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РОЛЬ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ
СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У РОЗВИТКУ ЗОВНІШНІХ
КИШКОВИХ НОРИЦЬ

Резюме. Обстежено 30 хворих з зовнішніми тонко-, товстокишковими норицями, які лікувались у ДУ «НІХТ ім. О. О. Шалімова» впродовж 2016-2019 рр. Виявлено найбільш інформаційні фенотипічні маркери недиференційованої дисплазії сполучної
тканини (НДСТ) у хворих з кишковими норицями: вісцеральний
(83,3  %), судинний (70  %), аритмічний (70  %) синдроми. Встановлено, що пряма кореляція рівня біохімічних маркерів біодеградації
колагену та ступеня тяжкості НДСТ може використовуватись для
прогнозування розвитку та перебігу ускладнень у хворих з кишковими норицями. Виявлено, що наявність дисплазії сполучної
тканини у хворих з кишковими норицями є обтяжуючим коморбідним фактором, що важко піддається лікуванню та супроводжується високими показниками летальності.
Важкий ступінь дисплазії сполучної тканини у хворих з кишковими норицями, є несприятливою прогностичною ознакою та
у 1,6 рази (на 62,5  %) збільшує частоту летальних випадків. Наявність ознак НДСТ у таких хворих необхідно враховувати при виборі адекватної хірургічної тактики та комплексного патогенетично
обґрунтованого лікування.
Ключові слова: недиференційована дисплазія сполучної тканини, тонко- товстокишкові нориці, фенотипічні і біохімічні маркери, критерії діагностики, коморбідний фактор.

Вступ
Незважаючи на вдосконалення існуючих методик та напрацювання нових хірургічних технологій, кишкові нориці є важким ускладненням, яке
становить реальну загрозу для життя пацієнта.
Відсутність єдиної класифікації, чіткого алгоритму хірургічного лікування та мультивекторність
патологічного процесу створює великі проблеми
для як для хірурга так і для хворого. До цього
часу у хірургічній спільноті немає єдиної точки
зору на причини розвитку кишкових хірургічної
тактики при розвитку цих ускладнень.
Частота виникнення кишкових нориць складає
1-2 % від усіх абдомінальних операцій, але вони
створюють багато проблем як з хірургічної точки
зору, так і з точки зору лікування самого хворого [1].
Єдиної загальноприйнятої класифікації кишкових нориць до цього часу немає. Практичні хірурги користуються класичними класифікаціями В. А. Оппеля (1927), П. Д. Колченогова
(1957), Т. П. Макаренка, А. В. Богданова (1986).
В англомовній літературі найчастіше зустрічається
проста та зручна класифікація, що базується на анатомічних, функціональних (дебіт в мл/добу) та етіологічних характеристиках кишкової нориці [2, 3].
Післяопераційні кишкові нориці складають
75–85 % усіх кишкових нориць. Післяопераційне
ускладнення у вигляді нориці найчастіше розвивається після онкологічних операцій, операцій
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з приводу запальних захворювань кишок та гострої кишкової непрохідності [4].
Згідно з даними літератури тонкокишкові нориці відкриваються у вільну черевну порожнину
у 29-32 %, через порожнину гнійника відкриваються в 24,3 % випадків, через евентеровану рану — 9,3 % [5]. Летальність при розвитку кишкових нориць в ранньому післяопераційному періоді складає 16,5-57,5 %, а в гострому періоді (несформовані кишкові нориці) — 20,0-80,0 %, при
високих тонкокишкових норицях — 82-90 % [6].
Основні причини смерті: прогресуючий перитоніт, сепсис, інтоксикація, синдром мальнутриції,
водноелектролітні порушення, печінково-ниркова недостатність, кишкова недостатність [7].
Незважаючи на вдосконалення харчової та метаболічної підтримки, антимікробній терапії, поліпшенню догляду за ранами та вдосконаленні
операційної техніки рівень летальності при цьому
ускладенні залишається вкрай високим [3,5].
У вітчизняних та закордонних літературних
джерелах практично відсутні публікації про роль
патології обміну сполучної тканини у розвитку
кишкових нориць. Дані про поширеність НДСТ
суперечливі, що пов›язано з різними класифікаційними і діагностичними підходами. Низка авторів відзначає, що рівень поширеності дисплазії
сполучної тканини співвідноситься з частотою
основних соціально значимих неінфекційних за5
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хворювань та становить, за різними літературними даними, від 20 до 80 % [8].
Мета досліджень
Покращення результатів лікування хворих з
тонко-, товстокишковими норицями шляхом визначення ролі недиференційованої дисплазії сполучної тканини в розвитку цих ускладнень, оцінки поширеності та напрацювання інформативних
критеріїв діагностики дисплазії сполучної тканини.
Матеріали і методи досліджень
Об’єктом ретро- та проспективного дослідження були 30 хворих з кишковими норицями які
лікувались у ДУ «НІХТ імені О. О. Шалімова»
впродовж 2016-2019 рр. та 20 практично здорових
людей (група контролю) які співставні за віком
і статтю з досліджуваними. Із хірургічних стаціонарів інших лікувальних закладів України було
направлено 26 хворих, у 4 хворих нориці виникли після операцій проведених в нашій клініці.
Із 30 хворих дослідної групи чоловіків було 18,
жінок — 12. Вік хворих — від 26 до 68 р., середній вік — (49,3±7,18) р. Усім хворим виконували
комплексне обстеження, що включало загальноклінічні, спеціальні лабораторні та інструментальні методи дослідження. Зі спеціальних лабораторних досліджень використовували визначення вмісту прокальцитоніну сироватки крові
та С-реактивного білку. Для оцінки стану метаболізму сполучної тканини вивчали вміст у сироватці крові вільного оксипроліну. Дослідження
метаболізму оксипроліну проводилося методом
L. Bergman і R. Loxley (1969). Рівень глікозаміногліканів у сечі визначали за допомогою метода
ЦПХ преципітації у перерахунку на грам креатиніну (1991). Забір матеріалу (кров, сеча) у дослідній групі проводився після ліквідації явищ перитоніту, за відсутності ознак системної запальної
реакції, яку кількісно оцінювали за рівнем прокальцитоніну та С-реактивного білку. Статистична обробка результатів досліджень проводилась з
використанням електронних таблиць Microsoft®
Office Excel (2017) та програми для статистичної
обробки Statgraphics Professional 16.0.03. Для перевірки гіпотези про рівність середніх використовували критерій Ст’юдента для нормально розподілених вибірок і критерій Уілкоксона–Манна–
Уїтні для вибірок, розподіл яких відрізнявся від
нормального. Перевірку закону розподілу виборок
на нормальність проводили за допомогою критерію Шапіро – Вілкі. Статистичну залежність між
величинами перевіряли за допомогою кореляційного аналізу за Спірменом.
Результати досліджень та їх обговорення
У досліджуваній групі пацієнтів з кишковими
норицями, що лікувались у клініці переважну
6

більшість (86,6 %) становили хворі оперовані в
інших лікувальних закладах України, котрі поступили у НІХТ з метою визначення тактики
та проведення подальшого хірургічного лікування. Після ургентних операцій з приводу гострої
кишкової непрохідності, поширеного перитоніту
кишкові нориці виникли у 15 хворих. У 46 %
(7 з 15) випадків причиною розвитку нориць була
неспроможність швів анастомозів та механічне
пошкодження стінки під час вісцеролізу. У решті
випадків переконливих причин не було виявлено. Після планових операцій на порожнистих
органах травлення нориці виникли у 8 випадках,
основною причиною була неспроможність швів
анастомозів. У 2 випадках нориці виникли у пацієнтів з гігантськими рецидивними вентральними
грижами (защемлення кишки в грижевому мішку — 1, фіксація кишки до сітчастого трансплантату — 1); 2 товстокишкові нориці у хворих з деструктивним панкреатитом (пролежень від дренажа — 2); пошкодження ДПК під час правобічної
нефректомії — 1, перфорація дивертикула товстої
кишки — 2.
Критерієм виключення з досліджуваної групи
були нориці у пацієнтів з неспецифічним виразковим колітом (4), хворобою Крона (3) та кишкові
нориці, що виникли на фоні променевої терапії
(3). Соматичний статус пацієнтів та операційний ризик оцінювали за фізикальним статусом
ASA: у 21 пацієнтів класифіковано як ASA III,
у 9 пацієнтів як ASA IV. Тактику лікування
обирали дотримуючитсь принципів протоколу
«S-S-N-A-P» (Stabilization; control of Sepsis and
Skin care; Nutrition; definition of fistula Anatomy;
Plan to deal with the fistula) [9]. Після дообстеження та передопераційної підготовки, здебільшого, виконувались реконструктивні операційні втручання, які проводились у відділі хірургії
шлунково-кишкового тракту НІХТ ім. О. О. Шалімова. При високих норицях активно використовували можливості ендоскопічних методик, а
саме: стентування, кліпування, вакуумна терапія
«EndoVac». При товстокишкових норицях також
використовували ендоскопічне кліпування норицевого ходу зі сторони слизової оболонки кишки
та «EndoVac» терапію.
В обстежених нами пацієнтів з зовнішніми
кишковими норицями ознаки НДСТ виявлені у
27 (90 %) пацієнтів. Найчастіше зустрічались наступні фенотипічні синдроми НДСТ (діаграма 1).
1. Вісцеральний синдром (птоз органів травлення, органів малого тазу, нефроптоз, дискінезії порожнистих органів травлення, дуоденогастральний і гастроезофагеальний рефлюкси, недостатність сфінктерів, дивертикули стравоходу, грижі
стравохідного отвору діафрагми, грижі передньої
черевної стінки, випадіння прямої кишки; птоз,
пролапси статевих органів у жінок) — 25 хворих
(83,3 %);
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В обстежених нами пацієнтів з зовнішніми кишковими норицями ознаки
НДСТ виявлені у 27 (90%) пацієнтів. Найчастіше зустрічались наступні
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фенотипічні синдроми НДСТ (діаграма 1).
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Діаграма 1. Фенотипічні
синдроми НДСТ
у хворих
кишковими з
норицями
( %)
Діаграма1. Фенотипічні
синдроми
НДСТ
у зхворих
кишковими
норицями

2.(%)
Судинний синдром (ураження артерій елас- шкіри, рубці у вигляді «папіросного паперу» або
тичного, м’язового і змішаного типів: аневризми, з утворенням грубої рубцевої тканини, келоїдні
1. Вісцеральний
синдром
(птозвен:органів
травлення,
органів малого тазу,
патологічна
звивистість артерій;
ураження
рубці) —
9 хворих (30 %);
патологічна звивистість, варикозне розширення
НДСТ діагностували за напрацьованою методискінезії
травлення,
дуоденогастральний
веннефроптоз,
верхніх і нижніх
кінцівок,порожнистих
гемороїдальних, органів
дикою (патент
на корисну
модель № 120158 UA) і
стравохідних вен, варікоцеле; телеангіоектазіі) — який включає оцінку найбільш інформаційних
21 хворий
(70 %);
фенотипічних та вісцеральних
гастроезофагеальний
рефлюкси, недостатність
сфінктерів,та ультрасоноградивертикули
3. Аритмічний синдром (шлуночкова екстра- фічних ознак патології сполучної тканини [10].
систолія
різних градацій;
екстрасисдисплазії
оцінювали
за оригінальною
стравоходу,
грижіпередсердна
стравохідного
отворуСтупінь
діафрагми,
грижі
передньої
черевної
толія; пароксизмальні тахіаритмії; міграція во- клінічною скринінг-шкалою, напрацьованою на
дія стінки,
ритму; атріовентрикулярна
і внутрішньошлуоснові таблиці
критеріїв
вираженості
дисплазії
випадіння прямої
кишки; птоз, пролапси
статевих
органів
у жінок)
– 25
ночкові блокади; синдром подовження інтервалу сполучної тканини за Т.Ю. Смольновою (2003).
QT)хворих
— 21 хворих
%);
Оцінювали наявність фенотипічних та вісцераль(83,3(70%);
4. Вертебральний синдром (остеохондроз хреб- них ознак патології сполучної тканини, які роздіта, 2.нестабільність,
міжхребцеві(ураження
грижі, вертеляють
на малі (1 бал),м’язового
середні (2 бали)
та великі
Судинний синдром
артерій
еластичного,
і змішаного
бробазилярна недостатність; спондилолістез) — (3 бали). Сума балів до 8 відповідає легкому сту18 хворий
%);
пеню артерій;
тяжкості (незначна
НДСТ);
9 до 16 —
типів:(60
аневризми,
патологічна звивистість
ураження
вен:від
патологічна
5. Серцевий клапанний синдром (ізольовані та середнього ступеня тяжкості (помірна); від 17 і
комбіновані
пролапсиварикозне
клапанів серця,
міксома- більше
(виражена НДСТ)
[9].
звивистість,
розширення
вен— важкого
верхніхступеня
і нижніх
кінцівок,
тозна дегенерація клапанів) — 16 хворих (53,3 %);
Дослідження фенотипічних ознак НДСТ в гру6. Синдром патології суглобів (гіпермобіль- пі хворих з зовнішніми кишковими норицями
ність суглобів по P. Beighton, клишоногість, плос- показало (діаграма 2), що у 5 пацієнтів (16,6 %) —
костопість поздовжня, поперечна) — 12 хворих легкий ступінь НДСТ, у 12 (40 %) — середній та,
(40 %);
відповідно, у 10 пацієнтів (33,3 %) виявлено важ7. Бронхолегеневий синдром (трахеобронхіаль- кий ступінь НДСТ. У 3 хворих (10 %) ознаки пана дискінезія, трахеобронхомегалії, вентиляцій- тології сполучної тканини не виявлені.
ні порушення: обструктивні, рестриктивні, зміРівень сироваткового оксипроліну у групі пашані) — 11 хворих (36,6 %);
цієнтів без фенотипічних ознак дисплазії склав
8. Синдром імунологічних порушень (алергіч- (37,4±4,7) мкмоль/л, що на 76 % перевищує поний синдром, синдром імунодефіциту, автоімун- казники контрольної групи (21,2±0,8) мкмоль/л
ний синдром) – 11 хворих (36,6 %);
(табл. 1). Такі зміни, очевидно, зумовлені підви9. Торакодіафрагмальний синдром (астенічна щеною протеолітичною активністю у пацієнтів
форма грудної клітини, деформації грудної кліт- з кишковими норицями та неспроможністю швів
ки, деформації хребта, зміни стояння і екскурсіі анастомозів. Це підтверджує дані ряду авторів,
діафрагми) – 10 хворих (33,3 %);
що при кишкових норицях розвивається виражене
10. Дермальний синдром (тонка, легко ранима і стійке неузгодження в системі протеїнази — іншкіра, атрофічні стрії, підвищена розтяжність гібітори протеїназ плазми крові. Саме гіперактиK H A R K I V S U RG I C A L S C H O O L
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ступінь НДСТ, у 12 (40%) – середній та, відповідно, у 10 пацієнтів (33,3%)
виявлено важкий ступінь НДСТ. У 3 хворих (10%) ознаки патології сполучної
тканини не виявлені.

