, а також тому, що аналгетичний потенціал, ймовірно, нижче, коли рівні болю вже
зменшені іншими анальгетиками.
Найкраще знеболення отримали пацієнти,
що мали пролонговану епідуральну аналгезію, однак для неї характерні більш високі
показники післяопераційної затримки сечі та
гіпотонії, що може заважати ранній мобілізації
хворих [2,12]. Крім того, епідуральна гематома,
залишається потенційно серйозним ускладненням епідуральної аналгезії, особливо на
фоні післяопераційної тромбопрофілактики
[2,11]. До того ж досить часто в наших реаліях виникають певні труднощі та небезпеки
при використанні пролонгованої епідуральної аналгезії, що спонукають до використання
еластомерних помп. А двосторонній моторний
блок нижніх кінцівок, до якого може привести
епідуральна аналгезії, може заважати післяопераційній реабілітації хворих.
Периферичні нервові блоки є ефективними
методами для лікування болю після ендопротезування кульшового суглоба [11]. Було доведено, що використання нервових блоків дуже
ефективно контролює біль і мінімізує потребу
в наркотиках після артропластики кульшового суглоба [9, 13]. Варіанти нервових блокад,
які пропонуються після цього оперативного
втручання, включають: блокаду стегнового нерва, блокаду сідничного нерва, блокаду поперекового сплетення заднім підходом, fascia
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iliaca compartment block, параартикулярну
місцеву інфільтрацію [11]. Ми застосовували
psoas compartment block та поперекову паравертебральну блокаду для анестезії гілок поперекового сплетення, що доцільно враховуючи
іннервацію кульшового суглоба та безпечніше
за епідуральну блокаду. Дані блоки забезпечили більш якісну аналгезію в порівнянні з системним призначенням опіоїдів, а епідуральній
аналгезії поступалися лише в день операції і в
перший післяопераційний день, що підтверджується і іншими дослідниками [9, 13]. При
цьому задні підходи до поперекового сплетення легші в виконанні та при них зберігається
сила нижньої кінцівки з протилежної сторони. Крім того, периферичні нервові блоки мають менше ускладнень, включаючи гіпотонію
і затримку сечовипускання в порівнянні з епідуральної анестезією. Тому блоки нервів є корисним доповненням для врегулювання болю
в післяопераційному періоді у пацієнтів з ендопротезуванням кульшового суглоба. Доведено, що як однократна ін’єкція, так і пролонговані методики периферичних нервових блоків зменшують періопераційні ускладнення та
тривалість перебування в лікарні, зберігають
лікарняні ресурси і підвищують задоволеність
пацієнтів [1, 4]. У перспективі є доцільним вивчення впливу методу анестезії та аналгезії на
швидкість фізичного відновлення після ендопротезування кульшового суглоба.
Висновки
Післяопераційне знеболювання за допомогою пролонгованої епідуральної блокади є
більш ефективним, але, теоретично, має вищі
ризики потенційних ускладнень і небажаних
явищ.
Катетерні регіонарні методики (паравертебральна й епідуральна) забезпечують значно вищу якість післяопераційного знеболювання, в
порівнянні з системним призначенням опіоїдів,
після ендопротезування кульшового суглоба.
Пролонгований паравертебральний блок на
поперековому рівні є дуже корисним доповненням в подоланні болю після будь-якої анестезії при операціях на кульшовому суглобі.
У подальшій перспективі буде доцільним
вивчення впливу методу анестезії та аналгезії
на швидкість фізичного відновлення після ендопротезування кульшового суглоба.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРІЙ ХВОРОБ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ
СИЛ – ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС
ВПРОДОВЖ 1986 РОКУ
Резюме. Стаття присвячена аналізу даних історій хвороб
та наукової літератури щодо організації індивідуального захисту особового складу військ збройних сил колишнього
СРСР, йодної профілактики і радіометрії щитовидної залози
та медико-соціальних наслідків аварії на ЧАЕС. Встановлено: на сьогоднішній день заходи із збереження здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
постраждалих в Україні є недостатніми. Навіть через 32 роки
після аварії на Чорнобильській АЕС рак щитовидної залози
залишається пріоритетною медичною і соціальною проблемою для означених категорії громадян України для тих, хто
був у віці до 18 років на момент аварії та для ліквідаторів.
Механізм формування онкологічних захворювань обумовлений комплексом чинників, які включають фактори доаварійного періоду, чинники аварійної ситуації і вторинні, що
є наслідком впливу всієї аварійної ситуації на здоров’я УЛНА
та постраждалого населення.
Ключові слова: аварія на ЧАЕС, результати досліджень, на�
слідки для учасників ліквідації аварії і населення.

Вступ
У різних інформаційних джерелах, у тому
числі і наукових, при висвітленні питань організації індивідуального захисту особового
складу військ збройних сил бувшого СРСР та
його медичного забезпечення під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, до
цих пір не існує одностайного розуміння щодо організації їх в реальній дійсності. В одних
джерелах можна знайти, що йодна профілактика була проведена усьому особовому складу
ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, в інших
– тільки тим, хто працював у зоні підвищеного
рівня радіації, у деяких джерелах доводиться,
що весь особовий склад працював у засобах
індивідуального захисту (ОЗК, Л-1, респіратори, протигази), в інших-що це не так, в одних
джерелах доводиться, що радіометрія щитовидної залози проводилась, а в інших - ні. Відповіді на всі ці складні питання – через майже
32 роки після аварії на ЧАЕС, дослідникам
вдалося віднайти в історіях хвороб учасників
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з перших
днів після аварії.
Екологічні, в тому числі радіаційні, катастрофи тягнуть за собою крім фізичних і біологічних змін у навколишньому середовищі
значні медико-соціальні наслідки, що найбільш суттєво відобразилось на онкологічній
захворюваності ліквідаторів наслідків аварії
на ЧАЕС, а саме захворюваності раком щитовидної залози та солідним раком, лейкеміями.
До теперішнього часу очевидний підтвердже50

ний клінічною практикою і низкою наукових
досліджень [1-3], а також даними державної
статистики, довготривалий характер несприятливого впливу наслідків чорнобильської катастрофи на стан здоров›я учасників ліквідації
наслідків аварії (УЛНА) на Чорнобильській
атомній електростанції (ЧАЕС) та постраждалих, їх соціальну адаптацію[4,5].
На жаль, медичні наслідки аварії на ЧАЕС
ще далеко невідомі, і в той же час через майже
32-х років після аварії в суспільстві з’явились
тенденції до зняття проблеми цих медичних наслідків з порядку денного як в Україні
(зменшення державних видатків на медичну
допомогу, наукове супроводження медичних
проблем), так і на міжнародному рівні (форум
у Відні 5–7 вересня 2005 р.).
Матеріали та методи досліджень
У дослідженні використані 793 історії хвороб
військовослужбовців-учасників ліквідації наслідків на ЧАЕС у 1986 році та наукових публікацій. Вказані матеріали опрацьовані за допомогою аналітичного та історичного методів.
Результати досліджень та їх обговорення
Яскравим прикладом відображення дійсного стану радіоактивного опромінення особового складу військ збройних сил колишнього
СРСР, що приймав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, забезпечення військовослужбовців - ліквідаторів наслідків катастрофи
на ЧАЕС засобами індивідуального захисХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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ту, охоплення проведенням заходів радіопротекторної (йодної) профілактики та радіометрії щитовидної залози є дані 793 історій
хвороб 408 окружного військового госпіталю
Київського військового округу (408 ОВГ КВО)
(табл. 1).
Із даних таблиці спостерігаємо, що майже
44 % УЛНА отримали опромінення в дозі від
0 до 25 Р, поряд з цим, майже половина (49,3 %) отримали опромінення, що перевищує
гранично допустимі рівні, та 6,8 % - дози не
відомі. Водночас найбільша когорта спостерігається з рівнями радіоактивного опромінення від 20 до 30 Р, яка складає 76,45% або більше — усього контингенту ліквідаторів наслідків аварії протягом 1986 року.
Аналіз проведення йодної профілактики
свідчить про те, що її отримали тільки 36,19%
першого року ліквідаторів. 20,8% від усіх історій хвороб склали ліквідатори з рівнями радіоактивного опромінення від 25 до 30 Р і більше,
і тільки 42,2 % з цієї когорти отримали радіопротектори та йодну профілактику.
Якщо проаналізувати показники радіометрії
щитовидної залози то можна констатувати, що
вона була проведена тільки 23,7% УЛНА. Водночас, у ліквідаторів з рівнями радіоактивного
опромінення від 25 до 30 Р і більше, цей показник складав 15,0% від загальної кількості історій хвороб. Тільки 30,4% ліквідаторам з рівнями радіоактивного опромінення від 25 до 30 Р
і більше була проведена радіометрія і 18,2%
з рівнем радіоактивного опромінення від 20
до 25 Р. Таким чином тільки 48,6% ліквідаторів отримали радіометрію щитовидної залози,

яким за рівнем радіоактивного опромінення
була вона показана.
Під час вивчення історій хвороб військовослужбовців з’ясовано, що серед цієї когорти
тільки 26,35% використовували засоби індивідуального захисту (ОЗК, Л-1) та 65,7% використовували респіратори та протигази. Поряд
з цим, у когорті ліквідаторів з рівнями радіоактивного опромінення від 25 до 30 Р і більше,
показник використання засобів індивідуального захисту складав тільки 24,6%, а використання респіраторів і протигазів – 66,5%.
За даними записів в історіях хвороб, більшість особового складу, що працював на ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
в зоні підвищеного рівня радіації у перші дні
після аварії перебували протягом декількох
днів, потім при унормуванні термінів перебування - протягом місяця, поряд з цим 4,5 %
перебувало 1,5 місяці, 5,9 % – 2 місяці, 1,3 % –
2,5 місяців, 1,3 % – 3-3,5 місяців та 0,8 % –
4 місяці і більше, отримавши при цьому дозу
радіоактивного опромінення до 25 Р і більше
(табл. 2).
Поряд з цим, до 38 % військовослужбовців –
приймали участь у ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС від 1 години до 2 тижнів отримавши
при цьому дозу радіоактивного опромінення
від 20 до 63,4 Р, а деяких випадках і до 122 Р.
Військовослужбовець військової частини
44316 (ст. Соколи) - рядовий Васильєв Анатолій Іванович 1947 року народження з 9 по
17.05.1986 року здійснював дезактивацію техніки у зоні підвищеного рівня радіації на відстані 1 км від 4 реактора отримавши при цьому

Таблиця 1
Показники отриманих доз особовим складом збройних сил під час ліквідації наслідків ЧАЕС, охоплення проведенням
радіометрії щитовидної залози та застосування засобів індивідуального захисту і радіопротекторів
(за даними історій хвороб 408 ОВГ КВО)
Дози в Р-н
0-5,00
5,01-10,00
10,01-15,00
15,01-20,00
20,01-25,00
25,01-30,00
30,01 і більш
Не визначено
Всього:

Опромінені
ліквідатори

Радіометрія
щитовидної залози

Абс.

%

Абс.

%

8
21
29
48
242
301
90
54
793

1,0
2,65
3,66
6,05
30,5
37,95
11,35
6,8

1
2
1
2
44
87
32
9
188

0,13
0,25
0,13
0,25
5,55
10,97
4,03
1,13
23,7

Застосовували засоби індивідуального захисту
ОЗК, Л-1
Абс.
%
1
0,13
2
0,25
4
0,5
27
3,4
54
6,8
74
9,3
22
2,77
25
3,15
209
26,35

Респіратори
Абс.
%
5
0,63
9
1,13
12
1,5
36
4,5
163
20,55
214
26,98
46
5,8
34
4,29
521
65,69

Радіопротектори
Абс.
%
3
0,38
1
0,13
4
0,5
12
1,5
76
9,58
124
15,63
41
5,17
26
3,27
287
36,19

Таблиця 2
Терміни перебування військовослужбовців збройних сил СРСР на ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
Від 1 години до 2 тижнів
Всього
льотчики
Абс.
%
Абс.
%
301
38,0
61
7,8
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1,5 місяці
Абс.
36

%
4,5

2 місяці
Абс.
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%
5,9

2,5 місяці
Абс.
19

%
1,3

3-3,5 місяці
Абс.
10

%
1,3

4 місяці
Абс.
6

%
0,8
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122 Р. Засоби йодної профілактики отримував,
працював у засобах індивідуального захисту
(ОЗК та респіратор), показник радіометрії щитовидної залози складав 0,08 мр/год.
Майор Шевченко Микола Зінов’євич, 1940 року народження,військова частина 74939, з 26.04
по 01.05.1986 року знаходився на ліквідації наслідків у зоні підвищеного рівня радіації безпосередньо біля 4 реактора, отримавши при
цьому 63,4 Р, застосовуючи засоби індивідуального захисту, засоби йодної профілактики
не отримував, показник радіометрії щитовидної залози складав 0,1 мр/год..
Старший лейтенант Топорков Андрій Григорович, 1962 року народження, військова частина 71432, з 27.04 по 17.05.1986 року проводив
радіаційну розвідку на БРДМ-2-Рх та РХМ у
зоні підвищеного рівня радіації, отримавши
при цьому 47 Р, застосовуючи засоби індивідуального захисту та засоби йодної профілактики, показник радіометрії щитовидної залози
складав130мкр/год..
Терміни виконання завдань льотчиками гелікоптерів, які приймали участь у тушінні пожежі на 4 енергоблоці ЧАЕС та мали від 15 до
25 вилетів над ним, складали від 2 до 10 днів,
водночас цей контингент при тушінні пожежі
на 4 енергоблоці перебував найближче до джерела радіоактивного опромінення при зависанні гелікоптерів над енергоблоком.
Стосовно йодної профілактики особового
складу, який приймав участь у ліквідації наслідків аварії, то відповідна інструкція Міністерства охорони здоров›я (МОЗ) СРСР надійшла до Чорнобильського угруповання військ
після 17 травня 1986 року [6], коли майже відбувся розпад йоду-131,тобто вона практично
втратила актуальність. Аналогічний спільний
документ МОЗ і Міноборони набув чинності
лише 28 червня 1986 року[7]. Крім того, командування Збройних Сил СРСР майже-місяць після аварії на ЧАЕС не могло визначити, яку гранично-допустиму дозу встановити
військовим ліквідаторам: чи воєнного часу 50 рентген [8], чи на випадок аварії у мирний
час(вдвоє меншу) - 25 бер [9].
Загальнодержавний документ (з грифом
«для службового користування) що визначав
межі опромінення всіх ліквідаторів (крім військових), побачив світ ще пізніше – 12 липня
1986 року [10].
Цікаво порівняти інформацію, що подавалася центральною пресою в перші дні після
катастрофи, і величезний фактографічний матеріал, нагромаджений і опрацьований фахівцями протягом минулих років. У цьому контексті привертає увагу книга «Чорнобильська
трагедія. Документи і матеріали». Серед документів збірника є чимало неспростовних свід52

чень того, що центральні галузеві відомства
приймали рішення з великим запізненням [14,
15]. Так, період напіврозпаду радіоактивного
йоду-131 становить лише вісім діб. За цих обставин оперативне проведення йодної профілактики могло стати ефективною захисною
акцією, що допомогла б уникнути багатьох
ускладнень стану здоров’я населення.
За офіційними даними МОЗ України серед
усіх груп населення, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, має місце істотне зростання захворюваності на рак щитоподібної залози. Захворюваність ліквідаторів на цю патологію перевищила національні показники
у 5,6 разу, евакуйованих - у 4,4 разу, мешканців забруднених радіонуклідами територій - у
1,4 разу [11].
Водночас науковцями Наукового центру радіаційної медицини НАМН України у монографії присв’яченої наслідкам Чорнобильської
трагедії відзначаєтья, що в період після 1991 р.
у постраждалих було зареєстровано ряд захворювань, що не були прогнозованими в попередніх передбаченнях, насамперед драматичне
зростання частоти раку щитоподібної залози
у дитячого населення. У ряді досліджень на
базі аналізу офіційної медичної статистики
та даних реєстрів повідомлялось про погіршення здоров’я і зростання числа непухлинних захворювань серцево-судинної, травної й
ендокринної систем в учасни- ків ліквідації
наслідків аварії та населення на забруднених
територіях у порівнянні з тими ж показниками
у всього населення відповідних країн. Відзначена також підвищена частота психічних розладів і випадків втрати працездатності [16].
Радіаційний вплив Чорнобильської катастрофи перш за все зазнали північні регіони України. Вони, за даними Інституту ендокринології та обміну речовин є регіонами
помірного йодного дефіциту. Не виключено,
що саме через це щитовидна залоза швидко
поглинала радіоактивний йод під час аварії,
особливо це стосувалося дітей та підлітків.
У такому стані люди швидко стали часто хворіти на рак щитовидної залози.
Так проблему йодного дефіциту в Україні на
сьогодні не можна вважати вирішеною, хоча
Інститут ендокринології має значний доробок
у цій галузі. Тепер час відповідних державних
заходів.
В період після 1989 р. в Україні та інших
постраждалих державах було розгорнуто дескриптивні епідеміологічні дослідження, що
пояснюється недостатністю в реєстрах інформації про дозові навантаження. Довгостроковий моніторинг захворювань на злоякісні
новоутворення проводився серед населення
найбільш забруднених радіонуклідами райоХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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нів України. Темпи щорічного приросту загальної захворюваності на злоякісні новоутворення серед вказаного населення за 1980–1999
рр. суттєво не змінились і в своїй основі тотожні закономірностям, які характерні для України в цілому [19, 20].
Аналіз динаміки захворюваності на окремі
форми злоякісних новоутворень серед населення в першу декаду після аварії засвідчив існування певних особливостей захворюваності
на лейкемії, суттєве зростання раку щитоподібної залози, збільшення захворювань на рак
молочної залози. Серед жителів забруднених
територій до останнього часу не спостерігалося підвищення захворюваності на інші, крім
раку щитоподібної залози, солідні злоякісні
пухлини. Це відповідає вже встановленим закономірностям радіобіології. Водночас в звіті
НКДАР ООН 2000 р. наведено деякі особливості [21].
Зареєстроване підвищення частоти лейкемії
та лімфом (ICD-IX 200-208) в УЛНА в Україні
відповідає прогнозованому періоду і є більшим, ніж у відповідній групі в Росії, що може
бути пояснено різницею в дозових навантаженнях [17, 19, 20]. Підвищення частоти інших
форм раків раніше описаним закономірностям
не відповідало. Можливими поясненнями відмінностей в радіаційних ризиках можуть бути
невизначеності оцінки доз, інтервал часу після
опромінення, недо- статній для прояву солідних раків і, нарешті, пролонгований характер
опромінення, що сприяє зменшенню ризиків.
Останні роботи показують підвищені ризики
солідних раків після впливу малих доз хронічного професійного опромінення в когорті
з 407 391 працівників атомної промисловості
(5,19 млн людино-років спостереження) з середньою індивідуальною накопиченою дозою
19,4 мЗв [18]. Додатковий відносний ризик для
всіх форм раку, за винятком лейкемії, становив 0,97/Зв, при 95% інтервалі вірогідності
0,14–1,97. Аналіз показав вплив паління, однак значення цього впливу недостатнє для
пояснення підвищених ризиків. Для лейкемії, без хронічної лімфоцитарної лейкемії
(ХЛЛ), встановлено додатковий ри- зик 1,93/Зв

(0–8,47). За підрахунками авторів, 1–2% смертельних раків при професійному опроміненні
є радіогенними. Близькість дозових навантажень до таких у населення радіоактивно забруднених територій дає можливість прогнозувати кількість раків у постраждалих [16].
Проблема захворюваності на рак щитоподібної залози внаслідок Чорнобильської катастрофи, залишається актуальною і на теперішній час.
Якщо порівняти захворюваність на 100 тисяч населення серед дітей та підлітків за віком на час аварії, то стає очевидним поступове зростання цього показника з часом. Так
за даними клініко-морфологічного реєстру
Інституту ендокринології для осіб, що були
дітьми на момент аварії відмічено зростання цього показника у 28,8 разу, а для таких,
які були підлітками – у 12,4 разу, відповідно у 2006-2008 рр., в порівнянні з 1986-1989
рр., коли зростання захворюваності серед
осіб зазначеного віку ще не спостерігалося.
Радіаційну природу «післячорнобильського»
тиреоїдного раку підкреслює існуюча різниця між показниками захворюваності (більш
ніж у 2,5 разу у 2008 р.) у найбільш забруднених 6 північних регіонах і решті - 21 регіонів України. Виходячи з вищевказаного,
слiд зазначити, що спостереження за станом
щитовидної залози, потребує довготривалого
монiторингу.
Особам, які були у дитячому та підлітковому
віці на момент аварії на ЧАЕС, слід пам’ятати,
що вони відносяться до групи підвищеного
ризику щодо розвитку раку щитовидної залози, тому їм слід щорічно звертатися до лікаряендокринолога і проходити ультразвукове дослідження щитовидної залози з метою своєчасного виявлення вузлової патології.
Дані про частоту радіаційно-індукованого
раку щитоподібної залози у дорослих обмежені. Після 2001 р. зареєстровано надлишок тироїдного раку в УЛНА (табл. 1. 2). Зареєстровано також не прогнозоване в 2001 р. підвищення
частоти в інших групах обліку — у евакуйованих та дорослого населення радіоактивно забруднених територій [37, 38].
Таблиця 3

Стандартизовані показники захворюваності на рак щитоподібної залози (МКХ9 193) в різних групах постраждалих в Україні
(дані НЦРМ АМН України)
Кількість випадків,
що очікувалася

Виявлена реальна
кількість випадків

Стандартизований
показник ризику SIR
(%)

95% довірчий
інтер

1. Учасники ліквідації наслідків аварії
(1990–2004)

28.1

156

554,3

467,3-641,3

2. Евакуйовані з 30-кілометрової зони
(1990–2004)

31,1

175

563,5

480,0–647,0

151,5

247

163,1

142,7–183,4

Групи та період спостереження

3. Мешканці радіоактивно забруднених територій (1990–2004)
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Захворюваність на цю патологію серед чоловіків — УЛНА 1986–1987 рр. впродовж 1990–
1997 рр. перевищувала загальнонаціональний
рівень для України в 4 рази, а в 1998–2004 рр.
— в 9 разів.
В учасників ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС також встановлено більш високий рівень захворюваності на лейкемію.
Нами проаналізовано поширеність хвороб,
захворюваність, інвалідність та смертність,
що зареєстровані в Україні в 2011 р. серед ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та потерпілих і виявлено, що статистичні показникиозначеного контингенту суттєво
перевищують відповідні показники населення
країни.
Відмічається перевищення удвічі середніх
показників по Україні в Кіровоградській області, поряд з цим спостерігається високі показники поширеності в АР Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Львівській та Одеській областях.
Встановлено, що зростання захворюваності
на рак значною мірою зумовлене особливостями демографічної структури України – суттєвим постарінням населення.
В Україні зареєстровано 3019 випадків злоякісних пухлин щитоподібної залози, що складає 17,96 на 10000 відповідного контингенту,
майже половина їх, а саме 1408 випадків зареєстрована в Київській області при показнику – 24,96 на 10000 відповідного контингенту,
Житомирській – 384 (14,49), м. Київ – 240
(51,23), Черкаській – 180(20,31), Рівненській –
171 (6,23), Вінницькій – 142 (18,55), Чернігівській – 141 (19,88), Волинській 50 (5,13), високий рівень поширеності відмічається в Сумській – 24,24 (29), Полтавській – 20,75 (34),
Херсонській – 48,16 (19), Дніпропетровській
– 24,06 (38), Донецькій – 17,32 (28).
При середньо республіканському показнику
захворюваності злоякісними пухлинами щитовидної залози – 0,98, з означеним захворюванням зареєстровано 165 осіб, найбільше
в абсолютних числах зареєстровано в Київській області – 75 осіб (1,33), Житомирській 22 (0,83), Рівненській – 13 (0,47), Вінницькій –
11 (1,44) та Черкаській – 11 (1,24).
Поряд з цим,найвищий цей показник у Дніпропетровській області – 2,53 (4), Чернігівській – 0,85 (6), відсутня означена захворюваність в: Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Львівській,
Миколаївській та Одеській областях.
Середньо республіканський показник первинної інвалідності при злоякісних пухлинах щитоподібної залози - 0,77, зареєстровано
130 осіб, з яких 64 (1,13) - Київська область,
Житомирська - 20 (0,83), Волинська – 6 (0,62),
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Рівненська – 6 (0,22), Вінницька – 7 (0,91) та
Черкаська – 10 (1,13).
Відсутня в: Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та м. Севастополь.
При середньому показнику смертності від
злоякісних пухлин щитовидної залози – 0,30,
померло 51 особа, з них 24 (0,43) – Київська
область, Житомирська – 10 (0,43), Вінницька –
4 (0,52), Волинська – 3 (0,52) та Рівненська –
2 (0,07).
Відсутня смертність від означених пухлин в:
Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Тернопільській,
Херсонській, Чернівецькій областях [11].
Тривалий час, зазначимо, переважна частина документів з «чорнобильської» проблематики була недоступною для істориків, широкого
загалу науковців. Лише після здобуття Україною державного суверенітету та прийняття в
січні 1994 року Закону «Про державну таємницю», який заборонив засекречувати будь-які
відомості про стан навколишнього середовища
й екологічні катастрофи, з’явилася можливість
відкрити документи радянських органів державної безпеки щодо аварії на ЧАЕС для наукових досліджень [12, 13].
Висновки
1. Заходи радіометрії щитовидної залози,
йодної та радіопротекторної профілактики
та індивідуального захисту особового складу
військ, що приймали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС проводились з низьким рівнем охоплення. Офіційний дозвіл на проведення йодної профілактики особовому складу військ прийшов з
великим запізненням, коли потреба у проведенні цього заходу першим ліквідаторам наслідків аварії уже відпала і була неефективною, що призвело до невиправних медико-соціальних наслідків.
2. На сьогоднішній день заходи із збереження
здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та постраждалих в нашій
країні є недостатніми. Навіть через 28 років після аварії на Чорнобильській АЕС захворювання
щитовидної залози залишаються пріоритетною
медичною і соціальною проблемою для означених категорій громадян України.
3. Механізм формування онкологічних захворювань щитовидної залози обумовлений
комплексом чинників підвищеного рівня радіаційного опромінення безпосередньо в зоні
4 енергоблоку ЧАЕС під час та після аварії,
що є наслідком впливу на здоров’я УЛНА та
постраждалого населення.
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4. Охорона здоров’я УЛНА та постраждалого населення маєз находитися уфокусі суспільної уваги при можливих радіаційних аваріях у майбутньому. Зусилля Держави повинні бути спрямовані для поліпшення системи
охорони здоров’я і реабілітації постраждалих

внаслідок чорнобильської катастрофи. Інтеграція міжнародних зусиль для організації
спільних досліджень може суттєво прискорити вирішення важливих питань збереження здоров’я як УЛНА, так і постраждалого
населення.

ЛІТЕРАТУРА
1.	 Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи.
Безпека майбутнього: Національна доповідь України.
– К.: КІМ, 2011. – 356 с.
2.	 20 років Чорнобильської катастрофи. Погляд у
майбутнє: Національна доповідь України. – Київ:
Атіка, 2006. - с. 80.
3.	 Мозгова О.В. Якість життя учасників ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи / О.В. Мозгова,
Е.В. Шликова. - М. - 1994. - 77 с.
4.	 Медичні наслідки аварії на Чорнобильській атомній
електростанції: за ред. О.Ф Возіанова, В.Г. Бебешко,
Д.А. Базики. – Київ: ДІА, 2007. – 800 с .
5.	 Возіанов О.Ф. Чорнобиль та медична наука// Журнал
АМН України. – 2006. Т.12. № 1. – С.5-15.
6.	 О допустимих уровнях содержания радиоактивных
веществ, радиаактивного загрязнения и дозах
облучения: Приказ МО СССР от 06.12.1986 № 268.М., Центр. Типогр. МО, 1986, -6 с.
7.	 О допустимих уровнях содержания радиоактивных
веществ, радиаактивного загрязнения и дозах
облучения: Приказ МО СССР от 07.08.1987 № 220.М., Центр. Типогр. МО, 1987, -6 с.
8.	 О допустимих уровнях содержания радиоактивных
веществ, радиаактивного загрязнения и дозах
облучения: Приказ МО СССР от 27.02.1988 № 82.М., Центр. Типогр. МО, 1986, -6 с.
9.	 О не достатках в состоянии радиационной
безопасности в соединениях и частях группировки
войск: Приказ командира в/ч 06407 от 20.12.1989
№ 91.- Чернобыль: ЦА МО РФ. Ф.101053. - Оп.Д.26,-С.204-206.
10.	Горбулін В.П., Скалецький����������������������
Ю.М. «Про участь військовослужбовців у ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС в аспекті цивільного демократичного
контролю над збройними силами» (до 25 річниці
Чорнобильської катастрофи).
11.	 Статистичний довідник «Показники здоров’я та
надання медичної допомоги потерпілим внаслідок
аварії на Чорнобильській АЕС за 2011 рік». ДЗ Центр
медичної статистики МОЗ України. Голубчиков
М.В., Руденко Н.Г., Владзієвська Г.С.
12.	Солошенко Н. В. Нова система світогосподарських
відносин і можливості подолання наслідків Чорно-

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

№ 5-6 (86-87) 2017

бильської катастрофи����������������������������
/���������������������������
«Ялтинская система» и современный мировой порядок: проблемы глобальной
и региональной безопасности: Материалы международной научной конференции (Крым, Ялта, Ливадийский дворец-музей. 17 – 21 февраля 2010 г.).
13.	Тронько М.Д. Медичні аспекти Чорнобиля: проблеми
тиреоідної патології / М. Д. Тронько, Т. І. Богданова,
В. П. Терещенко // Інститут ендокринології та обміну
речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України.
14.	 Динаміка захворюваності на патологію щитоподібної залози в Україні / Международный
эндокринологический журнал. — 2011. — 3 (35).
15.	С���������������������������������������������
равнительная характеристика состояния поражения злокачественными новообразованиями городского и сельскогонаселения / Щепотин, З.П. Федоренко, А.В. Гайсенко, Л.О. Гулак, А.Ю. Рыжов,
Э.Л. Горох, О.В. Сумкина, Л.Б. Куценко
//
Національний інститут раку. — Київ № 1 (1), 2011.
16.	Медичні наслідки аварії на Чорнобильській атомній
електростанції / За ред. О. Ф. Возіанова, В.Г. Бебешка,
Д.А. Базики. — Київ: ДІА, 2007. — 800 с.
17.	 Mortality among Chernobyl emergency workers: Estimation of radiation risks (preliminary analysis) / V.K. Ivanov, A.I. Gorski, M.A. Maksioutov et al. // Health Phys.
— 2001. — Vol. 81, № 5. — P. 514–521.
18.	Risk of cancer after low doses of ionising radiation: retrospective cohort study in 15 countries / E. Cardis, M.
Vrijheid, M. Blettner et al. // BMJ. — 2005. — Vol. 331. —
P. 77–84.
19.	 Thyroid cancer incidence among liquidators of the Chernobyl accident. Absence of dependence of radiation risks
on external radiation dose / V. Ivanov, A. Tsyb, A. Petrov
et al. // Radiat. Environ. Biophys. — 2002. — Vol. 41,
№ 3. — P. 195–198.
20.	Частота рака щитовидной железы у ликвидаторов
Чернобыльской аварии: период наблюдения 19862003 / В.К. Иванов, А.Ф. Цыб, А.В. Петров и др. //
Радиац. биол. Радиоэкол. — 2007. — Т. 47, № 5. —
C. 517–522.
21.	 Thyroid cancer incidence among adolescents and adults
in the Bryansk region of Russia following the Chernobyl
accident / V.K. Ivanov, A.I. Gorski, M.A. Maksioutov et
al. // Health Phys. — 2003. — Vol. 84, № 1. — P. 46–60.

55

ЗАПИСКИ ПРАКТИЧНОГО ЛІКАРЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ИСТОРИЙ БОЛЕЗНЕЙ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ – ЛИКВИДАТОРОВ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ
НА ЧАЭС В ТЕЧЕНИЕ
1986 ГОДА
В. П. Печиборщ,
В. В. Вороненко

RESULTS RESEARCHES
HISTORIES ILLNESSES
SERVICEMEN MILITARY
POWERS – LIQUIDATORS
CONSEQUENCES AVARII
ON CHAES DURING
1986 YEAR
V. P. Pechiborsch,
V. V. Voronenko

56

Резюме. Статья посвящена анализу данных историй болезней и научной литературы относительно организации индивидуальной защиты личного состава войськ, йодной профилактики и радиометрии щитовидной железы, последствий
аварии на ЧАЭС. Установлено, на сегодняшний день мероприятия из сохранения здоровья участников ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших
в Украине является недостаточными. Даже через 28 лет после аварии на Чернобыльской АЭС раков щитовидной железы
остается приоритетной медицинской и социальной проблемой
для отмеченных категории граждан Украины.
Механизм формирования онкологических заболеваний обусловлен комплексом факторов, включающих факторы до аварийного периода, факторы аварийной ситуации и вторичные,
являющиеся следствием воздействия всей аварийной ситуации на здоровье УЛПА и пострадавшего населения.
Ключевые слова: авария на ЧАЭС, результаты исследований,
последствия для участников ликвидации аварии и населения.

Summary. The paper analyzes data and case histories of scientific
literature on the organization of individual protection of military
personnel of the armed forces of the former USSR, iodine prophylaxis
and radiometry thyroid and medical and social consequences of the
Chernobyl accident. Established to date measures to preserve the
health of liquidators of the Chernobyl accident and the victims in
Ukraine is insufficient. Even 28 years after the Chernobyl accident
thyroid cancer remains a priority health and social problem for the
mentioned classes of Ukraine.
The mechanism of cancer is caused by a complex of factors, which
include pre-accident factors, factors of emergency and secondary,
resulting from the impact of all emergency clean up workers and the
health of the affected population.
Key words: a failureison CHAES, results researches and consequences
for the participant sofliquidation of failure population.

ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 5-6 (86-87) 2017

NOTES OF MEDICAL PRACTITIONER

В. В. Бойко, М. Ю. Сизий,
В. М. Лихман,
О. М. Шевченко, І. А. Кулик,
А. В. Токарєв, С. Ю. Бітяк,
К. В. Мішеніна
Харківський національний
медичний університет
ДУ «Інститут загальної
та невідкладної хірургії
ім. В. Т. Зайцева НАМНУ»,
м. Харків

ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ
З ПОШКОДЖЕННЯМИ СТРАВОХОДУ
Резюме. Представлено результати обстеження та лікування
62 хворих, з порушенням цілісності стравохідної стінки різної
етіології, а також пацієнтів зі сформованими стравохідними
норицями доброякісної та злоякісної природи.
Ключові слова: пошкодження стравоходу, нориці стравоходу,
хірургічне лікування.
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Вступ
Пошкодження стравоходу характеризуються
пізньою діагностикою, різноманітністю клінічної картини та високою летальністю [11].
Відсутність єдиної тактики щодо обсягу та
методів оперативного лікування хворих з порушенням цілісності стравоходу часто призводить до незадовільних результатів [5].
За сучасними даними частота летальних випадків коливається від 3% до 67% та в середньому становить 19,7% [7, 10].
Етіологічними факторами порушення цілісності стравоходу є: ятрогенні пошкодження,
барогенні та гідравлічні розриви, перфорації
чужорідними тілами, а також внаслідок поранень та закритих травм грудей [2, 8].
Найбільш небезпечним пошкодженням є
спонтанний розрив стравоходу, званий ще як
синдром Бурхаве [6, 9].
Іншими умовами для розвитку перфорації
стравоходу можуть бути: важкий рефлюкс-езофагіт, кандидозна або герпетична інфекції, розпад злоякісної пухлини та хімічні опіки [4, 7].
Етіологічні чинники мають різний характер,
але патогенетичні процеси, що відбуваються
при порушенні цілісності езофагеальної стінки, досить схожі.
Пошкодження стінки стравоходу веде до
потрапляння мікрофлори в параезофагеальну
клітковину та розвитку медіастиніту, що є найбільш грізним інфекційним ускладненням [8].
Якщо в минулому травма стравоходу була
етіологічним фактором медіастиніту в 35-40%
випадків, то зараз пошкодження стравоходу є
причиною гнійного запалення медіастинальної клітковини в 67- 84% спостережень [9].
Діагностика та лікування хворих з порушенням цілісності стравоходу залишається одним
з актуальних та складних питань сучасної хірургії. Навіть в умовах спеціалізованого відділення діагностика може представляти великі
труднощі, а операція нерідко робиться тільки
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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при розвитку ускладнень - плевриту, емпієми
плеври, піопневмоторакс, гнійного медіастиніту [7].
Несвоєчасна діагностика та надання хірургічної допомоги через добу після перфорації
стравоходу збільшують число післяопераційних ускладнень в 2,5 рази та в 2 рази зменшують ймовірність успішного результату [3, 8].
Основною проблемою діагностики є неправильна інтерпретація клінічних проявів перфорації стравоходу, що маскуються під маскою
інших гострих захворювань грудної та черевної порожнин [2]. Провідну роль в постановці
правильного діагнозу відіграють інструментальні методи дослідження. Найбільш інформативними є: контрастна езофагоскопія та
спіральна комп’ютерна томографія. Ці методи
дозволяють підтвердити діагноз і отримати достовірну інформацію про стан навколишніх
тканин та органів [5, 3].
Матеріали та методи досліджень
Представлені результати обстеження та
лікування 62 хворих, які перебували в клініці
ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії
ім. В.Т.Зайцева НАМНУ». Група пацієнтів,
включених у дослідження, складалася з
хворих з порушенням цілісності стравохідної
стінки різної етіології, а також пацієнтів зі
сформованими стравохідними норицями
доброякісної та злоякісної природи.
До складу досліджуваної групи увійшли 42
(68%) чоловіки із середнім віком 53,5±13,53 року та 20 (32%) жінок із середнім віком
54,4±15,48 року. Вік хворих коливався від 17 до
88 років. Переважна більшість досліджуваних
було працездатного віку (20-60 років — 73%).
У віковій групі до 40 років частіше
зустрічалися ятрогенні пошкодження та травми
(хімічні опіки та поранення), в групі від 40 до
60 років переважали барогенні пошкодження
(синдром Бурхаве), а для старшої вікової групи
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(після 60 років) були характерні перфорації на
тлі неопластичних процесів з формуванням
стравохідно-медіастинальних та респіраторних нориць.
Результати досліджень та їх обговорення
Вибір методу лікування хворих з ушкодженнями та норицями стравоходу залежав від багатьох факторів: етіології, анатомічної локалізації та ізольованості пошкодження езофагеальної стінки, інтервалу між порушенням
цілісності та надходження хворого в стаціонар,
тяжкості стану пацієнта, а також наявності
фонових захворювань стравоходу.
Консервативне лікування було проведено 2 хворим. Етіологією пошкодження в цих
випадках стала ятрогенна травма. Перфорації розташовувалися в шийному відділі стравоходу та не перевищували 1 см в діаметрі.
Пацієнтам була виконана постановка назогастрального зонда, виключено пероральне харчування, розпочато антибактеріальна
терапія.
Хворі отримували хірургічне лікування з
різними видами оперативних утручань, з яких
у 25 (40%) пацієнтів застосовані мінімально
інвазійні методи.
Первинний шов на дефект стінки стравоходу виконано 26 (42%) хворим: у 5 (19%) пацієнтів при пошкодженні шийного відділу, у 20
(77%) хворих з розривом внутрішньогрудного
відділу та в 1 (4%) випадку при ятрогенних пошкодженні абдомінального відділу стравоходу. Часовий інтервал між розривом та накладенням первинного шва склав в середньому
(26,5 ± 5,13) години.
Ускладнений перебіг післяопераційного періоду спостерігався у 20 (77%) хворих, що, як
правило, було пов’язано з пізнім виконанням
оперативного втручання.
Неспроможність швів стравоходу стала найчастішим ускладненням і виявлена у 13 (50%)
пацієнтів, з яких 9 проходили лікування з приводу спонтанного розриву стравоходу, 2 - через пошкодження стінки чужорідним тілом та
2 хворих мали ятрогенне пошкодження.
З ускладнень в групі пацієнтів після ушивання стінки стравоходу зустрілися у 7 (27%)
пацієнтів - медіастиніт, у 9 (35%) хворих - емпієма плеври. Летальність в групі хворих після ушивання стінки стравоходу склала 27%
(7 осіб). Летальний результат настав в терміни
від 5 до 60 діб після пошкодження.
Оперативні втручання в обсязі резекції
стравоходу виконані 7 (11%) хворим. Первинна
резекція стравоходу виконана 3 хворим зпатологічними зміни стінки стравоходу (протяжна
стриктура, ахалазія кардії IV стадії, пухлина
стравоходу).
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Одномоментна пластика шлунковим трансплантатом була виконана у 1 хворого з огляду
на обмежений характер запальних змін клітковини середостіння та задовільного стану
плевральних порожнин. Іншими причинами виконання такої агресивної оперативного втручання стали 4 випадки прогресування
гнійно-некротичного процесу в середостінні
при неефективності раніше проведених заходах. 4 з 7 пацієнтів померло. Решта виписані в
середньому на (27,7 ± 9,71) добу. Повторна госпіталізація з метою відновлення безперервності травного тракту знадобилася 2 пацієнтам.
Доступом для ентерального харчування стали різні види стом. Гастростомія була виконана 18 (29%) хворим. Найбільш часто застосовували гастростомію заКадером, в 13 випадках.
Підвісна єюностомія проведена 14 хворим: при
спонтанному розриві - 10 та ятрогенних пошкодженні стравоходу- 4.
Відеоторакоскопія була виконана 6 (10%) пацієнтам в діагностичних та лікувальних цілях.
Проводилися санації, дренування середостіння та плевральних порожнин. У 2 випадках
виконана декортикація легені на тлі тривало
функціонуючої стравохідно-плевральної нориці. У 1 спостереженні вдалося накласти шви
на езофагеальну стінку після свіжого ятрогенного пошкодження. У пацієнта спостерігався
сприятливий післяопераційний період, виписаний на 12 добу.
Cтентування стравоходу виконано 6 пацієнтам c пухлинними норицями, а також 4
хворим з приводу спонтанного розриву та 1 пацієнтові з ятрогенним пошкодженням стравохідної стінки. У всіх випадках зі злоякісними
пухлинами вдалося провести роз’єднання норицевих ходів, що було підтверджено протягом
першої доби рентген контрастним дослідженням. Застосовували повністю покриті стенти
різної довжини та діаметру.
У лікуванні пацієнтів з доброякісними
ушкодженнями стравоходу використовували
також повністю покриті само розширювальні
стравохідністенти. На відміну від пухлинних
нориць невід’ємною умовою для стентування
при доброякісних норицях та свіжих розривах,
з’явилася надійність фіксації стента в незміненому просвіті стравоходу.
Черезстравохідне дренування абсцесів середостіння через дефект слизової з’явився ще
одним методом ендоскопічного лікування
ушкоджень стравоходу. У 2 випадках виконали постановку тонких еластичних зондів через
дефект слизової оболонки стравоходу в порожнину абсцесу середостіння та проводили, в
першому випадку, проточна-аспіраційне дренування при туберкульозі стравоходу та лімфовузлів середостіння, а в другому, проточХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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на-промивне дренування при хімічному опіку
стравоходу та формуванні абсцесу заднього
середостіння. Одужання хворих спостерігали
в обох випадках, дефекти стінки стравоходу заміщені рубцевої тканиною, епітелізація
слизової.
Метод «контрольованих фістул» з успіхом
застосовувався, як при лікуванні безпосередньо розривів стравоходу, так і при неспроможності після ушивання стінки стравоходу.
Дана методика ґрунтувалася на формуванні
штучної нориці за рахунок адекватного дренування місця розриву за допомогою дренажних
трубок та утворенні відокремленого фіброзного каналу, який потім самостійно рубцювався при поступовому вилученні дренажної
трубки. Неспроможність швів стінки стравоходу у 8 хворих вдалосяліквідувати протягом
(35,3 ± 7,23) доби. Також даний метод показав
ефективність при пошкодженні шийного відділу стравоходу чужорідним тілом та ножовим
пораненням. У сукупності з іншими ендоскопічними методиками метод «контрольованих фістул» дозволив усунути 3 см лінійний
дефект при спонтанному розриві стравоходу
протягом 43 діб. Летальних випадків безпосередньо пов’язаних із застосуванням методу
не було.
Ушивання стінки стравоходу в ділянці розриву довжиною понад 1,0-2,0 см при стабільному стані хворого та ранньому (до 24 годин) надходженні залишається «золотим стандартом»
лікування даної категорії пацієнтів. Накладення швів технічно здійсненна як торакоскопічним, так і відкритим способом, при життєздатній стінці та відсутності тотальногодефекту
більше половини окружності стравоходу.
При циркулярних пошкодженнях стінку
стравоходу вшивали по колу, в інших випадках в поздовжньому напрямку, стежачи за достатністю його просвіту.
Застосування даних методик показано: при
ранніх ятрогенних пошкодженнях стравоходу з розміром дефекту стіни небільше 2 см,
пізнього надходження хворих (через добу та
більше після травми стравоходу), а також у
випадках ускладненого перебігу при раніше
виконаних оперативних утручаннях, при наявності нерезектабельної пухлини, системних
та специфічних захворювань із залученням
стінки стравоходу. Також від агресивного оперативного лікування може відмовитися сам
хворий або його родичі.
Відеоендохірургічні втручання є альтернативою відкритим оперативним втручанням.
При цьому найбільш вдалим місцем докладання даного методу є ушивання стінки стравоходу до розвитку гнійного запалення в параезофагеальній клітковині. Доступом може слуKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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жити як плевральна, так і черевна порожнини.
Крім накладення швів на стінку виконується
санація середостіння та установка дренажів
під відео контролем.
Стентування стравоходу стравохідними
стентами що самі розширюються - метод, незамінний при розпаді пухлинного процесу середостіння з формуванням стравохідно респіраторних та стравохідно-плевральних сполучень за умови неоперабельності хворого або
нерезектабельних пухлини, а також при підготовці до оперативного лікування. Застосування стентування стравоходу при доброякісних пошкодженнях може використовуватись, в
яких ушивання стінки стравоходу не показано або ймовірність розвитку неспроможності
швів висока.
Використання ендоскопічних кліпс та системи OTSC обмежена технічними аспектами та
станом навколишніх тканин навколо перфораційного дефекту. Найкращі результати спостерігаються при ятрогенному характеру пошкодження та своєчасному застосуванні цих
методів. Протяжність дефекту стінки стравоходу обмежується 1 - 2 см та залежить від життєздатності навколишніх тканин та надійності
герметизації.
Застосування методу через стравохідного
дренування середостіння та обмежених гнійних затікань в параезофагеальній клітковині
показано при стабільності хворого та відсутності пошкодження медіастинальної плеври.
Головною умовою є адекватність спорожнення сліпої стравохідномедіастинальної нориці.
Після очищення порожнини абсцесу можливе
застосування методів закриття дефекту стінки
стравоходу.
Оцінка віддалених результатів лікування
пошкоджень та нориць стравоходу методом мінімально інвазійнихутручань дозволяє судити
про задовільні результати лікування та збереженні функціональності стравоходу після відновлення цілісності стінки.
В результаті динамічного спостереження
пацієнтів, які проходили лікування з приводу ушкоджень та нориць стравоходу, вдалося
відстежити наслідки та ускладнення післяопераційного періоду у 25 (40%) хворих. Решта пацієнти не були включені в дослідження
через відмову від подальшого спостереження.
Результати проведеного лікування залежали
від обраної тактики та перебігу післяопераційного періоду.
Найбільш сприятливі наслідки зустрілися при контрольному обстеженні в групі пацієнтів, які перенесли ушивання стравоходу
та неускладнений післяопераційний перебіг.
Так приезофагоскопії у 8 (32%) хворих через
рік сформувався лінійний поздовжній рубець,
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не спричинив зменшення діаметра просвіту
стравоходу. Слизова в місці розриву мала нормальну будову. Хворі соціально орієнтовані,
обмежень у фізичному плані не відзначали.
З скарг в 50% випадків протягом півроку після операції відзначався виражений больовий
синдром, порушення травлення спостерігалося у 2 хворих.
Стриктура стравоходу виявлена протягом
першого року у 3 хворих, що в одному випадку
було пов’язано з тривалим стоянням стравохідного стента, а у 2 хворих з формуванням
стриктур в зоні езофагогастроанастомоза.
Стриктура трахеї була діагностовано у 3 хворих в ранньому післяопераційному періоді, що
було пов’язано в першу чергу з особливостями
оперативного лікування, а саме, застосуванням пластики трахеї. У цих випадках великі
дефекти заміщувалися черевцем кивального м’язу. В процесі епітелізації застосовували раннє бужування, що дозволило уникнути
стійких та ригідних звужень трахеї.
Тривале існування стравохідно-плеврального сполучення з формуванням хронічної
емпієми плеври зустрілося в 2 випадках. Причиною формування нориці стравоходу стала
в обох спостереженнях неспроможність швів
стравоходу та підтримання запального процесу в місці дефекту за рахунок постійного закидання шлункового соку та слини.
Тракційні дивертикули сформувалися у
3 пацієнтів, яких застосовано лікування методом «контрольованих фістул». Причиною
формування випинання стінки стравоходу
є рубецьщо формується з щільної сполучної
тканини в місці стояння дренажу. Значуще

клінічне значення дивертикули набувають
при великих розмірах та формування дивертикулітів.
Троє хворих після проведення резекції стравоходу в період від 2 до 5 місяців отримали
2 етап лікування у вигляді езофагогастропластики.
У прогностичному відношенні гірше становище займали пацієнти з пухлинними норицями стравоходу. Їх тривалість життя залежала безпосередньо від онкологічного процесу і,
як правило, не перевищувала 8 місяців. Тому
головне значення в паліативному лікуванні
таких пацієнтів направлено на поліпшення
якості життя.
Вважаємо найбільш відповідним лікуванням таких пацієнтів - це стентування стравоходу покритими стентами та при необхідності
дренування вогнищ гнійного розплавлення.
Збільшення тривалості життя пацієнтів, яким
була виконана установка стентів, ми пов’язуємо
з меншими післяопераційними ускладненнями, найкращим психофізіологічним станом та
адекватним надходженням поживних речовин
природним шляхом.
Таким чином, комплексний підхід із застосуванням мінімально інвазійної хірургії травм
стравоходу стала кращим підходом в багатьох
установах, однак її роль в діагностиці та лікуванні перфорації вимагає подальшого клінічного дослідження. Але вже на сьогоднішній
день з упевненістю можна сказати, що стравохідна ендоскопія тавідеоендохірургія зайняла
свою нішу в лікуванні даної патології та дозволяє скоротити терміни лікування, ступінь інвалідизації пацієнтів та зменшити летальність.
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ
ПИЩЕВОДА

Резюме. Представлены результаты обследования и лечения
62 больных с нарушением целостности пищеводной стенки
различной этиологии, а также пациентов со сформированным
свищем доброкачественной и злокачественной природы.
Ключевые слова: повреждение пищевода, свищи пищевода, хи�
рургическое лечение.
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Summary. The results of the examination and treatment of 62 patients, with violation of the integrity of the esophageal wall of different etiology, as well as patients with prevalent, benign and malignant
esophageal fistulas, are presented.
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ПОЄДНАНА ПАТОЛОГІЯ АНАЛЬНОГО КАНАЛУ
І ПРЯМОЇ КИШКИ: СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ
НА ПРОБЛЕМУ І ШЛЯХИ Ї Ї ВИРІШЕННЯ
Резюме. Статтю присвячено актуальності проблеми
поєднаної патології анального каналу і прямої кишки,
основним нозологіям, які найчастіше при ній зустрічаються,
їх походженню та еволюції методів їх етіопатогенетичного
хірургічного лікування���������������������������������������
. Також у статті висвітлені основні переваги та недоліки сучасних методик хірургічного лікування
поєднаної патології анального каналу і прямої кишки і вказано
на необхідність розробки нових методів хірургічного лікування
даної патології з використанням сучасних технологій.
Ключові слова: поєднана патологія, анальний канал і пряма
кишка, геморой, анальна тріщина, хронічний парапроктит.
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На сучасному етапі розвитку суспільства
значною мірою збільшується кількість проктологічних захворювань, серед яких питома
вага поєднаної патології анального каналу і
прямої кишки стрімко зростає, становлячи від
12 до 57% [4, 26]. Враховуючи те, що в переважній більшості цю групу пацієнтів складають
особи молодого і працездатного віку, вказана патологія є серйозною медико-соціальною
проблемою [17].
Найбільш часто відзначається поєднання
наступних проктологічних захворювань: геморой і анальна тріщина - 21,6-60,7%, геморой
і параректальна нориця – 9,5-27,7%, геморой і
анальний поліп – 8,5-17,7%, геморой, анальна
тріщина і анальний поліп – 1,1-7,3%, геморой,
анальна тріщина і хронічний парапроктит –
(1,7-7,5) % [16, 24, 30].
Геморой є найбільш поширеним проктологічним захворюванням і зустрічається з частотою 118-160 випадків на 1000 дорослого населення, а питома вага його в структурі колопроктологічних захворювань складає від 32 до
41 % [7, 13]. В країнах Західної Європи питома
вага гемороїдальної хвороби становить від 39
до 64 % [29]. В США геморой діагностується
більш ніж у 1 млн населення в рік. Операції з
приводу хронічного геморою займають перше
місце в структурі операцій кожного проктологічного відділення або колопроктологічного
центру [48].
Останні десятиліття ознаменувались широким впровадженням малоінвазивних методів
лікування хронічного геморою: склеротерапія,
біполярна електрокоагуляція, кріодеструкція,
інфрачервона фотокоагуляція, вакуумне лігу62

вання латексними кільцями [3, 14]. Ці методи
лікування отримали широке використання в
амбулаторних умовах у зв’язку з наявністю
ряду переваг: простота технічного виконання, відсутність вираженого больового синдрому в післяопераційному періоді, добра переносимість без обмеження працездатності [27].
Але, на жаль, вказані малоінвазивні методики
є ефективними лише на початкових стадіях
геморою, а наявність супутніх захворювань
анального каналу і прямої кишки є протипоказом для їх виконання [31, 52]. Оцінка безпосередніх та віддалених результатів лікування не дає підстав для великого оптимізму,
тому що незадовільні результати фіксуються
в 20-50 % спостережень, а рецидиви захворювання після хірургічного лікування виникають у 8-100 % пацієнтів [45].
Розвиток новітніх технологій дав поштовх
до розробки патогонетично-обгрунтованих
малоінвазівних методів лікування гемороїдальної хвороби. Одним з таких методів є
трансанальна гемороїдальна деартерілізація,
яка полягає в ідентифікації термінальних гілок верхніх прямокишкових артерій в підслизовому шарі прямої кишки за допомогою
ультразвукової доплерометрії з наступним їх
прошиванням та лігуванням атравматичним
шовним матеріалом. На сьогоднішній момент
існує дві технології виконання даної методики:
THD (Transanal Hemorrhoidal Dearterialisation)
та HAL-RAR (Hemorrhoidal Arterial LigationRectoanal Repair) [22, 57]. В післяопераційному
періоді у даної категорії пацієнтів відмічаються наступні ускладнення: больовий синдром –
(6,1-6,5) %, кровотеча – (4,1-5,0) %, виникненХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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ня підслизових гематом – (7,8-9,8) %, гострий
тромбоз зовнішніх гемороїдальних вузлів –
(3,8-13) %, порушення анальної чутливості –
8,7%, рефлекторна затримка сечі – 4,3 %
[8, 42]. Частота рецидивів при ІІ стадії геморою
через 1-2 роки — (3,5-8,1) %, при ІІІ стадії –
(32,9-40,6) %, при IV стадії – (50-75) %, що
потребує проведення повторних оперативних
втручань [7, 55].
Патогенетична обґрунтованість деартеріалізації (шовної і ендоваскулярної) базується
тільки на одній теорії патогенезу геморою –
гемодинамічній, не впливаючи на зміни
м’язево-зв’язкового апарату, який фіксує внутрішні гемороїдальні вузли. Використання даних методик має лиш опосередкований вплив
на кавернозні тільця гемороїдальних вузлів,
тому що зменшується приплив артеріальної
крові без покращення відтоку по венулах. Тому у 1993 році італійським хірургом A. Longo
був розроблений та запропонований метод
степлерної циркулярної резекції слизово-підслизового шару прямої кишки для лікування
геморою. Даний метод полягає в укріпленні,
підтягуванні та фіксації зв’язково-м’язевого
апарату внутрішнього гемороїдального сплетення, а також в перетині і блокаді термінальних гілок верхньої прямокишкової артерії
[31]. Запропонована методика впливає відразу
на дві основних патогенетичних ланки розвитку гемороїдальної хвороби і поряд з цим є
органозберігаючою, тому що не потребує видалення внутрішніх гемороїдальних вузлів.
Для виконання цієї операції використовується
комплекс PPH-01 (Procedure for Prolapse and
Haemorrhoids) компанії Ethicon, США [49].
Простота та швидкість виконання, короткий
період непрацездатності, а також відсутність
вираженого больового синдрому в післяопераційному періоді надають цій методиці великої привабливості. Але, незважаючи на добрі
результати, ця операція також супроводжується виникненням ускладнень: кровотеча –
(2,6-3,1) %, тромбоз зовнішніх гемороїдальних вузлів – (4,3-5,5) %, дизурічні розлади –
(3,8-4,7) %, стриктури прямої кишки – 0,6 %
[14, 43, 45]. Рецидив захворювання через 1-2 роки після даної методики складає 3,2-5% [48].
«Золотим стандартом» лікування гемороїдальної хвороби є методика «відкритої» гемороїдектомії, направлена на ліквідацію 3-х
основних гемороїдальних вузлів в проекції на
3, 7 і 11 годин, яку запропонували та впровадили в хірургічну практику E.Milligan і G.Morgan
в 1937 році. За рахунок відсутності швів в
анальному каналі дана методика призводить
до зменшення набряку тканин та зниження
інтенсивності післяопераційного больового синдрому [34]. «Закрита» гемороїдектомія,
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яка була запропонована I.  Ferguson, I.  Heaton
у 1959 р., завдяки відновленню слизової оболонки анального каналу забезпечує надійний
гемостаз і зменшує інфікованість ран анального каналу. «Підслизова» гемороїдектомія, яка
була запропонована A. Parks в 1956 р., передбачає підслизове видалення кавернозної тканини з висіченням та зануренням кукси судинної ніжки в підслизовий шар та відновленням
слизової анального каналу окремими швами
[40]. Але, нажаль, ці методики супроводжуються виникненням різноманітних ускладнень в післяопераційному періоді: больовий синдром (34-41) %, дизуричні розлади –
(15-26) %, кровотечі – (2-6,2) %, стриктури анального каналу – (2,4-7,4) %, гнійнозапальні процеси – 2 %, недостатність анального сфінктера – 1-3 % [9, 47].
Існує думка, що геморой часто є причиною
виникнення анальних тріщин і поєднання
цих нозологій зустрічається з частотою 50-82%
[16, 30]. Анальна тріщина – одне з найпоширеніших захворювань прямої кишки. На її частку припадає (11-15) % усіх колопроктологічних хвороб, а захворюваність на неї становить
20-23 випадки на 1000 дорослого населення
[10, 12]. У структурі проктологічних захворювань за частотою звернень вона посідає третє
місце після таких хвороб, як геморой і коліти
(8,3-9,4 %) [24].
Одним з головних патогенетичних механізмів у виникненні анальної тріщини є спазм
внутрішнього сфінктера. Серед оперативних
методів ліквідації спазму внутрішнього сфінктера слід відзначити дивульсію ануса (операція
Лорда), задню дозовану сфінктеротомію та бокову підшкірну сфінктеротомію [20, 44].
Анальна дилятація (операція Лорда) все
менше знаходить прихильників через виникнення грубих дефектів як внутрішнього, так
і зовнішнього сфінктера, супроводжується
виникненням рецидивів (2,1-54 %), недостатності анального сфінктера (39-40 %), параректальних абсцесів (8 %), утворенням перианальних гематом (0,9 %) [12, 36].
Методи пневмодивульсії (балонної дилатації) та конусодивульсії, як вдосконалені модифікації анальної дилатації, також не отримали
широкого використання через болючість цих
процедур та виникнення анальної інконтиненції (1,9-6 %). Серед ускладнень даних методик слід зазначити тривале загоєння ран
(до 3-х місяців) – 4,3 % та рецидиви захворювання – 3-3,7 % [10, 28].
Задня дозована сфінктеротомія була запропонована S. Eisenhammer у 1951 році, яка полягала у перетині внутрішнього сфінктера по
задньому півколу анального каналу до фасції,
яка вкриває тканину зовнішнього сфінкте63
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ра. Спочатку автор рекомендував перетинати
80-100 % довжини внутрішнього сфінктера, а в
подальшому – лише 50 % його довжини, тобто
до рівня зубчастої лінії [46]. Досвід застосування цієї методики показав, що вона не позбавлена недоліків, до яких відносяться тривале
загоєння рани вторинним натягом (від 3 до
12 тижнів), утворення грубого рубця по задній
стінці анального каналу (13,1%), виникнення
анальної інконтиненції (від 5 до 28,4%) [51, 54].
В 1967 році A.G. Parks запропонував відкриту бокову підшкірно-підслизову сфінктеротомію, коли внутрішній сфінктер розтинався
під контролем зору без пошкодження слизової
оболонки анального каналу, а в 1969 році M.J.
Notaras запропонував більш просту техніку бокової підшкірної сфінктеротомії, під час якої
внутрішній сфінктер розтинався зсередини
назовні в напрямку зовнішнього сфінктера під
контролем паль [44]. З метою зменшення ймовірності пошкодження зовнішнього сфінктера
прямої кишки ця операція була модифікована
D.C. Hoffmann, J.C. Goligher у 1970 році, які запропонували перетинати внутрішній сфінктер
в напрямку просвіту прямої кишки. Застосування цієї методики дозволило досягнути
як суттєвого зменшення інтенсивності больового синдрому, так і термінів загоєння рани
порівняно із задньою сфінктеротомією [36].
Але це втручання не позбавлене цілого ряду
недоліків: інтенсивний больовий синдром —
9,6-12 %, тривала епітелізація ран (8-10 тижнів) –
5,6-8,6%, гематоми в ділянці сфінктеротомії – 0,7-35,3 %, формування абсцесів і нориць
в ділянці сфінктеротомії – 4 %, «рання» анальна інконтиненція – 0,3-39 %, рецидиви тріщини – 0,3-50 %, «пізня» (2 міс. – 5 років) анальна інконтиненція – 0,7-35,1 % [4, 6, 17, 20].
Крім того, бокова підшкірна сфінктеротомія у
23,8 % пацієнтів супроводжується пошкодженням поверхневої порції зовнішнього сфінктера, що призводить до виникнення анального
нетримання [1].
За наявності грубих рубцевих змін країв
анальної тріщини, пограничного поліпа, а також пектенозу необхідною умовою є оперативне втручання, яке полягає у видалені рубцевих та гіпертрофованих тканин, що створює
умови для швидкої епітелізації. Однією з перших таких операції була операція Габріеля,
запропонована у 1930 році, суть якої полягала
у клиноподібному (каплеподібному) висіченні
анальної тріщини з ділянкою прилеглої шкіри та фібрознозміненої підслизової тканини.
Дана методика супроводжується виникненням больового синдрому та кровотеч з дна рани в післяопераційному періоді [46].
Запропоновані методи пластики анального каналу після висічення анальних тріщин
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(операції Масляка, Бліннічева, Джада-Робле)
сприяють кращій епітелізації ран анального
каналу, тому що зменшують їх інфікування і
виникнення в них запальних змін, тим самим
обумовлюючи скорочення термінів реалібітації пацієнтів з даною патологією. Але, нажаль,
ці методи супроводжуються вираженим больовим синдромом через накладання швів в
анальному каналі під час проведення пластики низведеним клаптем прямої кишки, а
також серед ускладнень цих методик зустрічаються ретракції низведеного клаптя та післяопераційні кровотечі [2, 33, 35].
Поєднана патологія анального каналу і прямої кишки з наявністю параректальних нориць є досить складною і вимагає застосування сучасних технологій і методів хірургічного
лікування для запобігання виникнення рецидивів захворювань, недостатності анального
сфінктера, рубцевих стриктур анального каналу [23].
Розповсюдженість нориць прямої кишки
складає 6-12 випадків на 1000 дорослого населення і на цю патологію припадає 15-45 %
пацієнтів в структурі колоректальних захворювань [32]. Хірургічні втручання з приводу
різних форм прямокишкових нориць складають до 15 % від загальної кількості операцій
в колопроктологічних відділеннях [25].
В залежності від характеру прямокишкових
нориць використовують різні види операцій.
Так при підшкірно-підслизових норицях застосовується операція Габріеля, яка полягає
в економному висіченні норицевого ходу з внутрішнім отвором і формуванням операційної
рани у вигляді гострокінцевого трикутника,
верхівка якого направлена в просвіт прямої
кишки. Дана операція також застосовується
при інтрасфінктерних норицях прямої кишки [37]. Також при даному варіанті нориць
виконують наступні операції: розтин нориці
в просвіт прямої кишки, висічення нориці
з розкриттям та дренуванням гнійних порожнин в параректальній клітковині. При дотриманні правильної техніки виконання цих операцій одужання пацієнтів наступає в 99% випадків [9].
При низьких транссфінктерних норицях
прямої кишки найчастіше використовують такі операції: висічення нориці в просвіт прямої
кишки з повним або частковим зашиванням
дна рани, висічення нориці в просвіт прямої
кишки з розкриттям та дренуванням гнійної
порожнини [32]. На сучасному етапі розвитку
колопроктології у зв’язку з вдосконаленням методик хірургічного лікування інтрасфінктерних та поверхневих транссфінктерних нориць
вдається досягнути добрих результатів і повного одужання пацієнтів в 97-98 % випадків [38].
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Найбільш важкими і суперечливими залишаються питання лікування високих транссфінктерних та екстрасфінктерних нориць
прямої кишки, які складають 15-30% від загальної кількості прямокишкових нориць [15].
Методи хірургічного лікування даної категорії
нориць можна поділити на такі групи: висічення нориці з проведенням лігатури, висічення
нориці з зашиванням сфінктера, висічення
нориці з застосуванням пластичних методів на
основі різноманітних клаптів зі стінки прямої
кишки, пластичні методи з використанням
ауто- та алотрансплантатів [21]. Деякі автори вважають лігатурний метод операцією вибору при високих формах транссфінктерних
нориць, а при екстрасфінктерних норицях –
єдиним способом хірургічного лікування [15,
53]. Але, незважаючи на простоту цього методу
лікування, рецидиви захворювання складають 8-22%, а недостатність анального сфінктера виникає з частотою від 30 до 60 % [19, 41].
Висічення нориці прямої кишки з зашиванням сфінктера також супроводжується виникненням рецидивів (12-30 %) та недостатності
анального сфінктера (33-35 %) [5, 39, 50].
Одним з перших пластичних методів закриття внутрішнього отвору нориці з використанням слизово-підслизового клаптя була операція Джада-Робле, яка передбачала висічення
нориці до внутрішнього отвору з подальшим