ОРИГІНА ЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
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Діаграма 2. Ступені тяжкості НДСТ у хворих з кишковими норицями

Діаграма2. Ступені тяжкості НДСТ у хворих з кишковими норицями
Рівень сироваткового
оксипроліну
групістановив
пацієнтів
без фенотипічних
вація протеолітичних
систем організму
на фоні у
гліканів
(76,18±4,8)
мкмоль/л, що віроредукції інгібіторного потенціалу розцінюється гідно, майже вдвічі більше за показники контознак
37,4±4,7ланок
мкмоль/л,
що на
76%(44,68±1,8)
перевищує
показники
як однадисплазії
з ключових склав
патогенетичних
ендо- рольної
групи
мкмоль/л.
При середгенної інтоксикації.
ньому ступені (111,62±5,5) мкмоль/л та тяжкоТаблиця 1
му(табл.
ступені 1).
(129,86±8,4)
мкмоль/л, очевидно,
що практично
контрольної групи (21,2±0,8 мкмоль/л)
Такі зміни,
в 3 рази перевищувало показники контрольної
Динаміка деяких показників метаболізму сполучної
тканини у хворих
з кишковими норицями
залежно від активністю
групи та більш
удвічі показники
пацієнтів з
зумовлені
підвищеною
протеолітичною
у ніж
пацієнтів
з кишковими
ступеню вираженості НДСТ (М±m)
кишковими норицями без клінічних ознак дисплазії.
Групи
Вільний
Глікозамінонорицями
таСтупені
неспроможністю
швів анастомозів.
Це підтверджує дані ряду
обстеження важкості НДСТ оксипролін у глікани у сечі
Отже,
пряма
кореляція рівня біохімічних марсироватці крові (мкмоль/л)
біодеградації колагену
та ступеня
тяжкості
(мкмоль/л)
авторів, що при кишкових
норицях керів
розвивається
виражене
і стійке
Легкий (n=5)
48,2±2,6*
76,18±4,8 **
НДСТ, яка діагностована на основі фенотипічних,
середнійв(n=12)
75,1±3,6**
111,62±5,5**
вісцеральних
проявів плазми
та інструментальних
обстенеузгодження
системі
протеїнази
- інгібітори
протеїназ
крові. Саме
Дослідна
важкий
(n=10)
114,3±3,9**
129,86±8,4**
жень може слугувати інформаційним діагностич(n=30)
Відсутні ознаки
ним критерієм
НДСТ
та використовуватись
37,4±4,7 *
61,32±4,1* організму
гіперактивація
протеолітичних
систем
на фоні
редукції
інгібіторногодля
НДСТ (n=3)
прогнозування
розвитку
та
перебігу
ускладнень
Контрольна
21,2±0,8
44,68±1,8
(n=20)
у хворих з кишковими норицями.
Аналіз хворих з різними ступенями тяжкості
Примітка: приведені тільки статистично значимі від- НДСТ свідчить, що вираженість проявів диспламінності (* р<0,05; ** р<0,01).
зії корелювала з важкістю та тривалістю перебігу
тонко-, товстокишкових нориць. Так, у групі із
При вивченні динаміки змін показників сиро- середньою (25,12±3,49) діб та тяжкою дисплазією
ваткового оксипроліну встановлено, що зростан- (28,19±4,06) діб середній ліжко-день перевищував
ня колагенолітичної активності рівня глікозамі- показники груп без ознак дисплазії (15,43±2,17) та
ногліканів та вільного оксипроліну мали прямий з легким ступенем дисплазії (18,34±2,9).
кореляційний зв›язок із ступенем тяжкості НДСТ.
Загальна летальність у дослідній групі (n=30)
Так, при легкому ступені НДСТ рівень сироват- становила 10 %, що дещо нижче літературних дакового оксипроліну становив (48,2±2,6) мкмоль/л, них — 16,5–57,5 % [6].
середньому ступені (75,1±3,6) мкмоль/л та тяжУ групі пацієнтів із середнім ступенем дисплакому ступені (114,3±3,9) мкмоль/л, що у 5,5 разу зії було зафіксовано 1 летальний випадок (8,3 %).
перевищувало показники контрольної групи та У групі хворих з тяжкою дисплазією було 2 леу 3 рази показники пацієнтів з кишковими нори- тальні випадки, що становить 20 %. Варто відцями без клінічних ознак дисплазії.
мітити, що у 4 хворих із 4 класом ASA і середПри вивченні динаміки змін показників рівня нім ступенем дисплазії зафіксовано 1 летальний
глікозаміногліканів у сечі також виявлено пря- випадок — 25 %, що практично відповідає літему кореляцію зі ступенем тяжкості НДСТ. Так, ратурним даним (22-30 %) [6, 12]. У хворих (5) з
при легкому ступені НДСТ рівень глікозаміно- аналогічним 4 класом ASA у групі з тяжкою дис8
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плазією летальність становила 40 %, що майже
вдвічі більше.
Це дозволяє стверджувати, що тяжчий ступінь
дисплазії сполучної тканини у хворих з кишковими норицями та однаковим соматичним статусом
(ASA 4) є несприятливою прогностичною ознакою та у 1,6 рази (на 62,5 %) збільшує частоту
летальних випадків.
Таким чином, проведені дослідження свідчать, що
наявність дисплазії сполучної тканини у хворих з
кишковими норицями є обтяжуючим коморбідним
фактором, що важко піддається лікуванню та супроводжується високими показниками летальності.
Наявність ознак НДСТ у таких хворих необхідно
враховувати при виборі хірургічної тактики та комплексного патогенетично обґрунтованого лікування.

Висновки
1. Найбільш інформаційними фенотипічними
маркерами НДСТ у хворих з кишковими норицями є: вісцеральний (83,3 %), судинний (70 %),
аритмічний (70 %) синдроми.
2. Наявність дисплазії сполучної тканини
у хворих з кишковими норицями є обтяжуючим
коморбідним фактором, що необхідно враховувати при виборі адекватної хірургічної тактики
та комплексного патогенетично обґрунтованого
лікування.
3. Тяжкий ступінь дисплазії сполучної тканини у хворих з кишковими норицями, є несприятливою прогностичною ознакою та у 1,6 разу
(на 62,5 %) збільшує частоту летальних
випадків.
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РОЛЬ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ
ТКАНИ В РАЗВИТИИ
ВНЕШНИХ КИШЕЧНЫХ
СВИЩЕЙ
О. Ю. Усенко, Я. Ю. Войтив

THE ROLE OF
UNDIFFERENTIATED
DYSPLASIA OF THE
CONNECTIVE TISSUE IN
THE DEVELOPMENT OF
THE ENTEROCUTANEOUS
FISTULA
O. Yu. Usenko, Ya. Yu. Voitiv

10

Резюме. Обследовано 30 больных с тонко-, толстокишечными
свищами, которые лечились в ГУ «НИХТ им. А.А. Шалимова »на
протяжении 2016-2019 гг. Выявлены наиболее информативные
фенотипические маркеры недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) у больных с кишечными свищами:
висцеральный (83,3 %), сосудистый (70 %), аритмический (70 %)
синдромы. Установлено, что прямая корреляция уровня биохимических маркеров биодеградации коллагена и степени тяжести
НДСТ может использоваться для прогнозирования развития и течения осложнений у больных с кишечными свищами. Выявлено,
что наличие дисплазии соединительной ткани у больных с кишечными свищами является отягчающим коморбидным фактором,
трудно поддается лечению и сопровождается высокими показателями летальности.
Тяжелая степень дисплазии соединительной ткани у больных
с кишечными свищами, является неблагоприятным прогностическим признаком и в 1,6 раза (на 62,5 %) увеличивает частоту
летальных исходов. Наличие признаков НДСТ у таких больных
необходимо учитывать при выборе адекватной хирургической
тактики и комплексного патогенетически обоснованного лечения.
Ключевые слова: недифференцированная дисплазия соединительной ткани, тонко- толстокишечные свищи, фенотипические
и биохимические маркеры, критерии диагностики, коморбидный
фактор.

Summary. Retro- and prospective trial was based on data about 30
patients, suffering entero-colocutaneous fistula, who were treated in
the Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology during
2016-2019. There was revealed, that the most informative phenotypical
markers of undifferentiated dysplasia of the connective tissue (UDCT)
in patients, with entero-colocutaneous fistula, are visceral (83,3 %),
vascular (70 %), arrhythmic (70 %) syndromes. There was founded,
that direct correlation between the level of biochemical markers of the
collagen biodegradation and the UDCT degree may be applied for prognostication of development and course of complications in patients, suffering entero-colocutaneous fistula. Severe degree of UDCT in the patients, entero-colocutaneous fistula, constitutes unfavorable prognostic
sign and enhances the mortality by 62.5 %. The presence of UDCT in
the patients winh entero-colocutaneous fistula is an aggravating comorbid factor that is difficult to be treated and accompanied by high rates
of lethality, which must be taken into account, choosing the adequate
surgical tactics and complex pathogenetically substantiated treatment.
Key words: undifferentiated dysplasia of connective tissue, enterocolocutaneous fistula, phenotypic and biochemical markers, diagnostic
criteria, comorbid factor.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНДОСКОПІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
ЖОВЧНИХ НОРИЦЬ
Реферат. Не дивлячись на великий досвід в біліарній хірургії,
загальна частота ятрогенних пошкоджень жовчних проток, що супроводжуються формуванням жовчних нориць, досягає 2 %.
Мета дослідження. Проаналізувати результати ендоскопічного
лікування хворих із жовчними норицями після холецистектомії.
Матеріали та методи досліджень. Вивчено результати
ендоскопічного лікування 19 пацієнтів із жовчними норицями, які
виникли після виконання холецистектомії. Жінок було 11 (57,9 %),
чоловіків – 8 (42,1 %).
Результати досліджень. Причиною утворення жовчної нориці
стала біліарна гіпертензія на фоні холедохолітіазу в 14 (73.6 %)
хворих. Для відновлення вільного пасажу жовчі в дванадцятипалу
кишку виконували ендоскопічну папілосфінктеротомію. Балонна літоекстракція проведена у 11 (57,9 %) хворих, ще у 3 (15,8 %)
хворих застосовано кошикову літоекстракцію. В 5 (26,3 %) хворих
виконано ендобіліарне дренування. Забезпечення ендобіліарної
декомпресії у всіх випадках нориць типу А приводило до припинення жовчотечі вже на наступну добу після операції.
Висновки. ЕРХПГ є високоефективним методом лікування жовчних нориць, що ідентифікує місце жовчотечі, а відновлення току
жовчі в дванадцятипалу кишку сприяє загоєнню нориці.
Ключові слова: жовчна нориця, ЕРХПГ, резидуальний
холедохолітіаз.

Вступ
Пацієнти з жовчнокам’яною хворобою (ЖКХ)
складають від 10 до 15 % дорослого населення
і близько 30 % з них оперуються [1, 6]. Холецистектомія є однією з найбільш частих операцій в
світі. Лапароскопічна холецистектомія (ЛХЕ), яка
покращила результати лікування ЖКХ, супроводжується збільшенням частоти ранніх біліарних
ускладнень, що визнає більшість дослідників. На
даний час, не дивлячись на великий досвід виконання лапароскопічних холецистектомій та велику кількість публікацій, загальна частота малих
та великих ятрогенних пошкоджень жовчних проток досягає 2 % [5, 6, 7].
Жовчотечі, що виникають в результаті малих
пошкоджень жовчних проток, частіше за все є результатом неспроможності культі міхурової протоки (КМП), пошкодження аберантних та субвезикальних проток. Найбільш частою причиною неспроможності КМП є біліарна гіпертензія
внаслідок резидуального холедохолітіазу [2, 3].
Однією з проблем діагностики холедохолітіазу
є відсутність високоточного та неінвазивного дослідження. УЗД, що є найкращим методом діагностики конкрементів жовчного міхура, діагностує холедохолітіаз тільки у 54–82 % хворих, що
залежить від професійності спеціаліста та умов
дослідження. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія (ЕРХПГ) виявляє до 98 % хворих з холедохолітіазом, але є інвазивною процедурою та може призвести до тяжких ускладнень
K H A R K I V S U RG I C A L S C H O O L
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у 3–6 % випадків [1, 4]. Такий ризик, звичайно, є
небажаний та неприйнятний у хворих з низьким
чи помірним ризиком холедохолітіазу. Тому слід
уникати проведення ЕРХПГ з діагностичною метою, та застосовувати його тільки для лікувальних втручань.
В останніх дослідженнях вказується, що жовчні нориці ускладнюють приблизно 1,2–2 % ЛХЕ
[3, 4, 5]. Важливим є факт, що процент ранніх післяопераційних ускладнень напряму залежить від
повноцінної передопераційної діагностики холедохолітіазу та його корекції, а також діагностики
супутніх захворювань органів черевної порожнини, що потребує удосконалення діагностичного
алгоритму та раціональних підходів до виконання
операцій.
Враховуючи відносну рідкість таких ускладнень, кожний окремий хірург та неспеціалізовані
клініки не мають достатнього досвіду їх лікування. Найчастіше лікування таких пацієнтів проводиться без дотримання певних алгоритмів, на
основі незначного попереднього досвіду. Це призводить до затягування надання кваліфікованої
допомоги, подовження лікування, гірших безпосередніх та віддалених результатів [5, 6].
Мета досліджень
Вивчити та проаналізувати результати лікування хворих із жовчними норицями після холецистектомії із застосуванням мініінвазивних
технологій.
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Матеріали та методи досліджень
Проаналізовано результати ендоскопічного лікування 19 пацієнтів із жовчними норицями, які
виникли після виконання холецистектомії. Всі
пацієнти лікувалися в центрі ендоскопічної хірургії з 2016р. по 2018р., що функціонує на базі 1
хірургічного відділення ОКУ «Лікарня швидкої
медичної допомоги» м. Чернівці. Жінок було 11
(57,9 %), чоловіків – 8 (42,1 %). Середній вік склав
63,2±11,28 років (від 38 до 84 років). У ранньому
післяопераційному періоді переведено до центру
ендоскопічної хірургії 14 (73,6 %) хворих, попередньо оперованих в інших лікарнях, зокрема 8
(42,1 %) з них – в умовах центральних районних
лікарень.
Із загальної кількості операцій холецистектомію в класичному виконанні проведено у 9
(47,3 %) хворих, стандартну 4-ох портову ЛХЕ
виконано у 10 (52,7 %) хворих. Дренування ложа
жовчного міхура інтраопераційно проводилося
у всіх хворих. Тому жовчотечі діагностовано як
підтікання жовчі назовні по дренажу черевної
порожнини у всіх випадках. Випадків жовчного
перитоніту не було. В однієї пацієнтки було верифіковано скупчення жовчі в підпечінковому
просторі (білома), що потребувало додаткового
дренування. В таблиці 1 показано покази до виконання холецистектомії.
Покази до холецистектомії в хворих
Гострий калькульозний холецистит,
в тому числі:
Флегмонозний
Гангренозний
Хронічний калькульозний холецистит

Таблиця 1

8 (42,1 %) хворих
5 (26,3 %) хворих
3 (15,8 %) хворих
11 (57,9 %) хворих

З метою встановлення причини жовчотечі хворим проведився комплекс діагностичні заходи,
що включав: загальні та біохімічні аналізи крові;
ультразвукове обстеження органів черевної порожнини; фістулохолангіографію; комп’ютерну
томографію органів черевної порожнини; магнітно-резонансну холангіопанкреатографію.
Результати досліджень та їх обговорення
Усім 19 хворим ЕРХПГ були виконані однією бригадою за допомогою відеоендоскопічного
комплекса Evis Exera II 180, («Olympus», Японія)
під контролем рентгенівського апарата Siremobil
2000 («Siеmens», Німеччина). Основним способом доступу до загальної жовчної протоки була її
канюляція з використанням стандартного папілотому та введенням провідника. В 2 випадках операцію виконано в 2 етапи, що пов’язано в першому випадку з неможливістю проведення типової
канюляції. На першому етапі проводена голкова
сфінктеротомія, а після трьох денного курсу протизапальної терапії повторне втручання виконано
в необхідному об’ємі.
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В другому випадку необхідність повторного
втручання була пов’язана з неможливістю проведення провідника вище місця пошкодження
спільної жовчної протоки, що вдалося виконати
на 2 етапі через 1 місяць (рис. 1, рис. 2).
Переважна більшість випадків післяопераційної жовчотечі мала 2 групу інтенсивності
(11 (57,9 %) хворих), дещо рідше – 1 групу
(5 (26,3 %) хворих) і ще рідше – 3 групу (3
(15,8 %) випадки) згідно критеріїв Morgenstern
L. Причини утворення жовчної нориці наведено
в таблиці 2.
Джерело жовчотечі
Джерело
Неспроможність КМП
Пошкодження аберантної
протоки
Протока ложа жовчного міхура
Крайове ушкодження холедоха
Повне пересічення холедоха

Таблиця 2

10 (52,7 %)
3 (15,8 %)

Тип за
Амстердамською
класифікацією
Тип А
Тип А

4 (21,1 %)
1 (5,3 %)
1 (5,3 %)

Тип А
Тип В
Тип D

Кількість
хворих

Як видно з таблиці найбільш частою причиною
стала неспроможність КМП. На другому місці — пошкодження протоки ложа жовчного міхура (рис. 3). Причиною утворення жовчної нориці
стала біліарна гіпертензія, що виникла на фоні
резидуального холедохолітіазу в 14 (73,6 %) хворих (рис. 4).
Для відновлення вільного пасажу жовчі в дванадцятипалу кишку (ДПК) виконували ендоскопічну папілосфінктеротомію у всіх випадках.
Балонна літоекстракція проведена у 11 (57,9 %)
хворих, ще у 3 (15,8 %) хворих застосовано кошикову літоекстракцію. В 5 (26,3 %) хворих для
успішного виконання літоекстракції доводилося
проводити балонну дилятацію сфінктера Одді та
термінального відділу холедоха. Ще в 5 (26,3 %)
хворих виконано ендобіліарне дренування поліпропіленовим стентом діаметром 10 Fr. Забезпечення ендобіліарної декомпресії у всіх випадках
жовчотеч типу А приводило до припинення або
різкого зменшення вже на наступну добу після
ЕРХПГ та загоєння нориці протягом кількох днів.
Також ліквідовувалися явища механічної жовтяниці – середній рівень білірубіну на 2 добу після
операції становив (26,3±4,18) мкмоль/л, порівнюючи з доопераційним рівнем (63,2±11,61) мкмоль/л.
На жаль, при виявленні пошкоджень холедоха, та
жовчотеч типу D (1 (5,3 %) хвора) ендоскопічні
методи не ефективні, а пацієнт потребує складних
реконструктивних операцій (рис 5).
Висновки
Таким чином ЕРХПГ є високоефективним методом лікування жовчних нориць, що дозволяє
оцінити цілісність магістральних жовчних проХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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Рис. 1. ЕРХПГ хворої Л. з крайовим пошкодженням холедоха: А – екстравазація контрасту з витіканням його через дренаж
підпечінкового простору; В – неможливість проведення провідника в проксимальний відділ холедоха, останній потрапляє
у вільну черевну порожнину

Рис. 2. ЕРХПГ цієї ж хворої через 1 місяць: А – формування стриктури холедоха; В – ендобіліарне дренування холедоха
поліпропіленовим стентом діаметром 10 Fr

Рис. 3. ЕРХПГ хворого П.: А – жовчотеча з протоки ложа жовчного міхура; В – ендобіліарне дренування холедоха
поліпропіленовим стентом діаметром 10 Fr
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Рис. 4. ЕРХПГ хворої К. Неспроможність КМП,
що спричинена резидуальним холедохолітіазом

Рис. 5. ЕРХПГ хворої У., повне пересічення холедоха, нориця
типу D

ток, наявність біліарної гіпертензії та резидуальних конкрементів. ЕРХПГ ідентифікує місце
жовчотечі, а виконання сфінктеротомії, дилята-

ції, літоекстракції чи ендобіліарного дренування
спрямовує тік жовчі в ДПК та сприяє загоєнню
нориці.
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Ya. V. Kulachek
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Реферат. Несмотря на большой опыт в билиарной хирургии, общая частота ятрогенных повреждений желчных протоков, сопровождающиеся формированием желчных свищей, достигает 2 %.
Цель исследования. Проанализировать результаты эндоскопического лечения больных с желчными свищами после холецистэктомии.
Материалы и методы исследований. Изучены результаты
эндоскопического лечения 19 пациентов с желчными свищами,
которые возникли после выполнения холецистэктомии. Женщин
было 11 (57,9 %), мужчин — 8 (42,1 %).
Результаты исследований. Причиной образования желчного свища стала билиарная гипертензия на фоне холедохолитиаза
в 14 (73.6 %) больных. Для восстановления свободного пассажа
желчи в двенадцатиперстную кишку выполняли эндоскопическую
папиллосфинктеротомия. Баллонная литоэкстракция проведена
у 11 (57,9 %) больных, еще у 3 (15,8 %) больных применен корзинный литоэкстракция. В 5 (26,3 %) больных выполнена ендобилиарне дренирования. Обеспечение ендобилиарнои декомпрессии во
всех случаях свищей типа А приводило к прекращению жовчотечи
уже на следующие сутки после операции.
Выводы. ЭРХПГ является высокоэффективным методом лечения желчных свищей, идентифицирует место жовчотечи, а восстановление тока желчи в двенадцатиперстную кишку способствует
заживлению свища.
Ключевые слова: желчный свищ, ЭРХПГ, резидуальный холедохолитиаз.

Abstract. Despite the great experience in biliary surgery, the total
frequency of iatrogenic bile duct lesions, accompanied by the formation
of biliary fistulas, reaches 2 %.
The aim of the study is to analyze the results of endoscopic treatment
of patients with biliary fistulas after cholecystectomy.
Materials and methods of research. The results of endoscopic
treatment of 19 patients with biliary fistulas that occurred after
cholecystectomy were studied. Women were 11 (57. 9%), men –
8 (42.1 %).
Research results. The reason of the formation of bile fistula was
biliary hypertension in case of choledocholithiasis in 14 (73.6 %)
patients. Endoscopic papillosphincterectomy was performed to restore
the free passage of bile into the duodenum. Lithoextraction with balloon
was carried out in 11 (57.9 %) patients, and in 3 (15.8 %) patients was
used litoextraction with basket. Endobiliary drainage was performed in
5 (26.3 %) patients. Conducting decompression of bile ducts in all cases
of type A fistulas resulted in the cessation of bile fistula the day after
surgery.
Conclusions. ERCP is a highly effective method for treating biliary
fistulas, which identifies the location of leakage of bile, and restoring of
bile flowing to the duodenum helps to heal the fistula.
Key words: biliary fistula, ERCP, residual choledocholithiasis.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
ЯЗВЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ
С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ

Резюме. Нами проанализированы результаты оперативного лечения 28 пациентов с желудочно-кишечными кровотечениями
язвенной этиологии. Категория из 16 больных, у которых течение
основного заболевания отягощено кардиоваскулярной патологией
и группа сравнения — 12 пациентов. Резекционные методы применялись у 9 больных (32,2 %), из которых — 1 (3,6 %) резекция желудка по Ру, 1 (3,6 %) — субтотальная резекция желудка, 7 (25 %)
резекций желудка по Бильрот-II, из которых 1 пациент (3,6 %)
с локализацией язвы в двенадцатиперстной кишке и 6 (21,4 %) —
с желудочной локализацией. Паллиативные методы оперативного лечения наблюдались у 7 больных (25 %), из них гастротомия,
прошивание кровоточащей язвы – у 6 пациентов (21,4 %) и 1 операция (3,6 %) в объеме прошивания язвы гастроэнтероанастомоза.
Так же выполнялись оперативные вмешательства, которые можно назвать условно-радикальными. Иссечение язвенного дефекта
с пилоропластикой по Финнею и Гейнеке-Микуличу наблюдались
у 2 (7,1 %) и 6 (21,4 %) пациентов, антрумэктомия из стволовой
ваготомией — у 4 пациентов (14,3 %). Общая послеоперационная
летальность у больных с желудочно-кишечными кровотечениями
язвенного генеза составила в 10,7 %. Послеоперационная летальность в группе больных с сопутствующей кардиоваскулярной патологией 12,5 %, в группе сравнения 8,33 %.
Ключевые слова: желудочно-кишечные кровотечения, кардиоваскулярная патология, послеоперационная летальность.

Введение
Желудочно-кишечные кровотечения являются
важной проблемой в ургентной хирургии органов
брюшной полости. Особая категория больных —
лица высокого операционного риска. Данная группа представлена пациентами как из хронической
кардиоваскулярной патологией, так и с острыми
инфарктами миокарда, аритмиями различного генеза, острыми нарушениями мозгового кровообращения, состояниями после аортокоронарного
шунтирования, шунтирования почечных артерий.
Наиболее частой причиной летального исхода является рецидив кровотечения. На сегодняшний
день решение проблемы гастродуоденальных кровотечений стало возможным благодаря развитию
эндоскопии. С помощью данного метода врач может идентифицировать локализацию источника,
размеры, эндоскопическую характеристику, выполнить профилактику рецидива кровотечения
или эндоскопический гемостаз с последующим
контролем эффективности. Эндоскопия является
малоинвазивным методом в лечении гастродуоденальных язв, уменьшая при этом проведение
операций на высоте кровотечения.
Тем не менее остается высоким показатель
послеоперационной летальности, в частности
16

у больных с кардиоваскулярной патологией, которая составляет 20-50 % по данным многих авторов, таких как Березницкий Я.С., Шепетько Е.Н.,
Братусь В.Д., Фомин П.Д., Бойко В.В., Матвийчук Б.О. [1,2].
Показания к операции вырабатывают исходя из прогноза рецидива кровотечения и оценки
витальных функций больных. Сопутствующая
патология, в свою очередь, заставляет сдержаннее относиться к оперативным вмешательствам
по поводу рецидива кровотечения. При подозрении последнего выполняют повторные ЭГДС с
проведением местного гемостаза, которые дают
возможность оперировать в отсроченном периоде, после нормализации витальных показателей,
либо, при неуспешном гемостазе - на высоте кровотечения, то есть в экстренном порядке.
Большую часть в структуре оперативных вмешательств занимают резекционные методы. Паллиативные методы, в основном, не применяются
из-за отсутствия радикального устранения морфологического субстрата заболевания и наличия
послеоперационных осложнений, которые являются техническими – прорезывание швов, несостоятельность гастротомической или дуоденотомической раны, рецидив кровотечения из данной
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зоны, стенозирование пилородуоденального канала, за счет чего повышается послеоперационная
летальность [3].
Цель исследований
Определение особенностей лечебной тактики
при желудочно-кишечном кровотечении у больных с сопутствующей кардиоваскулярной патологией, выбора хирургического метода лечения.
Материалы и методы исследований
Проанализировали лечебно-диагностическую
тактику у больных с гастродуоденальными кровотечениями (n=488), в частности с патологией
сердечно-сосудистой системы (n=329) в КУ «Днепровская КОСМП» ДГС в период за 2017 год.
Прооперировано 28 пациентов. Данные распределили на две группы: I – оперированные пациенты
с кардиоваскулярной патологией (n=16) - 57,14 %,
II – группа контроля (n=12) – 42,86 %. Женщин —
6 (21,4 %), мужчин — 22 (78,6 %), средний возраст
которых составлял — 55 лет. Самому старшему
было 86 лет, младшему — 26 лет.
Обработка проведена с использованием статистических программ и методов: общеклинических — эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с
определением локализации, размеров дефектов
и состояния местного гемостаза; лабораторных
методов — общий клинический анализ крови
— гемоглобин, количество эритроцитов, цветовой показатель, гематокрит. Статистическую обработку материалов исследования проводили с
использованием методов биостатистики, которые
были включены в пакет программ Statistica 6.1.
Для оценки вероятности различий средних величин — критерий достоверности (р) по Стьюденту
для несвязанных совокупностей, характеристика
стандартного отклонения выборочного среднего
осветлена с помощью стандартной ошибки средней (±m). Для построения диаграмм использовали Microsoft Excel 2013.