його пластичним закриттям П-подібним
клаптем [11]. В 2012 році Муравьёв А.В. та
співавтори запропонували використовувати
цю методику для лікування екстрасфінктерних нориць прямої кишки з використанням
препарату «Тахокомб», отримавши мінімальну
частоту рецидивів захворювання в післяопераційному періоді (2,8%) [15].
Кузьминов А.М. в 2004 році запропонував
методику сегментарної проктопластики, яка
полягала у висіченні норицевого ходу до волокон анального сфінктера з наступним закриттям внутрішнього отвору нориці повношаровим сегментом стінки нижньоампулярного
відділу прямої кишки. Але дана методика супроводжується виникненням рецидивів з частотою 8,9 %, а також недостатності анального
сфінктера з частотою 10,3 % за період спостереження від 3 місяців до 4 років [18].
Отже, актуальність проблеми поєднаної патології анального каналу, прямої кишки та параректальної ділянки є досить великою і спонукає до розробки і впровадження в клінічну
практику нових високоефективних методів хірургічного лікування даної патології, а також
створення сучасних алгоритмів лікування цієї
патології, які б забезпечували відсутність рецидивів та недостатності анального сфінктера
в післяопераційному періоді і швидку медикосоціальну реабілітацію пацієнтів.
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СОЧЕТАННАЯ ПАТОЛОГИЯ
АНАЛЬНОГО КАНАЛА
И ПРЯМОЙ КИШКИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ
НА ПРОБЛЕМУ И ПУТИ ЕЁ
РЕШЕНИЯ
М. П. Захараш,
В. В. Балицкий, О. Г. Курык

COMBINED PATHOLOGY
OF ANAL CANAL AND
RECTUM: THE MODERN
POINTS OF VIEWS ON THE
PROBLEM AND THE WAYS
OF ITS DECISION
M. P. Zakharash,
V. V. Balytskyy,
O. G. Kuryk
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Резюме. Статья посвящена актуальности проблемы сочетанной патологии анального канала и прямой кишки, основным нозологиям, которые наиболее часто при ней встречаются, их происхождению и эволюции методов етиопатогенетического хирургического лечения. Также в статье осветлены
основные преимущества и недостатки современных методик
хирургического лечения сочетанной патологии анального канала и прямой кишки и указано на необходимость разработки
новых методов хирургического лечения данной патологии с
использованием современных технологий.
Ключевые слова: сочетанная патология, анальный канал и
прямая кишка, геморрой, анальная трещина, хронический пара�
проктит.

Summary. The article is devoted to the actuality of the problem of
combined anal and rectal pathology, the most common diseases accompaning it, the origin and evolution of their ethiopathogenetical
surgical treatment. In the article also elucidated the main advantages
and shortcomings of modern methods of surgical treatment of combined anal and rectal pathology and indicated on necessary of elaboration of new methods for surgical treatment of this pathology with
using modern technologies.
Key words: combined pathology, anal canal and rectum, haemor�
rhoids, anal fissure, anal fistula.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ІНФІКУВАННЯ СКУПЧЕНЬ,
ВІРОГІДНОСТІ ЇХ РОЗВИТКУ ТА РИЗИКУ
ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ ПРИ НЕКРОТИЧНОМУ
ПАНКРЕАТИТІ
Резюме. Було обстежено 62 пацієнта. У відповідності до
поставлених задач, пацієнтів було розподілено на 2 групи.
Основну групу дослідження склали 30 (48,38 %) пацієнтів,
яким за показаннями використовували КТ та була використана
класифікація гострого панкреатиту у відповідності з Переглядом Атланта 2012. Групу порівняння склали 32 пацієнта
(51,62 %), у них була використана класифікація Атланта 1992 р.
Аналіз на однорідність основної групи та контрольної групи
показав, що при розподілі хворих по групах залежно від віку
та статі істотних відмінностей не виявлено (р>0,05), що вказує
на їх коректну спів ставність та можливість порівняння для
виявлення розбіжностей за іншими параметрами.
Порогове прогностичне значення лімфоцитів для прогнозування визначалися за оптимальною точкою відсікання
(optimal cut-off point) ROC-кривої. Щодо прогнозу інтра- та
перипанкреатичних скупчень рідини у хворих на ГП критичним значення рівня лімфоцитів за оптимальною точкою відсікання є ≤16 %, для інфікування інтра- та перипанкреатичних скупчень рідини – ≤15 %, для необхідності оперативних
втручань – ≤15 %. Враховуючи розрахунок точки відсікання
на рівні ≤15 % лімфоцитів, можна виділити таку шкалу для
прогнозування інтра- та перипанкреатичних скупчень, їх інфікування та вірогідності проведення оперативного втручання. До 5 % – дуже високий ризик, від 5 до 12 % – високий, від
12 до 15 % – помірний. Визначення рівня лімфоцитів дозволяє
прогнозувати ймовірність виникнення інтра- та перипанкреатичних скупчень, їх інфікування та вірогідності проведення
оперативних втручань та заслуговує на подальше вивчення та
впровадження в клінічну практику.
Ключові слова: гострий панкреатит, місцеві ускладнення,
прогнозування.

Вступ
За даними літератури летальність при некротичних формах гострого панкреатиту становить близько 25-60 %, а після операційна
- до 70% [2]. Після 2012 року, коли булла впроваджена Класифікація Атланта 2012, ретельно
вивчається та активно застосовується таке поняття як локальні ускладнення гострого панкреатиту [3]. Близько 25 % випадків гострого
панкреатиту супроводжуються формуванням
перипанкреатичних рідинних скупчень [6].
Місцеві ускладнення характерні для панкреатиту помірної важкості та важкого [3]. Вузловими пунктами переоцінки стану є 24 години,
48 годин та 7 діб після госпіталізації. Інфікування некротичних осередків відбувається у
40-70 %, що й обумовлює високу летальність
від гнійно-септичних ускладнень [1]. Візуалізація інфекції є важкою задачею для діагностики через те, що газ, як ознака інфікування виявляється тільки у 12-18 % випадків [5].
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Пацієнтам з інфікованим некрозом зазвичай
потрібно проведення хірургічного втручання,
лапароскопічного чи ендоскопічного[4]. В світлі наведених фактів важливим виявляється не
тільки діагностика, динамічне спостереження
та лікуванням місцевих ускладнень гострого
панкреатиту, а й можливості прогнозування їх
розвитку.
Мета роботи
Вивчити прогностичні можливості окремих
лабораторних показників, пов’язаних з розвитком інтра- та перипанкреатичних скупчень
згідно Перегляду класифікації Атланта 2012
для своєчасного доповнення чи зміни лікувальної тактики.
Матеріали та методи досліджень
В умовах міського спеціалізованого відділення по лікуванню гострого панкреатиту КЗ
«Міська клінічна лікарня № 8» та КЗ «Міська
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клінічна лікарня № 2», які є клінічнимі базами кафедри хірургії, травматології та ортопедії
ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України» було обстежено 62 пацієнта.
У відповідності до поставлених задач, пацієнти були розподілені на 2 групи. Першу (основну) групу дослідження склали 30 (48,38 %)
пацієнтів, які були обстежені та проліковані
з 2014 по 2016 роки, яким за показаннями використовували КТ та була використана класифікація гострого панкреатиту у відповідності
з Переглядом Атланта 2012.
Групу порівняння склали 32 пацієнта
(51,62 %), що були проліковані у 2011 та 2013 році, у них була використана класифікація
Атланта 1992 р.
Аналіз розподілу пацієнтів у групи дослідження за віко-статевими характеристиками
показав, що в обох групах переважають чоловіки: 63,33 % та 75% відповідно у основній групі
та у групі порівняння (р=0,608).
Середній вік у основній групі склав
(46,13±2,17) (М±m) років, у групі порівняння –
(45,47±2,92) років, у контрольній групі –
(43,9±4,24) років (р>0,05 при усіх співставленнях). Вікова структура в досліджуваних групах була подібна, переважали вікові групи до
60 років (р=0,226).
Аналіз на однорідність основної групи, групи порівняння показав, що при розподілі хворих по групах залежно від віку та статі істотних
відмінностей не виявлено (р>0,05). що вказує
на їх коректу співставність та можливість порівняння для виявлення розбіжностей за іншими параметрами.
В залежності від типу перебігу захворювання розподіл хворих на ГП був наступним:
в основній групі було 19 пацієнтів (63,33 %)
з некротичним панкреатитом, решта — 13 пацієнтів (40,63 %) — з набряковим; у групі порівняння 19 пацієнтів (59,37 %) — з набряковим
панкреатитом, 11 пацієнтів (36,67 %) — з некротичним. Однак статистично значимих розбіжностей між групами за типом перебігу захворювання не виявлено (p=0,074), що підтверджує можливість коректного порівняння груп.
Основна група і група порівняння суттєво не
відрізнялися (р=0,845) за строками госпіталізації хворих від початку захворювання. Переважаюча більшість в обох групах представлена
часткою пацієнтів, які потрапили до стаціонару пізніше 24 години від початку захворювання – 83,33 % в основній групі та 78,13 % у групі
порівняння.
В основній групі 83,33 % пацієнтів та 78,13 %
у групі порівняння поступають до стаціонару з
тривалістю захворювання більше доби, одиниці– перші 8 годин, від початку захворювання, і
менше чверті - в межах часу від 8 до 24 годин.
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Співвідношення пацієнтів, яким було проведено консервативне та оперативне лікування зміщено у бік наданням хірургічної оперативної допомоги в обох групах (р=0,631):
53,33 % пацієнтів з основної групи та 59,38 %
групи порівняння були прооперовані. В групі дослідження лапаротомія була проведена у
36,67 %випадків(95 % ДІ 21,87 — 54,49), дренування черевної порожнини – 20,0 % (95 %
ДІ 9,51—37,31), повторні операції кожному
6-му – 16,67 % (95 % 7,34 — 33,56).
Характер оперативних втручань, що були
проведені пацієнтам обох груп, не має статистично значущих розбіжностей (р>0,05), Загалом частота оперативних втручань в основній
групі дослідження склала 70,0 %, в групі порівняння – 84,38 %.
Обстеження проводили тричі: при госпіталізації (перше дослідження), через 1 тиждень
(друге дослідження) та через 2 тижні після
госпіталізації або при виписці (третє дослідження).
Результати досліджень та їх обговорення
Порогове прогностичне значення лімфоцитів для прогнозування визначалися за оптимальною точкою відсікання (optimal cut-off
point) ROC-кривої. Оптимальну точку відсікання можна використовувати у якості критичного рівня для прийняття клінічного рішення.
Щодо прогнозу інтра- та перипанкреатичних скупчень рідини у хворих на ГП критичним значення рівня лімфоцитів за оптимальною точкою відсікання є ≤16 %, для інфікування інтра- та перипанкреатичних
скупчень рідини – ≤15 %, для необхідності оперативних втручань – ≤15 %; (рис. 1);
Місцеві рідинні ускладнення
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Рис. 1. Оптимальна точка відсікання лімфоцитів (%) для
прогнозування місцевих рідинних ускладнень у
хворих на гострий панкреатит, виявлена на перетені кривих чутливості та специфічності
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Рис. 3. Залежність ймовірності інфікування інтра- та
перипанкреатичних скупчень рідини у хворих на
гострий панкреатит від рівня лімфоцитів, у % (за
даними логістичного регресійного аналізу)

1,2
Ймовірність інтра- та перипанкреатичних скупчень рідини

Це дозволило запропонувати детальну шкалу прогнозування ймовірність розвитку несприятливої події (рис. 3).
Ймовірність інфікування інтра- та перипанкреатичних скупчень
рідини

Отже рівень лімфоцитів менший 15 % підвищує шанси розвитку негативних наслідків при
гострому панкреатиті: інтра- та перипанкреатичних скупчень рідини в 19 разів; інфікування інтра- та перипанкреатичних скупчень
рідини в 23.3 рази; вірогідності оперативних
втручань в 3,85 разів.
Обчислення теоретичних значень ймовірності інтра- та перипанкреатичних скупчень
рідини у хворих на гострий панкреатит від
рівня лімфоцитів, проведеного за логістичним
рівнянням:
y=exp(2,368-0,091*x)/(1+exp(2,368-0,091*x)),
де х – рівень лімфоцитів у %; у – ймовірність інтра- та перипанкреатичних скупчень
рідини, що змінюється у діапазоні від 1 (подія настане) до 0 (подія не настане), дозволило
запропонувати детальну шкалу прогнозування ймовірності розвитку несприятливої події
(рис. 2):
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Рис. 2. Залежність ймовірності інтра- та перипанкреатичних скупчень рідини у хворих на гострий панкреатит від рівня лімфоцитів, у % (за даними логістичного регресійного аналізу)

Рівень лімфоцитів до 13 % – дуже висока ймовірність інтра- та перипанкреатичних
скупчень рідини (Р>76,56 %); від 13 до 25 % –
висока ймовірність інтра- та перипанкреатичних скупчень рідини (52,27 %≤Р<76,56 %); від
25 до 37 % – помірна ймовірність інтра- та
перипанкреатичних скупчень рідини (26,85 %
≤ Р < 52,27 %); понад 37 % – низька ймовірністьінтра- та перипанкреатичних скупчень рідини (Р<26,85 %).
Проведено розрахункирезультатів для прогнозування інфікування інтра- та перипанкреатичних скупчень рідини за рівнянням:
y=exp(1,162-0,186*x)/(1+exp(1,162-0,186*x)),
де х – рівень лімфоцитів у %; у – ймовірності інфікування інтра- та перипанкреатичних
скупчень рідини, що змінюється у діапазоні
від 1 (подія настане) до 0 (подія не настане).
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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Рівень лімфоцитів до 5 % – дуже висока
ймовірність інфікування інтра- та перипанкреатичних скупчень рідини (Р>55,80 %); від
5 до 12 % –висока ймовірність інфікування
інтра- та перипанкреатичних скупчень рідини
(25,58 % ≤ Р < 55,80 %); від 12 до 18 % – помірна ймовірність інфікування інтра- та перипанкреатичних скупчень рідини (25,58 % ≤ Р <
10,13 %); понад 18 % – низька ймовірність інфікування інтра- та перипанкреатичних скупчень рідини (Р<10,13 %).
Проведено розрахунки результатів для прогнозування необхідності оперативних втручань (лапарацентезу та лапаротомії)за рівнянням:
y=exp(1,433-0,114*x)/(1+exp(1,433-0,114*x)),
де х – рівень лімфоцитів у %; у – ймовірність необхідності оперативних втручань, що
змінюється у діапазоні від 1 (подія настане)
до 0 (подія не настане).
Це дозволило запропонувати детальну шкалу прогнозування ймовірності розвитку несприятливої події (рис. 4):
Рівень лімфоцитів до 5 % – дуже висока
ймовірністьнеобхідності оперативних втручань (Р>70,36 %); від 5 до 12 % –висока ймовірність необхідності оперативних втручань (51,72
% ≤ Р < 70,36 %); від 12 до 22 % – помірна ймовірність необхідності оперативних втручань
(25,58 % ≤ Р < 51,72 %); від 22 до 32 % – низька
ймовірність необхідності оперативних втручань (9,94 % ≤ Р < 25,58 %); понад 32 % – дуже
низька ймовірністьнеобхідності оперативних
втручань (Р < 9,94 %).
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Ймовірність необхідності оперативних втручань

1,2

Отже, враховуючи розрахунок точки відсікання на рівні ≤ 15 % лімфоцитів, можна виділити таку шкалу для прогнозування інтра- та перипанкреатичних скупчень,
їх інфікування та вірогідності проведення
оперативного втручання.
До 5 % — дуже високий ризик, від 5 %
до 12 % — високий, від12 % до 15 % — помірний.
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Рис. 4. Залежність ймовірності необхідності оперативних
втручаньу хворих на гострий панкреатит від рівня
лімфоцитів, у % (за даними логістичного
регресійного аналізу)

Висновки
Таким чином, визначення рівня лімфоцитів дозволяє прогнозувати ймовірність виникнення інтра- та перипанкреатичних
скупчень, їх інфікування та вірогідностіпроведення оперативних втручань та заслуговує на подальше вивчення та впровадження
в клінічну практику.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ИНФИЦИРОВАНИЯ
СКОПЛЕНИЙ,
ВЕРОЯТНОСТИ ИХ
РАЗВИТИЯ И РИСКА
ОПЕРАТИВНОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПРИ НЕКРОТИЧЕСКОМ
ПАНКРЕАТИТЕ
В. И. Десятерик,
М. С. Крикун

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

Резюме. Были обследованы 62 пациента. В соответствии
с поставленными задачами, пациенты были разделены на 2
группы. Основную группу исследования составили 30 (48,38%)
пациентов, которым по показаниям использовали КТ и была
использована классификация острого панкреатита в соответствии с Просмотром Атланта 2012. Группу сравнения составили 32 пациента (51,62%), у них была использована классификация Атланта 1992 г. Анализ на однородность основной
группы и контрольной группы показал, что при распределении больных по группам в зависимости от возраста и пола существенных различий не выявлено (р> 0,05). что указывает на
их корректную сопоставимость и возможность сравнения для
выявления расхождений по другим параметрам.
Пороговое прогностическое значение лимфоцитов для прогнозирования определялись по оптимальной точке отсечения (optimalcut-offpoint) ROC-кривой. По прогнозу интраи перипанкреатической скоплений жидкости у больных ГП
критическим значение уровня лимфоцитов по оптимальной
точкой отсечения является ≤16%, для инфицирования интра- и перипанкреатической скоплений жидкости - ≤15%, для
необходимости оперативных вмешательств - ≤15%. Учитывая
расчет точки отсечения на уровне ≤15% лимфоцитов, можно
выделить следующую шкалу для прогнозирования интра- и
перипанкреатической скоплений, их инфицирования и вероятности проведения оперативного вмешательства. До 5%
- очень высокий риск, от 5% до 12% - высокий, от 12% до 15%
- умеренный.
Определение уровня лимфоцитов позволяет прогнозировать вероятность возникновения интра- и перипанкреатической скоплений, их инфицирования и вероятности проведения оперативных вмешательств и заслуживает дальнейшего
изучения и внедрения в клиническую практику.
Ключевые слова: острый панкреатит, местные осложнения,
прогнозирование.

№ 5-6 (86-87) 2017

73

ЗАПИСКИ ПРАКТИЧНОГО ЛІКАРЯ

PREDICTION OF
INFECTION СOLLECTION,
PROBABILITY OF THE
IRDEVELOPMENT AND
THE RISK OF SURGICAL
INTERVENTION IN
NECROTIC PANCREATITIS
V. I. Desyateryk, M. S. Krykun

74

Summary. 62 patients were examined. In accordance with the
tasks, the patients were divided into 2 groups. Them a in group oft
he study consisted of 30 (48,38%) patients who used CT for in dications and used the classification of acute pancreatitis according tot
he Atlanta Review 2012. A comparison group comprised 32 patients
(51.62%), they used the Atlanta 1992 classification Analysis of the
homogeneity of the main group and the control group showed that in
the distribution of patients in groups, depending on age and sex, no
significant differences were detected (p> 0.05). Which indicates their
correctness and comparability for discrepancies in other parameters.
The threshold prognostic value of lymphocytes for prediction was
determined by the optimal cut-off point oft he ROC-curve. With
regard tot he prediction of in traperitonealand peripanactic fluid collections, the critical value oft he level of lymphocytes at the optimum
cut-off point is ≤ 16%, for the infection of the intra- and peri-pancreatic collections ≤ 15%, for surgical interventions ≤ 15%. Taking in
to account the calculation oft he cut-off point at the level of ≤15% of
lymphocytes, we canal locate such a scale for prediction of intra-andperipancreaticcollections, the irinfection and probabilities of surgical
intervention. Up to 5% - very high risk, from 5% to 12% - high, from
12% to 15% - moderate.
Determination of the level of lymphocytes can predict the probability of occurren ceofintra-andperipancreatic collections, the irinfection and the probabilities of surgical in trepanations and deserves
further study and implementation in clinical practice.
Key words: acute pancreatitis, local complications, prognosis.
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ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОЧАСТОТНОГО
ЗВАРЮВАННЯ ЖИВИХ ТКАНИН ПРИ ОПЕРАЦІЯХ
НА ЩИТОПОДІБНІЙ ЗАЛОЗІ
Резюме. В даний час актуальним є оптимізація хірургічного
лікування вузлових захворювань щитоподібної залози. Метою
дослідження було проведення порівняльного аналізу ефективності та безпеки органозберігаючих оперативних втручань,
виконаних традиційним способом та втручань, виконаних із
застосуванням апарату високочастотного зварювання живих
тканин «Патонмед® ЕКВЗ-300». Застосування методики дозволило скоротити тривалість операції, уникнути інтра- та
післяопераційних ускладнень. Також відмічено, що хірургічна
обробка кукси щитоподібної залози і дренування післяопераційної рани виконувалися рідше, ніж при традиційній методиці. Таким чином, застосування апарату високочастотного
зварювання живих тканин «Патонмед® ЕКВЗ-300» істотно
покращує результати хірургічного лікування при органозберігаючих операціях в тиреоїдній хірургії.
Ключові слова: ендокринна хірургія, високочастотне зварю�
вання живих тканин.

Вступ
Оперативні втручання на щитоподібній залозі (ЩЗ) відносяться до операцій підвищеної складності. Обумовлено це рясним кровопостачанням залози, анатомічною близькістю з магістральними судинами шиї, нервами,
а також прищитоподібними залозами, що вимагають до себе досить делікатного поводження. У зв’язку з цим актуальним є розвиток
технологій, спрямованих на оптимізацію хірургічної техніки і поліпшення результатів хірургічного лікування.
В даний час знайшов поширення термін –
електрохірургія, який визначає не окрему самостійну галузь хірургії, а великий комплекс
прийомів, що прискорюють і спрощують виконання хірургічних операцій. Справедливо вважається, що електрохірургія - одне з значних
медико-технічних досягнень ХХ століття. [1]
Застосування високочастотного електрокоагуляційного обладнання в медицині пов’язано
з іменами Дарсонваль, Тесла, Кушинг, Боуї
і налічує понад 100 років [2]. У 1974 році
R. К. Kleppinger винайшов біполярні щипці,
які з моменту своєї появи стали широко використовуватися в складі електрохірургічної апаратури. При біполярній коагуляції шлях струму лежить через тканини, укладені між двома
браншами інструменту. У цьому полягає головна відмінність від монополярної коагуляції,
при якій струм проходить через тіло пацієнта.
Діатермокоагуляція забезпечує механічну коагуляцію невеликих по діаметру судин – до
2-3 мм. Незважаючи на переваги, а перш за все
безпечне застосування біполярної коагуляції,
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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монополярна у багатьох випадках вважається
більш зручною і універсальною.
Різноманітність електрохірургічних способів свідчить не тільки про постійний пошук
нових можливостей, але і про відсутність універсального методу дисекції і гемостазу. Безумовно, найнадійнішим методом здійснення
гемостазу є традиційне використання шовного
матеріалу, але це негативно відбивається на
тривалості операції і передбачає залишення
в рані сторонніх тіл.
Метод високочастотного зварювання живих тканин (ВЧ ЗЖТ), розроблений в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН
України показав свою ефективність і успішно
використовується в медичній практиці вже понад 10 років [2].
Створено і освоєно понад 150 різних хірургічних методик, виконано понад 100 тисяч хірургічних операцій в таких областях як: абдомінальна хірургія, гінекологія, урологія, мамологія, оториноларингологія і багатьох інших.
Що стосується тиреоїдної хірургії, то досвід
застосування ВЧ ЗЖТ явно недостатній і обмежується кількома публікаціями [3-9].
ВЧ ЗЖТ полягає в контрольованій дії струму високої частоти на живі тканини, що приводить до їх структурних змін і утворення
зварного шва – з’єднання з унікальними біологічними властивостями. Зварене з’єднання
відрізняється механічною міцністю, високою
абластічністю, нечутливістю до мікробного інфікування, а також стимулюючим впливом
на процес регенерації, швидкість і якість якої
перевершує звичайне неускладнене загоєння.
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В основі зварювальної технології лежить електротермомеханічний вплив, який викликає коагуляцію і реполімерізацію білкових молекул.
З внутрішніх шарів стінок судин утворюється
щільна гомогенна маса, яка надійно закриває
просвіт судин. Як і при біполярній електрокоагуляції, використовується високочастотний
змінний струм – 440 кГц; але його подача здійснюється циклами, дозовано, в залежності від
опору зварювальних тканин [1, 2, 8].