рации, которые можно назвать условно-радикальными. Иссечение язвенного дефекта с пилоропластикой по Финнею и Гейнеке-Микуличу — у
2 (7,14 %±4,87 %) и 6 (21,43 %±7,75 %) пациентов,
антрумэктомия из стволовой ваготомией — у 4
пациентов (14,29 %±6,61 %).
У пациентов с желудочно-кишечными кровотечениями, которые страдают патологией сердечно-сосудистой системы, большая и массивная
кровопотери наблюдалась у 6 (37,50 %±12,10 %)
и 2 (12,5 %±8,27 %) пациентов соответственно, средняя степень наблюдалась у 4 больных
(25 %±10,83 %), малая степень кровотечения была
выявлена у 4 пациентов и составляла 25 %±10,83.
У больных группы контроля большая степень
кровопотери определялась у 6 (50 %±14,43),
средняя – у 5 (41,67 %±14,23 %), малая – у 1
(8,33 %±7,98 %), массивная – не наблюдалась
(р>0,05). Рассмотрев тактику оперативного лечения можно указать на следующие моменты:
6 пациентов с кардиоваскулярной патологией,
имеющие большую степень кровопотери, были
оперированы: 1 (16,67 %±15,22 %) – активная тактика и радикальная методика, 2 (33,33 %±19,24 %)
– активная тактика, условно-радикальная методика, 1 (16,67 %±15,22 %) – активная тактика и
паллиативная методика, 2 (33,33 %±19,24 %) – активно-выжидательная и радикальная. Пациенты
с массивной кровопотерей: 2 пациента (100 %)
– активно-выжидательная тактика и условно-радикальная методика. Из группы контроля с большой степенью кровопотери оперированы 6 пациентов: 2 (33,33 %±19,24 %) – активная тактика и
паллиативная методика, 1 (16,67 %±15,22 %) – активная тактика условно-радикальная методика,
2 (33,33 %±19,24 %) – активно-выжидательная
тактика и радикальная методика и 1 пациент
(16,67 %±15,22 %) – активно-выжидательная тактика и условно-радикальная методика (рис. 1).
35,00%
30,00%

Результаты исследования и их обсуждение
Проанализировав результаты оперированных
28 пациентов по поводу гастродуоденального
кровотечения за 2017 год, установили, что резекционные методы применялись у 9 больных
(32,14 %±8,83 %), из них – резекция желудка по
Ру – 1 (3,57 %±3,51 %), 1 (3,57 %±3,51 %) субтотальная резекция желудка, 7 (25 %±8,18 %) резекций желудка по Бильрот-II, из которых 1 пациент
(3,57 %±3,51 %) – с локализацией язвы в ДПК и
6 (21,43 %±7,75 %) – с желудочной локализацией. Паллиативные методы оперативного лечения
были использованы у 7 больных (25 %±8,18), из
них гастротомия, прошивание кровоточащей язвы – у 6 пациентов (21,43 %±7,75 %) и 1 операция
(3,57 %±3,51 %) в объеме прошивания язвы гастроэнтероанастомоза. Так же выполнялись опе-

Рис.1. Расспределение
тактики
и методики оперативных
Оценили
состояние местного
эндоскопического
гемостаза кровотечения по
вмешательств у групп пациентов с кардиоваскулярной
классификации
Forrest
[4,5].
Пациентов
с
сопутствующей
кардиоваскулярной
патологией и группы сравнения с большой кровопотерей
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составляет 31,25%±11,59, нестабильный гемостаз с высоким риском
17 развития
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Активная тактика, условно-радикальная методика
Активная тактика, радикальная методика
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патологией – 16. Активное кровотечение F I определялось у 5 пациентов, что
рецидива кровотечения F II – у 9 пациентов (56,25%±12,40), стабильный
гемостаз F III – у 2 пациентов (12,5%±8,27). В группе сравнения 12 человек.
Из них F I определялось у 3 пациентов, что составляет 25%±12,5, F II – у 8

ОРИГІНА ЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Оценили состояние местного эндоскопического гемостазом F III. В течении 2–4 суток от момента
гемостаза кровотечения по классификации Forrest поступления прооперировано 1 (6,25 %±6,05 %)
[4,5]. Пациентов с сопутствующей кардиоваску- пациент с F I, 3 (18,75 %±9,76 %) пациента с F II и 1
лярной патологией – 16. Активное кровотечение (6,25 %±6,05 %) — с F III. На 5–8 сутки выполнено
F I определялось у 5 пациентов, что составляет оперативное вмешательство у 1 (6,25 %±6,05 %)
31,25 %±11,59 %, нестабильный гемостаз с высо- пациента с F I и 2 (12,5 %±8,27 %) — с F II. Что
ким риском развития рецидива кровотечения F касается группы контроля – то в первые сутки
II – у 9 пациентов (56,25 %±12,40 %), стабильный прооперировано 3 (25 %±12,5 %) пациента с акгемостаз F III – у 2 пациентов (12,5 %±8,27 %). тивным кровотечением F I, 3 (25 %±12,5 %) — с
В группе сравнения 12 человек. Из них F I опреде- нестабильным гемостазом и высоким риском разлялось у 3 пациентов, что составляет 25 %±12,5 %, вития кровотечения F II, 1 (8,33 %±7,98 %) — со
F II – у 8 пациентов (66,67 %±13,61 %), а F III – у стабильным гемостазом F III. В течении 2-4 суток
1 пациента (8,33 %±7,98 %) (р>0,05). На «высоте» от момента поступления выполнены оперативные
кровотечения прооперировано в группе пациен- вмешательства 4 (33,33 %±13,61) пациентам с F II.
тов с сопутствующей патологией сердечно-со- На 5–8 сутки оперирован 1 (8,33 %±7,98 %) пацисудистой системы 5 (31,25 %±11,59 %) человек. ент с F II.
Активная тактика применялась у 3 (18,75 %±9,71 %)
Выделив группу пациентов с сопутствующей
пациентов, из них 1 (6,25 %±6,05 %) паллиа- кардиоваскулярной патологией и группу сравтивный метод оперативного вмешательства нения, можно проследить следующее. Оперирои 2 (12,5 %±8,27 %) — условно-радикаль- ванная категория пациентов с патологией сердечных. Активно выжидательная тактика — у 2 но-сосудистой системы составляет 16 человек.
(12,5 %±8,27 %) больных, из них паллиативный Объемы операций распределились следующим
метод – 1 (6,25 %±6,05 %) пациент, условно ради- образом: резекционные методики применялись
них паллиативный метод – 1 (6,25%±6,05) пациент, условно радикальный – 1
кальный — 1 пациент (6,25 %±6,05 %).
хирургами в 5 случаях (31,25 %±11,59 %), из них
пациент
Что (6,25%±6,05).
касается группы сравнения – то все па- резекция желудка по Ру – 1 (6,25 %±6,05 %), рециенты были прооперированы согласно ак- зекция желудка по Б-II с локализацией язвенЧто касается группы сравнения – то все пациенты были прооперированы
тивной тактики, паллиативных операций – ного дефекта в двенадцатиперстной кишке — 1
согласно
тактики,
операций – 2—(16,67%±10,76),
2 (16,67активной
%±10,76
%), паллиативных
условно-радикальная
(6,25 %±6,05 %), резекция желудка по Б-II с лоусловно-радикальная
1 (8,33%±7,98)
(рис. 2).
1 (8,33 %±7,98 %)– (рис.
2).
кализацией язвы в желудке – 3 (18,75 %±9,76 %).
Паллиативные операции наблюдались в 4 слу18,00%
чаях (25 %±10,83 %). Гастротомия, прошивание
16,00%
язвенного дефекта – 3 (18,75 %±9,76), прошивание
14,00%
язвы гастроэнтероанастомоза – 1 (6,25 %±6,05 %).
12,00%
Условно радикальные операции выполнены
10,00%
7 пациентам (43,75 %±12,40 %). Иссечение яз8,00%
венного дефекта с пилоропластикой по Фин6,00%
нею — 2 (12,5 %±8,27 %), иссечение язвенного
4,00%
дефекта с пилоропластикой по Гейнеке-Микуличу — 4 (25 %±10,83), антрумэктомия, СтВ — 1
2,00%
(6,25 %±6,05 %). Группа сравнения составляла
0,00%
Пациенты с
Группа сравнения
12 человек. У них резекционные операции прикардиоваскулярной
патологией
менялись у 4 пациентов (33,33 %±13,61 %), из
Активная тактика, паллиативная методика
которых резекция желудка по Бильрот-II выполАктивная тактика, условно-радикальная методика
нена 3 пациентам (25 %±12,5 %), а субтотальная
Активно-выжидательная тактика, паллиативная методика
резекция желудка была выполнена 1 пациенту
Активно-выжидательная тактика, условно-радикальная методика
(8,33 %±7,98). Паллиативные методы оперативного лечения были использованы у 3 пациентов
Рис.2. Распределение тактики и методики оперативных
(25 %±12,5 %): гастротомия, прошивание крововмешательств у больных с кардиоваскулярной патологией
точащей язвы. Условно радикальные операции
и
группы
сравнения,
которые
боли
прооперированы
Предоперационный период составлял от 2 часов до 8 суток. Из группы
на «высоте» кровотечения
выполнены 5 пациентам (41,67 %±14,23 %), 2 из
пациентов с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы
(n=16)— пилоропластика по Гейнеке-Микуликоторых
в течении
первых суток прооперировано
3 (18,75%±9,76)
с активным
Предоперационный
период составлял
от 2пациента
ча- чу
(16,67 %±10,76 %), 3 (25 %±12, %) - антрумэктосов до 8 суток.
группы пациентов
с сопутствуСтВ (р>0,05).
кровотечением
F I, Из
4 (25%±10,83)
– с нестабильным
гемостазом мия,
и высоким
ющей патологией сердечно-сосудистой системы
Исходя из вышеизложенного можно сказать
риском развития рецидива кровотечения F II, 1 (6,25%±6,05) – со стабильным
(n=16) в течении первых суток прооперировано 3 о том, что в структуре оперативного лечения
гемостазом
F III.
В течении
2-4 суток
от момента поступления
(18,75 %±9,76)
пациента
с активным
кровотеченигруппы пациентов с сопутствующей патологием
F
I,
4
(25
%±10,83
%)
–
с
нестабильным
гемо- пациента
ей сердечно-сосудистой
системы резекционные
прооперировано 1 (6,25%±6,05) пациент с F I, 3 (18,75%±9,76)
с F II
стазом
и
высоким
риском
развития
рецидива
крои
паллиативные
распредилились
следующим оби 1 (6,25%±6,05) – с F III. На 5-8 сутки выполнено оперативное вмешательство
вотечения F II, 1 (6,25 %±6,05 %) – со стабильным разом — 31,3 и 25 % соответственно. Тогда, как
у 1 (6,25%±6,05) пациента с F I и 2 (12,5%±8,27) - с F II. Что касается группы
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пилоропластика по Гейнеке-Микуличу (16,67%±10,76), 3 (25%±12,%) антрумэктомия, СтВ (р>0,05).
Исходя из вышеизложенного можно сказать ORIGINAL
о том, что RESEARCHES
в структуре
оперативного лечения группы пациентов с сопутствующей патологией
сердечно-сосудистой системы резекционные и паллиативные распредилились

условно радикальные
методы
и со- как которые
следующим
образом – 31,3%
и 25% превалируют
соответственно. Тогда,
условно

включают в себя антикоагулянты, анставляют
43,8
%.
В
группе
сравнения,
радикальтиагреганты,
которые влияют на реологические
радикальные методы превалируют и составляют 43,8%. В группе сравнения,
ные и условно радикальные распределили 33,3 свойства крови, а также наличием послеоперацирадикальные и условно радикальные распределили 33,3% и 41,7%
и 41,7 % соответственно. Паллиативные методы онных осложнений – несостоятельность анастосоответственно.
Паллиативные
методы
– 25%. Графически
данные
— 25 %. Графически
данные
наблюдения
можно моза,
рецидива кровотечения.
изобразить
следующим
образом образом
(рис. 3).
Актуальным остается вопрос предоперационнаблюдения
можно
изобразить следующим
(рис. 3).
ной подготовки и послеоперационной терапии с
50,00%
учетом сопутствующей патологии, так как они
45,00%
оказывают влияние на характер течения и про40,00%
должительность послеоперационного периода [8].
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1. Высокая частота выявления кардиоваскуляр15,00%
ной патологии у больных с желудочно-кишечны10,00%
ми кровотечениями играют решающую роль при
5,00%
выборе лечебной тактики и метода оперативного
0,00%
вмешательства.
Группа пациентов с
Группа сравнения
кардиоваскулярной
2. При острой кардиоваскулярной патологии
патологией
(острый
инфаркт миокарда, мерцательной аритмии,
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IN PATIENTS WITH
CARDIOVASCULAR
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Резюме. Нами проведений аналіз результатів оперативного лікування 28 пацієнтів зі шлунково-кишковими кровотечами виразкової етіології. Категорія із 16 хворих, у яких перебіг основного захворювання ускладнений кардіоваскулярною патологією
і 12 пацієнтів — група порівняння. Резекційні методи застосовувалися у 9 хворих (32,2%), з них — 1 (3,6%) резекція шлунку за
Ру, 1 (3,6%) субтотальна резекція шлунку, 7 (25%) резекцій шлунку за Більрот-II, із яких 1 пацієнт (3,6%) з локалізацією виразки
в дванадцятипалій кишці і 6 (21,4%) — зі шлунковою локалізацією. Паліативні методи оперативного лікування спостерігалися
у 7 хворих (25%), із яких гастротомія, прошивання виразки — у
6 пацієнтів (21,4%), і 1 операція (3,6%) в обсязі прошивання виразки гастроентероанастомозу. Також виконувалися оперативні
втручання, які можна назвати умовно-радикальними. Висічення
виразкового дефекту з пилоропластикою за Фінеєм і Гейнеке-Мікулічем спостерігалися у 2 (7,1%) і 6 (21,4%) пацієнтів, антрумектомія зі стовбуровою ваготомією — у 4 пацієнтів (14,3%). Загальна
післяопераційна летальність у хворих зі шлунково-кишковими
кровотечами виразкового генезу склала 10,7%. Післяопераційна
летальність в категорії хворих із супутньою кардіоваскулярної патологією 12,5%, у групі порівняння – 8,33%.
Ключові слова: шлунково-кишкові кровотеча, кардіоваскулярна
патологія, післяопераційна летальність.

Summary. We analyzed the results of surgical treatment of 28 patients with gastrointestinal bleeding of ulcerative etiology. There are
group of 16 patients in whom the underlying disease burdened by
cardiovascular pathology and control group 12 patients. Resection
techniques were used in 9 patients (32.2%), of them — Roux stomach
resection - in 1 patient (3.6%), 1 patient (3.6%), to whom performed
subtotal gastric resection, Billroth II stomach resection — 7 patients
(25%), of which 1 patient (3.6%) in which the ulcer was localized in the
duodenum and 6 (21.4%) — with gastric localization. Palliative surgical
treatment methods performed in 7 patients (25%), there are gastrotomy,
bleeding ulcer closure in 6 patients (21.4%), and 1 operation (3.6%) is
closure gastrojejunostomy ulcer. The same operations performed, which
were conditionally radical. Excision of the ulcer with pyloroplasty according to Finney and Heineke-Mikulich observed in 2 (7.1%) and
6 (21.4%) patients, antrumectomy plus truncal vagotomy — in 4 patients (14.3%). The general postoperative mortality in patients with
gastrointestinal bleeding of the ulcerative origin was 10.7%. Postoperative mortality in the group of patients with concomitant cardiovascular
pathology was 12.5%, in the control group — 8.33%.
Key words: gastrointestinal bleeding, cardiovascular pathology,
postoperative mortality.
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Резюме. Неспроможність колоректального анастомозу (КА) після резекції прямої та сигмоподібної кишки є ускладненням, що
підвищує післяопераційну летальність та терміни госпіталізації пацієнтів. Одним з напрямків дослідження сучасної хірургії
є оцінка і удосконалення методів накладання анастомозу, в т.ч.
степлерного, що дозволило б знизити ризик неспроможності КА
та уникнути протективної, але дуже дискомфортної стоми. На
сьогоднішній день консенсусу з цього питання немає. Нами був
проведений аналіз результатів оперативного лікування 92 хворих
після резекції прямої та сигмоподібної кишки. Основну групу
склали 32 (32,98 %) хворих, яким була виконана лапароскопічна
резекція прямої та сигмоподібної кишки з модифікованим анастомозом, контрольну – 60 (65,22 %) пацієнтів після стандартної лапаротомної резекції. У 7,61 % хворих обох груп в інтраопераційному
і ранньому післяопераційному періоді спостерігався ряд специфічних ускладнень, пов›язаних з самим оперативним втручанням
без статистично значущої різниці між групами. Запропонована
модифікація анастомозу з підкріпленням лінії степлерного шва
серосерозними швами та відеоректоскопічним оглядом накладеного анастомозу дозволила уникнути неспроможності анастомозу
у всіх пацієнтів.
Ключові слова: лапароскопічна резекція, колоректальний анастомоз, неспроможність анастомозу, підкріплення анастомозу,
оцінка анастомозу.
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Вступ
Неспроможність та стриктура колоректального анастомозу – два найбільш значущих ускладнення, що мають високу летальність, значно погіршують життя пацієнтів у післяопераційному
періоді та в значній мірі впливають на тривалість
перебування в стаціонарі. Неспроможність може
також підвищити ризик місцевого рецидиву пухлини [1]. Ризик неспроможності після передньої
резекції коливається від 1 до 30 % та зростає при
ургентних втручаннях [2, 3]. Рівень смертності
при цьому складає 6–22   % [4,5]. Деякі автори
поділяють неспроможність анастомозів на три
групи: рентгенологічні (без клінічних проявів),
клінічно незначущі (втручання не потрібно), і клінічно значущі (необхідне втручання). Ще одним
поширеним ускладненням, виявленим у 3-30 %,
є доброякісна стриктура анастомозу [7,8]. Місцевий рецидив пухлини є причиною 25  % розвитку
стриктур [9]. Найбільшою мірою це відноситься
для середньої та нижньої треті прямої кишки [10].
У розвитку неспроможності анастомозів або
стриктур відіграють роль кілька факторів. Вони можуть бути модифікуємі або немодифікуємі.
Фактори можна розділити на загальні: вік, стать,
ожиріння, цукровий діабет, куріння, захворювання легенів, харчування, переливання рідини,
тривалість операції, довгострокова терапія кортикостероїдами, нестероїдні протизапальні засоби,
оцінка за ASA; та місцеві: операція, рівень анастоK H A R K I V S U RG I C A L S C H O O L
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мозу, тип анастомозу, навантаження на анастомоз,
кровопостачання анастомозу, зшивання (кільця
резекції, перетин, подвійне зшивання, механічні
сили), променева терапія, тест на витік повітря,
стома [11, 12, 13, 14].
До модифікуємих факторів що зменшують частоту неспроможності і стриктури відносяться
припинення куріння, харчова підтримка і таргетна рідинна терапія. До контрольованих хірургом
модифікуємих місцевих факторів відносять натяг
на анастомозі, кровопостачання, використання
степлера, накладання стоми і тест на витік повітря. Променева терапія повинна визначатися доабо післяопераційним стадіюванням, а тип оперативного втручання та рівень анастомозу залежить
від локалізації пухлини. Серед численних причин виникнення неспроможності колоректального анастомозу найбільш важливою є хірургічна
техніка тому рівень розвитку ускладнень, що повідомляється окремими авторами має досить широкий діапазон (0–30 %) [15].
При порівнянні лапароскопічної та відкритої
хірургії при раці прямої кишки не виявлено статистичної різниці в неспроможності анастомозу.
Проте останні дослідження показали, що рівень
неспроможності після лапароскопічної операції
залишається низьким, приблизно на рівні 1–19 %
[16, 17].
Деякі дослідження показують, що формування
протективної стоми (ПС) не зменшує ризик ви21

ОРИГІНА ЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

никнення неспроможності або стриктури, однак
може відігравати роль у зменшенні певних несприятливих наслідків, таких як розвиток сепсису або непрохідності від стриктури анастомозу.
Ілеостома зазвичай формується у пацієнтів,
які отримували тривалу хіміопроменеву терапію, яким сформовано колоанальний анастомоз або низький колоректальний анастомоз, та
з пов›язаними системними захворюваннями.
У порівнянні з чисто хірургічним втручанням, передопераційна коротко або довгострокова променева терапія збільшила кількість неспроможності
та терміни перебування в стаціонарі, незалежно
від того, чи була протективна ілеостома [18].
Kim et al. рекомендують ілеостомію у пацієнтів
із середньо і нижньоампулярним раком прямої
кишки, де використовувались кілька лінійних
степлерів [19]. Голландське дослідження TME
продемонструвало більш низьку кількість повторного хірургічного втручання у пацієнтів з протективною ілеостомою. ПС також може призводити
до стома-асоційованих ускладнень, а обов›язкова
операція закриття стоми пов›язана з можливою
додатковою летальністю, ускладненнями та фінансовими затратами. Крім того, так звані тимчасові ПС, як правило, залишаються на місці набагато довше, ніж спочатку передбачалося, особливо у
пацієнтів із стриктурою, а у пацієнтів із тяжкими
супутніми системними захворюваннями вони можуть навіть залишатися назавжди [20].
З початку широкого застосування зшиваючих
апаратів, хірурги шукали методи та засоби підкріплення скріпкового кишкового шва з перспективою зниження рівня неспроможності таких анастомозів. Для цього використовували біологічні
клеї, стентування анастомозів, додаткове підкріплення анастомозу вузловими швами. Проте, на
сьогоднішній день немає консенсусу щодо вибору
методу, що знизив би ризик неспроможності колоректального анастомозу, а найбільш часто застосовуємий метод – накладання повної протективної ілеостоми. На сьогоднішній день немає чітких
даних, що додаткове підкріплення степлерного
анастомозу одним з вище зазначених способів
достовірно знижує ймовірність розвитку неспроможності. Merad et al. досліджували оментопластику після резекції товстої або прямої кишки в
проспективному рандомізованому дослідженні,
включаючи 712 пацієнтів [21]. Вони не виявили
реальних переваг для оментопластики. Більш того, це несе потенційні ризики, такі як вторинна
інфекція при некрозі трансплантата на ніжці і
пізню кишкову непрохідність. Кілька армуючих
матеріалів були перевірені на їх ефективність
у зменшенні неспроможності. Біоабсорбційні
Seamguard, Histoacryl Blue, Duraseal (поліетиленгліколь) і TissuCol (фібриновий клей) мають деякі
позитивні повідомлення. Huh et al. повідомили,
що після лапароскопічної резекції прямої кишки
22

при раці не було виявлено клінічно значущої різниці у неспроможності між групою фібринового
клею (5,8 %) і без (10,9 %; P=0,169) [22].
Одним з перспективних сучасних методів є
оцінка перфузії анастомозу за допомогою indocyanine green (ICG). Але виконання цього методу
потребує спеціалізованого обладнання та ускладнюється відсутністю чіткої класифікації порушень в анастомозі і приєднаних до неї тактичних
рішень. Єдиним доступним методом залишається
візуальна оцінка анастомозу з допомогою фіброколоноскопа або відеоколоноскопа, що в свою
чергу потребує наявності у лікаря спеціалізації з
ендоскопії [23].
Таким чином, проблема неспроможності колоректального анастомозу у світовій літературі на
сьогоднішній день є досить актуальною, та вимагає подальшого дослідження питання та розробки
методів профілактики неспроможності колоректального анастомозу, інтраопераційної візуальної
оцінки його якісних характеристик.
Мета досліджень
Дослідити ефективність розробленої модифікації способу формування лапароскопічного колоректального анастомозу при лапароскопічній
резекції сигмоподібної та прямої кишки.
Матеріали та методи досліджень
З метою оцінки безпосередніх результатів виконання оперативного втручання нами був проведений аналіз хірургічного лікування 92 хворих
раком верхньої та середньої третини прямої та
сигмоподібної кишки у 2–3 стадії захворювання,
неускладненої, без хіміорадіотерапії в анамнезі
та з накладанням колоректального анастомозу у
межах 4Ц10 см від анусу без протективної ілеостоми. Основну групу склали 32 (32,98 %; чоловіків — 13 (40,63 %), жінок – 19 (59,37 %)) хворих, яким була виконана лапароскопічна резекція
прямої та сигмоподібної кишки в модифікації
клініки, контрольну — 60 (65,22 %; чоловіків —
31 (51,67 %), жінок — 29 (48,33 %)) хворих,
яким виконано класичну відкриту резекцію прямої та сигмоподібної кишки. Розроблена в клініці модифікація методу формування лапароскопічного колоректального анастомозу та його
інтраопераційної оцінки полягає в тому, що лапароскопічно лінія степлерного шва додатково
підкріплюється окремими вузловими серозном’язовими швами (вікріл 3/0) у кількості 5–8 на
відстані 4–6 мм один від одного. Для оцінки
анастомозу в анальний отвір вводиться звичайний 10 мм лапароскоп з інсуфляцєю СО2 на рівні 6 мм вод.ст. (рис. 1), що дозволяло виявити
і усунути дефекти зшивання, ліквідувати кровотечу, оцінити наявність ішемічних участків
анастомозуємих кінців та одночасно виконати
пневмогідропробу.
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Рис. 1. Відеоендоскопічна оцінка анастомозу. Лінія
анастомозу позначена стрілками

Результати дослідження та їх обговорення
Летальних випадків в досліджуваних групах
не було. У 7 (7,61 %) хворих в інтраопераційному
і ранньому післяопераційному періоді спостерігався ряд специфічних ускладнень, пов›язаних з
самим оперативним втручанням (табл. 1).
Таблиця 1

Порівняння післяопераційних ускладнень у хворих після
резекції прямої/сигмоподібної кишки
Ускладнення
Внутрішньочеревна кровотеча
Неспроможність анастомозу
Підслизова гематома
Внутрішньопросвітна кровотеча

Основна
група
(n=32)
0 (0 %)*
2 (6,26 %)*
0 (0 %)*
1 (3,13 %)

Контрольна
група
(n=60)
1 (1,66 %)
3 (5,0 %)
1 (1,66 %)
0 (0 %)

* - розбіжність показників між групами пацієнтів статистично незначуща (p > 0,05).

Як видно з таблиці 1, кількість ускладнень
досить мала. Так, у пацієнта в групі ВРСПК з
внутрішньочеревною кровотечею була виконана
релапаротомія та хірургічний гемостаз. Неспроможність анастомозу була у 2 пацієнтів основної
групи на 3 та 7 добу післяопераційного періоду
та у 3 пацієнтів контрольної терміном до 3 діб.
Всім цим пацієнтам була виконана релапаротомія,
ревізія анастомозу. У одного пацієнта основної

групи була виявлена мікронеспроможність, що
було ліквідовано шляхом додаткового підкріплення лінії шву окремими вузловими швами. Іншим
пацієнтам з цим ускладненням була виведена концева десцендо- або сигмостома. Стома закривалась у термін від 1-го до 3-х місяців. У 1 пацієнта
контрольної групи була підслизова гематома в
області анастомозу великих розмірів, яка спричинила часткову кишкову непрохідність. Цього
пацієнта було реоперовано зі зняттям анастомозу
і виведенням кінцевої стоми, а після одужання на
другому місяці було проведено відновлюючу операцію. 2 (3,33 %) пацієнта контрольної групи були
реоперовані з приводу місцевого рецидиву у терміні 3 роки. В основній групі місцевого рецидиву
не було. У термін до одного року у 3 (5,0 %) пацієнтів контрольної групи спостерігався компенсований стеноз анастомозу, в основній групі такого
ускладнення не відмічено, але у одного пацієнта
була зафіксована перетяжка в зоні анастомозу, яка
була розсічена ендоскопічно.
Застосування додаткових швів може бути трудомістким, але ми вважаємо, що підсилення швів
інтракорпорально може бути корисним саме у
пацієнтів із підвищеним ризиком виникнення неспроможності анастомозу, як у тих, хто має позитивний тест на герметичність, видимі скріпки
при лапароскопічному огляді накладеного анастомозу або якщо є сумніви при огляді сформованого
анастомозу зі сторони просвіту кишки такі, як
кровотеча, підслизова гематома, видимі скріпки.
Висновки
Неспроможність колоректального анастомозу –
одна з найбільш значущих проблем сучасної колоректальної хірургії.
Розроблена в клініці модифікація з відеолапароскопічним підсиленням швів і відеооглядом накладеного апаратного анастомозу доцільна у всіх
пацієнтів і дозволила уникнути неспроможності
анастомозу.
Необхідне подальше вивчення способів попередження неспроможності колоректального анастомозу без накладання протективної ілеостоми та
деталізація і класифікація інтраопераційної оцінки сформованого анастомозу.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО
АНАСТОМОЗА
А. В. Клименко,
И. Е. Кононенко

PREVENTION
OF COLORECTAL
ANASTOMOTIC LEAK
A. V. Klymenko,
I. E. Kononenko

K H A R K I V S U RG I C A L S C H O O L

Резюме. Несостоятельность колоректального анастомоза (КА)
после резекции прямой и сигмовидной кишки является осложнением, повышает послеоперационную летальность и сроки госпитализации пациентов. Одним из направлений исследования
современной хирургии является оценка и совершенствование методов наложения анастомоза, в т.ч. степлерные, что позволило бы
снизить риск несостоятельности КА и избежать протективного,
но очень дискомфортной стомы. На сегодняшний день консенсуса по этому вопросу нет. Нами был проведен анализ результатов оперативного лечения 92 больных после резекции прямой и
сигмовидной кишки. Основную группу составили 32 (32,98 %)
больных, которым была выполнена лапароскопическая резекция
прямой и сигмовидной кишки с модифицированным анастомозом,
контрольную — 60 (65,22 %) пациентов после стандартной лапаротомной резекции. У 7,6 1 % больных обеих групп в интраоперационной и раннем послеоперационном периоде наблюдался ряд специфических осложнений, связанных с самым оперативным вмешательством без статистически значимой разницы между группами.
Предложенная модификация анастомоза с подкреплением линии
степлерного шва серосерозними швами и видеоректоскопичним
осмотром наложенного анастомоза позволила избежать несостоятельности анастомоза у всех пациентов.
Ключевые слова: лапароскопическая резекция, колоректальный анастомоз, несостоятельность анастомоза, подкрепление
анастомоза, оценка анастомоза.

Summary. Colorectal anastomotic leak after low anterior resection
of sigmoid colon and rectum is one of the hardest complications leading
to perioperative morbidity and mortality increase and prolonged hospital stay. One of the directions of contemporary research includes assessment and improval of anastomotic technique as well with the use of
staplers to decrease the risk of anastomotic leak and rate of uncomfortable protective ileostomy. There is no consensus today about this matter.
In our research we dealt with the results of 92 patients after laparoscopic anterior resection for rectal cancer. The main group consisted
of 32 (32.9%) patients who had undergone laparoscopic anterior resection for rectal cancer with the use of modified in our clinic anastomotic
technique and intraoperative videoscopic assessment of the colorectal
anastomosis. The control group consisted of 60 (65.2 %) patients after
standard traditional laparotomy for rectal cancer. 7.6 % of the patients
in total had specific related to the surgical techniques complications at
the intra and postoperative period with no statistic difference between
the groups. The modified in the clinic anastomotic technique which includes oversawing of the stapler line with seroserous stitches and anastomose assessment by simple laparoscope videorectoscopy proved to be
useful and prevented leak in all the patients.
Key words: laparoscopic resection, colorectal anastomosis, anastomotic leak, anastomotic enhancement, anastomotic assessment.
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КОЛИЧЕСТВО КАМНЕЙ ПРИ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗЕ
БЕЗ ХОЛАНГИТА КОРРЕЛИРУЕТ С РЕЗУЛЬТАТАМИ
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЖЕЛЧИ

Резюме. Цель: определить факторы, влияющие на наличие бактериобилии у больных с доброкачественной обструкцией внепеченочных желчных путей (ДОВЖП).
Методы. Проанализированы результаты бактериологического
исследования желчи у 30 больных с ДОВЖП без холангита. Выполнено сравнение встречаемости различных факторов и признаков в зависимости от наличия или отсутствия бактериобилии.
Результаты. Из 30 больных бактериальный рост желчи имел
место у 22 (73,3 %) больных. Преобладали E. coli и Klebsiella
(68,2 %). По признакам пола возраста, уровня общего билирубина,
состояния желчного пузыря, диаметра гепатикохоледоха, размера
большого дуоденального сосочка (БДС), наличию любого холедохолитиаза, синдрома Мириззи, сладжа холедоха, фиксированного
камня БДС достоверных различий не выявлено (p>0,05). Статистическая связь определена по наличию холедохолитиаза (1–2 камня)
(p<0,001) и множественного холедохолитиаза (p<0,05).
Выводы. У больных с ДОВЖП без холангита фактором риска
бактериобилии является холедохолитиаз с 1–2 камнями (p<0,001).
Для множественного холедохолитиаза бактериобилия не характерна (p<0,05).
Ключевые слова: обструкция желчных путей, холедохолитиаз, бактериобилия.