логії в порівнянні із традиційним способом
здійснення доступу і оперативного прийому
(табл. 1).
При мобілізації і резекції частки ЩЗ використання апарату «Патонмед» забезпечило
кращу експозицію в рані, ніж при традиційній методиці, яка, як відомо, супроводжується використанням великої кількості кровоспинних затискачів, що ускладнюють огляд
зони операції. Хірургічна обробка залишкової
тканини ЩЗ проводилася при всіх операціях за традиційною методикою, тоді як при
ВЧ ЗЖТ, ця необхідність виникла тільки в
4 (10 %) випадків. Транзиторне порушення
функції зворотних нервів не зафіксовано. Дренування післяопераційної рани вироблялося у
32 (80 %) хворих при традиційній методиці, із
середнім терміном дренування (3,06 ± 0,12) діб
і у 4 (10 %) у пацієнтів, оперованих з використанням методики ВЧ ЗЖТ. Термін дренування
в цьому випадку склав (1,50 ± 0,29) діб.
Сукупність переваг ВЧ ЗЖТ дозволила скоротити середню тривалість операції з
(54,13 ± 1,46) хвилин при традиційній методиці до (40,63 ± 1,26) хвилин при використанні
зварювальної технології. Зменшення тривалості операції закономірно супроводжувалося
зменшенням часу анестезіологічного забезпечення пацієнта, що в післяопераційному періоді сприяло ранній активізації і більш швидкій реабілітації хворих.
Виразність больового синдрому досить
суб’єктивна оцінка і залежить від безлічі,
перш за все особистісних факторів, але встановлено зменшення витрати препаратів для
післяопераційної аналгезії у хворих, оперованих із застосуванням методики ВЧ ЗЖТ. Післяопераційні ускладнення (сероми) виникли
у 3 (7,5 %) хворих, оперованих за традиційною методикою. Надалі, все вищевикладене
призвело до скорочення середнього післяопераційного ліжко-дня з 5 діб, у пацієнтів
з використанням традиційної обробки шов-

Мета дослідження
Проведення порівняльного аналізу ефективності та безпеки органозберігаючих оперативних втручань, виконаних традиційним
способом та втручань, виконаних із застосуванням апарату ВЧ ЗЖТ.
Матеріали та методи досліджень
Дослідження проводилось на базі хірургічного відділення клініки ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України». Було відібрано
40 пацієнтів з одновузловим нетоксичним зобом, у яких при хірургічному лікуванні застосовувалася методика зварювання живих тканин апаратом ВЧ СЖВ «Патонмед®
ЕКВЗ-300». Обсяг операції – субтотальна
резекція частки щитоподібної залози (ЩЗ).
Контрольну групу склала аналогічна за віком
і статтю, група пацієнтів з одновузловим нетоксичним зобом і таким же об’ємом операції, але із застосуванням шовного матеріалу.
У цих двох групах порівнювалися: тривалість
хірургічного втручання; необхідність хірургічної обробки кукси щитоподібної залози; показання до дренування післяопераційної рани;
частота післяопераційних ускладнень, а також
післяопераційний ліжко-день.
Результати досліджень та їх обговорення
Відзначено ряд переваг при проведенні операцій з використанням зварювальної техно-

Таблиця 1
Переваги застосування технології високочастотного зварювання тканин при проведенні хірургічного лікування
одновузлового нетоксичного зобу
Критерій
Кількість хворих, n
Тривалість операції, (хвилини)
Необхідність прошивання кукс щитоподібної
залози
Використання дренажів, n, %
Тривалість дренування, діб
Частота післяопераційних ускладнень
Післяопераційний ліжко-день
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Стандартне хірургічне
втручання, кількість хворих, %
40 (100 %)
54,13±1,46

Хірургічне втручання із застосуванням апарату
ВЧ ЗЖТ «Патонмед», кількість хворих, %
40 (100 %)
40,63±1,26
P<0,02

40 (100 %)

4 (10 %)

32 (80 %)
3,06±0,12

4 (10 %)
1,50±0,29

3 (7,5 %)

-

5

3
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ним матеріалом, до 3-х діб у пацієнтів, оперованих з використанням методики ВЧ ЗЖТ.
Таким чином, технологія високочастотного
зварювання тканин при проведенні хірургічних втручань на ЩЗ є високоефективною, безпечною, і може бути рекомендованою до широкого застосування в ендокринній хірургії.

Висновки
Технологія високочастотного зварювання
тканин при проведенні хірургічних втручань
на ЩЗ є високоефективною і безпечною за
рахунок ефективного гемостазу, зменшення
кількості ускладнень, тривалості операції та
анестезіологічного забезпечення пацієнта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВЫСОКОЧАСТОТНОГО
СВАРИВАНИЯ ЖИВЫХ
ТКАНЕЙ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ
НА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
М. Е. Сазонов

THE USE OF HIGHFREQUENCY WELDING
OF LIVING TISSUES IN
OPERATIONS ON THE
THYROID GLAND
M. E. Sazonov
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Резюме. В настоящее время актуальным является оптимизация хирургического лечения узловых заболеваний щитовидной железы. Целью исследования было проведение сравнительного анализа эффективности и безопасности органосохраняющих оперативных вмешательств, выполненных
традиционным способом и вмешательств, выполненных с
применением аппарата высокочастотной сварки живых тканей «Патонмед® ЕКВЗ-300». Применение методики позволило сократить продолжительность операции, избежать интра- и послеоперационных осложнений. Также отмечено, что
хирургическая обработка культи щитовидной железы и дренирование послеоперационной раны выполнялись реже, чем
при традиционной методике. Таким образом, применение
аппарата высокочастотной сварки живых тканей «Патонмед®
ЕКВЗ-300» существенно улучшает результаты хирургического лечения при органосохраняющих операциях в тиреоидной
хирургии.
Ключевые слова: эндокринная хирургия, высокочастотное
сваривание живых тканей.

Summary. Currently, the optimization of surgical treatment of
nodular thyroid diseases is topical. The aim of the study was to perform a comparative analysis of the efficacy and safety of organ-preserving surgical interventions performed by the traditional method
and interventions performed using the high-frequency live tissue
welding apparatus «Patonmed® EKVZ-300». The use of the technique allowed reducing the duration of the operation, avoiding intraand postoperative complications. It was also noted that the surgical
treatment of the thyroid stump and the drainage of the postoperative
wound were less frequent than with the traditional technique. Thus,
the use of the high-frequency welding of live tissue «Patonmed®
EKVZ-300» significantly improves the results of surgical treatment
with organ-preserving operations in thyroid surgery.
Key words: endocrine surgery, high-frequency welding of living tissues.
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ДИНАМИЧЕСКИЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ ПРИ АУТОИММУННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕЛЕЗЕНКИ
Резюме. В статье представлен сравнительный анализ состояния различных параметров системы иммунитета до и после
спленэктомии, выполненной по поводу аутоиммунных заболеваний, а также обоснование последующей консервативной
терапии. Сделаны выводы, что спленэктомия у этих пациентов усугубляет иммунодепрессивное состояние, в связи с чем в
послеоперационном периоде целесообразно применение более
эффективных иммуно- и гепатопротекторов, антибиотиков и
антиоксидантов.
Ключевые слова: аутоиммунные заболевания, спленэктомия,
спонтанная люминол-зависимая хемилюминесценция.

Введение
Известно, что аутоиммунные заболевания
характеризуются выраженным и хроническим
иммунопатологическим состоянием, затрагивающим все звенья неспецифического и гуморального иммунитета [1, 8]. При этих заболеваниях, в частности при тромбоцитопенической пурпуре, гемолитической анемии и ряде
других болезней, показано выполнение спленэктомии (СЭ). Удаление селезенки при этом
еще более усугубляет глубокую иммунную
патологию [6]. Кроме того, собственно операционная травма, являясь глубоким стрессовым фактором для организма, вызывает угнетение пролиферации и дифференцировки
иммунокомпетентных клеток [3]. В связи с
вышеизложенным, при СЭ по поводу тромбоцитопенической пурпуры и гемолитической
анемии, усугубляется имеющееся иммуносупрессивное состояние, с чем возможно связано
достаточно частое возникновение после операции синдрома отягощенной постспленэктомической инфекции (ПСЭС), который может проявляться различными иммунодепрессивными состояниями вплоть до сепсиса [4].
Таким образом, весьма актуальным является
сравнительный анализ состояния различных
параметров системы иммунитета до и после
СЭ, выполненной по поводу аутоиммунных
заболеваний.
Материал и методы исследований
В качестве объекта исследования нами был
выбран пациент 39 лет, с гемолитической анемией, до- и после СЭ. Удаление селезенки при
этом позволяет добиться снижения продукции
аутоантител. У данного больного имело место типичное течение заболевания, требующее
оперативного течения с длительным анамнезом, умеренной спленомегалией и резистентностью к консервативной кортикостероидной
терапии. Проведение комплексного исследоKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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вания иммунной системы у данного больного
до операции через 3 и 7 суток после СЭ позволяет выявить общие тенденции течения иммунопатологического процесса у всех больных с
данными заболеваниями до и после операции.
Результаты исследований и их обсуждение
До операции иммунофенотипирование продемонстрировало преобладание гуморального
типа иммунного ответа. Наблюдалось повышение уровня иммунорегуляторного индекса
- соотношения иммунокомпетентных клеток
(СD4+/СD8+) и снижение уровня цитотоксических Т-лимфоцитов (СD8+). Особенностью
иммунограммы на момент исследования является высокая готовность к програмированной
клеточной гибели (апоптозу), определяемая по
высокому уровню СD95+ - клеток и растворимых провоспалительных рецепторов к интерлейкину-2.
О высокой активности аутоиммунного
процесса по данным иммунофенотипирования, наряду с вышеперечисленными параметрами, свидетельствует снижение уровня
Т-лимфоцитов и выраженный В-лимфоцитоз,
что также свидетельствует о значительной степени аутоиммунного процесса. Гуморальное
звено иммунного ответа оценивалось по данным исследования ЦИК. При этом выявлено
снижение уровня ЦИК, иммуноглобулинов
сыворотки крови и дисиммуноглобулинемия
3 типа. Уровень комплемента в пределах возрастной нормы. Метаболическая активность
фагоцитарных клеток, измеряемая при помощи НСТ-теста, в пределах нормы.
На 3 сутки после операции прогрессирует
Т-лимфопения, умеренно снижается уровень
СD4+ - клеток и наблюдается глубокая депрессия цитотоксических Т-лимфоцитов (СD8+).
Сохраняется на стабильно высоком уровне
В-лимфоцитоз. Наряду с еще более возрастающим количеством СD25+ и СD95+ - клеток,
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обращает на себя внимание повышение уровня противовирусной и противоопухолевой защиты, определяемой по уровню естественных
киллерных клеток (СD16+). Показатели гуморального звена иммунитета, уровень иммуноглобулинов, титр комплемента - существенно
не изменились.
Через 7 суток после оперативного вмешательства характер изменений иммунограммы в
целом сохранялся: отмечались Т-лимфопения,
В-лимфоцитоз, высокая хелперная активность, готовность к апоптозу и дисиммуноглобулинемия. Из показателей, имеющих тенденцию к нормализации, следует отметить снижение иммуно-регуляторного индекса (ИРИ) за
счет повышения уровня Т-супрессоров. Снижалась готовность клеток к программируемой
гибели и сохранялась дисиммуноглобулинемия, что является маркером гепатолиенальной
патологии.
Для оценки уровня спонтанной люминолзависимой хемилюминесценции плазмы крови регистрировали несколько показателей.
Общая светосумма являлась основным параметром уровня хемилюминесценции и характеризовала способность липидов подвергаться окислению. Максимальная светимость
коррелировала с общей светосуммой. Быстрая
вспышка указывала на уровень недокисленных продуктов в крови. По уровню спонтанной светимости можно судить об уровне свободно-радикального окисления без вмешательства извне.
Показатели спонтанной люминол-зависимой хемилюминесценции до операции были в
пределах нормы, но обращал на себя внимание
гиперергический тип кривой. На 3 сут после
операции, на фоне сохраняющейся гиперергической реакции, резко повысилась светосумма
и другие показатели метаболической активности. На 7 сут после операции отмечалось значительное повышение основных интегральных показателей хемилюминограммы, даже по
сравнению с уровнем спонтанной хемилюминесценции через 3 сут после операции.
Основные показатели хемилюминесценции
плазмы крови до- и после операции представлены в табл. 1.
Подводя итог проведенным исследованиям
следует заключить, что СЭ, выполненная у
пациентов по поводу аутоиммунных заболеваний, еще более усугубляла имеющееся у них
иммунодепрессивное состояние, и проявлялось Т-лимфопенией, депрессией супрессорного звена Т-клеток с преобладанием хелперного
типа иммунного ответа. Отмечался выраженный аутоиммунный процесс, определяемый
по В-лимфоцитозу, причем после операции
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это состояние не имело тенденции к нормализации. Кроме того, выявлена чрезвычайно высокая готовность к апоптозу — программируемой клеточной гибели, определяемая по появлению маркеров апоптоза — СD95+-клеток.
Угнетен противовирусный и противоопухолевый иммунитет, определяемый по уровню
СD16+-клеток. Исследование гуморального звена иммунитета выявило отклонение от
нормы уровня всех видов иммуноглобулинов,
причем после операции эти изменения становились еще более выраженными.
Таблица 1
Показатели хемилюминесценции плазмы крови в
динамике до- после спленэктомии у больных
с аутоиммунными заболеваниями
Показатели
Общая светосумма,
уcл. ед.хмин
Быстрая вспышка,
уcл. ед.
Максимальная
светимость, уcл. ед.
Спонтанная светимость,
уcл. ед.

До операции

Через
5 суток

Через
10 суток

3,78±0,7

8,33+2,3

32,6±5,8***

2,34 ±1,9

1,92±0,6

2,83±1,7

0,92±0,1

2,16±0,9

8,32±2,4**

2,26±0,9

1,83±0,15

2,83±1,1

Условные обозначения: * р<0,05, ** р<0,01, ***
р<0,001.

Наиболее информативные данные о влиянии оперативного вмешательства на организм
больного получены при анализе данных хемилюминограмм. До операции основные показатели были в пределах нормы и существенной интенсификации процессов свободнорадикального окисления не выявлено.
На 3 сутки после операции отмечена значительная активация люминол-зависимой хемилюминесценции, лавинообразно увеличивающаяся на 7 сутки после операции, несмотря на массивную медикаментозную терапию,
которая оказывала угнетающее воздействие
на процессы свободно-радикального окисления. Большинство лекарственных препаратов, применяемых в послеоперационном периоде (антибиотики, витамины группы С и
другие), имеют антиоксидантное действие и
угнетают хемилюминесценцию, однако у исследованных больных специализированной
антиоксидантной терапии не проводилось.
Динамика изменений показателей хемилюминограмм явилась высокоинформативным
методом иммунологического мониторингового контроля за эффективностью оперативного лечения и послеоперационного
ведения больного, что позволяет корригировать тактику лечения и своевременно выявлять нежелательные изменения в состоянии
пациента.
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Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о
выраженном воспалительном процессе в организме, который на фоне проводимой интенсивной терапии может протекать и бессимптомно. Эти данные диктуют необходимость
более пристального наблюдения за данным
контингентом больных после операции в связи с еще большими иммунопатологическими сдвигами в организме. Возможно, именно отсутствие коррекции данных изменений в
раннем послеоперационном периоде является
причиной развития у ряда больных синдрома отягощенной постспленэктомической инфекции, который наиболее часто встречается
именно у этой категории больных, а не у больных после посттравматических СЭ, у которых иммунологический статус не отягощен
наличием длительнотекущего аутоиммунного
заболевания. В связи с этим, у этих больных
в послеоперационном периоде целесообразно
применение более эффективных иммуно- и
гепатопротекторов, антибиотиков и антиоксидантов.

Остается открытым вопрос применения иммунокорректоров. Наиболее перспективным
в этом отношении является применение полиоксидония, который сочетает иммуномодулирующие свойства с детоксикационными.
Данный препарат воздействует на определенные звенья иммуногенеза, в частности
активирует миграцию подвижных макрофагов тканей, увеличивает их способность фагоцитировать. При этом происходит прямая
активация естественных киллерных клеток,
повышается эффективность кооперативного
взаимодействия Т- и В-лимфоцитов в реакциях антителообразования. Детоксикационное воздействие реализовывается повышением устойчивости мембран клеток к цитотоксическому действию различных химических веществ, что снижает их токсичность
и, возможно полиоксидоний может оказывать антиоксидантное действие. Данное исследование обосновало необходимость применения указанных препаратов при выполнении СЭ по поводу аутоиммунных
заболеваний.

ЛИТЕРАТУРА
1.	 Рабсон А. Основы медицинской иммунологии / А.
Рабсон, А. Ройт, П. Делвз. - М. - 2006. – С. 247-248.
2.	 Asherson R.A. The skin in systemic auto immune diseases
/ R.A. Asherson // Hand book of systemic auto immune
diseases. - 2006. - Vol. 5. - 126 р.
3.	 Matsushita, T., Le Huu, D., Kobayashi, T., Hamaguchi,
Y., Hasegawa, M., Naka, K., Hirao, A., Muramatsu,
M., Takehara, K., Fujimoto, M. A novel splenic B1
regulatory cell subset suppresses allergic disease
through phosphatidylinositol 3-kinase–Akt pathway

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

№ 5-6 (86-87) 2017

activation. (2016) Journal of Allergy and Clinical
Immunology, 138 (4), pp. 1170-1182.
4.	 Neuwirth, M.G., Bartlett, E.K., Newton, A.D., Fraker, D.L.,
Kelz, R.R., Roses, R.E., Karakousis, G.C. Morbidity and
mortality after total splenectomy for lymphoid neoplasms.
(2016) Journal of Surgical Research, 205 (1), pp. 155-162.
5.	 Spickett G. Oxford Handbook of Clinical Immunology and
Allergy. / Oxford Handbooks Series. – Oxford, Cambridge,
Philadelphia, New Delhi, 2013. – 584 p.

81

ЗАПИСКИ ПРАКТИЧНОГО ЛІКАРЯ

ДИНАМІЧНИЙ
ІМУНОЛОГИЧНИЙ
МОНІТОРИНГ ПРИ
АУТОІМУННИХ
ЗАХВОРЮВАННЯХ
СЕЛЕЗІНКИ
М. М. Круглова,
П. М. Замятін

DYNAMIC
IMMUNOLOGICAL
MONITORING IN CASE
OF SPLEEN AUTOIMMUNE
DISEASES
M. M. Kruglova,
P. N. Zamiatin

82

Резюме. У статті представлений порівняльний аналіз стану
різних параметрів системи імунітету до та після спленєктоміі,
виконаної з приводу аутоімунних захворювань, а також
обґрунтування подальшої консервативної терапії. Зроблені
висновки, що спленектомія у цих пацієнтів підсилює
імунодепресивний стан, у зв’язку з чим у післяопераційному
періоді доцільне використання ефективніших імуно- та
гепатопротекторів, антибіотиків та антиоксидантів.
Ключові слова: аутоімунні захворювання, спленектомія�������
, спон�
танна люмінал-залежна хемілюмінесценція.

Summary. The article presents the comparative analysis of the immunity system various parameters state before and after splenectomy
performed for autoimmune diseases, as well as the rationale for subsequent conservative therapy. Conclusions are drawn that the splenectomy aggravates the immunosuppressive state of these patients.
In connection with this, in the postoperative period it is expedient
to use more effective immunо- and hepatoprotectors, antibiotics and
antioxidants.
Key words: autoimmune diseases, splenectomy, spontaneous luminoldependent chemiluminescence.
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КОНСЕРВАТИВНА ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ПАЦІЄНТОК ІЗ ХРОНІЧНОЮ ВЕНОЗНОЮ
НЕДОСТАТНІСТЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК І ТАЗУ
Резюме. У даній статті показані результати консервативного
лікування методом пневмовакуумкомпресії 28 пацієнток із
хронічною венозною недостатністю нижніх кінцівок і тазу в
стадії С ІІІ (СЕАР). Вивчено вплив пневмовакуумкомпресії на
зменшення симтомів хронічної венозної недостатності нижніх
кінцівок і тазу, а саме зменшення набряку підшкірної клітковини визначений методом ультразвуку, зміни в психологічному статусі жінки та зменшення інтенсивності хронічного тазового болю, який визначали шляхом проведення анкетування
шкалою VAS. Отримані результати дозволили отримати висновок, що пневмовакуумкомпресія має позитивний вплив на
венозну гемодинаміку і мікроциркуляцію та є перспективним
методом в комплексному лікуванні пацієнток із хронічною венозною недостатністю нижніх кінцівок і тазу.
Ключові слова: хронічна венозна недостатність, синдром та�
зового повнокрів’я, пневмовакуумкомпресія.

Вступ
Консервативне лікування та реабілітація пацієнток із хронічною венозною недостатністю нижніх кінцівок поєднаною із варикозним
розширенням вен тазу, який супроводжується
хронічним тазовим болем різного ступеня інтенсивності залишається особливо актуальним [1].
Золотим стандартом усунення патологічного рефлюксу крові у тазових венах і відповідно
тазової венозної гіпертензії, є емболізація тазових вен у пацієнок із вираженим хронічним
тазовим болем [2]. При відсутності показань до
оперативного втручання при синдромі тазового повнокрів’я у пацієнток з показником шкали VAS менше 6 балів, необхідне призначення
консервативного лікування для покращення
якості життя [3].
Оскільки існує припущення, що дисбаланс
певних жіночих гормонів бере участь в патогенезі розвитку синдрому тазового повнокрів’я
[4], то перші повідомлення щодо консервативного лікування пацієнток стосуються застосування медроксипрогестерону та гозереліну в
лікуванні даної патології [5, 6]. Також в лікуванні хронічного тазового болю при синдромі тазового повнокрів’я активно застосовують
психотерапію, як самостійний метод лікування, так і в комбінації з іншими методами [5].
Позитивний клінічний ефект у лікуванні
синдрому тазового повнокрів’я доведений при
застосуванні венотонічних препаратів [7, 8].
Важливою стороною покращення лікування
пацієнтів з варикозним розширення вен нижніх кінцівок і тазу є якнайшвидше відновлення працездатності та відновлення стану паціKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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єнтки, що відповідає стандартам якості життя,
що прийняті в світі. Пацієнтка має право стати
повноцінним членом спільноти в найкоротший термін. Для цього застосовують загально
прийняті та суто специфічні методики реабілітації та відновлення стану здоров’я пацієнтки.
Метод програмованої пневмовакуумкомпресії (об’ємного пневмопресингу) — це безмедикаментозний, неінвазивний метод системного лікування, профілактики та реабілітації
пацієнтів. Фізіологічна дія об’ємного пневмопресингу багатогранна, обумовлена нервоворефлекторними реакціями, безпосередньо механічною дією на тканини та органи, а також
змінами в організмі на гуморальному рівні [9].
З метою прискорення реабілітації пацієнток
з хронічною венозною недостатністю нижніх
кінцівок і тазовим повнокрів’ям, застосовується пневмопресинг у комплексі заходів. На
відміну від компресійного трикотажу, метод
об’ємного пневмопресингу має більш інтенсивний вплив на покращання евакуаторного механізму повернення венозної крові, лімфатичної і тканинної рідини. Вибір режиму
компресії вимагає комплексної оцінки стадії
хронічної венозної недостатності, ступеня набряку, загального стану пацієнтки та наявності супутніх захворювань. При цьому важливо дотримуватися принципу поступовості
збільшення навантаження та контролювати
суб’єктивні відчуття.
При проведенні процедур, кожній пацієнтці підбирається індивідуальна програма лікувального комплексу пневмопресингу, що передбачають напрямок, час і силу впливу, які
забезпечували швидкість і інтенсивність руху
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всіх внутрішніх рідинних мікро- і макропотоков, що знаходяться в зоні впливу, чим досягалося усунення посилення або виникнення
застійних явищ. При цьому враховувався факт
можливості прискорення регіонального кровотоку в 1,5-2 рази при впливі об’ємного пневмопресингу, що сприяє відкриттю капілярів,
утворення колатералей і поліпшенню циркуляції, дозволяє підвищити насичення тканин
киснем і інтенсивність обмінних процесів в
них, виведення продуктів розпаду та СО2. Бралось до уваги, що при впливі об’ємного пневмопресингу збільшення швидкості крововідтоку клітини ендотелію судин сприймають
через напругу зсуву, яке викликає їх зсувні
деформації і є потужним стимулятором секреторної функції. Це пояснюється здатністю
перетворювати механічні стимули і викликати
релаксацію судин за допомогою індукції NOсинтетази та накопичення NО в рецепторах ендотелію. Швидке поширення NO з ендотелію в
нижче розташовані гладком’язові клітини викликає їх розслаблення. Релаксація судинної
стінки призводить до зменшення судинного
опору і забезпечує локальну регуляцію артеріального тиску. Оксид азоту також поширюється в просвіті судини, де гальмує агрегацію
тромбоцитів, сприяючи таким чином антитромботичним властивостями судинної стінки, і покращує реологічні властивості крові.
Для більш повного уявлення процесів, що відбуваються, необхідно звернутися до доведеного факту звільнення в кров із стінок судин
при короткочасному їх здавлюванні активатора плазміногену, який активно бере участь в
фібринолізі, простацикліну, з яким пов’язують
основні антиагрегаційні властивості крові, і
антитромбіну-III, що підтверджує доцільність
застосування об’ємного пневмопресингу у підвищенні фібринолітичної активності крові і
профілактики тромбоутворення [10].
Мета досліджень
Вивчення ефективності застосування методу програмованої пневмовакуумкомпресії
(об’ємного пневмопресингу) в лікуванні та реабілітації пацієнток із варикозним розширенням вен нижніх кінцівок і тазу.
Матеріали та методи досліджень
Під спостереженням перебувало 28 (100 %)
пацієнток з хронічною венозною недостатністю нижніх кінцівок у стадії С ІІІ за класифікацією СЕАР та варикозним розширенням
вен тазу. Середній вік (стандартне відхилення
±SD) пацієнток становив – (35,8±5,6) років
(27 до 48 років).
Проводили УЗДС вен нижніх кінцівок за
допомогою ультразвукового сканера Mindray
M5 (Китай). Вивчали прохідність глибоких
84

та поверхневих вен, особливості анатомії вен
нижніх кінцівок, джерела та шляхи розповсюдження патологічного рефлюксу крові.
З метою виявлення та оцінки інтенсивності
симптомів, характерних для тазового венозного повнокрів’я, проводили анкетування за
шкалою (VAS, Creton, 2007). Пацієнткам, які
набрали менше 6 балів за VAS рекомендували
консервативне лікування.
Метод об’ємного пневмопресингу здійснювали апаратним комплексом «Doctorlife»
SB-432 (Південна Корея). Апарат забезпечений манжетами для стопи, гомілки та стегна,
у результаті послідовного (знизу-вверх) роздування яких, створюється ефект «хвилі, що
біжить». Лікувальний ефект досягається за
рахунок механічного стискання тканин, розтягування шкірного покрову, зміни реологічних властивостей крові та прискорення мікроциркуляторних процесів. Фізіологічна дія
об’ємного пневмопресингу багатогранна, обумовлена нервово-рефлекторними реакціями,
безпосередньо механічною дією на тканини та
органи, а також змінами в організмі на гуморальному рівні.
Процедури пацієнткам проводилися щоденно курсами по 10 сеансів упродовж 10 днів.
Параметри терапії визначалися в залежності
від тяжкості хронічної венозної недостатності
та суб’єктивного стану пацієнтки при тривалості експозиції 30–60 хвилин. Усім пацієнткам проводили поетапне підвищення тиску
в манжетах аппарату пневмопрес. Критеріями
вибору режиму були ступінь хронічної венозної недостатності, ступінь та характер набряку, наявність системного ураження серцевосудинної системи, індивідуальна реакція на
компресію.
Лікування пацієнток проводилося амбулаторно. Для підготовки шляхів венозного і лімфатичного відтоку безпосередньо перед проведенням процедури ППТ у всіх пацієнток в положенні лежачи уражені кінцівки на 15 хвилин
піднімались вище рівня серця та проводився
легкий масаж рукою від периферії до центру.
Для оцінки ефективності лікування виконували УЗДС обстеження та анкетування
шкалою VAS до та після курсу лікування та
через 3 і 6 місяців після закінчення курсу лікування. Критерієм оцінки результатів лікування була динаміка функціонального стану
пацієнтки під час спостереження, зменшення
набряку нижніх кінцівок та інтенсивності хронічного тазового болю. Для достовірної оцінки
ефективності методу пневмовакуумкомпресії,
венотонічні препарати не використовували.
При проведенні аналізу використано статистичний пакет MedCalc v.18.2.1 (MedCalc
Software Inc, Belgium, 1993–2018). Для представлення кількісних даних розраховувалося
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 5-6 (86-87) 2017

NOTES OF MEDICAL PRACTITIONER

середнє значення показника ( X ) та стандартна похибка (±m) або його 95% вірогідний інтервал (95% ВІ). Для аналізу динаміки зміни
показників використано критерій Фрідмана порівняння кількіхох пов’язаних вибірок.
Критичний рівень значущості у всіх випадках
α=0,05.
Результати досліджень та їх обговорення
Серед 28 пацієнток (100 %), які отримували
запропоноване лікування методом пневмовакуумкомпресії набряки обох нижніх кінцівок
визначалися у 15 спостережень (53,6 %), лівої
нижньої кінцівки – у 11 спостережень (39,3 %)
та правої нижньої кінцівки у 2 спостережень
(7,1 %). Рефлюкс у глибоких венах нижніх кінцівок реєструвався у 11 спостережень (39,3 %),
рефлюкс крові у глибоких венах нижніх кінцівок не визначався у 17 спостережень (60,7 %).
В результаті проведеного лікування біль в
гомілках і стопах зникли у 11 спостережень
(39,3 %), зменшилися значно у 15 спостережень
(53,6 %), залишилися попередніми у 2 (7,1 %);
набряклість ніг пройшла у 23 спостереженнях
(82,1 %), значно зменшилася — у 5 спостережень (17,9 %). Поліпшення настрою відзначалося у 18 спостережень (64,3 %), нормалізація
сну спостерігалася у 14 спостережень (50 %),
підвищення працездатності із збільшенням
толерантності до фізичних навантажень відзначено у 19 спостережень (67,9 %).
Під час та після лікування методом пневмопрестерапії відмічено зменшення (p<0,05 для