Введение
Обструкция внепеченочных желчных путей
(ОВЖП) — частое клиническое состояние, наиболее частыми причинами которого являеются
осложненная желчнокаменная болезнь (ЖКБ) и
злокачественные новообразования [1].
В норме желчь стерильна [2]. В то же время при
отсутствии нарушения оттока желчи бактериобилия не имеет клинической значимости [2]. Присоединение инфекции при обструкции желчных
путей характеризуется развитием холангита, который существенно отягощает течение основного
заболевания [3]. Летальность при тяжелой форме
острого холангита достигает 5-10% [3].
Наиболее частой причиной холестаза в случае развития холангита является холедохолитиаз
[1-4]. Основными путями инфицирования желчи
считаются восходящий – из двенадцатиперстной
кишки, гематогенный – через венозную кровь
портальной системы, инструментальный – после
удаления камней, установки стентов, а также распространение инфекции из воспаленного желчного пузыря [3, 4]. Однако не изучены факторы,
предрасполагающие к бактериальной колонизации желчи, которая не сопровождается развитием
холангита.
Цель исследованиий
Определить факторы, влияющие на наличие
бактериобилии у больных с обструкцией внепеченочных желчных путей.
26

Материалы и методы исследований
Тридцати трем пациентам с ОВЖП был выполнен посев желчи. Критерием ОВЖП было расширение гепатикохоледоха ≥8 мм, выявленное по
данным УЗИ.
Забор желчи для посева осуществлялся во время
эндоскопического исследования непосредственно
перед ЭРХПГ. Стерильным инструментом селективно канюлировался гепатикохоледох, стерильным шприцем выполняли аспирационный забор
желчи, наличие которой в шприце подтверждало
селективную канюляцию желчевыводящей протоковой системы. После появления желчи в просвете
шприца, к канюле подсоединяли новый стерильный
шприц и полученную желчь из второго шприца отправляли на бактериологическое исследование.
Посев и определение видовой принадлежности
микроорганизмов выполняли согласно стандартной методике [5]. Посев на анаэробные среды не
проводился.
Из исследования исключены два больных с
гнойным холангитом и один пациент с ОВЖП
опухолевого генеза. Таким образом в исследование вошли 30 пациентов с доброкачественной обструкцией внепеченочных желчных путей
(ДОВЖП). Мужчин было 5 (16,7 %), женщин – 25
(83,3 %). Возраст больных в среднем составил
(65,7±16,4) лет (минимум 24 года, максимум 87
лет). В 27 (90 %) случаях причиной обструкции
был холедохолитиаз, в 3 (10 %) случаях – стеноз
БДС. Летальных исходов не было.
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В зависимости от наличия или отсутствия бактериального роста желчи, изучали:
• пол и возраст больных;
• уровень общего билирубина;
• состояние желчного пузыря (ЖП) – его
наличие (холецистэктомия в анамнезе),
объем, толщина стенки, наличие отключенного ЖП;
• причину обструкции внепеченочных желчных путей – наличие холедохолитиаза и его
вид (одиночный холедохолитиаз — 1–2 камня, множественный холедохолитиаз —
≥ 3 камней, сладж холедоха), синдром Мириззи, наличие фиксированного камня БДС
и стеноза БДС;
• состояние внепеченочных желчных путей –
диаметр гепатикохоледоха, ЭПСТ в анамнезе;
• наличие парасосочкового дивертикула;
• размер большого дуоденального сосочка
(БДС).
Объем ЖП, толщину стенки, наличие отключенного ЖП (заполненный камнями, не содержащий желчи) и диаметр гепатикохоледоха определяли при УЗИ; причину обструкции, наличие
парасосочкового дивертикула, размер БДС – на
основании данных ЭРХПГ и эндоскопических
вмешательств.
Количественные признаки разбивались на градации, качественные — оценивались по их наличию или отсутствию. Статистическая обработка
каждого признака проводилась с помощью критерия χ2 Пирсона. Достоверными различия считались при p <0,05.
Результаты исследований и их обсуждение
Проведенное бактериологическое исследование
желчи показало (рис. 1), что из всех 30 больных
бактериальный рост имел место у 22 (73,3 %)
больных, в 2,75 раза реже – у 8 (26,7 %; p<0,001)
больных желчь была стерильной.
Бактериальный спектр желчи (рис. 1) включал
шесть видов микроорганизмов, а именно E.coli,
Klebsiella, Streptococcus epidermalis, Proteus
mirabilis, Proteus aeruginosa и Enterobacter. При
этом доминирующим видом инфицирования явилась E.coli, которая определялась у 12 (54,5 %)
из 22 больных с положительным ростом, затем в
порядке убывания следуют: Klebsiella – 3 (10%)
больных; Streptococcus epidermalis и Proteus
mirabilis – по 2 (6,7%) больных; Enterobacter и
Proteus aeruginosa – по одному (3,3%) больному.
В таблице 1 представлены изучаемые показатели в зависимости от инфицированности желчи.
Из таблицы 1 следует, что пол и возраст больных не оказали влияния (p>0,05) на инфицированность желчи у больных с ДОВЖП. Отсутствует также достоверная связь между уровнем
гипербилирубинемии, состоянием желчного пуK H A R K I V S U RG I C A L S C H O O L
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зыря, размером гепатикохоледоха и БДС (p>0,05).
Однако определена достоверная связь по двум
показателям причины обструкции. Несмотря на
то, что показатель «любой холедохолитиаз» не
выявил статистической связи с инфицированием
желчи (p>0,05), по показателям «холедохолитиаз
(1-2 камня)» и «множественный холедохолитиаз
(≥ 3 камней)» выявлены достоверные различия
(p<0,05). Холедохолитиаз (1-2 камня) в 6,5 раз
чаще (p<0,001) встречался у больных с положительным бактериологическим посевом желчи.
Множественный холедохолитиаз (≥ 3 камней) —
напротив — в 5,5 раз чаще (p<0,05) наблюдался
у больных с отрицательным результатом бактериологического посева желчи. По показателям
синдрома Мириззи, сладжа холедоха, фиксированного камня БДС и стеноза БДС достоверных
различий не выявлено (p>0,05).
Роста нет

3,3 %

3,3 %

26,7 %

6,7 %

E.coli
6,7 %

Klebsiella
Streptococus epidermalis

10,0 %

Proteus mirabilis
Enterobacter
Proteus aeruginosa

43,3 %

Рис. 1. Результаты бактериологического посева желчи
у больных с доброкачественной ОВЖП

В проведенном исследовании выполнен анализ влияния различных признаков на результат
бактериологического посева желчи у больных с
ДОВЖП без холангита.
Результаты бактериологического исследования
могут быть связаны с методикой выполнения забора желчи и посева (использование анаэробных
сред и др.). Об этом свидетельствует и тот факт,
что при развитии холангита культура возбудителя выделяется не всегда — только в 85,7–93,9 %
случаев [1, 2]. Тем не менее, наличие или отсутствие бактериобилии по результатам бакпосева у
больных с ОВЖП позволяет выявлять закономерности и влияние различных факторов [2].
Не зависимо от наличия или отсутствия холангита бактериологический спектр выделяемых
культур при ОВЖП в различных исследованиях
схож — отмечается преобладание граммотрицательных бактерий — E. coli и Klebsiella [1, 2, 6].
В проанализированной серии больных эти микроорганизмы также составили большую часть
случаев с положительным бакпосевом желчи —
68,2 %.
Проведенное исследование не показало взаимосвязи между результатами посева желчи по
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Распределение больных в зависимости от инфицирования желчи и наличия у них различных признаков
Показатель
Пол М/Ж
Возраст ≥70 лет
Общий билирубин ≥70 мкмоль/л

Холецистэктомия в анамнезе
Объем ЖП ≥50 см3 *
Стенка ЖП ≥4 мм *
Отключенный ЖП *

Рост + (n=22)
Пациенты
4/18

Таблица 1

Рост – (n=8)

χ2

p

1/7

0,136

0,712

12 (54,6 %)

4 (50 %)

0,049

0,826

11 (50 %)

3 (37,5 %)

0,368

0,544

4 (50 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

1,364
1,250
0,247
0,489

0,243
0,264
0,620
0,485

0,076
12,139
6,136
0,376
1,933
0,779
0,076
0,026
0.000

0,784
<0,001
0,014
0,540
0,165
0,378
0,784
0,872
1.000

Желчный пузырь
6 (27,3 %)
4 (25 %)
1 (6,2 %)
2 (12,3 %)

Причина обструкции, состояние внепеченочных желчных протоков
Любой холедохолитиаз
20 (90,1 %)
7 ( 87,5%)
Холедохолитиаз (1-2 камня)
18 (81,8 %)
1 (12,5 %)
Множественный холедохолитиаз (≥ 3 камней)
2 (9,1 %)
4 (50 %)
Синдром Мириззи
1 (4,6 %)
0 (0 %)
Сладж холедоха
1 (4,6 %)
2 (25 %)
Фиксированный камень БДС
2 (9,1 %)
0 (0 %)
Стеноз БДС
2 (9,1 %)
1 (12,5 %)
Гепатикохоледох ≥12мм
15 (68,2 %)
5 (62,5%)
Размер БДС ≥15 мм
11 (50 %)
4 (50 %)

Примечание. * Данные с учетом вычета больных с холецистэктомией в анамнезе

большинству признаков, в том числе и по таким
признакам, как, например, гипербилирубинемия,
состояние желчного пузыря, наличие вклиненного камня БДС, размер БДС. Вместе с тем, исследования, посвященные факторам развития холангита, показали достоверную связь по этим показателям [7, 8, 9]. Возможно, отсутствие статистической
значимости по некоторым из этих показателей
связано с небольшим количеством наблюдений.
Среди изученных в исследовании показателей
между больными с бактериобилией и без нее достоверные различия выявлены только в отношении холедохолитиаза (1-2 камня) и множественного холедохолитиаза (≥3 камней). Более того, в отношении холедохолитиаза выявлена прямая связь,
а в отношении множественного холедохолитиаза –

обратная: для первого характерна бактериобилия
(p<0,001), а для второго – не характерна (p<0,05).
Результаты исследований факторов развития холангита [2, 7, 9] не соотносятся с полученными
результатами – холангит развивается не зависимо
от количества камней в холедохе.
Таким образом, проведенный анализ позволяет
сделать следующий вывод:
У больных с ДОВЖП без холангита фактором
риска наличия бактериобилии является холедохолитиаз (1-2 камня). А для множественного холедохолитиаза бактериобилия не характерна.
Детальное объяснение полученных результатов
требует дальнейшего исследований с анализом
бактериологических данных на большей группе
больных с ОВЖП.
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Резюме. Мета: визначити фактори, що впливають на наявність
бактеріобіліі у хворих з доброякісною обструкцією позапечінкових
жовчних шляхів (ДОПЖШ).
Методи. Проаналізовано результати бактеріологічного дослідження жовчі у 30 хворих з ДОПЖШ без холангіту. Виконано
порівняння виникнення різних факторів і ознак у залежності від
наявності або відсутності бактеріобіліі.
Результати. Із 30 хворих бактеріальне зростання жовчі мало
місце у 22 (73,3%) хворих. Переважали E. coli і Klebsiella (68,2%).
За зовнішніми ознаками статі віку, рівня загального білірубіну,
стану жовчного міхура, діаметра гепатікохоледоха, розміру великого дуоденального сосочка (ВДС), наявності будь-якого холедохолітіаза, синдрому Міріззі, сладжа холедоха, фіксованого
каменю ВДС достовірних відмінностей не виявлено (p> 0,05).
Статистичний зв’язок визначено за наявністю холедохолітіаза
(1-2 каменя) (p <0,001) і множинного холедохолітіаза (p <0,05).
Висновки. У хворих з ДОПЖШ без холангіту фактором ризику
бактеріобіліі є холедохолітіаз з 1-2 камінням (p <0,001). Для множинного холедохолитиаза бактеріобілія не характерна (p <0,05).
Ключові слова: обструкція жовчних шляхів, холедохолітіаз,
бактеріобілія

Abstract. Aim — to determine the factors influencing on bacteribilia
in patients with benign obstruction of the extrahepatic biliary tract
(BOEBT).
Materials and Methods. A study of 30 cases of BOEBT with
bacteriologic bile assessment was performed. A comparison of the
incidence of different factors in patients with or without bacteriobilia
was done.
Results. Positive bile culture was in 22 (73.3%) patients. The most
common were E. coli and Klebsiella (68.2%). There was no difference
(p<0.05) in sex, age, bilirubin level, gallbladder condition, common
bile duct size, major duodenal papilla (MDP) size, common bile duct
stones, sludge, Mirizzi syndrome, impacted stone in MDP. Significant
differences were found in number of common bile duct stones:
1-2 stones (p<0,001) and multiple stones (p<0,05).
Conclusions. Risk factors for bacteriobilia is 1-2 stones in the
common bile duct (p<0,001). Multiple stones (≥3) are not associated
with bacteriobilia (p<0,05).
Key words: bile obstruction, common bile duct stones, bacteriobilia
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ВПЛИВ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ НА
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРАНУЛЯЦІЙНОЇ
ТКАНИНИ ЛАПАРОТОМНОЇ РАНИ ПРИ
ВИКОРИСТАННІ ПРОСТИХ ВУЗЛОВИХ ШВІВ

Резюме. У даній статті представлені результати експериментального дослідження впливу місцевого застосування гіалуронової
кислоти на морфологічні особливості грануляційної тканини
лапаротомної рани при зашиванні останньої простими вузловими
швами.
Експеримент проведено на 108 лабораторних щурах, яким
виконано серединну лапаротомію та зведено краї м’язовоапоневротичного шару передньої черевної стінки простими вузловими швами. Тваринам основної групи на лінію швів м’язовоапоневротичного шару наносили безбарвний прозорий в’язкий
гель гіалуронової кислоти.
Встановлено, що місцеве застосування гіалуронової кислоти
при зашиванні країв м’язово-апоневротичного шару за допомогою
простих вузлових швів призводить до пригнічення дозрівання
грануляційної тканини, оскільки відмічається вірогідне зниження
відсотку фібробластів та макрофагів, питомого об’єму та оптичної
густини колагенових волокон, а також переважання питомого
об’єму кровоносних судин.
Ключові слова: грануляційна тканина, лапаротомна рана,
вузлові шви, гіалуронова кислота.

Вступ
У теперішній час переважна більшість лікарівхірургів з метою лікування дефектів передньої черевної стінки, попередження розвитку евентрацій
та післяопераційних гриж, особливо у пацієнтів
з великим ризиком розвитку даних ускладнень,
все ширше застосовують різні способи зашивання
апоневрозу лапаротомної рани, укріплення лінії
швів сітчастими алотрансплантатами тощо [1-3].
Проте пошук нових методів раціональної патогенетичної терапії спрямованої на запобігання
розвитку порушень процесів репарації післяопераційних ран залишається важливою проблемою
сучасної хірургії.
Однією з речовин, яка безпосередньо впливає
на процеси регенерації та метаболізму клітин у
рані, стимулює синтез колагену є гіалуронова
кислота [4-8].
Вивчення місцевого впливу гіалуронової кислоти на особливості морфології грануляційної
тканини м’язово-апоневротичного шару лапаротомної рани, при використанні простих вузлових
швів, дасть змогу застосовувати останню для запобігання розвитку ряду ускладнень з боку післяопераційної рани.
Мета досліджень
Дослідити в експерименті вплив місцевого застосування гіалуронової кислоти на морфологічні
особливості грануляційної тканини лапаротомної
рани при зашиванні останньої простими вузловими швами.
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Матеріали і методи досліджень
Експеримент виконано на 108 статевозрілих
нелінійних щурах середнього віку обох статей,
масою не менше 180 г, яким виконано серединну
лапаротомію довжиною до 3,0 см та зведено краї
м’язово-апоневротичного шару передньої черевної стінки простими вузловими швами.
Тваринам основної групи, перед зашиванням
шкіри, на лінію швів м’язово-апоневротичного
шару передньої черевної стінки наносили безбарвний прозорий в’язкий гель гіалуронової кислоти. У якості гіалуронової кислоти використовували препарат ЛАЦЕРТА 1,5% фірми Юрія-Фарм.
Використовували шовний матеріал Викрил,
розмірами USP 4/0, колючою голкою 20 мм, 1/2
круга, довжиною 75 см.
Забір біологічного матеріалу проводили на
1-у, 7-у та 14-у доби після виконання оперативного втручання, шляхом висічення м’язовоапоневротичного шару передньої черевної стінки
разом з шкірою, під загальним в/м знеболенням
(розчин хлоралгідрату 200-250 мг/кг) з дотриманням правил асептики.
Хірургічні втручання виконано в умовах віварію Буковинського державного медичного університету, відповідно до національних вимог «Загальних етичних принципів експериментів на
тваринах» (Україна, 2011), які узгоджені з положенням «Європейської конвенції про захист
хребетних тварин, що використовуються для експериментів та інших наукових цілей» (Страсбург,
1985).
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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Евтаназію щурів здійснювали згідно з етичними стандартами та діючими рекомендаціями, у стані глибокого наркозу, шляхом уведення надлишкової кількості наркотичного препарату, згідно із законом України № 3447-1 від
21.02.2006 «Про захист тварин від жорстокого
поводження».
Для світлооптичного дослідження, при гістологічному дослідженні, біоптати м’язово-апоневротичного шару передньої черевної стінки фіксували в 10% нейтральному формаліні. Парафінові зрізи забарвлювали гематоксиліном та еозином, а для ідентифікації колагенових волокон та
фібрину використовували методику забарвлення
гістологічних зрізів водним блакитним – хромотропом 2 В за Н. З. Слінченко. Використовували
описову методику виявлених патоморфологічних
змін.
Для цілей морфометрії за допомогою
комп’ютерної мікроденситометрії (комп’ютерна
програма ImageJ 1.48 v) проводили визначення
оптичної густини забарвлених колагенових волокон водним блакитним (в. од. опт. густини),
питомий об’єм колагенових волокон на одиницю
площі грануляційної тканини (%), питомий об’єм
кровоносних судин в грануляційній тканині (%).
Статистичний аналіз отриманих результатів проводили з використанням електронних таблиць Microsoft Excel та пакета програм статистичної обробки PAST. Для перевірки нормальності розподілу даних у вибірках застосовували
критерії Shapiro-Wilk. Розбіжності між групами досліджень визначали за допомогою критеріїв Mann-Whithey. Результат вважали вірогідним, якщо коефіцієнт вірогідності був ≤ 0,05,
що є загальноприйнятим у медико-біологічних
дослідженнях.
Результати досліджень та їх обговорення

Рис. 1. Фото мікропрепарату передньої черевної стінки щура
на 1-у добу після зашивання лапаротомної рани простими
вузловими швами (група порівняння): 1 — грануляційна
тканина; 2 — м’язи передньої черевної стінки. Забарвлення
гематоксилін і еозин. Об. 10×. Ок. 10×
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Рис. 2. Фото мікропрепарату передньої черевної стінки щура
на 1-у добу після зашивання лапаротомної рани простими
вузловими швами (основна група): 1 — грануляційна тканина;
2 — м’язи передньої черевної стінки.
Забарвлення гематоксилін і еозин. Об. 10×. Ок. 10×.

Рис. 3. Фото мікропрепарату передньої черевної стінки щура
на 1-у добу після зашивання лапаротомної рани простими
вузловими швами (основна група): 1 — колагенові волокна;
2 — кровоносні судини. Забарвлення водним блакитнимхромотропом 2В. Об. 10×. Ок. 10×.

Рис. 4. Фото мікропрепарату передньої черевної стінки
щура на 14-у добу після зашивання лапаротомної
рани простими вузловими швами (група порівняння):
1 — грануляційна
тканина. Забарвлення гематоксилін і еозин.
Об. 10×. Ок. 10×.
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Аналізуючи результати дослідження представлені в таблиці 1, слід відмітити переважання
відсотка фібробластів у грануляційній тканині
основної групи тварин на 1-у добу спостереження. Впродовж наступних термінів дослідження
показники групи порівняння вірогідно вищі за
основної. В обох дослідних групах, впродовж
всього терміну спостереження, відмічається вірогідне зростання відсотка фібробластів у грануляційній тканині.
Таблиця 1
Динаміка відсотка фібробластів грануляційної тканини
лапаротомної рани, у різні терміни спостереження
(M±m), %

Рис. 5. Фото мікропрепарату передньої черевної стінки щура
на 14-у добу після зашивання лапаротомної рани простими
вузловими швами (група порівняння): 1 — колагенові волокна;
2 — кровоносні судини. Забарвлення водним блакитнимхромотропом 2В. Об. 10×. Ок. 10×

Терміни
спостереження, доба
1-а
7-а
14-а

Група тварин
Порівняння
Основна
n=18
n=22
1,1 ± 0,13
0,5 ± 0,07
p<0,001
57,1 ± 0,85
47,2 ± 0,67
p1<0,001
p<0,001; p1<0,001
91,5 ± 0,96
87,6 ± 0,82
p1<0,001*
p<0,01; p1<0,001*

Примітки. n – кількість спостережень; p – різниця між
обома дослідними групами; p1 – різниця проти показників 1-ї доби спостереження; * – вірогідна різниця проти показників 7-ї доби.

Рис. 6. Фото мікропрепарату передньої черевної стінки щура
на 14-у добу після зашивання лапаротомної рани простими
вузловими швами (основна група): 1 — грануляційна тканина;
2 — кровоносні судини. Забарвлення гематоксилін і еозин.
Об. 10×. Ок. 10×

Результати дослідження наведені в табл. 2 вказують на вірогідне переважання відсотка лімфоїдних клітин у грануляційній тканині тварин групи
порівняння, на 1-у добу спостереження. Починаючи з 7-ї доби дослідження – навпаки, вірогідно
переважає відсоток лімфоїдних клітин у грануляційній тканині тварин основної групи. Впродовж
всього терміну спостереження, в обох дослідних
групах, відмічається вірогідне зниження відсотка
лімфоїдних клітин у грануляційній тканині.
Таблиця 2
Динаміка відсотка лімфоїдних клітини грануляційної
тканини лапаротомної рани, у різні терміни
спостереження (M±m), %
Терміни спостереження,
доба
1-а
7-а
14-а

Група тварин
Порівняння
Основна
n=18
n=22
41,3 ± 0,63
43,6 ± 0,67
p<0,05
27,5 ± 0,71
32,2 ± 0,63
p1<0,001
p<0,001; p1<0,001
3,9 ± 0,38
10,3 ± 0,54
p1<0,001*
p<0,001; p1<0,001*

Примітки. n – кількість спостережень; p – різниця між
обома дослідними групами; p1 – різниця проти показників 1-ї доби спостереження; * – вірогідна різниця проти показників 7-ї доби.

Рис. 7. Фото мікропрепарату передньої черевної стінки щура
на 14-у добу після зашивання лапаротомної рани простими
вузловими швами (основна група): 1 — колагенові волокна;
2 — кровоносні судини. Забарвлення водним блакитнимхромотропом 2В. Об. 10×. Ок. 10×
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Оцінюючи результати дослідження макрофагів у грануляційній тканині, які представлені
в таблиці 3, слід також відмітити вірогідне переважання відсотка останніх у тварин групи порівняння, за винятком 7-ї доби спостереження.
У тварин основної групи, на відміну від порівХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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няння, на 14-у добу спостереження відмічається вірогідно менший відсоток макрофагів проти
1-ї доби дослідження.
Таблиця 3
Динаміка відсотка макрофагів грануляційної тканини
лапаротомної рани, у різні терміни спостереження
(M±m), %
Терміни спостереження,
доба
1-а
7-а
14-а

Група тварин
Порівняння
Основна
n=18
n=22
4,1 ± 0,27
5,3 ± 0,42
p<0,001
10,6 ± 0,51
12,3 ± 0,46
p1<0,001
p<0,001; p1<0,001
4,1 ± 0,42
2,1 ± 0,22
p1>0,05*
p<0,001; p1<0,001*

Примітки. n – кількість спостережень; p – різниця між
обома дослідними групами; p1 – різниця проти показників 1-ї доби спостереження; * – вірогідна різниця проти показників 7-ї доби.

Аналізуючи результати наведені в табл. 4, слід
відмітити переважання відсотка плазматичних
клітин у грануляційній тканини тварин групи порівняння, за винятком 7-ї доби спостереження, де
ця різниця невірогідна. В обох дослідних групах,
на 14-у добу спостереження, відмічаються поодинокі плазматичні клітини у грануляційній тканині. В основній групі тварин, на відміну від порівняння, відмічається вірогідне зростання відсотка
плазматичних клітин у грануляційній тканині,
проти 1-ї доби спостереження.
Таблиця 4
Динаміка відсотка плазматичних клітини
грануляційної тканини лапаротомної рани, у різні
терміни спостереження (M±m), %
Терміни спостереження,
доба
1-а
7-а

Група тварин
Порівняння
Основна
n=18
n=22
2,3 ± 0,18
8,5 ± 0,42
p<0,001
4,3 ± 0,35
4,1 ± 0,36
p1<0,001
p>0,05; p1<0,001

Примітки: n – кількість спостережень; p – різниця між
обома дослідними групами; p1 – різниця проти показників 1-ї доби спостереження.

Результати дослідження представлені в табл. 5
вказують на вірогідно вищій відсоток нейтрофілів у грануляційній тканині тварин основної
групи, впродовж перших 7-ми діб спостереження,
оскільки на 14-у добу, в обох дослідних групах,
мають місце поодинокі клітини. Відсоток нейтрофілів у грануляційній тканині на 7-у добу спостереження, в обох дослідних групах, вірогідно
менший проти 1-ї доби.
Отже, місцеве застосування гіалуронової кислоти при зведені країв лапаротомної рани за допомогою простих вузлових швів, призводить до
вірогідного зниження відсотку фібробластів та
макрофагів у грануляційній тканині, а також пеK H A R K I V S U RG I C A L S C H O O L
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реважання нейтрофілів на 7-у добу після виконання оперативного втручання.

Таблиця 5
Динаміка відсотка нейтрофілів грануляційної тканини
лапаротомної рани, у різні терміни спостереження
(M±m), %
Терміни спостереження,
доба
1-а
7-а

Група тварин
Порівняння
Основна
n=18
n=22
51,2 ± 0,76
42,1 ± 0,73
p<0,001
0,5 ± 0,07
4,2 ± 0,23
p1<0,001
p<0,001; p1<0,001

Примітки. n – кількість спостережень; p – різниця між
обома дослідними групами; p1 – різниця проти показників 1-ї доби спостереження.

При забарвлені мікропрепаратів водним блакитним – хромотропом 2 В, на 1-у добу після
виконання оперативного втручання, в обох дослідних групах тварин, відмічається виражений
набряк тканин, спостерігаються еритроцити та
фібрин у вигляді сітки.
Оцінюючи результати дослідження питомого
об’єму колагенових волокон на одиницю площі
грануляційної тканини, які представлені в таблиці 6, слід відмітити, що на 7-у та 14-у доби спостереження відмічається вірогідне переважання
показників у тварин групи порівняння. В обох
дослідних групах, впродовж всього терміну спостереження, відмічається вірогідне зростання питомого об’єму колагенових волокон у грануляційній тканині.
Таблиця 6
Динаміка питомого об’єму колагенових волокон на
одиницю площі грануляційної тканини лапаротомної
рани, у різні терміни спостереження, %

Терміни спостереження,
доба
7-а
14-а

Група тварин
Порівняння
Основна
n=18
n=22
28,3 ± 0,45
38,3 ± 0,61
p<0,001
54,4 ± 0,83
48,4 ± 0,48
p1<0,001
p<0,001; p1<0,001

Примітки: n – кількість спостережень; p – різниця між
обома дослідними групами; p1 – різниця проти показників 1-ї доби спостереження.

Наведені результати дослідження в таблиці 7
вказують, що впродовж 7-ї та 14-ї доби спостереження показники оптичної густини забарвлених
колагенових волокон грануляційної тканини у
тварин основної групи вірогідно менші за порівняння. Впродовж всього терміну дослідження, в
обох дослідних групах тварин, відмічається вірогідне зростання оптичної густини забарвлених
колагенових волокон грануляційної тканини.
Результати дослідження питомого об’єму кровоносних судин в грануляційній тканині, які
представлені в таблиці 8, вказують на вірогідне
переважання показників у тварин групи порів33
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няння на 1-у та 7-у доби спостереження. На 14-у
добу дослідження – навпаки, вірогідно переважають показники у тварин основної групи. В основній групі тварин, на відміну від порівняння, відмічається вірогідне зростання питомого об’єму
кровоносних судин в грануляційній тканині, проти 1-ї доби спостереження.
Таблиця 7
Динаміка оптичної густини забарвлених колагенових
волокон водним блакитним грануляційної тканини
лапаротомної рани, у різні терміни спостереження,
у відносних одиницях оптичної густини
Терміни спостереження,
доба
7-а
14-а

Група тварин
Порівняння
Основна
n=18
n=22
0,154 ± 0,0026
0,186 ± 0,0026
p<0,001
0,224 ± 0,0030
0,164 ± 0,0019
p1<0,001
p<0,001; p1<0,01

Примітки: n – кількість спостережень; p – різниця між
обома дослідними групами; p1 – різниця проти показників 1-ї доби спостереження.