всіх ділянок) окружності нижньої кінцівки
наприкінці усього курсу лікування (табл. 1).
Безпосереднє вимірювання товщини підшкірної клітковини ультразвуковим методом
також виявило зменшення (p<0,001) її товщини і щільності, при чому чіткий позитивний
ефект реєструвався як наприкінці курсу, так і
через 15 днів після лікування (табл. 2).
При обстеженні пацієнток через 3 та 6 місяців, загалом, динаміка суб’єктивних відчуттів
у пацієнток в процесі лікування була сприятлива. Відчуття тяжкості і підвищена стомлюваність у ногах зникли у 23 спостережень
(82,1 %), а у 5 спостережень (17,9 %) значно
зменшилися. Набряки нижніх кінцівок зникли у 18 спостережень (64,3 %), а у 10 спостережень (35,7 %) значно зменшилися.
При проведенні анкетування шкалою
VAS на 1, 6 місяць та 1, 2 роки пацієнтки відмічали зменшення (p<0,001 за критерієм Фрідмана) інтенсивності хронічного тазового болю
(рис. 1).
У схему реабілітації пацієнток із хронічною
венозною недостатністю нижніх кінцівок і тазу входить призначення компресійної терапії
та флеботоніків.
В комплексі заходів реабілітації також застосовується пневмопрестерапія, яка на відміну
від компресійного трикотажу має більш інтенсивний вплив на покращення евакуаторного механізму повернення венозної крові, лімфатичної і тканинної рідини. Підбір режиму
компресії вимагає комплексної оцінки стадії
хронічної венозної недосттаності, ступеня наТаблиця 1

Зміни окружності нижньої кінцівки під час та після лікування пневмопресом
Доба
спостереження

5
10
15
30
Рівень значущості відмінності для
різних термінів спостереження, p

X ±m
Ділянка над
Середина стопи, см латеральними кісточками,
см
До лікування
0,3 ± 0,04*
0,8 ± 0,10*
0,5 ± 0,07
1,4 ± 0,18
Після лікування
0,5 ± 0,07
1,0 ± 0,11*
0,4 ± 0,06*
0,7 ± 0,09*

<0,05

М’язова частина
гомілки, см

Середина стегна,
см

1,0 ± 0,11*
1,3 ± 0,16

1,2 ± 0,15*
1,4 ± 0,18

1,1 ± 0,12*
0,9 ± 0,10*

1,3 ± 0,16
1,0 ± 0,11*

<0,001

<0,001

<0,001

Примітка. * відмінність від показника на 10 добу статистично значима, p<0,05.
Таблиця 2
Зміни товщини підшкірної клітковини за результатами ультразвукового обстеження у різні терміни лікування
пневмопресом
Нижня третина
Гомілки
Стегна

До лікування, см
1,3 ± 0,16
1,5 ± 0,18

X ±m
На 10 добу лікування,
см
0,7 ± 0,07*
1,0 ± 0,11*

Через 15 днів після
курсу лікування, см
0,5 ± 0,09*
1,0 ± 0,11*

Рівень значущості
відмінності для різних
термінів спостереження, p

Примітка. * відмінність від показника до лікування статистично значима, p<0,05.
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<0,001
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Рис.1. Динаміка зміни інтенсивності хронічного тазового болю у пацієнток, яким виконували пневмопрестерапію (наведено середнє значення та 95 % ВІ показника)

бряку, загального стану пацієнтки та наявності супутніх захворювань. При цьому важливо дотримуватися принципу поступовості
збільшення навантаження та контролювати
суб’єктивні відчуття пацієнтки.
Результати проведених досліджень свідчать
про те, що пневмопрестерапія є ефективним
методом лікування та реабілітації пацієнток
із хронічною венозною недостатністю нижніх
кінцівок і тазу, оскільки зменшує застій крові за рахунок прискорення венозної циркуляції. У зв’язку зі стимуляцією синтезу тканинного активатора плазміногену, збільшується

фібринолітична активність крові. Крім того,
пневмопрестерапія дозволяє знизити утворення лімфи за рахунок зменшення капілярної
фільтрації, покращує венозний і лімфатичний
відтік, особливо в капілярних та прекапілярних сегментах.
Висновки
Пневмопрестерапія має позитивний вплив
на венозну гемодинаміку і мікроциркуляцію
та є перспективним методом в комплексному
лікуванні пацієнток із хронічною венозною
недостатністю нижніх кінцівок і тазу.
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CONSERVATIVE THERAPY
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VENOUS INSUFFICIENCY
OF LOWER LIMB AND
PELVIS
Yu. M. Hupalo,
O. I. Nabolotnyi,
O. E. Shved,
V. G. Gurianov
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Резюме. В статье показаны результаты консервативного лечения методом пневмовакуумкомпресии 28 пациенток с хронической венозной недостаточностью нижних конечностей
и таза в стадии С ІІІ (СЕАР). Изучено влияние пневмовакуумкомпресии на уменьшение симптомов хронической венозной недостаточности нижних конечностей и таза, а именно
уменьшение отека подкожной клетчатки определенной методом ультразвука, изменения в психологическом статусе женщины и уменьшение интенсивности хронической тазовой
боли, который определяли путем проведения анкетирования
шкалой VAS. Полученные результаты позволили получить заключение, что пневмовакуумкомпресия имеет положительное
влияние на венозную гемодинамику и микроциркуляцию и
является перспективным методом в комплексном лечении пациенток с хронической венозной недостаточностью нижних
конечностей и таза.
Ключевые слова: хроническая венозная недостаточность,
синдром тазового полнокровие, пневмовакуумкомпресия.

Summary. This article presents the results of conservative treatment
by pneumovacuum compression of 28 patients with chronic venous
insufficiency of the lower limb and pelvis in stage C III (CEAP).
The influence of pneumovacuum compression on the reduction
of symtoms of chronic venous insufficiency of the lower limb and
pelvis, namely reduction of hypodermic tissue edema was determined
by ultrasound, changes in the psychological status of a woman,
and reduction of the intensity of chronic pelvic pain, which was
determined by conducting VAS scale questionnaires. The obtained
results allowed us to conclude that pneumovacuum compression
has a positive effect on venous hemodynamics and microcirculation
and is a promising method in the complex treatment of patients with
chronic venous insufficiency of the lower limb and pelvis.
Key words: chronic venous insufficiency, pelvic congestion syndrome,
pneumovacuum compression.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ГАЗОБМІНУ
ТА КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СТАНУ В ПРОЦЕСІ
ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ХВОРИХ
З КАЛЬКУЛЬОЗНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
І СУПУТНЬОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З ІНТРА-ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИМИ
КАРДІАЛЬНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ
Резюме. Вичено динаміку показників газообміну та кислотно-основного стану (КОС) протягом терміну передопераційної підготовки та їх зв’язок з інтра-та післяопераційними
кардіальними ускладненнями y 107 хворих на гострий калькульозний холецистит і ішемічну хворобу серця. Встановлено,
що конвенційна передопераційна підготовка забезпечує тимчасове покращення показників газобміну та КОС, починаючи
з 2-4 години з максимальною компенсацією їх на 8-10 годину
від госпіталізації. Подальше подовження консервативної терапії не ефективне і супроводжується негативною динамікою
зазначених показників. Інтра-та післяопераційні серцеві події
достовірно помірно корелюють із більшістю показників газобміну та КОС, отриманих безпосередньо перед операцією.
Ключові слова: гострий калькульозний холецистит, ішемічна
хвороба серця, кислотно-основний стан, газообмін, лапарсокпіч�
на холецистектомія, ускладнення.

Вступ
Оптимальна лікувальна тактика у хворих з
гострим калькульозним холециститом (ГКХ)
і супутньою ішемічною хворобою серця (ІХС)
остаточно не визначена [3]. Наявні активна,
активно-вичікувальна та вичікувальна тактики мають певні аргументи на свою користь,
але і не позбавлені недоліків. Цілком виправданим видається прагнення хірургів купувати
гострий запальний процес в жовчному міхурі
(ЖМ), компенсувати гемодинамічні і метаболічні порушення для зменшення ризику операції, що існує при активній тактиці. У свою
чергу відтермінування оперативного втручання у даної категорії хворих може погіршити
перебіг захворювання з огляду на взаємне обтяження ГКХ і ССЗ. Так, в патогенезі погіршення серцевої діяльності при ОКХ істотну
роль відводять:
• рефлекторному впливу (зокрема спазм коронарних судин, порушення ритму може
обумовлюватися аферентною патологічною імпульсацією, яка виходить із екстрата інтрамуральних сплетінь жовчовивідних проток при їх розширенні і спазмі
сфінктерів;
• погіршення метаболізму міокарда в зв’язку
з розладами електролітного, ензімного
і вуглеводного обміну;
• інфекційно-токсичного впливу на міокард
[1, 7].
З іншого боку погіршення серцево діяльності посилює ішемію жовчного міхура і перебіг
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ГКХ. Багатьма дослідниками відзначається,
що для даної категорії хворих характерно прогресування морфологічних змін в жовчному
міхурі, які швидко набувають деструктивного характеру і випереджають клінічні прояви
у більшості хворих [2, 4].
Дотепер даних для створення грунтовних
рекомендацій щодо оптимальної тактики лікування, в тому числі терміну передопераційної підготовки у хворих з ГКХ із супутніми
ССЗ недостатньо і ці питання є предметом
дискусії [5, 6]. В зв’язку з цим представляє інтерес вивчення динаміки показників газобміну в процесі передопераційної підготовки
у хворих з ГКХ і супутньою ІХС, як одного
з критеріїв для визначення оптимального
терміну оперативного втручання.
Мета дослідження
Вивчити динаміку показників газообміну
протягом терміну передопераційної підготовки у хворих на ГКХ і ІХС та їх зв’язок з інтра-та
післяопераційними кардіальними ускладненнями.
Матеріали та методи досліджень
У дослідженні взяли участь 107 хворих з ГКХ
56 (47,7 %) жінок і 51 (52,3 %) чоловіки віком від
55 до 82 років, у середньому (70,2 ± 0,6) року,
які проходили лікування в хірургічному відділенні Олександрівської клінічної лікарні м.
Києва. Хворих госпіталізовано в клініку в середньому через (29,9 ± 1,4) год. від початку заХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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хворювання. Оперативне втручання виконано
в період до 72 години від початку захворювання. Середній термін перебування в стаціонарі
становив (13,8±0,4) години (від 6 до 24 год).
Функціональний клас (ФК) серцевої недостатності (СН) оцінювали відповідно до класифікації Нью-Йоркської асоціації кардіологів
(NYHA) [9], ФК стенокардії — за класифікацією робочої групи експертів ВООЗ (1979).
Для оцінки ступеня тяжкості ГКХ використовували класифікацію Токійського консенсусу
з гострого холециститу (ТG13) [10]. За даними
патогістологічного дослідження ЖМ виділяли
катаральний та деструктивний (флегмонозний
і гангренозний) ГКХ.
Методом знеболювання при ЛХЕ була тотальна внутрішньовенна анестезія (TIVA) з
інтубацією трахеї та штучної вентиляції легень
та застосуванням гіпнотиків (тіопенталу чи
пропофолу); наркотичних аналгетиків – фентанілу (0,005 % — 2,0 мг) з інтервалом введення 15–20 хвилин; міорелаксантів подовженої
дії – ардуану 4 мг. і створенням карбоксиперитонеуму 12Ц15 мм рт.ст.
У хворих, які з приводу ІХС до госпіталізації
отримували варфарін, клопідогрель і ксарелто
проводився контроль показників згортувальної системи крові. У разі збереження значень
цих показників в межах терапевтичного вікна (МНО>2) прийом препаратів до операції
призупиняли. Хворим, які отримували аспірін
призначали профілактичні дози НМГ, з відміною не пізніше 12 годин до оперативного втручання. В післяопераційному періоді профілактично призначали ксарелто та аспірін з першої
доби, в випадках використання варфарину та
клопідогрелю відновлення антикоагулянтної
терапіїї відбувалося з третьої доби.
Для оцінки стану газообміну нами було вивчено такі показники, як транспорт кисню
(DO2), его споживання (VO2), екстракція кисню (ERO2), рівень сатурації крові у верхній
порожнистій вені (SVO2). Для вивчення стану тканинної перфузії був також досліджений
веноартеріальний градієнт по СО2 (PvCO2PaCO2), який відображає рівень напруги вуглекислого газу у вені та в тканинах, і безпосередньо залежить від величини серцевого викиду і стану периферичного кровообігу [11]. Ці
показники визначали у хворих з класом NYHA
ІІІ - IV та ІІ класом у разі гангренозного ГКХ
(51 хворий). Також визначали кислотно-основний стан крові (КОС), зокрема показники
рН, лактату, буферних основ (ВЕ). Дані зазначених показників отримували за допомогою
анализатора газов в крові ABL-80 FLEX, та
портативного метаболографа FITMATE MED
(Cosmed).
Аналіз зазначених показників проводили
з інтервалом у дві години, починаючи з моKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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менту госпіталізації, та безпосередньо перед
оперативним втручанням.
Показники стану газобміну, що отримано
безпосередньо перед операцією було співставлено з серцевими подіями, що відбувалися
у ранньому інтраопераційному і післяопераційному періоді.
Статистичний аналіз передбачав виконання
описової (дискриптивної) статистики (середні
значення наведено як M±m); порівняння двох
незалежних груп за однією ознакою з використанням U-критерію Манна-Уітні, χ2-критерію
Пірсона; аналіз зв’язку двох змінних (ознак) за
кореляційним аналізом за Спірменом, ймовірність виникнення події залежно від значень показника за логістичним регресійним аналізом.
Нульову гіпотезу рівності змінних відкидали при
р<0,05. Анализ данных проводили за допомогою
статистичної програми IBM SPSS Statistics 22.
Результати досліджень та їх обговорення
У всіх хворих відзначалася стенокардія: стабільна у 93 (86,9%), нестабільна у — 14 (13,1%).
І клас стабільної стенокардії був у 6 (6,5%)
хворих, II клас — у 45 (48,4%), III клас — у 31
(33,3%), IV клас — у 11 (11,8%).
Відповідно до класифікації NYHA І функціональний клас хронічної серцевої недостатності діагностовано у 8 (7,5%) хворих,
II клас — у 59 (55,1%), III клас — у 33 (30,8%),
IV клас — у 7 (6,5%).
Фібриляцію передсердь мали 29 (27,1 %) хворих, в тому числі постійну форму 19 (65,5 %),
пароксизмальну форму — 10 (34,5 %). Шлункова екстасистолія зареєстрована у 5 (4,7 %)
хворих
Відповідно до класифікації ТG13 І клас тяжкості ГКХ був у 37 (34,6 %) хворих, ІІ клас —
у 41 (38,3 %), ІІІ клас — у 29 (27,1 %).
Частота катаральної, флегмонозної та гангренозної форм ГКХ склала відповідно 46
(43,0 %), 29 (27,1 %), 32 (29,9 %). У 47 (43,9 %)
хворих виник паравезикальний інфільтрат,
у 14 (13,1 %) - паравезикальний абсцес, у 12
(11,2 %) — місцевий перитоніт.
В анамнезу інфаркт міокарда був у 21
(21,6 %), варикотромбофлебіт — у 7 (6,5 %),
тромбох глибоких вен нижніх кінцівок — у 3
(2,8 %),. ТЕЛА дрібних гілок — у 2 (1,9 %).
Тривалість оперативного втручання склала
в середньому (43,3±1,4) хв від 25 хв. – 110 хв,
медіана — 40 хв.
Безпосередньо під час операції ознаки ішемії міокарда за даними ЕКГ виникли у 23
(21,5 %) хворих і характеризувалися елевацією
сегмента ST, зниженням вольтажу комплекса
QRS. Ішемія тривала віл 10 хв. до 25 хв, в середньому (14,8±0,7) хв.
Зниження систолічного артеріального тиску
(САТ) менше 70 мм рт. ст. зареєстровано у 31
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(29,0 %) хворих, тривалістю від 5 до 15 хв, в середньому (7,7±0,4) хв. Зниження діастолічного
тиску (ДАТ) менше 50 мм рт.ст. відмічалося
у 12 (11,2 %) хворих, тривалістю від 5 до 15 хв,
в середньому (8,1±0,4) хв.
У 50 (46,3 %) хворих відмічалися епізоди
зниження сатурації за даними пульсоксиметрії. У 9 (8,4 %) хворих виникла блокада ніжок
пучка Гіса: лівої ніжки — у 6, правої ніжки —
у 3. Окрім того, ще у 9 (8,4 %) хворих з’явилися
пароксизми фібриляції передсердь, а у 6 хворих з постійною формою відбувся перехід
з нормо — в тахіформу.
Збільшення класу СН за NYHA в післяопераційному періоді сталося у 13 (12,1 %) хворих.
При цьому поглиблення СН відбулося у 9 хворих, які мали клас СН ІІ до класу СН ІІІ, і у
4 хворих з класу СН ІІІ до класу СН ІV, табл. 1.
Інфаркт міокрда розвився у 6 (5,6 %) хворих
(Q-інфаркт — у 2, не Q-інфаркт — у 4).
Ознаки застійної пневмонії мали 32 (29,2 %)
хворих, ексудативного плевриту — 37 (34,6 %)
хворих.
Хворі після операції лікувалися у віддіденні реанімації і інтенсивної терарпії (ВРІТ) від
одніїє до 5 діб включно, в середньому 2,1±0,1.
Причині затримання в ОРІТ (більше двох діб 36 (33,6 %) хворих) було поглиблення СН, інфаркт міокарда, порущення ритму (пароксизм
миготливої аритмії, пневмонія).
Збереження достатнього рівня споживання
кисню тканинами (VO2) важлива детермінанта
що забезпечує нормальні фізіологічні процеси
в них. У хворих з серцевою патологією та ГКХ

внаслідок проявів запального процесу, інтоксикації, зневоднення, порушення серцевої діяльності: аритмії, гіпоксія міокарда, критичні
зміни артеріального тиску зменшується серцевий викид та відповідно транспорт кисню —
DO2. Компенсаторно збільшується показник
екстракції кисню — ERO2.
Під час госпіталізації відмічався підвищений рівень споживання кисню тканинами як
відповідь на гострий запальний процес в жовчному міхурі та навколишних тканинах: VO2
в середньому складало (180,0±2,1) мл/хв×м2.
Водночас, середній показник транспорту кисню був нижчим за референтну норму (DO2 =
(493,5±5,1) мл/хв×м2) внаслідок супутньої серцевої патології, та порушення мікроциркуляції
в тканинах. Ця невідповідність споживання та
доставки кисню компенсувалася збільшенням
екстракції кисню тканинами, середній показник якої перевищував значення референтної
норми – ERO2 = (36,56±0,43) мл/хв×м2, табл. 2.
Підтвердженням гіперметаболізму та підвищеного споживання кисню у даних хворих
на тлі запальних процесів в тканинах було
зменшення середніх значень насичення киснем гемоглобіну венозної крові: та підвищення
(> 5 мм рт. ст.) артеріовенозної різниці вмісту СО2 венозної крові: PvCO2–PaCO2 =
(6,42±0,07) мм рт.ст.
На тлі гіперметаболізму та відносного дефіциту кисню в тканинах спостерігалися ознаки активації анаеробного шляху метаболізму
з значним дефіцитом буферних основ (ВЕ =
(–5,43±0,20) ммоль/л), зростанням рівня лакТаблиця 1

Частота хворих з певним класом СН до та після оперції
Клас СН до операції

І
Абс.
8
0
0
0
8

І
ІІ
ІІІ
IV
Всього

%
100
0
0
0
100

Клас СН після операції
ІІ
ІІІ
Абс.
%
Абс.
0
0
0
50
100
9
0
0
29
0
0
0
50
100
38

Всього

IV
%
0
23
76
0
100

Абс.
0
0
4
7
11

%
0
0
36,4
63,6
100

Абс.
8
59
33
7
107

%
7,5
55,1
30,8
6,5
100

Таблиця 2
Показники газообміну та КОС в динаміці передопераційної підготовки
Показник

Норма

VO2,мл/хв×м2
DO2, мл/хв×м2
ERO2, %
SVO2, %
PvCO2 -PaCO2
мм рт. ст.
Лактат,
ммоль/л

110-160
520-720
22-32
68-77

ВЕ, ммоль/л
рН

90

0
2
M±m
M±m
180,0±2,1 175,0±2,4
493,5±5,1 515,8±8,2
36,56±0,43 34,10±0,43
63,88±0,45 64,59±0,47

4
M±m
169,9±2,4
520,5±8,1
32,85±0,48
65,50±0,42

Термін, година
6
8
M±m
M±m
160,9±2,3
158,6±2,6
521,2±7,6
530,7±8,5
30,99±0,37 29,97±0,36
69,51±0,29 69,20±0,35

10
M±m
168,3±2,5
586,9±8,2
28,72±0,28
67,96±0,28

12
M±m
161,4±3,1
551,2±7,2
29,28±0,40
67,53±0,27

Операція
M±m
169,5±3,0
507,9±5,9
33,49±0,34
67,16±0,33

<5

6,42±0,07

6,33±0,06

6,00±0,05

5,77±0,04

5,31±0,04

5,41±0,03

5,88±0,06

5,96±0,07

0,5–2,2

3,20±0,08

3,04±0,08

2,17±0,06

2,16±0,06

1,96±0,06

1,96±0,06

2,10±0,05

2,17±0,07

-3,19±0,14

-2,59±0,12

-2,03±0,14

-1,93±0,10

-2,58±0,14

-2,63±0,15

7,28±,01

7,29±,01

7,32±,00

7,31±,08

7,30±,00

7,29±,00

«+3»
-5,43±0,20 -3,90±0,16
«-3»
7,35-7,44
7,23±,01
7,26±,00
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тату ((3,20±0,08) ммоль/л), та як наслідок розвиток метаболічного ацидозу із середнім значенням Рн = 7,23±0,1.
Під впливом конвенційної переопераційної
терапії відмічалося суттєве зростання оксигенації тканин внаслідок покращення насосної функції серця, реологічних властивостей
крові, зменшення інтоксикації, покращення
мікроциркуляції.
Динаміка показників газообміну, що вивчалися в передопераційному періоді мала певні спільні риси, які характерезувалися тенденцією до нормалізації протягом перших
8–10 годин та подальшим погіршенням їх значень. Відображенням цих процесів є динаміка
показників DO2 та ERO2.
Так, при надходженні до стаціонару середнє
значення транспорту кисню — DO2 складало
(493,5±5,1) мл/хв. В подальшому, до 10-ї години
перебування в стаціонарі середні значення показника поступово покращувалися, збільшуючись до (586,9±8,2) мл/хв (р<0,001), але вже
через дві години вони достовірно знизилися до
(551,2±7,2) мл/хв (р=0,01) і на час операції вони
були достовірно меншими ніж через 12 годин
від госпіталізації — (507,9±5,9) мл/хв (р=0,001),
але достовірно більшими ніж при госпіталізації. В свою чергу, показник екстракція кисню
тканинами, середні значення якого при госпіталізації перевищували норму ((36,6±0,4) %),
поступово зменшувався і через 10 годин складав (28,7±0,3) % (р<0,001). Але в подальшому
спостерігалося його підвищення і на момент
операції він був достовірно вищим ніж на 10 годину – становив (33,5±0,3) % (р=0,001), рис.1.

Рис. 1. Динаміка середніх значень показника DO2 та ERO2
на тлі передопераційної підготовки

Показники, що безпосередньо відображають стан мікроциркуляції та метаболізму
тканин (лактат, ВЕ, Рн) протягом передопераційного періоду зазнавали подібних змін.
Так, середнє значення рівня лактату при госпіталізації складало (3,2±0,1) ммоль/л (від 1,4
до 5,4 мекв/л). Через 4 години спостерілося
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достовірне (р=0,001) зниження рівня лактату ((2,2±0,1) ммоль/л). Максимальне зниження показника зареєстровано через 10 годин
((1,95±0,06) ммоль/л). В подальшому відмічалося погіршення метаболізму і відповідне
підвищення рівня лактату, значення якого на
момент операції склали (2,12±0,07) ммоль/л
(р=0,018). Зворотню динаміку мали показники
ВЕ. Ящо при надходженні до стаціонру рівень
ВЕ ((–5,4±0,2) ммоль/л) суттєво перевищував
референтні значення норми, то вже чере 4 години його значення наближались до норми
((3,19±0,14) ммоль/л). Максимальна нормалізація показника відбулася на 10 годину лікування (-1,93±0,1). В подальшому динаміка показника набували негативні риси і на час операціїї рівень ВЕ складав (–2,63±0,15) (р=0,001),
рис. 2.

Рис. 2. Динаміка середніх значень лактату та ВЕ на тлі
передопераційної підготовки

Показники газообміну та КОС, що визначалися при госпіталізації помірно або сильно корелювали із класом NYHA, тяжкістю ГКХ за
TG13, формою ОКХ, класом сенокардії, табл.
Звертає увагу, що збільшення у хворих класу NYHA достовірно від’ємно корелює з доставкою кисню до тканин, сатурацією кисню
(r = - 0,785), показниками ВЕ (r = - 0,828), та
Рн (r = - 0,731), позитивно — з екстракцією
кисню (r = 0,384), лактату (r = 0,756) та артеріовенозною різницеєю за CO2 (r = 0,452). В свою
чергу також відмічалися майже аналогічні достовірні коріляційні зв’язки між показниками
газообміну та КОС з формою ГКХ, табл. 3.
Аналіз зв’зку показників газообміну та КОС
отриманих у хворих безпосередньо перед операцією та інтраопераціними серцевими подіями наведено в таблиці 4.
Майже всі показники газообміну та КОС
мали помірні достовірні кореляційні зв’язки
з периопераційними серцевими подіями і
збільшення їх значень потенціально можуть
розглядатися як фактори ризику кардіальних
ускладнень.
Нами вивзначено критичні значення рівня
лактату, щодо виникнення такого кардиналь91
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Таблиця 3
Значення коефіцієнту кореляції (r) між показниками газообміну і КОС, що визначалися при госпіталізації
з показниками тяжкості ОКХ та серцевої патології
Форма ОКХ

Клас NYHA

Тяжкість ОКХ за TG13

Клас стенокардіі напруги

DO2

Показник

-0,364

-0,396*

-0,069

-0,105

ERO2

0,566**

0,384*

0,250#

0,234

VO2

0,537**

0,266*

0,267*

0,359#

SVO2

-0,778**

-0,785

-0,747

-0,244*

PvCO2–PaCO2

0,260#

0,452*

0,163

0,544**
0,388**

Лактат

0,529**

0,756**

0,608**

ВЕ

-0,747**

-0,828**

-0,629**

-0,311*

Ph

-0,846**

-0,731**

-0,729**

-0,268*

Примітка: # p<0,05; * p<0,01: ** p<0,001
Таблция 4

Значення коефіцієнту кореляції (r) між показниками газообміну і КОС, що визначалися у хворих безпосередньо перед
операцією та периопераційними серцевими подіями
Показник

Поглиблення NYHA

Інфаркт міокарда

Ішемія міокарду

Порушення серцевого
ритму

DO2

0,311#

0,074

0,300#

0,176

ERO2

0,575**

0,558**

0,609**

0,747**

0,467*

0,283#

0,460*

0,417*

SVO2

-0,339**

-0,325*

-0,682**

-0,554**

PvCO2- PaCO2

0,579**

0,434*

0,639**

0,310#

VO2

Лактат

0,561**

0,326**

0,632**

0,621**

ВЕ

-0,470**

-0,338**

-0,658**

-0,573**

Ph

-0,517**

-0,248#

-0,618**

-0,609**

Примітка: # p<0,05; * p<0,01: ** p<0,001

ного ускладнення як ішемія міокарду в периопераційному періоді у хворих з ХКХ та ІХС.
Вибор саме лактату зумовлений його цінністю як діагностичного маркеру ступеню ішемії тканин. Був застосований метод бінарної
логістичної регресії, який встанов залежність
ішемії міокарду від величини лактату у венорзній крові. Ймовірність виникнення ішемії
міокарда в периопераційному періоді у хворих
з ГКХ і супутньою ІХС виникає у разі величини лактату більшої 2,81 ммоль/л, рис. 3

Рис. 3. Ймовірність ішемії міокарда в периопераційному
періоді у хворих з ГКХ і супутньою ІХС залежно
від величини лактату
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Таким чином, у хворих на ГКХ і ІХС виникають порушення газообміну та КОС, що виражаються у зниженні доставки кисню, збільшення його екстракції з крові та утилізації
тканинами, що призводить до зниження сатурації венозної крові та підвищення артеріовенозної різниці по СО2 Водночас, на тлі наявної гіпоксії тканин накопичується лактат,
виникає дефіцит буферних основ з розвитком
метаболічного ацидозу, що є проявом активації анеробного метаболізму внаслідок тканевої
гіпоксиї. Зазначені зміни корелюють не тільки
з тяжкістю серцевої патології але і з вираженістю запального процесу в жовному міхурі.
Конвенційна передопераційна підготовка
забезпечує тимчасове покращення показників
газобміну та КОС, починаючи вже чере 2-4 години з максимальною компенсацією їх на 8-10 годину від госпіталізації. Подальше подовження
консервативної терапії не ефективне і супроводжується негативною динамікою зазначених
показників. Цей факт має суттєве значення
адже виявленні достовірні кореляційні зв’язки
між їх значеннями на момент операції і периопераційними серцевими подіями. Зокрема встановлено залежність виникнення ішемії
міокарда, ймовірність якої перевищує 50 %, у
разі величини лактату більшої за 2,81 ммоль/л.
Отримані дані вказують на доцільність вдосконалення передопераційної підготовки даХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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ної катогрії хворих, та оптимізації термінів
оперативного лікування.
Висновки
1. У хворих на ГКХ і ІХС виникають порушення газообміну та КОС, що виражаються у зниженні доставки кисню (DO2 =
(493,5±5,1) мл/хв), збільшення його екстракції
з крові (ERO2 =36,6±0,4 %) та утилізації тканинами (VO2 = (180,0±2,1) мл/хв×м2), що призводить до зниження сатурації венозної крові
(SVO2 = 63,88±0,45 %), та підвищення артеріовенозної різниці по СО2 (PvCO2–PaCO2 =
(6,42±0,07) мм рт.ст.). Водночас, на тлі наявної гіпоксії тканин накопичується лактат
((3,20±0,08) ммоль/л), виникає дефіцит буфер-

них основ (ВЕ = – 5,43±0,20 ммоль/л), з розвитком метаболічного ацидозу (Рн = 7,23±0,1).
2. Конвенційна передопераційна підготовка
забезпечує тимчасове покращення показників
газобміну та КОС, починаючи з 2-4 години з
максимальною компенсацією їх на 8-10 годину
від госпіталізації. Подальше подовження консервативної терапії не ефективне і супроводжується
негативною динамікою зазначених показників.
3. Інтра- та післяопераційні серцеві події
достовірно помірно корелюють із більшістю
показників газобміну та КОС, отриманих безпосередньо перед операцією. Зокрема встановлено залежність виникнення ішемії міокарда,
ймовірність якої перевищує 50 %, у разі величини лактату більшої за 2,81 ммоль/л.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГАЗОБМЕНА И
КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО
СОСТОЯНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ
ПОДГОТОВКИ У БОЛЬНЫХ
С КАЛЬКУЛЕЗНЫМ
ХОЛЕЦИСТИТОМ И
СОПУТСТВУЮЩЕЙ
ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
И ИХ СВЯЗЬ С ИНТРА- И
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ
КАРДИАЛЬНЫМИ
ОСЛОЖНЕНИЯМИ

Резюме. Изучено динамику показателей газообмена и кислотно-щелочного состояния (КЩС) в течение предоперационной подготовки и их связь с интра- и послеоперационными
кардиальными осложнениями у 107 больных острым калькулезным холециститом и ишемической болезнью сердца. Установлено, что конвенционная предоперационная подготовка
обеспечивает временное улучшение показателей газобмена и
КЩС, начиная с 2-4 часов с максимальной их компенсацией на 8-10 час после госпитализации. Дальнейшее удлинение
времени консервативной терапии не эффективно и сопровождается отрицательной динамикой указанных показателей.
Интра- и послеоперационные сердечные события достоверно
умеренно коррелируют с большинством показателей газобмину и КЩС, полученных непосредственно перед операцией.
Ключевые слова: острый калькулезный холецистит, ишемиче�
ская болезнь сердца, кислотно-щелочное состояние, газообмен,
лапарсокпическая холецистэктомия, осложнения.

В. Г. Мішалов,
С. А. Кондратенко,
Л. Ю. Маркулан

DYNAMICS OF DYNAMICS
OF GAS EXCHANGE AND
ACID-BASE BALANCE
INDICATORS DURING
THE PREOPERATIVE
CARE IN PATIENTS WITH
ACUTE CALCULOUS
CHOLECYSTYTITIS AND
CONCOMITANT ISCHEMIC
HEART DISEASE AND ITS
RELATION TO INTER- AND
POSTOPERATIVE CARDIAC
COMPLICATIONS

Summary. Here was studied the dynamics of gas exchange (GE)
and acid-base balance (ABB) indicators during the preoperative care
and its relation to inter- and postoperative cardiac complications in
107 patients with acute calculous cholecystytitis and concomitant
ischemic heart disease. It was found that convention preoperative
care provides a temporary improvement on GE and ABB indicatios
starting at 2-4 hours with its maximal compensation at 8-10 hours
after hospitalisation. The aftercomming continuation of conservative
therapy showed negative indicators dynamics. Inter- and postoperative cardiac events reliably correlate with most of GE and ABB indicators got prior to operation.
Key words: аcute calculous cholecystitis, ischemic heart disease, acidbase balance, gas exchange, laparscopic cholecystectomy, complications.

V. G. Mishalov,
S. O. Kondratenko,
L. Yu. Markulan
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
ЕНДОВАСКУЛЯРНИХ КАТЕТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ХВОРИХ З ЛЕГЕНЕВИМИ КРОВОТЕЧАМИ
Резюме. У статті представлено результати застосування
рентгенендоваскулярного гемостазу бронхіальних артерій
в лікуванні 33 хворих з легеневими кровотечами різної етіології. Хворим проводилися загальноприйняті діагностичні
та лікувальні заходи. Проведена клінічна оцінка характеру і
тяжкості легеневих кровотеч. Метою роботи було вивчення
ефективності та доцільності використання рентгенендоваскулярних методів лікування у хворих з легеневими кровотечами.
Ключові слова: рентгенендоваскулярний гемостаз, бронхіальні
артерії, легенева кровотеча.

Вступ
Легенева кровотеча (ЛК) — є одним з найбільш грізних і частих ускладнень захворювань легкого різної етіології, яке свідчить про
глибоке пошкодження бронхолегеневих структур патологічним процесом, істотно обтяжують стан хворого [1, 3]. Це ускладнення зустрічається у 7-14% хворих з різними захворюваннями легенів, які надходять в торакальне
відділення, при цьому кровотеча III ступеня
тяжкості зустрічається у 5% хворих. Незважаючи на значний прогрес в цій галузі хірургії,
який пов’язаний з появою малоінвазивних методів лікування, складність надання допомоги
пацієнтам з легеневими кровотечами полягає
в тому, що в ургентної ситуації хірург обмежений в часі, яке необхідно для встановлення
джерела кровотечі [2, 4]. У більшості лікувальних установ основними методами діагностики
легеневої кровотечі є рентнгенологіческій і ендоскопічний [6, 8]. Однак, навіть, використання оглядової рентгенографії і бронхографії не
завжди дозволяє визначити причину кровотечі
і її локалізацію [5, 7].
Мета роботи
Вивчення ефективності та доцільності використання рентгенендоваскулярної емболізації
у хворих з легеневими кровотеченами.
Матеріали і методи досліджень
У нашій клініці метод рентген ендоваскулярної оклюзії бронхіальних артерій широко використовується як самостійна операція
при легеневих кровотечах, так і з метою підготовки хворих з ЛК для хірургічного втручання при планових операціях на легенях.
Показання до катетерной емболізації бронхіальних артерій: неефективність консервативної терапії ЛК, кровохаркання у хворих з
двосторонніми запальними процесами, яким
не показано хірургічне лікування по ряду причин, відсутність грубих морфологічних змін,
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які потребують резекції легкого, в основному
у хворих з онкологіческімі ураженнями легенів, при масивних, небезпечних для життя
профузний кровотечах як засіб тимчасової або
постійної його зупинки. Даний вид лікування
проводиться тільки під час кровотечі або не
пізніш як через 6-12 годин після його зупинки.
Успішного результату при емболізації можна
домогтися в 77-100%. Рентгенендоваскулярної
емболізацію бронхіальних артерій виконували
з використанням ангіографічної комплексу на
апараті «Tridoros-Optimatic-1000» фірми Siemens
(Німеччина) і «Integris- Allura 12 C», фірми
«Phillips» (Голландія). Методика ангіографії
бронхіальних артерій полягає в наступному:
під місцевою анестезією (0,25% розчин новокаїну) проводиться катетеризація стегнової артерії по Сельдингеру. Катетеризація виконується
катетером з вигином 45-65 градусів типу Cobra.
Під контролем монітора вводимо катетер до
рівня Т4-Т5, потім обертальними рухами зонда
катетер установлюється в гирлі бронхіальної
артерії або міжреберної артерії. Для контролю
положення катетера в шуканому посудині вводиться 1 мл контрастної речовини. Для емболізації використовували поліуретанові емболи
діаметром 450-720 мкм, при великому діаметрі
патологічно-зміненої судини вводили емболи
в поєднанні з мікроспіралей, що підвищувало
ефект емболізації. Відсутність надходження
контрастної речовини і контра-стірованія дистальнихвідділів бронхіальних артерій вважали
критерієм ефективної емболізації. Контрольне
контрастування також дозволяло виключити
додаткове кровопостачання патологічно-зміненої зони легкого аномальними судинами. За
період 2017 року в ДУ «ІЗНХ ім. В. Т. Зайцева
НАМНУ »на лікуванні перебували 33 хворих з
легеневими кровотечами. Вік хворих становив
від 34 до 69 років, жінок 15 (45%), чоловіків 18
(54%). Значної різниці між чоловіками і жінками не виявлено. Причини ЛК представлені
в таблиці.
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Таблиця
Причини легеневих кровотеч
Причины

Кількість
спостережень

Хронічний обструктивний бронхіт

14

42

Хронічна обструктивна хвороба легенів

7

21

Бронхоектатична хвороба легенів

6

18

Негоспітальна пневмонія

2

6

Центральний рак легені

4

12

Результати досліджень та їх обговорення
В результаті комплексного обстеження хворих з ЛК встановлено, що у 14 хворих (42 %)
легенева кровотеча обумовлено хронічним обструктивним бронхітом, у 7 (21 %) було хронічне обструктивне захворювання легень,
у 6 (18 %) хворих була виявлена бронхоектатична хвороба, у 2 (6 %) хворих стала негоспітальна пневмонія, у 4 (12 %) хворих виявлено
центральний рак легені.
Класифікація легеневих кровотеч по Григор’єву Е. Г., 1983:
• 1 ступінь — кровохаркання: 1а — 50 мл/добу;
1б — 50-200 мл/добу; 1 в — 200-500 мл/добу.
• 2 ступінь — масивне легенева кровотеча:
2а — 30-200 мл/год; 2б — 200-500 мл/год.
• 3 ступінь — профузне легенева кровотеча: 3а — 100 мл одномоментно; 3б понад
100 мл
• одномоментно + обструкція трахеобронхіального дерева, асфіксія.
Класифікація в залежності від обсягу крововтрати:
1) мале легенева кровотеча — від 50 до
100 мл/добу; середнє легенева кровотеча — від
100 до 500 мл/добу;
2) важке легенева кровотеча більш за
500 мл/добу;
3) особливо тяжкий — рясне легенева кровотеча більше 500 мл;

4) виникає одномоментно або протягом короткого проміжку часу.
Ангіографічні ознаки причин ЛК описані
детально [2, 4] серед них: розширення бронхіальних артерій, хронічні запалення стінки
судини бактеріальними агентами, наявність
патологічних судинних анастомозів, екстравазація контрастної речовини. Всім хворим
проводили обстеження: лабораторні показники, оглядова рентгенографія органів грудної
клітини, бронхоскопію.
Лікування хворих починали з консервативної гемостатичної терапії: 5 % розчин ЕАКК,
розчин етамзілата, дицинона, вікасолу. У хворих з ЛК II ступеня проведену гемостатичну
терапію доповнювали введенням 20 % розчину альбуміну, свіжозамороженої плазмою.
При ЛК III ступеня тяжкості хворим призначали переливання еритроцитарної маси.
З використанням рентгенендоваскулярної гемостазу бронхіальних артерій ЛК зупинено
у 14 (42 %) хворих. Високу ефективність застосування РЕО при ЛК різної етіології відзначили
більшість авторів. Рецидив кровотечі у віддаленому періоді після РЕО виник у 2 (6 %) неоперабельних хворих з центральним раком легені.
Висновки
Таким чином, артеріографія бронхіальних
артерій дає високу ефективність у вирішенні
проблеми зупинки ЛК при онкологічних і неспецифічних захворюваннях легенів, для визначення локалізації і джерела кровотечі. Ендоваскулярна оклюзія бронхіальних артерій
при легеневій кровотечі дозволяє: уточнити
діагноз в силу наявності специфічних ангіографічних ознак злоякісного ураження; провести ефективний ендоваскулярний гемостаз;
виграти час для стабілізації пацієнта з метою
планового оперативного лікування.
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Резюме. В статье представлены результаты применения
рентгенэндоваскулярного гемостаза бронхиальных артерий в
лечении 33 больных с легочными кровотечениями различной
этиологии. Больным проводись общепринятые диагностические и лечебные мероприятия. Проведена клиническая оценка характера и тяжести легочных кровотечений. Цель работы:
изучение эффективности и целесообразности использования
рентгенэндоваскулярных методов лечения у больных с легочными кровотечениями.
Ключевые слова: рентгенэндоваскулярный гемостаз, бронхи�
альные артерии, легочное кровотечение.

Summary. The article prеsents the results of endovascular
hemostasis of bronchial arteries in the treatment of 33 patients with
pulmonary hemorrhage of different etiologies. Patients underwent
conventional diagnostic and therapeutic measures. Clinical evaluation
of the nature and severity of pulmonary hemorrhage was performed.
Objective: To study the effectiveness and usefulness of endovascular
treatment in patients with pulmonary hemorrhage.
Key words: endovascular hemostasis, bronchial artery, pulmonary
hemorrhage.
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КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ОРГАНОВ
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЕ ГРУДИ
Резюме. В публикации приведены особенности рентгенологических признаков, которые наиболее часто наблюдаются при закрытой травме грудной клетки. Представлена современная лечебная тактика, основанная на клинических и
рентгенологических данных у больных при закрытой травме
грудной клетки.
Ключевые слова: закрытая травма грудной клетки, рентге�
нологическая диагностика, лечебная тактика.

Введение
В последние годы значительно повысился интерес к закрытой травме грудной клетки как у отечественных, так и у зарубежных
хирургов [1].
Несмотря на чрезвычайную актуальность
данного вопроса, травма грудной клетки,
в частности лёгкого, до настоящего времени
продолжает оставаться относительно мало изученной. До некоторой степени, это связано
с изменением механогенеза повреждений
вследствие новых конструктивных особенностей дорожно-транспортных средств [2].
Применение комплексного клинико-рентгенологического исследования с использованием современной медаппаратуры и лабораторных данных при травме грудной клетки
значительно расширили диагностические возможности повреждений лёгких. Однако многие вопросы диагностики, консервативного и хирургического лечения пострадавших с
травматическим повреждением лёгких остаются дискутабельными и неразрешёнными.
В частности, до настоящего времени нет единой общепризнанной классификации травматических повреждений лёгких, нуждаются в
дальнейшем изучении ранние нарушения в
травмированной легочной ткани, их динамика
в процессе лечения [3].
Цель работы
Выявление ранних клинических симптомов
и рентгенологической семиотики контузий
и разрывов лёгких, наблюдение этих изменений в динамике, диагностика осложнений при
изолированной закрытой травме лёгкого.
Материалы и методы исследований
Наше сообщение касается 79 пострадавших
с тяжелой изолиорванной закрытой травмой
грудной клетки, в основном, дорожно-транспортного генеза.
У 62 из них наблюдались односторонние
множественные переломы рёбер (от 2-х до
10-ти), у 17 – двусторонние. У всех этих боль98

ных имелись обширные повреждения лёгочной ткани. Контузионные изменения в лёгких
выявлены у 29 пострадавших, у 26 обнаружены
разрывы мягких тканей с гемопневмотораксом, эмфиземой мягких тканей грудной клетки и средостения, комбинированные повреждения у 10 больных, у 4 – размозжение лёгких.
Пострадавшие с тяжелой травмой грудной
клетки из пропускника в сопровождении дежурной бригады сразу переводились в операционную отделения политравмы и шока, где
наряду с реанимационными мероприятиями
(санация носоглотки, интубация, катетеризация подключичной вены, дренирование плевральной полости и др.), производилась обзорная рентгенограмма грудной клетки с целью
уточнения повреждений грудного каркаса,
внутригрудных органов и выработки рационального консервативного и хирургического
вмешательства. В процессе лечения делались
контрольные рентгенограммы в фас, в профиль, томограммы. Для выявления малого
гемопневмоторакса рентгенограммы производились на глубоком выдохе в полусидячем
положении, а первично увеличенные снимки
уточняли характер повреждений травмированной легочной ткани и костного каркаса.
Результаты исследований и их обсуждение
На основании анализа судебно-медицинских вскрытий, макро- и микроскопических
исследований удалённых травмированных частей лёгкого мы пришли к заключению, что
кроме описанных в литературе контузий и разрывов лёгкого в одном и том же лёгком наблюдаются как контузионные нарушения, так и
разрывы лёгких. Такие травматические изменения в лёгких нами классифицированы как
комбинированные повреждения. Комбинированные повреждения лёгкого большей частью
наблюдались при смешанной механической
травме (удар пострадавшего о дорожное покрытие после отбрасывания его автомобилем).
При массивной травме (переезд колесом автомобиля, сдавление грудной клетки машиХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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ной, тяжелыми предметами, падение с большой высоты и др.), наряду с множественными
переломами рёбер наблюдается размозжение
легочной ткани. На основании сказанного рекомендуем при травме лёгкого различать контузии, разрывы, комбинированные повреждения и размозжения.
Клиника травматических повреждений зависит от обьёма морфологических изменений в
лёгком. Общее состояние у 59 из79 пострадавших было тяжелым и сопровождалось клиникой травматического шока различной степени. Тяжесть общего состояния и клинических
симптомов обуславливалась нарушением кардиореспираторной системы вследствие сдавления жизненно-важных органов – лёгочных
вен, сердца (энтропеикардиальная тампонада сердца), нервных стволов, коллапса лёгкого. Все эти факторы приводили к нарушению
дыхания, расстройству гемодинамики малого круга кровообращения. Больных беспокоили одышка, затруднённое дыхание. Отмечался цианоз слизистых, тахикардия, тахипноэ.
Однако выраженность указанных симптомов
порой не соответствовали анатомическим изменениям в травмированном лёгком и зависели от возраста пострадавшего, перенесенных
ранее заболеваний. Характерными являлись
четыре клинических симптома: эмфизема
мягких тканей грудной клетки и средостения, пневмоторакс, гемоторакс, кровохарканье. Большей частью эти симптомы травматического повреждения лёгкого встречались при
разрыве легочной ткани или крупных бронхов.
При массивном кровоизлиянии наблюдалось
кровохарканье. Наличие всех четырёх симптомов нами отмечено у 5,4% пострадавших, трёх
симптомов (подкожная эмфизема, пневмоторакс, кровохарканье) у 11,3%, двух (подкожная эмфизема, пневмоторакс) у 21,3%. Один
из перечисленных нами симптомов травматического повреждения лёгкого выявлен у 48,1%
пострадавших.
Рентгенологическая диагностика травматических повреждений лёгких была весьма затруднительной в связи с множественностью
травм груди и их осложнений.
При контузионных повреждениях лёгких
были выявлены неоднородные, различной
интенсивности и размеров участки понижения пневматизации легочной ткани. При этом
у 8 из 29 пострадавших контузионные изменения были обнаружены и в противоположном
лёгком. Эти изменения можно обьяснить нервно-рефлекторным механизмом, спазмом бронхиол и мелких сосудов паренхимы противоположного травме лёгкого.
Динамика внутрилёгочного кровоизлияния
при контузии протекает различно. В процесKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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се клинико-рентгенологического наблюдения
отмечалось рассасывание участков кровоизлияния с восстановлением пневматизации легочной ткани в течении 9-15 дней.
У 7 пострадавших на 1-2 сутки после травмы грудной клетки на месте кровоизлияний
появились множественные мелкие полости в
легочной ткани, что, по-видимому, связано с
опорожнением участков кровоизлияний в лёгком через дренирующие бронхи. У 8 больных
на месте массивных кровоизлияний были выявлены одиночные, больших размеров, сухие
полости с тонкими стенками или полости с
горизонтальным уровнем жидкости, напоминающие полости осложнённой или неосложнённой кисты лёгкого.
Наблюдения в динамике за пострадавшими,
у которых в лёгких были выявлены полостные
изменения, обнаружило весьма пёструю рентгенологическую семиотику. Так, нередко уже
в течение суток изменялись размеры полостей,
что связано с функцией дренирующих бронхов. В дальнейшем при рациональной консервативной терапии травматические полости в
лёгком уменьшались в размерах и на 10-15 сутки переставали определяться.
Однако у ряда пострадавших контузионные
полости в лёгких, вследствие прорыва в плевральную полость, осложняются пневмотораксом, гемопневмотораксом, которые усугубляют клинику заболевания. Вот почему больные
с травматическими полостными изменениями в лёгких, несмотря на «удовлетворительное состояние» должны постоянно находиться
под наблюдением врачей, чтобы своевременно
ликвидировать наблюдаемые осложнения.
Разрывы лёгких имели место у 36 из 79 пострадавших. Они локализовались на стороне
приложения травмирующей силы. Рентгенологическая характеристика при разрыве лёгких более разнообразная, чем при контузионных повреждениях.
В первые часы после изолированной травмы
грудной клетки в связи с наличием коллапса,
ателектаза лёгкого, пневмоторакса, гемопневмоторакса, подкожной эмфиземы выявление
травматических осложнений в лёгких было
весьма затруднительным. Только после дренирования плевральной полости, туалета и расправления лёгкого удаётся обнаружить истинную картину повреждений.
Наряду с участками кровоизлияний в лёгких выявлялись нарушения бронхиальной
проходимости в виде гиповентиляции и ателектаза. В дальнейшем у 22 из 36 пострадавших на месте травмы, разрывы лёгочной ткани
появлялись небольшие множественные или
одиночные полости, которые под влиянием
консервативного лечения ликвидировались
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в течение 15-20 дней. Примером может служить следующее наблюдение: пострадавший
Г-ко, 42 лет, попал под груженную телегу. В
тяжелом состоянии, через сутки после травмы,
был доставлен в клинику института. При рентгенологическом обследовании в правом лёгком
определялась полость больших размеров (8см
в диаметре), с горизонтальным уровнем жидкости и отграниченным гемопневмотораксом.
Слева обнаружен тотальный ателектаз левого лёгкого, гемопневмоторакс и переломы 4-7
рёбер по паравертебральной линии. Начата
массивная комбинированная консервативная
терапия: пункция и аспирация воздуха и жидкости из плевральных полостей с созданием в
них отрицательных давлений, внутривенное
введение массивных доз антибиотиков, инфузионной терапии.
На рентгенограмме, произведенной на следующий день, в левом лёгком уже определялась травматическая полость. Плевральные
полости как справа, так и слева были дренированы. Лёгкие расправлялись. Состояние
улучшилось, однако травматические полости в
лёгких, напоминающие полости неосложнённых кист продолжали выявляться в течение
17-19 дней. Выздоровление.
У 16 пострадавших легочной процесс осложнился травматической пневмонией (9), абсцедированием полости пневмонии в лёгких (3),
эмпиемой плевры (4). До некоторой степени
такое большое количество осложнений связано с поздней госпитализацией пострадавших
в специализированное отделение, тяжелым их
состоянием в связи с обширностью травмы.
Выводы
1. При тяжелой изолированной закрытой
травме грудной клетки в зависимости от её ме-

ханизма, отмечены различные контузии, разрывы, комбинированные повреждения и размозжения лёгких.
2. Клиника контузий и разрывов лёгких зависит от обьёма морфологических изысканий
в лёгких. При массивных повреждениях она
сопровождается в различных сочетаниях клиническими симптомами эмфиземы мягких
тканей грудной клетки и средостения, пневмоторакса, гемоторакса и кровохарканья.
3. Для выработки рациональной тактики
консервативного или хирургического лечения
пострадавших с травмой груди необходим систематический рентгенологический контроль
с применением в отдельных случаях, первично увеличенных снимков, на которых хорошо
выявляются структурные изменения легочной
ткани, костного каркаса, порой трудно определяемых на обычных рентгенограммах.
4. Динамика внутрилёгочных кровоизлияний при контузии лёгкого различна. При
рациональной консервативной терапии, небольшие клнтузионные изменения в течение
9-15 дней ликвидируются с восстановлением пневматизации лёгочной ткани. На месте
крупных кровоизлияний, большей частью, появляются полости в лёгочной ткани, напоминающие полости осложнённых и неосложнённых кист лёгкого.
5. При травматическом разрыве лёгкого клинико-рентгенологическая семиотика более разнообразна, чем при контузионных повреждениях. Наряду с участками гиповентиляции, ателектаза, а в ряде случаев
и полостных изменений, определяется пневмоторакс, гемопневмоторакс, эмфизема грудной клетки, кровохарканье, для ликвидации
которых требуются ургентные хирургические
вмешательства.
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КЛІНІКОРЕНТГЕНОЛОГІЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОШКОДЖЕНЬ ОРГАНІВ
ГРУДНОЇ КЛІТКИ ПРИ
ЗАКРИТІЙ ТРАВМІ ГРУДІ

Резюме. У публікації наведені особливості рентгенологічних ознак, які найчастіше зустрічаються при закритій травмі грудної клітки. Наведена сучасна лікувальна тактика, яка
основана на даних клінічного та рентгенологічного дослідження у хворих при закритій травмі грудної клітки.
Ключові слова: закрита травма грудної клітки, рентгеноло�
гічна діагностика, лікувальна тактика.

М. В. Ісаєв, В. В. Макаров,
Д. Ю. Мельник,
О. В. Панченко
CLINICAL AND X-RAY
CHARACTERIZATION
OF INJURIES OF CHEST
ORGANS WITH CLOSED
CHEST TRAUMA

Summary. The publication shows the features of X-ray signs, which
are most often observed with closed chest trauma. Presented is a
modern medical tactic, based on clinical and radiological data in
patients with closed chest trauma.
Key words: closed chest trauma, X-ray diagnostics and medical
tactics.
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THE CHOICE OF SURGERY IN UTERINE SARCOMA
PATIENTS. REVIEW AND OUR EXPERIENCE
Summary. In our paper we highlight, that laparoscopic approach
in gynecological oncology has become increasingly popularity during
the last several decades. Laparoscopic hysterectomy iss an effective,
minimally invasive, and can be safe alternative to abdominal
hysterectomy. Open or laparoscopic approach of hysterectomy has
no influence on patients’ survival. Morcellation is strongly forbidden
for patients with uterine malignancy.
Key words: laparoscopic hysterectomy, uterine malignancy, uterine
sarcoma, safety, outcome.

Uterine Sarcoma (US) is a very aggressive
malignant disease. The morbidity rate is 1-3 cases
per 100,000 of the female population [27]. The
recent data of a Surveillance, Epidemiology and
End Results (SEER) have shown a higher incidence
rate for women older than 50 years.
The etiology of this disease is still poorly understood, while some factors, such as unopposed estrogen levels, treatment with tamoxifen [25], obesity
and diabetes can play a crucial role [6, 10, 12]. Mark
et al. have showed in their review the risk of appearance of leiomyosarcoma (LMS) and endometrial
stromal sarcoma (ESS). in patients, who underwent
irradiation to the pelvic region; the range is 0.003%
to 0.8% [28].
The typical clinical features for all types of uterine
sarcoma are postmenopausal or abnormal vaginal
bleeding and abdominal pain. Uterine enlargement/
mass is more characteristic for LMS and uterine
leiomyoma [25, 27]. In case of ESS abnormal
uterine bleeding occurs in about 90% of women,
and 70% cases was noticed uterine enlargement.
The asymptomatic ESS occurs in 25% of cases [25].
Diagnostic. Ultrasonography, CT, or MRI may
support clinical signs or can occasionally reveal the
uterine mass at general investigation [3, 12].
Preoperatively uterine sarcoma can be proved
morphologically after uterine curretage as a
diagnostic procedure [25] and also in case of uterine
bleeding or after hysteroresectoscopy for submucose
uterine fybroid [2].
Hinchcliff EM et al. have conducted investigation
of the value of preoperative endometrial biopsy.
They have showed, in 35.5% of cases there was
identified ULMS [13].
But in any way, the definitive diagnosis can be
performed only on hysterectomy specimens [11].
Morphology. The most common morphological
type is leiomyosarcoma (LMS), which is detected
in 40-62% cases of all uterine sarcoma types [3],
but other subtypes - ESS (low grade and high
grade), undifferentiated uterine sarcoma (UUS)
and adenosarcoma (AS) are also belongs to interest
of investigators [6].
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In some patients at immunohistochemical investigation there have been revealed expression of
estrogen (ER) and/or progesterone receptors (PR).
Different investigators reported its expression in
18–87 % cases for ER and in 18–80 % cases for PR
[4, 12, 14]. The results of our study (Sukhin V.S. et
al.) have showed expression of estrogen and progesteron receptors in 61,5 % and 84,6 % of leiomiosarcoma patients, respectively. Expression of both
receptors was detected in 46,2 % of cases [1].
Treatment. For the most part of uterine sarcoma
patients (stage I-II), surgery is recommended as a
first step of the treatment [27]. The standard surgery
is considered to be the total hysterectomy, with
or without bilateral salpingo-ophorectomy (BSO)
[11, 25]
Adnexal or lymphatic spread is presented only in
3% of early stage of uterine leiomyosarcomas [16].
The ovaries are frequently removed because of
the patients age, probability of ovarian metastatic
involvement, and in patients with hormone-sensitive uterine leiomyosarcoma [27]. BSO is reasonable
in peri-menopausal and post- menopausal patients,
although there are no data that shows, oophorectomy improves survival outcomes [12]. Some studies
have shown, BSO have no influence on relapse-rate
or overall survival in ESS patients stage I [5, 7].
The routine lymph node dissection is not required; however, it is recommended in case of
enlarged lymph nodes or suspicious for malignant
involvement [12, 16].
Riopel I. et al. reported about 33 % of nodal
involvement in uterine sarcoma patients after
surgery [26]. Nam JH et al. reported that incidence
of lymph node involvement in patients with early
stage LMS and ESS is very low - 0 – 3.7%, and
0 – 5%, respectively. That’s why, lymph nodes
dissection with microscopic disease does not
seem to be clinically beneficial [19]. Lymph-node
involvement is more frequent in advanced-stage
disease [16, 28]. The experience of our clinic – we
don’t perform lymph-node dissection routinely.
Conservative surgery is applicable for young
fertile women with a childs’ birth wish, usually
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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the indication is uterine fibroid, and there was
occasionally detected a low-grade LMS.
Conservative surgery should be preferentially
performed only by gynecologic oncologists, and
patients should be followed up very carefully in the
oncological clinic [19].
For patients with locally advanced disease that
appears potentially completely resectable, an
attempt to resect all the foci is reasonable [12].
Retrospective data analysis, performed by Leitao
MM. et al. have shown longer overall survival
among women whose disease is completely resected
in comparison to those with residual disease at the
end of resection attempt [17].
For women who present with multi-site metastatic,
unresectable disease palliative hysterectomy may be
appropriate for that patients in whom can be poorly
controlled uterine bleeding [12].
The surgical approach can be open or laparoscopic.
Historically, the open (abdominal) approach is
considered to be classic, even in early-stage uterine
malignant disease. The disadvantage of open
surgery is morbidity associated with laparotomy
wound complications, because of the high incidence
of obesity and comorbidity in some patients [18].
Laparoscopic approach has become increasingly
popularity during the last several decades.
Several prospective controlled studies showed
that laparoscopic hysterectomy was an effective,
minimally invasive, and can be safe alternative to
abdominal hysterectomy. Most of these studies found
a comparable or significantly lower incidence of
treatment-related morbidity, a shorter hospital stay,
less blood loss, less pain, and quicker resumption
of daily activities with the laparoscopic approach
compared with laparotomy [15, 18, 23, 24].
The most commonly used approach to remove
leiomyomas is laparoscopic: myoma enucleation is
done in procedures with organ preservation,
Total removal of the uterus so as uterine fybroid
can be done using a minimally invasive, open or
vaginal approach. If the volume of the uterus is
very large vaginal exstirpation is often not possible.
Morcellation becomes necessary even vaginal
approach is used.
In case of laparoscopic approach for surgical
treatment of uterine malignancy, morcelation of
uterus or fybroid is forbidden, because of the intraoperative spread of malignant tissue, which have
worse influence on treatment outcomes [9, 12, 22].
Della Badia et al. in their study concluded, morcellation is not permissible because of the high risk
of metastatic spread and spillage of tumor cells
into the pelvic or abdominal cavity [8]. Additional
surgery may be important when uterine sarcoma
(especially LMS) is detected occasionally after conservative myomectomy and intraabdominal morcellation [9]. The same situation can be observed in
ESS patietns - from 25% to 75% of them with early
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stage disease have recurrence in pelvis and abdominal cavity [20, 21].
Complications. M. Mourits et al. have conducted
randomised trial, analysing results of 21 european
centers. In their study they have compared safety
of total laparoscopic hysterectomy (TLH) and total
abdominal hysterectomy (TAH). The complications
rate was 17,6 % for both groups; 14,6 and 14,9 % for
TLH- and TAH-group, respectively [18].
Our experience. In the clinic of Institute for
medical Radiology, NAMS of Ukraine, since year
1996 until 2017, underwent treatment 108 uterine
sarcoma patients stage I-II (T1-2NxM0). The
clinical characteristic is presented in Table 1.
Таble 1
Clinical characteristic of uterine sarcoma patients stage I-II
І stage,
ІІ stage,
n = 90
n = 18
Age, years
(49,1 ± 1,8) (50,2 ± 2,4)
Mean
(57,5 ± 1,5) (57,2 ± 1,8)
> 50 years
52 patients 11 patients
Morphology, n (%)
LMS
64 (71,2)
6 (33,3)
ESS
21 (23,3)
8 (44,5)
UUS
5 (5,5)
4 (22,2)
Treatment program, n (%)
Surgery
15 (16,7)
–
Surgery + Radio
14 (15,5)
1 (5,6)
Surgery + Chemo
6 (6,7)
–
Surgery + Radio + Chem
55 (61,1)
17 (94,4)

All
n = 108
(53,4 ± 2,8)
(57,7 ± 1,6)
63 patients
70 (64,8)
29 (26,9)
9 (8,3)
15 (13,8)
15 (13,8)
6 (5,7)
72 (66,7)

Note. LMS – leiomyosarcomа; ESS – endometrial
stromal sarcomа; UUS – undifferentiated uterine
sarcomа; Radio – radiation therapy; Chemo –
chemotherapy.

All the patients underwent surgery as a first
step of treatment. Among 108 patients, in year
2017 there were 2 (1,85 %) LMS patients stage I,
in whom surgery was performed as laparoscopic
hysterectomy (TLH). There was not observed any
difficulties or complications during the TLH. The
recovery time was 3 days. That’s why the pause
between treatment steps was shorter. These patients
underwent the same adjuvant treatment as patients,
whom was performed abdominal hysterectomy.
Conclusion. Laparoscopic approach has become
increasingly popularity during the last several
decades. Some prospective controlled studies
showed that its effectiveness, minimal invasiveness
are safe alternative to abdominal hysterectomy.
Laparoscopic interventions enable patients to be
switched to adjuvant treatment earlier. Open or
laparoscopic approach of hysterectomy has no
influence on treatment outcome. Morcellation
is strongly forbidden for patients with uterine
malignancy.
The author reports no conflicts of interest and is
responsible for the content and writing of the paper.
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Резюме. У нашій роботі ми доводемо, що лапароскопічний
підхід у гінекологічній онкології стає дедалі популярнішою
впродовж останніх декількох десятиліть. Лапароскопічна
гістеректомія є ефективною, мінімально інвазивною і може бути безпечною альтернативою черевної гістеректомії.
Відкритий або лапароскопічний підхід гістеректомії не
впливає на виживання пацієнтів. Морцеляція категорично
заборонена пацієнтам із злоякісними пухлинами матки.
Ключові слова: лапароскопічна гістеректомія, злоякісні ново�
утворення матки, саркома матки, безпека, результат.
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ПАЦІЄНТІВ ПРИ САРКОМІ
МАТКИ. КОММЕНТАР
І НАШ ДОСВІД
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ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО
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Резюме. В нашей статье мы доказываем, что лапароскопический подход в гинекологической онкологии становится все
более популярным в течение последних нескольких десятилетий. Лапароскопическая гистерэктомия является эффективной, минимально инвазивной и может быть безопасной альтернативой абдоминальной гистерэктомии. Открытый или
лапароскопический подход к гистерэктомии не влияет на выживаемость пациентов. Морцелляция категорически запрещена для пациентов с злокачественными новообразованиями
матки.
Ключевые слова: лапароскопическая гистерэктомия, малярия
матки, саркома матки, безопасность, исход.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРВОГО В ХАРЬКОВЕ
ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКОГО (ВТС)
КЛИПИРОВАНИЯ ГРУДНОГО ЛИМФАТИЧЕСКОГО
ПРОТОКА
Резюме. В связи с увеличением количества оперативных
вмешательств на органах грудной клетки и шеи увеличилось и
количество повреждений грудного лимфатического протока.
Это осложнение, влечет за собой тяжелые последствия и требует хирургической коррекции. Нам хотелось бы поделиться
клиническим наблюдением первого в Харькове успешного видеоторакоскопического (ВТС) клипирования грудного лимфатического протока в связи с его ятрогенным повреждением
в шейной его части.
Ключевые слова: грудной лимфатический проток, лимфоррея,
видеоторакоскопическое (ВТС) клипирование.

Проблема повреждений грудного лимфатического протока в связи с расширением показаний к операциям на шее и грудной клетки
становится самостоятельной проблемой, которая до сих пор широко не изучена[1, 2, 3, 13].В
основном это ятрогенные повреждения, обусловленные тем, что лимфатический проток
имеет малый диаметр – 2-4 мм и практически
ничем не отличается по цвету от окружающих
его тканей, а его стенка тонка и легко ранима. Анатомическое расположение объясняет
механизм повреждения грудного лимфатического протока. До 3 грудного позвонка грудной проток располагается позади пищевода
между непарной веной и грудной аортой. Выше
3 грудного позвонка проток переходит влево.
Соответственно развитие правостороннего хилоторакса характерно для его повреждения ниже уровня 3 позвонка, левостроннего – при ранениях выше 3 позвонка. Также описан случай
лимфорреи в заднее средостение без ее проникновения в плевральную полость [2, 4, 14].
Самый высокий уровень повреждения грудного лимфатического протока – шейный его
отдел. Ранения грудного лимфатического протока связаны с повреждением анатомических
образований, располагающихся в нижней части медиального треугольника шеи, венозной
дуги, соединяющей наружные яремные вены
подъязычных мышц. На этом участке из заднего средостения проникает грудной лимфатический проток, лежащий кзади и кнутри от левого сосудисто-нервного пучка шеи. Внизу слева
проток располагается на левом медиастинальном листке плевры. Также одной из предпосылок к повреждению грудного лимфатического
протока на шее является его поверхностное
расположение и его незащищенность костями скелета. Повреждение может возникнуть
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во время операций, выполняемых по поводу
остановки кровотечения из безымянной вены,
во время перевязки левой внутренней яремной
и подключичной вены, а также при остановке
артериального кровотечения из левого щитовидно-шейного артериального ствола. Многие
авторы рекомендуют перевязывать вышеуказанные сосудистые структуры с целью предупреждения лимфорреи даже при повреждении
протока. Появление в ране большого количества мутно-молочной жидкости без запаха
является характерным признаком разгерметизации грудного лимфатического протока [2, 5,
6, 7, 11, 12].
Повреждение шейной части протока становятся одним из самых грозных осложнений
оперативных вмешательств, выполняемых по
поводу узлового зоба и опухолей щитовидной
железы больших размеров. Методы хирургической коррекции при повреждениях шейного
отдела грудного лимфатического протока могут быть различными: перевязка протока, марлевая тампонада, тампонада свободными мышечными лоскутами и биологической тканью.
Однако кроме его перевязки не один из вышеперечисленных методов не является радикальном. Перевязка грудного лимфатического протока классическим способом сопряжена
трудностями поиска протока, что обусловлено
анатомическими особенностями строения органов средостения, а также риском повреждения магистральных сосудистых структур. Более того в литературных источниках имеются сообщения о выполнении подобного рода
оперативных вмешательств с помощью ВТС
[9, 10, 12, 13]. Мы столкнулись с клиническим
случаем ятрогенного повреждения шейной части грудного лимфатического протока и его
последующим успешным ВТС клипированием
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 5-6 (86-87) 2017

CASE FROM PRACTICE

у пациентки ранее оперированной по поводу
рака щитовидной железы, которым бы хотели
поделиться.
Больная М. 34 лет, оперирована в клинике
N по поводу рака щитовидной железы
Т3Н1Мх – произведена тиреоидэктомия, операция Крайла слева. В послеоперационном
периоде на 2 сутки отмечена лимфоррея по
дренажу с дебитом до 1500 мл/сутки. Больная на 3 послеоперационные сутки переведена
в клинику «Институт общей и неотложной
хирургии им. В. Т. Зайцева НАМН Украины»
с диагнозом Рак щитовидной железы Т3Н1Мх,
состояние после оперативного лечения: тиреоидэктомия, операция Крайла слева, лимфоррея. Обследована. В лабораторных данных
отмечено снижения количества лимфоцитов
периферической крови – до 7%, а также значительное снижение уровня общего белка сыворотки крови до 48 г/л.
Принято решение о ВТС клипирования
грудного лимфатического протока, при невозможности последнего – выполнение правосторонней торакотомии в VI-VII межреберье,
с целью лигирования грудного лимфатического протока.
19.10.2017 года в условиях общего обезболивания произведена однолегочная интубация
левого главного бронха с помощью бронхоскопа «Pentax» и термопластичной интубационной трубки, в правую плевральную полость
введены троакары в пределах проекционных
зон нахождения грудного лимфатического
протока. Оптический 12 мм порт установлен
посередине проекционной зоны. В переднем
отделе проекционной зоны установлен 10 мм
троакар, через который вводили ретрактор или
граспер. Кзади от оптического порта введено
два 5 мм троакара для возможности манипуляций с помощью диссектора и ножниц, инсуфляция СО2 с целью коллабирования правого лёгкого. Паренхима легкого оттеснена
кпереди, рассечена медиастинальная плевра.
Мобилизована нижняя треть пищевода, нисходящая часть грудного отдела аорты для обнаружения грудного лимфатического протока.
Тупым и острым путями грудной проток обнажен на максимально возможном протяжении.
После мобилизации протока, последний имеет рассыпчатый тип строения, произведено
клипирование последнего 4 клипсами. Контроль гемостаза, лимфостаза – сухо. Троакары
извлечены из плевральной полости. Установлен дренаж Бюлау. Швы послеоперационных
ран. Йод. Асептические повязки. На рисунках
1,2, представлены этапы ВТС клипирования
грудного лимфатического протока.
Результат ВТС клипирования грудного лимфатического протока не заставил себя долKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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го ждать и уже по окончанию операции отмечено прекращение поступления лимфы по
дренажу,стоящему в области послеоперационной раны на шее.Дренаж Бюлау удален на
3 послеоперационные сутки. На 5 послеоперационные сутки пациентка в относительно
удовлетворительном состоянии выписана из
стационара под наблюдение хирурга по месту
жительства.

1

Рис. 1 Эндо-фото — этап ВТС мобилизации грудного
лимфатического протока: 1 — диафрагмальный
нерв
3
1

2

Рис. 2. Эндо-фото – 1 – пищевод; 2 — ВТС клипированный 4 клипсами грудной лимфатический проток;
3 – аорта

Описанное наблюдение подтверждает, что
ситуации такого рода требуют оперативного
лечения в объеме лигирования либо клипирования грудного лимфатического протока. Благодаря внедрению в клиническую практику
миниигвазивной методики, которой является
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ВТС, выполнение оперативных вмешательств
теперь не требует травматичного торакотомного
доступа и позволяет с минимальной операционной травмой для больного выполнить хирургическую коррекцию [8, 10]. Также ВТС вмешательства благодаря оптическому увеличению
позволяют с большей точностью идентифицировать, мобилизовать и при надобности клипировать те анатомические структуры, которые
при классическом оперативном вмешательстве
могут быть не видны невооруженному глазу.
Помимо сказанного, хотелось бы отметить, что при повреждении грудного лимфатического протока и как его следствие лимфорреи организм теряет белки, соли, лимфоциты.
Потерю питательных веществ,
входящих в состав лимфы, компенсируют

внутривенным вливанием растворов глюкозы, электролитов, плазмы, белковых кровезаменителей, крови и назначением соответствующей диеты, анаболических гормонов,
витаминов. Длительная потеря лимфы приводит к тяжелым нарушениям гемодинамики за счет уменьшения объема циркулирующей крови, гипоальбуминемии и сдавления
органов средостения, обезвоживанию, прогрессирующему истощению больных вплоть
до кахексии.
Описанное наблюдение подтверждает мнение большинства хирургов о том, что при повреждении грудного лимфатического протока
показано ранее хирургическое лечение и только операция может привести к скорейшему
выздоровлению больного.
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Резюме. У зв’язку зі збільшенням кількості оперативних втручань на органах грудної клітки та шиї збільшилася
і кількість пошкоджень грудного лімфатичного протоку.
Це ускладнення, тягне за собою важкі наслідки та вимагає хірургічної корекції.Нам хотілося б поділитися клінічним спостереженням першого в Харкові успішного відеоторакоскопічного (ВТС) кліпування грудної лімфатичної протоки в зв’язку
з його ятрогенним пошкодженням в шийній його частині.
Ключові слова: грудна лімфатична протока, лімфорея,
відеоторакоскопічне (ВТС) кліпування.

Summary. In connection with the increase in the number of surgical interventions on the organs of the thorax and neck, the amount
of damage to the thoracic duct has also increased. This complication entails severe consequences and requires surgical correction. We
would like to share the clinical case of the first in Kharkiv successful
videothoracoscopic (VTS) clipping of thoracic duct due to its iatrogenic injury to the cervical part.
Key words: thoracic duct, lymphatic leakage (chylorrhea), videothora�
coscopic (VTS) clipping.
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Резюме. Опубликовано крайне редкое клиническое наблюдение развития гангрены пальца как осложнения проводниковой анестезии по Лукашевичу при лечении подкожного
панариция. Выполнена ампутация пальца на уровне 1 межфалангового сочленения с выздоровлением. При гистологическом исследовании подтверждена гангрена пальца и выявлены тромботические массы в артериальных сосудах. Авторы
считают, что причиной данного осложнения явилась индивидуальная реакция, в т.ч. ангиодистоническая реакция, на 2%
раствор лидокаина.
Ключевые слова: проводниковая анестезия по Лукашевичу,
осложнение в виде гангрены пальца, ампутация пальца.
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Введение
Подкожный панариций является самым частым гнойным заболеванием пальцев кисти
[3, 5, 6]. У 75-85% больных он локализуется
на ладонной поверхности концевой фаланги
пальцев кисти и значительно реже, 15-25% на других фалангах [5, 9]. При проводниковой
анестезии используют методику А.И. Лукашевича, описанную им в 1886 г. [4, 8]. Автор применил анестетик кокаин [4]. Начиная с 1905
года, когда A. Einhorn синтезировал новокаин
и установил, что он в 16 раз менее токсичен чем
кокаин, новокаин получил широкое распространение в хирургической практике [1, 5-7, 9].
В настоящее время с целью проводниковой
анестезии по А.И. Лукашевичу применяют и
другие анестетики (лидокаин, тримекаин и
др.), превосходящие новокаин по силе анестезирующего действия и продолжительности
анестезии в 2-4 раза [2. 7]. Наиболее часто используют 1-2% лидокаин, общим объёмом
6-8 мл [2, 10]. Анестезирующий эффект наступает в течение 5-10 минут и длится около часа [2, 10]. По данным некоторых авторов сильная и длительная перетяжка пальца
жгутом, слишком тугое нагнетание больших
объёмов препарата повышенной концентрации может привести к некрозу тканей и даже
гангрене пальца [2]. В доступной литературе
мы обнаружили единственную публикацию
с описанием 2 клинических случаев развития
гангрены пальца после вскрытия подкожного
панариция под проводниковой анестезией по
А.И. Лукашевичу [7].
Цель исследований
Описать крайне редкое осложнение проводниковой анестезии по Лукашевичу при хирургическом лечении подкожного панариция.
110

Материалы и методы иследований
За период с 2008 по 2017 годы в хирургическом гнойном отделении КП ,,Городской
клинической больницы № 2” г. Запорожья, базы кафедры хирургии и анестезиологии ФПО,
нами оперированы 846 больных с различными формами панариция. Подкожная форма
панариция встретилась наиболее часто - 602
(71,2%) пациентов. С целью анестезии выполняли проводниковую анестезию по Лукашевичу. Из всех оперированных у 1 (0,2%) пациентки развилось осложнение проводниковой анестезии по Лукашевичу в виде гангрены пальца
кисти. Учитывая крайнюю редкость данного
осложнения, мы приняли решение поделиться
с врачами этим клиническим наблюдением.
Больная К., 57 лет госпитализирована по
обращении в хирургическое гнойное отделение КП ,,Городской клинической больницы
№ 2”, базы кафедры хирургии и анестезиологии ФПО, 26.07.2017 г. в 10-40 с жалобами на
боли, отёк, гиперемию и наличие гнойного
свища на концевой фаланге III пальца правой
кисти. Болеет в течение 1 месяца с появления
уплотнения. Периодически усиливались боли.
Присоединился отёк и гиперемия концевой
фаланги, открылся гнойный свищ. Лечилась
самостоятельно без уточнения составляющих
и неэффективно. При поступлении общее состояние удовлетворительное. Нормостеник.
Температура тела 36,5оС. Пульс 80 уд/мин. АД
125/90 мм.рт.ст. Концевая фаланга III пальца
правой кисти с участком уплотнения размером
8х8 мм, умеренно отёчная и гиперемированная
с наружным свищевым отверстием, из которого выделяется гной. При пальпации резкая
локальная болезненность. Гиперемия тыла кисти на протяжении 4 см. Общий анализ крови:
Hb 155 г/л, Er 4,42х1012/л, L 6,2х109/л. ЛейкоХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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цитарная формула: эозинофилы 2%, палочкоядерные нейтрофилы 5%, сегментоядерные
- 66%, лимфоциты 24%, моноциты 3%. СОЭ 9
мм/час. Общий анализ мочи без патологии.
Диагноз ,,Подкожный панариций концевой
фаланги III пальца правой кисти. Стволовой
лимфангоит кисти”.
Результаты исследований и их обсуждение
Спустя 20 минут после госпитализации неотложная операция. После обработки операционного поля бетадином дважды выполнена проводниковая анестезия по Лукашевичу:
наложен жгут в виде марлевой полоски на
основание III пальца правой кисти, дистальнее которого из тыльно-боковой поверхности
основной фаланги с лучевой и локтевой стороны в проекцию сосудисто-нервного пучка
периневрально введено по 3 мл 2% раствора
лидокаина. После наступления анестезии линейными продольными разрезами с лучевой и
локтевой стороны концевой фаланги III пальца правой кисти рассечены мягкие ткани. Удалён 1 мл густого гноя. Иссечен гнойный свищ.
Раны промыты 3% раствором перекиси водорода, дренированы резиновыми полосками и
марлевой турундой с раствором димексида.
После операции получала стол № 15, под
жгутом в нижней трети предплечья в подкожную вену тыла кисти введен 1 мл раствора деницефа, кеталонг 1 мл в/м. Наблюдалась
дежурным хирургом. На следующий день пациентка осмотрена лечащим врачом с заведующим хирургическим гнойным отделением.
Общее состояние удовлетворительное. Отмечает умеренный болевой синдром. Температура тела 36,6оС. Пульс 78 уд/мин. На перевязке
яркий цианоз с багряным оттенком концевой
и дистальной фаланг с отслоением эпидермиса и снижением чувствительности на концевой фаланге. Из ран скудное серозно-гнойное
отделяемое. Диагностирован острый тромбоз
мелких артериальных сосудов и микроциркуляторного русла III пальца правой кисти как
результат введения анестетика при выполнении проводниковой анестезии по Лукашевичу. К системному лечению добавлено ежедневное в/в капельное введение 10 мл актовегина,
5 мл трентала на 200 мл физиологического
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раствора, 200 мл раствора реополиглюкина,
1% раствор никотиновой кислоты 2 мл в/в, 2%
раствор папаверина 2 мл 2 раза, 2 мл артрокола
в/м, магникорд 1 таблетка в 22-00, УВЧ. Выполняли также ежедневные перевязки ран с
участием заведующего отделением.
В процессе дальнейшего лечения отмечено уменьшение отёка фаланг при сохранении
цианоза кожных покровов. С 02.08.17 г. начал
формироваться сухой некроз, вначале на ногтевой фаланге, а с 04.08.17 г. - средней фаланге
с демаркационной линией. К 07.08.17 г. концевая и средняя фаланги чёрного цвета, мумифицированы. Констатирована сухая гангрена
III пальца правой кисти. От предложенной
операции ампутации пальца больная отказалась и настояла на выписке 07.08.17 г.
В дальнейшем, согласно представленной
выписки из истории болезни, с 07.08.17 г. по
18.08.17 г. находилась на лечении в гнойном
хирургическом отделении КУ ,,Городской клинической больницы № 3”, где 07.08.17 г. выполнена операция: ампутация III пальца правой
кисти на уровне I межфалангового сочленения
с заживлением раны первичным натяжением.
При гистологическом исследовании диагностирована гангрена всех тканей пальца с наличием тромботических масс в артериальных
сосудах.
Выводы
1. Несмотря на предостережения некоторых
авторов о возможном развитии некроза тканей
и даже гангрены пальца кисти как осложнения
проводниковой анестезии по Лукашевичу в лечении панариция, в практике хирурга гангрена пальца кисти встречается как казуистика.
2. Считаем, что причиной данного осложнения явился стойкий артериальный спазм с
последующим образованием тромбов. Нельзя
исключить индивидуальную реакцию, в т.ч.
ангиодистоническую реакцию, на 2% раствор
лидокаина.
3. На основании многолетней работы нашего хирургического гнойного отделения проводниковая анестезия 2% раствором лидокаина
по Лукашевичу при хирургическом лечении
подкожного панариция зарекомендовала себя
как высокоэффективная и безопасная.
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Резюме. Опубліковано досить рідкісне клінічне спостереження розвитку гангрени пальця як ускладнення провідникової анестезії за Лукашевичем при лікуванні підшкірного
панарицію. Виконана ампутація пальця на рівні 1 міжфалангового суглобу з видужанням. При гістологічному дослідженні
підтверджена гангрена пальця та виявлені тромботичні маси в
артеріальних судинах. Автори рахують, що причиною даного
ускладнення стала індивідуальна реакція, у т.ч. ангіодистонічна реакція, на 2% розчин лідокаїну.
Ключові слова: провідникова анестезія за Лукашевичем,
ускладнення в вигляді гангрени пальця, ампутація пальця.

Summary. An extremely rare clinical observation of the development of finger gangrene as a complication of conductive anesthesia
by Lukashevich in the treatment of subcutaneous panaritium. The
amputation of the finger at the level of interphalangeal joint with
recovery was performed. Histological examination confirmed the
gangrene of the finger and revealed thrombotic masses in arterial
vessels. The authors believe that the cause of this complication was
an individual reaction, including an angiodystonic reaction to a 2%
solution of lidocaine.
Key words: conductive anesthesia by Lukashevich, complication in the
form of a finger gangrene, amputation of the finger.
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РАК ПРИЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
(АНАЛІЗ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ)
Резюме. Наведено клінічний випадок хворого на рак прищитоподібної залози. Проведено диференційну діагностику
аденоми та раку прищитоподібної залози. Запропоновано пацієнтам з хронічними рецидивуючими захворюваннями в
протокол надання спеціалізованої медичної допомоги включити ультрасонографічне обстеження щитоподібної та прищитоподібних залоз на наявність аденоми, гіперпаратиреозу,
визначення паратгормону, іонізованого кальцію. Це дозволить
своєчасно встановити наявність злоякісних пухлин прищитоподібних залоз. У протокол надання спеціалізованої медичної
допомоги повинні бути включенні ультрасонографічне обстеження щитоподібної та прищитоподібних залоз на наявність
аденоми, гіперпаратиреозу, визначення паратгормону, іонізованого кальцію. При наведеному моніторингу виявлення
даної групи пацієнтів зросте врази, що дозволить своєчасно
встановити наявність злоякісних пухлин прищитоподібних
залоз.
Ключовы слова: рак прищитоподібної залози, ультрасоногра�
фічне досліждення, паратгормон, іонізований кальцій.

Мета
Навести клінічний випадок хворого з раком
прищитоподібної залози. Провести диференційну діагностику аденоми та раку прищитоподібної залози.
Матеріали і методи
Методи діагностики, які ми застосовували:
ультрасонографія, лабораторна діагностика,
яка в себе включала визначення рівня паратгормону, загального та іонізованого кальцію,
фосфору крові та сечі, лужної фосфатази, гістологічного дослідження. Також в діагностику
включили визначення рівня гормонів щитоподібної залози ( тиреотропний гормон гіпофізу,
титр антитіл до пероксидази, вільний тироксин ). Загальні та біохімічні аналізи крові.
Результати й обговорення
Захворювання прищитоподібних залоз зустрічається рідко, проте рак прищитоподібної
залози (РПЩЗ) - одна з найрідкісніших злоякісних пухлин в цілому у людини та виявляється у 0,4-5,2% пацієнтів з первинним гіперпаратиреозом (ПГ) [1,2]. У 1929 р. Уайлдер
вперше описав випадок РПЩЗ асоційований
з первинним гіперпаратиреозом. Ця патологія зустрічається, переважно, у жінок віком
45 - 55 років [3,4]. Внаслідок надмірної секреції паратгормону та гіперкальціємії у хворих з
первинним гіперпаратиреозом, аденомою прищитоподібних залоз виявляють такі симптоми
та хвороби як біль у животі (виразкова хвороба
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шлунка, жовчнокам’яна хвороба), біль у кістках, ознаки остеопорозу, патологічні переломи кісток в анамнезі, нефролітіаз, сечокам’яна
хвороба.
Діагностика аденоми прищитоподібної залози включає лабораторні аналізи (визначення рівня паратгормону, іонізованого кальцію,
фосфору крові та сечі, лужної фосфатази),
рентгенологічне обстеження (оглядову урографію, рентгенографію кісток, денситометрію),
радіоізотопне сканування з технецієм, УЗД,
МРТ, КТ прищитоподібних залоз, селективну
ангіографію, тонкоголкову аспіраційну пункційну біопсію (ТАПБ) аденоми з цитологічним
дослідженням матеріалу. Лікування полягає в
обов’язковому видаленні аденоми прищитоподібної залози.
Оскільки рак прищитоподібних залоз зустрічається вкрай рідко, вважаємо за доцільне
навести клінічний випадок.
Пацієнт Ф., 43 роки звернувся в урологічне
відділення Львівської обласної клінічної лікарні (ЛОКЛ) з приводу СКХ, нефролітіазу.
При УЗД нирок – в системі чашечок правої
нирки визначається група конкрементів розміром 26 мм, 15 мм, 12 мм, 16 мм, 16,3 мм, 16,2
мм, що ехографічно відповідає кораловидному
каменю. В системі нижніх чашечок лівої нирки конкремент 13,7 мм, середніх 15,7 мм, 15
мм, верхніх 20 мм. Висновок УЗ - ознаки кораловидного конкременту правої нирки, конкрементів лівої нирки. Лікар – уролог скерував пацієнта на УЗД щитоподібної та прищи113
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топодібних залоз. На УЗД щитоподібна залоза
розташована типово, структура обох часток
однорідна, ехогенність звичайна. Васкуляризація залози середня. Інтактно до задньої поверхні нижнього полюсу правої долі визначається чіткоконтурований утвір розміром
36×25 мм. Структура дещо неоднорідна. Ехогенність знижена (аденома прищитоподібної
залози). Кровоплин не визначається. По ходу
кивальних мязів і судинних пучків шиї збільшених, патологічно змінених лімфатичних
вузлів не виявлено. Висновок: Аденома нижньої правої прищитоподібної залози.
Пацієнта шпиталізували у хірургічне відділення ЛОКЛ для дообстеження та планового операційного втручання. Діагноз: Первинний гіперпаратиреоз. Аденома прищитоподібної залози. Паратиреоїдний гормон —
44,9 pmol/L (1,15–7,58). Іонізований Са2+ –
2,1 ммоль/л (1,02–1,3). Са2+ загальний: —
3,6 ммоль/л (2,0–2,7). Фосфор неорганічний – 0,54 ммоль/л (0,81 – 1,45). Фосфор сечі:
11,6 ммоль/л (13 – 44). Лужна фосфатаза:
131 од/л (40 – 130).

Рис. 1. УЗД прищитоподібної залози

Рис. 2. Макропрепарат пухлини прищитоподібної залози
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Пацієнт оперований – правобічна паратироїдектомія. Макроскопічний опис препарату:
утвір із сіро – жовтої тканини у вигляді вузла овальної форми діаметром 3,3 см у чіткій
капсулі.
Гістологічне дослідження: утвір діаметром
3,3 см – вузол пухлини, за будовою рак прищитоподібної залози із оксифільних клітин
солідної і трабекулярної структури. Клітини
пухлини середньої величини з широкою оксифільною цитоплазмою малими та середньої
величини круглими та помірно видовженої
форми гіперхромними ядрами.
Післяопераційний період перебігав без
ускладнень, рана загоїлася первинним натягом. Три дні після операції хворий отримував глюконат кальцію в ін’єкційній формі, в
подальшому препарати кальцію та вітаміни
групи D - per os. Паратгормон на час виписки в межах норми – 6,92 pmol/L, рівень іонізованого кальцію знизився, та становив 1,52 ммоль/л.
Висновок
У пацієнтів з хронічними рецидивуючими
захворюваннями, такими як: нефролітіаз, хронічними переломами, виразковою хворобою
шлунка та дванадцятипалої кишки, в протокол надання спеціалізованої медичної допомоги повинні бути включенні ультрасонографічне обстеження щитоподібної та прищитоподібних залоз на наявність аденоми,
гіперпаратиреозу, визначення паратгормону,
іонізованого кальцію. При наведеному моніторингу виявлення даної групи пацієнтів
зросте врази, що дозволить своєчасно встановити наявність злоякісних пухлин прищитоподібних залоз.

Рис. 3. Макропрепарат пухлини прищитоподібної залози
на розрізі
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Резюме. Приведен клинический случай больного раком паращитовидных желез. проведено дифференциальную диагностику аденомы и рака паращитовидной железы. Предложено
пациентам с хроническими рецидивирующими заболеваниями в протокол оказания специализированной медицинской
помощи включить ультрасонографическое обследование щитовидной и паращитовидных желез на наличие аденомы, гиперпаратиреоза, определение паратгормона, ионизированного
кальция. Это позволит своевременно установить наличие злокачественных опухолей паращитовидных желез.
Ключевые слова: рак паращитовидной железы, ультрасоно�
графеское исследование, паратгормон, ионизированный кальций.

Summary. A clinical case of a parathyroid gland cancer patient
is given. Differential diagnosis of adenoma and parathyroid gland
cancer was made. The protocol of specialized medical care patients
with chronic diseases must include ultrasonography examination of
the thyroid and parathyroid glands for the presence of adenoma, hyperparathyroidism, rheose, determination of parathyroid hormone,
ionized calcium. This will allow the timely establishment of the availability of malignant tumors of parathyroid glands.
Key words: parathyroid cancer, ultrasonography, parathyroid hor�
mone, ionized calcium.
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ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ
УСТАНОВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЗА 2016 р.
Резюме. У статті надано моніторинг інноваційного забезпечення закладів охорони здоров’я України науковою продукцією, розробленою вищими медичними навчальними закладами (ВМНЗ) України та науково-дослідними установами
(НДУ) МОЗ та НАМН України у 2016 році. Проведено ретроспективний аналіз 630 наукових повідомлень про інноваційні розробки. Під час виконання роботи використано методи
експертної оцінки, статистичного, системного, структурнологічного та кластерного аналізу. Дослідження показало, що
у 2016 р. науковими установами розроблено найбільше інновацій зі спеціальностей «Фармакологія. Фармація», «Хірургія.
Торакальна хірургія. Трансплантологія» та «Педіатрія». Серед
запропонованих наукових розробок найбільшу кількість становили нові способи лікування – 34,8%, нові способи діагностики – 28,1% та нові пристрої та лікарські засоби – 7,6%;
62,4 % інновацій – об’єкти права інтелектуальної власності.
Для покращання медичного обслуговування населення необхідно оптимізувати інноваційну діяльність наукових установ.
Ключові слова: інноваційне забезпечення, наукова продукція,
наукові установи, охорона здоров’я.

Вступ
Одним із пріоритетів державної політики в забезпеченні тривалого соціально-економічного розвитку України визначено збереження й зміцнення здоров’я населення на
основі формування здорового образу життя
та підвищення доступності й якості медичної допомоги [1, 2]. Впровадження нових наукових розробок у практичну діяльність закладів охорони здоров'я України забезпечить
покращання організації своєчасної медичної
допомоги населенню, підвищення її якості та
ефективності [3].
Мета досліджень
Провести моніторинг інноваційного забезпечення закладів охорони здоров’я України
науковою продукцією, розробленою вищими
медичними навчальними закладами (ВМНЗ)
України та науково-дослідними установами
(НДУ) МОЗ та НАМН України у 2016 році.
Матеріали та методи досліджень
Експертами Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України проаналізовано
630 наукових повідомлення про інноваційні
розробки, які увійшли до Переліку наукової
(науково-технічної) продукції, призначеної
для впровадження досягнень медичної науки
у сферу охорони здоров’я (Випуск 3) (далі –
Перелік (Випуск 3)), поданих вищими медичними навчальними закладами (ВМНЗ) Украї116

ни та науково-дослідними установами (НДУ)
МОЗ та НАМН України у 2016 році.
Застосовано методи експертної оцінки, статистичного, системного, структурно-логічного
та кластерного аналізу.
Результати досліджень та їх обговорення
Ретроспективний аналіз наукових повідомлень (НП), які увійшли до Переліку (Випуск
3), показав, що найбільшу кількість НП було
подано ВМНЗ, що складає 82,4% (519) від їх загальної кількості, НДУ –17,6% (111) відповідно.
Найбільше НП надійшло від Національного
медичного університету імені О.О.  Богомольця (95, 15,1%), Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
(93, 14,8%), Харківського національного медичного університету (58, 9,2%) (табл 1, 2).
Проведено аналіз наукових повідомлень за
45 лікарськими (провізорськими) спеціальностями (табл. 3). Найбільша кількість НП висвітлює проблеми 10 спеціальностей (22,2 % від
загальної кількості проаналізованих спеціальностей), що у відсотках складає від 3,7 до 11,9 %
від загальної кількості поданих повідомлень.
Серед них варто виділити такі спеціальності, як
«Фармакологія та фармація» (75 НП, 11,9%), «Хірургія та трансплантологія» (60, 9,5%), «Педіатрія» (54, 8,6%), «Стоматологія» (45, 7,1%), «Акушерство і гінекологія» (38, 6,0%), «Кардіологія»
(37, 5,9%), «Загальна гігієна» (30, 4,8%), «Онкологія» та «Організація і управління охороною
здоров’я» (по 26, 4,1%), «Неврологія» (23, 3,7%).
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QUESTIONS OF INNOVATIONS IN MEDICINE
Таблиця 1
Кваліметрична характеристика наукових повідомлень, поданих вищими медичними навчальними закладами МОЗ
України
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Назва установи
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Харківська медична академія післядипломної освіти
Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика
Харківський національний медичний університет
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Запорізький державний медичний університет
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Одеський національний медичний університет
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського»
Національний фармацевтичний університет
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
Всього

Загальна кількість поданих НП
95
33
30
10
93
58
4
13
20
7
35
10
35
4
44
28
519

Таблиця 2
Кваліметрична характеристика наукових повідомлень, поданих науково-дослідними установами МОЗ
та НАМН України
№ п/п

Назва установи

1
2
3
4

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України»
ДУ «Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України»
ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України»
Національний інститут раку
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка
Л. І. Медведя МОЗ України»
Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень
МОЗ України»
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів
і тканин МОЗ України
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
МОЗ України»
Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України
Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України
ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС»
ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології імені Шалімова»
Всього

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Менше 1 відсотка набрали НП з таких спеціальностей, як «Епідеміологія», «Наркологія
та психіатрія» та «Офтальмологія» (по 6, 0,9%),
«Інфекційні хвороби», «Медицина невідкладних станів», «Терапія» та «Загальна практика
– сімейна медицина» (по 5, 0,8%), «Алергологія
та імунологія», «Ендоскопія», «Мікробіологія
і вірусологія», «Радіологія та рентгенологія»,
«Судово-медична експертиза» та «Урологія»
(по 4, 0,6%), «Геріатрія та геронтологія», «Клінічна лабораторна діагностика» та «Нефрологія» (по 2, 0,3%), «Гематологія та трансфузіологія», «Медична генетика», «Нейрохірургія»,
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Загальна кількість поданих НП
2
10
3
21
14
2
15
2
5
2
4
21
10
111

«Рефлексотерапія», «Токсикологія» та «Хірургія серця і магістральних судин» (по 1, 0,2%).
За тематикою найбільш вагомі наукові досягнення у сфері охорони здоров’я у 2016 р. розподіляються таким чином:
1) способи лікування – 34,8% від загальної
кількості НП (219);
2) способи діагностики – 28,1% (177);
3) нові пристрої та лікарські засоби – 7,6% (48).
4) способи прогнозування – 7,1% (45);
5) способи профілактики – 6,3% (40);
6) способи реабілітації – 2,8% (18);
7) інше – 83 (13,2%).
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Таблиця 3
Кваліметрична характеристика наукових повідомлень за назвою спеціальності
№ п/п

Назва спеціальності

Кількість НП
НДУ
1

Всього
38

1.

Акушерство і гінекологія

2.

Алергологія Імунологія

4

3.

Анестезіологія

9

1

10

5

2

7

1

1

4

4.

Гастроентерологія

5.

Гематологія та трансфузіологія

6.

Генетика медична. Генетика лабораторна

1

7.

Геріатрія та геронтологія

2

8.

Загальна гігієна

15

15

30

3

13

5

12

1
2

9.

Дерматовенерологія

10

10.

Загальна практика – сімейна медицина

5

11.

Ендокринологія

7

12.

Ендоскопія

4

13.

Епідеміологія

1

5

14.

Інфекційні хвороби

3

2

5

15.

Кардіологія

36

1

37

16.

Клінічна лабораторна діагностика

1

1

2

17.

Медицина невідкладних станів

1

4

5

18.

Мікробіологія і вірусологія

4

19.

Наркологія та психіатрія

4

20.

Неврологія

23

23
1

5
4
6

4
6

2

21.

Нейрохірургія

1

22.

Нефрологія

2

23.

Онкологія

8

18

26

2

24.

Організація і управління охороною здоров’я

7

19

26

25.

Ортопедія і травматологія

12

2

14

26.

Отоларингологія

7

1

8

27.

Офтальмологія

6

28.

Патологічна анатомія

15

1

16

6

29.

Педіатрія

54

30.

Променева терапія

3

31.

Радіологія. Рентгенологія

4

4

32.

Ревматологія

13

13

33.

Рефлексотерапія

1

1

34.

Стоматологія

45

45

54
8

5

35.

Судово-медична експертиза

4

4

36.

Терапія

5

5

37.

Токсикологія

1

38.

Урологія

1

39.

Фармакологія. Фармація

75

40.

Фізіотерапія. Медична реабілітація

4

5

9

41.

Фтизіатрія. Пульмонологія

9

1

10

13

60

1
4

3

75

42.

Хірургія. Торакальна хірургія. Трансплантологія

47

43.

Хірургія серця і магістральних судин

1

1

44.

Морфологія людини

11

11

45.

Нормальна та патологічна фізіологія

11

Всього:

519

Результати дослідження показали, що 62,4 %
запропонованих інновацій є об’єктами права
інтелектуальної власності: у ВМНЗ – 87,5 %
(344) та в НДУ – 12,5 % (49). З них корисних
моделей – 89,1 % (350), винаходів – 7,9% (31),
деклараційних патентів – 3,1% (12) (табл. 4).
Висновки
1. У 2016 р. ВМНЗ було подано більшу кількість НП (519) про наукову (науково-техніч118

ВМНЗ
37

11
111

630

ну) продукцію, призначену для впровадження
досягнень медичної науки у сферу охорони
здоров’я, ніж НДУ МОЗ України (111). У процесі інноваційної діяльності найбільш активними були Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти імені
П.Л.  Шупика та Харківський національний
медичний університет.
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Таблиця 4
Кваліметрична характеристика наукових повідомлень , запропонованих вищими медичними навчальними закладами та
науково-дослідними установами МОЗ та НАМН України України, за об’єктами права інтелектуальної власності
Об’єкти права інтелектуальної власності

№ п/п

Назва установи

Загальна кількість
поданих НП

Корисна модель

Винахід

Декл. патент

Всього

1

ВМНЗ

519

302

30

12

344

2

НДУ

111

48

1

Всього

630

350

31

2. Перші три рангові місця за кількістю нових розробок посідали науковці з таких спеціальностей, як «Фармакологія. Фармація» – 75,
«Хірургія. Торакальна хірургія. Трансплантологія» – 60 та «Педіатрія» – 54 НП.
3. Серед інновацій у 2016 р. найбільше запропоновано нові способи лікування – 34,8 %,
нові способи діагностики – 28,1 % та нові пристрої та лікарські засоби – 7,6 %; 62,4 % нових

49
12

393

наукових розробок – об’єкти права інтелектуальної власності.
Перспективи подальших досліджень
Результати дослідження є підставою для
оптимізації інноваційної діяльності наукових
установ у сфері охорони здоров’я України, що
сприятиме покращенню медичного обслуговування населення.
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дичних технологій у сфері охорони здоров’я України
/ В.В. Лазоришенець, О.П. Волосовець, О.М. Кочет,
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– 544 с.
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Резюме. В статье представлен мониторинг инновационного
обеспечения учреждений здравоохранения Украины научной
продукцией, разработанной высшими медицинскими учебными заведениями Украины и научно-исследовательскими
учреждениями МЗ и НАМН Украины в 2016 году.
Проведен ретроспективный анализ 630 научных сообщений
об инновационных разработках. Во время выполнения работы
использованы методы экспертной оценки, статистического,
системного, структурно-логического и кластерного анализа.
Исследование показало, что в 2016 г. научными учреждениями разработано больше инноваций по специальностям
«Фармакология. Фармация», «Хирургия. Торакальная хирургия. Трансплантология» и «Педиатрия». Среди предложенных
научных разработок наибольшее количество составляли новые способы лечения – 34,8%, новые способы диагностики –
28,1% и новые устройства и лекарственные средства – 7,6%,
62,4% инноваций – объекты права интеллектуальной собственности.
Для улучшения медицинского обслуживания населения необходимо оптимизировать инновационную деятельность научных учреждений.
Ключевые слова: инновационное обеспечение, научная продук�
ция, научные учреждения, здравоохранение.

Summary. The article presents monitoring of the innovative To
monitor the innovation support of Ukrainian healthcare institutions
by scientific products developed by the higher medical educational
institutions (VMNZ) of Ukraine and research institutes (NDU) of
the Ministry of Health and Science of Ukraine in 2016.
A retrospective analysis of 630 scientific reports on innovative
developments was conducted. During the work, methods of expert
evaluation, statistical, system, structural-logical and cluster analysis
are used.
The research showed that in 2016 scientific institutions developed
the most innovations in the specialties «Pharmacology. Pharmacy», «Surgery. Thoracic surgery. Transplantology» and «Pediatrics».
Among the proposed scientific developments, the newest methods of
treatment were 34.8%, new methods of diagnosis - 28.1% and new
devices and medicines - 7.6%. 62.4% of innovations - objects of intellectual property rights.
In order to improve the medical care of the population, it is necessary to optimize the innovative activities of scientific institutions.
Key words: innovative support, scientific products, research institu�
tions, health care.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ.
ФЕНОМЕН ДЕМИХОВА
Резюме. Цель статьи — освещение начального периода развития трансплантации органов в клинике и эксперименте. Современная трансплантология родилась в 1902 г., когда
Э. Ульман пересадил почку собаки на шею козы. В 1933 г.
Ю. Ю. Вороной впервые осуществил пересадку трупной почки человеку. Н. П. Синицын первым в мире сделал пересадку сердца холоднокровным животным. Советский хирург
В. П. Демихов разработал в эксперименте технику пересадки
практически всех органов, как изолированно, так и в комплексе, включая пересадку сердца, легких ,сердечно-легочного
комплекса, почек и печени, комплекса органов брюшной полости. Им были созданы двухголовые собаки и химеры из двух
половин разных животных. В. П. Демихов предложил свои научно-практические решения вопросов сосудистого шва, биологического преодоления несовместимости тканей, кардиоанестезиологии и кардиореаниматологии.
Ключевые слова: трансплантация органов, отторжение,
В.П. Демихов.

Основные вехи становления советской
клинической трансплантации органов хорошо известны. 15 апреля 1965 г. Б. В. Петровский выполнил первую в стране успешную
ортотопическую пересадку почки в клинике.
4 ноября 1968 г. А. А. Вишневский впервые
в СССР пересадил человеку сердце. В феврале–марте 1969 г. был создан Институт трансплантации органов и тканей АМН СССР.
12 марта 1987 г. В.И. Шумаков выполнил первую в СССР успешную трансплантацию сердца в клинике [2].
Цель работы
Освещение начального периода развития
трансплантации органов в клинике и эксперименте.
В январе 1902 г. Э. Ульман из Вены представил на совет Королевского общества хирургов
козу с пересаженной ей на шею почкой собаки,
которая прожила три недели. Все это время
почка оставалась жизнеспособной и выделяла
мочу. Так родилась современная трансплантология [1].
В мае 1926 г. на Втором съезде физиологов
СССР известный ученый С. С. Брюхоненко
(1890-1960) продемонстрировал собачью голову
без туловища. Она была укреплена на тележке,
жизнь в ней поддерживал аппарат искусственного кровообращения автожектор. Голова
собаки лаяла, высовывала язык и даже проглотила кусочек сыра. Таким образом была доказана возможность поддержания жизни изолированной центральной нервной системы в
течение нескольких часов путем перфузии головного мозга артериализированной кровью,
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что явилось крупным научным достижением
того времени [8].
В начале 30-х годов двадцатого тысячелетия важнейшая проблема клинической трансплантологии пересадка органов – сконцентрировалась на новом объекте – почке. Наиболее плодотворные исследования по пересадке
этого жизненно важного органа осуществил
хирург Ю. Ю. Вороной (1895–1961), который
3 апреля 1933 г. в г. Херсоне впервые в мире сделал пересадку трупной почки человеку.
От мысли брать орган у живого человека
Ю. Ю. Вороной отказался, считая, что «невозможно наносить заведомую инвалидность
здоровому человеку, вырезая у него нужный
для пересадки орган для проблематичного
спасения больного». Пересадка была сделана
девушке 26 лет с ртутным отравлением, вызвавшим острую почечную недостаточность.
Через 48 часов после операции девушка умерла
вследствие произошедшей реакции отторжения [7].
Несомненные успехи были достигнуты советскими учеными в 30–40 годах второго тысячелетия в решении проблем трансплантационной иммунологии, консервирования
тканей, в вопросах сосудистой хирургии. Об
этом свидетельствовали отличные результаты, полученные при пересадке органов в эксперименте. Так, советские хирурги посвятили
оригинальные и ценные исследования проблеме трансплантации сердца. Особенно важный,
поистине выдающийся вклад в науку внесли
работы Н. П. Синицына (1900-1973), который
в 1941-1943 годах разработал способ трансплантации сердца лягушкам в ортотопическую по121
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зицию, в дальнейшем усовершенствованный
доступом через дно ротовой полости. Для соединения сосудов Н. П. Синицыным были
использованы трубки из рассасывающегося
целлоидина. Подопытные лягушки выживали
с одним чужим сердцем более 12 месяцев [6].
Отличные результаты пересадки сердца
у лягушек, впервые в мире осуществленной советским исследователем, явились в трансплантологии событием первостепенной важности.
В 1937–1955 годах большую исследовательскую работу и разработку оригинальных и
интересных методов трансплантации провел
В. П. Демихов (1916-1998). В 1937 г., будучи студентом биологического факультета МГУ, он
сконструировал и изготовил первое в мире
искусственное сердце и вживил его собаке.
Собака жила два часа [1].

Рис.1. В.П. Демихов (1916–1998). Это единственная
фотография советского хирурга, опубликованная
среди 115 фотографий самых известных хирургов,
внесших вклад в различные направления кардиохирургии

Несмотря на трудности технического и материального порядка изобретательный экспериментатор производил уникальные операции в Институте экспериментальной и
клинической хирургии, с 1955 по 1960 годы в
Первом Московском медицинском институте
им. И. М. Сеченова и в дальнейшем – в Институте скорой помощи им. Склифосовского.
В 1945 году В. П. Демихов впервые в мире
произвел пересадку собаке второго донорского сердца, а затем у другой собаки заменил
сердечно-легочный комплекс целиком. Собаки после операции без иммунодепрессантов
прожили по пять месяцев. Спустя год – первая в мире трансплантация легкого, трансплантация предплечья, в 1948 г. – опыты по
пересадке печени, а в 1951 г. – первая в мире
успешная трансплантация сердца без аппарата искусственного кровообращения. Всего
В. П. Демихов разработал в эксперименте око122

ло 40 схем пересадки сердца. В том же году великий экспериментатор создал первый в мире
протез сердца, работавший от пневматического привода.
В 1952 г. впервые в мире В. П. Демихов
разработал и осуществил на собаке операцию
по улучшению кровоснабжения сердечной
мышцы путем соединения коронарной артерии сердца с поверхностной грудной артерией. Данный метод улучшения кровоснабжения
миокарда (маммарокоронарное шунтирование) внедрил в клинике В. В. Колесов, который
25 февраля 1964 г. впервые в мире успешно выполнил такую операцию у 44-летнего больного со стенокардией. Сегодня эту операцию во
всем мире называют « операцией Колесова»,
забывая имя ее истинного автора [1].
В 1954 г. В. П. Демихов пересадил голову
щенка на шею немецкой овчарки. (Всего им
было создано 20 двухголовых собак). Двухголовая собака ходила, ела, кусалась. Об этом
эксперименте был снят цветной документальный фильм «О пересадке головы собаки в эксперименте», который был продемонстрирован
на Международной выставке СССР в США
в 1956 году [3].
Своими уникальными и разносторонними
опытами В. П. Демихов впервые в мире показал практически безграничные технические возможности хирурга в области трансплантации органов. В организме собаки для
него не существовало ни одного « закрытого» уголка. Он разработал технику пересадки
практически всех органов, как изолированно
так и в комплексе, с сохранением их нейрогуморальных связей, включая пересадку сердца, легких, сердечно – легочного комплекса,
почек и печени, комплекса органов брюшной
полости, верхней и нижней половин туловища щенков на туловище взрослых собак. Он
создал химеры из двух половин разных животных и пришивал целое туловище одной собаки
к туловищу другой [3]. Пересаженные им органы функционировали длительное время
и в большинстве случаев – ортотопически,
т. е. в «привычном» для них месте организма
высокоорганизованного теплокровного животного.
Будучи биологом, сторонником идеи вегетативной гибридизации, В. П. Демихов долгое
время находился в плену этой идеи, что уводило его эксперименты в сторону совершенствования технических приемов в ущерб иммунологическим исследованиям.
Длительные периоды выживания некоторых
оперированных им животных без «иммунологии» объясняются тремя причинами.
Во-первых, он старался подбирать животных с учетом групп крови. Во-вторых, в ряде
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случаев использовал в качестве доноров щенков собак – реципиентов («родственные пересадки»). В-третьих, он обладал виртуозной
техникой и поразительной целеустремленностью [3].
В 1960 г. вышла книга В. П. Демихова «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте», которая в то время была первым
и единственным в мире руководством по
трансплантологии. Ее автор стал во всем мире
признанным научным авторитетом – его стали называть не иначе как отцом трансплантологии. Но в СССР он оставался младшим научным сотрудником без степени и званий [5].
Приступая к написанию основного труда
своей жизни, В.П. Демихов был очень хорошо
подготовлен не только практически, но и теоретически. Им были проанализированы данные более чем 770 отечественных и иностранных источников.
В своей книге В. П. Демихов делает следующие выводы:
1. Основное условие приживления гомоткани восстановление кровообращения в трансплантате, а если это – гомоорган, то создание
технически совершенных сосудистых анастомозов.
2. Биологические способы преодоления несовместимости при гомопластике могут быть
следующие:
а) создание перекрестного кровообращения
организмов донора и реципиента до пересадки и продолжительная длительная
перфузия трансплантата в организме хозяина после нее;
б) большая масса трансплантатов, вызывающая «паралич иммунитета» у хозяина;
в) малый возраст доноров, определяющий
наличие биологической толерантности
их тканей и органов;
г) борьба с хирургической инфекцией и аллергией как проявлениями отторжения;
д) совместимость групп крови донора и реципиента;
е) гормонотерапия;
ж) предварительная консервация гомотрансплантатов (например, холодом) для снижения их иммунных свойств.
Кроме того, В. П. Демиховым были предложены научно-практические решения целого
ряда вопросов сосудистого шва, кардиоанестезиологии и кардиореаниматологии. Именно
эти достижения позволили ему в 1959 году утверждать, что он технически готов к пересадкам сердца у человека [5].
В 1963 году В. П. Демихов предоставил к
защите в биологический совет МГУ диссертацию на соискание степени кандидата биологических наук. После доклада соискателя и
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выступлений оппонентов (официальный оппонент на защите профессор П. И. Андросов
сказал, что данная кандидатская диссертация
стоит шести докторских) ученый совет единогласно проголосовал – «За», затем последовало
повторное голосование – и В. П. Демихов стал
доктором биологических наук.
В 60 годы В. П. Демихов увлекся решением
новой проблемы трансплантологии – оживлением и сохранением жизненно важных органов (сердца, печени, сердечно-легочного
комплекса). Им был разработан физиологический метод оживления и сохранения жизненно важных органов. Суть его была в том, что
жизнедеятельность органов, изъятых у трупов, поддерживалась подключением к системе
кровообращения живого организма. Органы,
помещенные в пластиковые пакеты – термостаты, через систему трубочек подключали
к сосудам шеи или бедра свиньи. В результате
к одному животному подключали до пяти сердец и до четырех сердечно-легочных комплексов и поддерживали их жизнедеятельность до
семи суток. В нужный момент орган можно было отключить и пересадить реципиенту.
Это была модель биологического банка живых
органов. Усовершенствовав данную модель,
В. П. Демихов разместил донорские органы, помещенные в полиуретановые пакеты,
в брюшной полости свиньи, отказавшись от
трубочек.
Однако идея банка оживленных органов была жестоко раскритикована ученымитрансплантологами и В. П. Демихов был подвергнут гонениям [1].
Дважды, в 1960 и 1963 годах, к В. П. Демихову приезжал на стажировку южноамериканский кардиохирург Кристиан Барнард, который 3 декабря 1964 года осуществил первую в
мире пересадку сердца от человека человеку.
Сразу же после окончания операции Барнард
позвонил В. П. Демихову, поблагодарил и попросил разрешения называть его своим учителем.
В 1996 году в Москве на Третьем Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов, получая медаль В. И. Бураковского и диплом за выдающиеся заслуги в деле развития
сердечно – сосудистой хирургии, К. Барнард
произнес слова благодарности: «... если бы не
подвалы Института Склифософского, я никогда не сумел бы сделать этого». Он сказал
также, что считает В. П. Демихова основоположником мировой трансплантологии: «Я
благодарен вам за то, что вы успешно развиваете начатое им». Кристиан Барнард не уставал
повторять снова и снова с трибуны съезда, что
его Учитель – великий Демихов [1, 4].
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Рис. 2. Собака с имплантированной головой

Лаборатория В. П. Демихова работала до
1986 года. Разрабатывались методы пересадки головы, печени, надпочечников с почкой,
пищевода, конечностей. Результаты этих экспериментов были опубликованы в научных
журналах. Работы Демихова получили международное признание. Ему было присвоено звание почетного доктора медицины Лейпцигского университета, почетного члена Королевского научного общества Швеции, а также

Ганноверского университета, американской
клиники братьев Мейо. Он являлся обладателем почетных дипломов научных организаций
разных стран мира.
Однако никакого признания заслуг В. П. Демихова в области трансплантологии в России
не было. Кроме, конечно, понимания значимости его вклада в науку со стороны ученых с мировым именем, таких как академики
П. И. Андросов, В. И. Бураковский, В. И. Шумаков и многих других.
В 1988 году в составе группы ученых
В. П. Демихов стал лауреатом Государственной премии СССР за разработку и внедрение
в клиническую практику пересадки сердца [1].
В. П. Демихов ушел из жизни в 1998 году
в возрасте 83 года, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.
Основная заслуга В.П. Демихова перед наукой состоит в разработке техники пересадки органов, в доказательстве возможности этих
операций и в создании близких к идеальным
моделей органной трансплантологии [2].
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ПЕРШІ КРОКИ
ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ.
ФЕНОМЕН ДЕМІХОВА
І. В. Д’яченко

THE FIRST STEPS OF
TRANSPLANTATION.
PHENOMENON OF
DEMIKHOV
I. V. Diachenko

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

Резюме. Метою статті є відображення початкового періоду
розвитку трансплантації органів в клініці і експерименте. Сучасна трансплантологія народилася у 1902 р, колі Є. Ульман
пересадив нирку собаки на шию кози. У 1933 р. Ю. Ю. Вороній уперше здійснив трансплантацію трупний нирки людини.
М. П. Сініцин першим у світі зробив трансплантацію серця
холоднокровним тваринам. Радянский хірург В. П. Деміхов
розробил в експерименті техніку трансплантації практично усіх органів як ізольовано так і в комплексі, включаючи
трансплантацію серця, легенів, серцево-легеневого комплексу,
нирок, печінки, комплексу органів черевної порожнини. Їм
були створені двоголові собаки і химери з двох половин різних
тварин. В. П. Деміхов запрпонував свої науково-практичні
рішення питань судинного шва, біологічного подолання несумісності тканін, кардіоанестезіології, кардіореаніматології.
Ключові слова: трансплантація органів, відторгнення,
В. П. Деміхов.

Summary. The aim of the article was consideration of initial period
of development of transplantation of organs in a clinic and experiment.
Modern science of transplantation was born in 1902 year, when
E. Ulman displanted the kidney of dog on the neck of goat. In 1933
year Y. Y. Voronoy first carried out transplantation of a corpse kidney
to the man. N. P. Sinitsin first in the world did transplantation of heart
to cold-blooded animals. Soviet surgeon V. P. Demikhov in worked
out in experiment the technique of transplantation of practically all
organs, both isolated and in a complex, including transplantation of
heart, lungs, cardially-pulmonary complex, kidneys, liver, complex
of organs of abdominal cavity. Two-heded dogs and chimeras from
two halves of different animals were created them.
V. P. Demikhov offered the scientific and practical solution of
various aspects of vascular suture, the ways to overcome the biological
tissue incompatibility, the issues of cardiac anesthesiology and cardiac
critical care.
Key words: transplantation of organs, rejection, V. P. Demikhov.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь у щорічній науково-практичній конференції з міжнародною
участю «Актуальні питання невідкладної хірургії», яка відбудеться у м. Харкові 5-6 квітня
2018 року (згідно Посвідчення УкрНТІ № 484 від 19 липня 2017 року).
•
•
•
•

На обговорення виносяться наступні питання:
Малоінвазивні технології у невідкладній хірургії
Хірургія ушкоджень та їх ускладнень
Хірургія органів черевної порожнини
Новітні технології в хірургії.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Матеріали статей обсягом 7-12 сторінок (з урахуванням резюме та переліку літератури) будуть
опубліковані в журналі «Харківська хірургічна школа», що відповідає вимогам ВАК України,
тези обсягом до 3 стор. та статті, які не відповідають вимогам, журналу будуть надруковані
в збірнику «Хірургічна перспектива», який не входить до переліку фахових видань.
Стаття повинна містити:
• вступ; матеріали і методи досліджень; результати досліджень; обговорення результатів
досліджень; висновки; перелік літератури (не більше 10 джерел) в алфавітному порядку,
який оформлений згідно вимогам ДАК України (бюл. ВАК № 5, 2009 р.);
• ключові слова (3-7) та резюме (до 20 рядків) на російській, українській та англійських
мовах.
Текст повинний бути надрукований на стандартному листі (форматом А4 210х297)
у 2-х екземплярах, шрифтом Times New Romans Cyr 14, інтервал між рядками – 1,5, поля:
ліві – 3 см, праві – 1 см, верхні і нижні – 2 см. Стаття повинна бути завізована керівником
установи і підписами всіх співавторів.
Електронна версія статті повинна мати формат Документ word (*.doc або *.docx) і бути повним
аналогом тексту на папері. Файл має бути перевірений на відсутність вірусів.
Відомості про авторів – прізвище, ім'я, по батькові, посада, науковий ступінь або вчене звання
автора, поштова адреса, індекс, контактний телефон, електронна адреса.
Від одного автора приймається не більш 2 робіт.
Вартість публікації сторінки друкованого тексту – 50 грн.
Матеріали просимо надсилати до 15 лютого 2018 року в оргкомітет конференції за адресою:
ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України»
В'їзд Балакірєва, 1, м. Харків, 61018, Україна, Оргметодвідділ
або на електронну адресу conference-ionx@i.ua
Телефони для довідок (057) 349-41-39, 349-41-05,
			
або +380503025657 – Береснєв Сергій Олександрович.
Гроші за друк матеріалів слід переводити на картку Приватбанку № 5363 5426 0228 1769
(Провар Людмила Вячеславівна)
Матеріали, що надійшли після вказаного терміну і разі включення доповідей в програму
конференції, будуть надруковані в наступних номерах видань.

											

ОРГКОМІТЕТ