Отже, морфологія грануляційної тканини лапаротомної при застосуванні гіалуронової кислоти
відрізняється вірогідними зменшенням питомого
об’єму та оптичної густини колагенових волокон
у грануляційній тканині, а також переважанням
питомого об’єму кровоносних.
Підсумовуючи отримані результати дослідження слід зробити висновок, що місцеве застосування гіалуронової кислоти при зашиванні країв
м’язово-апоневротичного шару передньої черевної
стінки простими вузловими швами, призводить до
пригнічення дозрівання грануляційної тканини.

Таблиця 8
Динаміка питомого об’єму кровоносних судин
в грануляційній тканині лапаротомної рани,
у різні терміни спостереження, %
Терміни спостереження,
доба
1-а
7-а
14-а

Група тварин
Порівняння
Основна
n=18
n=22
1,2 ± 0,14
6,5 ± 0,54
p<0,001
15,2 ± 0,63
12,1 ± 0,57
p1<0,001
p<0,01; p1<0,001
2,3 ± 0,25
6,2 ± 0,38
p1<0,001*
p<0,001; p1<0,001*

Примітки: n – кількість спостережень; p – різниця між
обома дослідними групами; p1 – різниця проти показників 1-ї доби спостереження; * – вірогідна різниця проти показників 7-ї доби.

Висновок
Місцеве застосування гіалуронової кислоти
при зашиванні країв м’язово-апоневротичного
шару передньої черевної стінки за допомогою
простих вузлових швів, призводить до вірогідного зниження відсотку фібробластів та макрофагів,
питомого об’єму та оптичної густини колагенових
волокон, а також переважання питомого об’єму
кровоносних судин, що свідчить про зміни в репаративних процесах у рані.
Перспективи подальших досліджень
Вважаємо за необхідне вивчити морфологічні
особливості грануляційної тканини лапаротомної
рани при зашиванні останньої безперервним обвивним швом та місцевому застосуванні гіалуронової кислоти.
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Резюме. В данной статье представлены результаты экспериментального исследования влияния местного использования гиалуроновой кислоты на морфологические особенности грануляционной
ткани лапаротомной раны при сшивании последней простыми
узловыми швами.
Эксперимент проведено на 108 лабораторных крысах, которым
выполнено срединную лапаротомию и сопоставлено края мышечно-апоневротического слоя передней брюшной стенки простыми
узловыми швами. Животным основной группы на линию швов
мышечно-апоневротического слоя наносили прозрачный вязкий
гель гиалуроновой кислоты.
Определено, что местное использование гиалуроновой кислоты
при сшивании краев мышечно-апоневротического слоя с помощью
простых узловых швов приводит к угнетению дозревания грануляционной ткани, поскольку отмечается достоверное снижение
процента фибробластов и макрофагов, удельного объема и оптической плотности колагеновых волокон, а также преобладание
удельного объема кровеносных сосудов.
Ключевые слова: грануляционная ткань, лапаротомная рана,
узловые швы, гиалуроновая кислота.

Summary. This article presents the results of an experimental study
of the effect of topical application of hyaluronic acid on the morphological features of laparotomy granulation tissue when sewing the latter
with simple nodal sutures.
The experiment was performed on 108 laboratory rats, which underwent a median laparotomy and reduced the edges of the musculoaponeurotic layer of the anterior abdominal wall with simple nodal
sutures. The animals of the main group were treated with a colorless,
transparent, viscous hyaluronic acid gel, on the sutures of the musculoskeletal layer.
It is established that the local application of hyaluronic acid in the suturing of the edges of the musculoskeletal layer with the help of simple
nodal sutures leads to inhibition of maturation of granulation tissue,
since there is a probable decrease in the percentage of fibroblasts and
macrophages, specific volume and optocoupler specific volume of blood
vessels.
Key words: granulation tissue, laparotomy wound, nodal sutures,
hyaluronic acid.
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ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ
ВНУТРІШНЬОПЕЧІНКОВИХ ЖОВЧНИХ ПРОТОК
ТА ХОЛЕДОХА У ХВОРИХ З ГОСТРИМ
І ХРОНІЧНИМ ХОЛАНГІТОМ

Резюме. Було зроблено дослідження морфологічного стану клітин жовчовивідних шляхів у хворих з гострим і хронічним холангітом у різні терміни розвитку хвороби, після зняття жовчної
гіпертензії. Всіх пацієнтів (32) було розділено на 4 групи: до 5 діб,
12-14 діб, 28-30 діб і 10-12 місяців. У групу контролю увійшли
12 пацієнтів з холедохолітіазом без клінічних проявів холангіту.
У внутрішньопечінкових жовчних протоках реєструється гострий холестаз, максимальна вираженість якого припадає на 3-5
і 12-14 добу. У період 28-30 діб реєструються залишкові явища
гострого холангіту і розростання сполучної тканини як в стінках
проток, так і навколо них. У стінці холедоха хворих на холангіт
найбільші зміни реєструються в терміни 3-5 доби від початку захворювання у вигляді набряково-десквамативних і некротичних
явищ з боку епітелію. На 12-14 добу відзначається «загасання» і
демаркація запального процесу, а на 28-30 – розвиток сполучної
тканини в стінці холедоха. У хворих, оперованих з приводу хронічного рецидивуючого холангіту протягом 1 року документуються на тлі розвиненої як ускладнення стриктури холедоха, явища
холестазу, холангіосклерозу і біліарного цирозу печінки.
Ключові слова: холангіт, печінка, холедох.

Вступ
Незважаючи на розвиток науковотехнічного
прогресу, зокрема розвиток малоінвазивної хірургії, питання діагностики та лікування патологічних станів при захворюваннях внутрішньопечінкових жовчних проток та холангітах залишається актуальним [1, 3, 6]. Постійне й широке
обговорення цього питання в літературі, свідчить
про те, що багато аспектів залишаються невирішеними. Велика кількість невдач, протягом оперативного втручання, пов’язана із змінами як у
внутрішньопечінкових жовчних протоках, так і в
холедоху. Кількість таких хворих залишається високою [2, 3, 4, 5]. На підставі цього було вирішено
провести морфологічне дослідження стана клітин
жовчовивідних шляхів у різні терміни після декомпресії міліарного дерева та розвитку хвороби
у хворих з гострим та хронічним холангітом.
Мета досліджень
Визначити морфологічний стан клітин жовчовивідних шляхів у різні терміни розвитку хвороби у хворих з гострим та хронічним холангітом.
Матеріали та методи досліджень
У 32 хворих, під час оперативного втручання
лапаротомним доступом, яке проводилось після
ендоскопічної декомпресії міліарного дерева, виконувалась біопсія тканини жовчних протоків. Їх
було розділено на чотири групи в залежності від
тривалості терміну після декомпресії: до 5 діб
(L1), 12-14 діб (L2), 28-30 діб (L3) та 10-12 місяців
(L4). Група контролю (К) включала в себе 12 паці36

єнтів, у яких не було клінічних проявів холангіта,
але був холедохолітіаз. Досліджувались морфологічні зміни у клітинах жовчовивідних шляхів,
що спричинені холангітом. Забір матеріалів для
мікроскопічного дослідження проводився із трьох
зон з кожної долі. Матеріал фіксувався у 10% розчині нейтрального формаліну, потім підвергався
стандартній проводці через спирти з різною концентрацією, рідину Нікіфорова (96% спирт та діетиловий ефір у співвідношенні 1:1), хлороформ,
після чого заливався парафіном. Після готовності цих блоків робились серійні зрізи товщиною
4-5 мкм. Препарати фарбувались гематоксиліном
і еозином, а також за ван Гізоном.
Результати досліджень та їх обговорення
Контрольна група. Макроскопічно печінка має
тонку фіброзну напівпрозору капсулу, еластична
на дотик. Жовчні протоки і судинний сектор без
видимої патології. Мікроскопічно гістоархітектоніка збережена, позапечінкові жовчні протоки без
видимої патології, з середини вистелені одношаровим призматичним епітелієм, власна пластинка
слизової і м›язової оболонки компактна (рис. 1).
Група L1. Мікроскопічно внутрішньопечінкові
жовчні протоки помірно розширені, епітелій набряклий, місцями десквамирований, у багатьох
протоках відзначаються явища холангіту (рис. 2).
Епітелій слизової оболонки холедоха набряклий,
часто десквамирований. Підслизова і м’язова оболонки набряклі, разволокнени, інфільтровані лейкоцитами, макрофагами і одиничними лімфоцитами (рис. 3).
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і десквамирований. Підслизова і м’язова оболонки
набряклі, разволокнені, інфільтровані лейкоцитами, макрофагами і одиничними лімфоцитами
(рис. 5).

Рис. 1. Холедох групи K. Компактний одношаровий призматичний епітелій, базальне розташування ядер. Забарвлення
гематоксиліном і еозином. х200.

Рис. 4. Група L2, внутрішньопечінкова жовчна протока.
Холангіт, часткова десквамація холангіолярного епітелію,
різка дилатація просвіту. Забарвлення гематоксиліном
і еозином. х100

Рис. 2. Група L1, внутрішньопечінкова жовчна протока. Холангіт, часткова десквамація холангіолярного епітелію.
Забарвлення гематоксиліном і еозином. х100

Рис. 5. Холедох групи L2. Десквамація і дискомплексація
епітелію. Дрібновогнищева клітинна інфільтрація.
Забарвлення гематоксиліном і еозином. х100

Рис. 3. Холедох групи L1. Десквамація і дискомплексація епітелію. Дифузна запальна інфільтрація. Забарвлення гематоксиліном і еозином. х100

Група L2. Внутрішньопечінкові жовчні протоки розширені, їх стінки стоншені, місцями відзначаються явища гнійного холангіту з десквамацією епітелію (рис. 4). Епітелій слизової оболонки холедоха набряклий, місцями неструктурний
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Група L3. Внутрішньопечінкові жовчні протоки помірно звужені, їх стінки потовщені, епітелій набряклий. Також відзначаються осередкові
розростання сполучної тканини навколо проток
(рис. 6).
Епітелій слизової оболонки холедоха набряклий, серед елементів призматичного епітелію зустрічаються великі келихоподібних клітини. Підслизова, м’язова оболонки і адвентиція компактні
за рахунок розростання в них елементів сполучної тканини, помірно інфільтровані фибробластами, фиброцитами, лейкоцитами, макрофагами
і одиничними лімфоцитами (рис. 7).
Група L4. Внутрішньопечінкові жовчні протоки нерівномірно розширені, їх стінки потовщені, епітелій набряклий. Також відзначаються
масивні розростання сполучної тканини навколо
проток і явища хронічного холангіту (рис. 8).
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Епітелій слизової оболонки холедоха набряклий,
серед елементів призматичного епітелію зустрічаються великі келихоподібні клітини. Підслизова,
м’язова оболонки і адвентиція склерозовані за рахунок розростання в них елементів зрілої сполучної тканини, помірно інфільтровані фиброцитами
і лімфогістіоцитарними елементами (рис. 9).

Рис. 9. Холедох групи L4. Різке потовщення і склероз стінки.
Забарвлення за методом ван Гізон. х100.

Рис. 6. Група L3, внутрішньопечінкова жовчна протока. Періпротоковий склероз, звуження просвіту. Забарвлення за методом ван Гізон. х200

Рис. 7. Холедох групи L3. Репарація епітелію, склероз адвентиції. Забарвлення за методом ван Гізон. х100

Рис. 8. Група L4, внутрішньопечінкова жовчна протока.
Масивний періпротоковий склероз, хронічний холангіт.
Забарвлення гематоксиліном і еозином. х100.
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Аналізуючи стан жовчних проток у хворих
з гострим холангітом різних термінів давності від
початку декомпресії слід відзначити той факт, що
найбільші зміни в стінках проток реєструються в
терміни 3-5 діб. У внутрішньопечінкових протоках печінки документуються явища гострого холестазу з розширенням просвітів проток з тонкою
їх стінкою і гострим холангітом у вигляді десквамації епітелію і вираженої запальної інфільтрації
стінок проток. Максимальна вираженість явищ гострого холангіту відзначається на перші два тижні від декомпресії. У ці ж тимчасові рамки відзначається проліферація фібробластів і поява молодої
сполучної тканини в стінках проток. У період
28-30 діб від початку захворювання у жовчних
протоках відзначаються залишкові явища гострого холангіту у вигляді дрібноосередкованої лімфо- гістіоцитарної інфільтрації стінок, а також
документуються розростання сполучної тканини як в стінках проток, так і навколо них, що
в подальшому може з’явитися фоновим станом до
склерозування стінок проток і утворення протокових стриктур.
Зміни в стінці холедоха (досліджуваних груп)
реєструються вже в терміни 3-5 діб від декомпресії. У ці тимчасові проміжки в холедосі документуються набрякло-десквамативні і некротичні
явища з боку епітелію з вираженими реактивними змінами у вигляді запальної інфільтрації
його стінки. Причому, максимальна вираженість
явищ гострого запалення стінки холедоха документується на 3-5 добу від початку захворювання.
На 12-14 добу відзначається «загасання» і демаркація запального процесу, проліферація фібробластів і поява молодої сполучної тканини
з боку адвентиції холедоха. У період 28-30 діб від
початку декомпресії в холедосі відзначаються залишкові явища гострого запалення у вигляді дрібноосередкованої лімфо- гістіоцитарної інфільтрації стінок, а також документуються розростання сполучної тканини як в стінках холедоха,
так і навколо нього, що в подальшому, так само
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як і в випадку з внутрішньопечінковими жовчними протоками, може з’явитися фоновим станом
до склерозування стінки холедоха і утворення
протокової стриктури.
Аналізуючи морфологічний стан жовчних проток і тканин холедоха у хворих, у яких рецидивуючий холангіт тривався на протязі року, слід
відзначити той факт, що ускладнення, що розвиваються у вигляді стриктури холедоха після
першого оперативного втручання, призводять до
розвитку застою жовчі у жовчних протоках і гепатоцитах і, як наслідок, розвитку механічної
жовтяниці. При механічній жовтяниці основною
патогенетичною умовою є холестаз. Гострий холестаз, як відомо, морфологічно проявляється
різким розширенням протоків, накопиченням в
гепатоцитах гранул жовчі з подальшим їх розривом і загибеллю. При хронічному холестазі поступова патологічна зміна у жовчних протоках у
вигляді хронічного холангіту зі склерозом стінок
і масивним розростанням сполучної тканини переважно перібіліарно, що, з одного боку збільшує
внутрішньопротокову гіпертензію, а з іншого –

призводить до розвитку морфологічної картини
біліарного цирозу печінки.
Висновки
В жовчних протоках у хворих на холангіт реєструється гострий холестаз, максимальна вираженість якого припадає на перші два тижні після
декомпресії. У період 28-30 діб реєструються залишкові явища гострого холангіту і розростання сполучної тканини як в стінках проток, так
і навколо них. У хворих на холангіт найбільші
зміни в стінці холедоха реєструються в терміни
3-5 доби від початку декомпресії у вигляді
набряково-десквамативних і некротичних явищ
з боку епітелію. На 12-14 добу відзначається
«загасання» і демаркація запального процесу, а на 28-30 – поява сполучної тканини в
стінці холедоха. У хворих з хронічним рецидивуючим холангітом, що триває протягом
1 року, документуються на тлі розвиненої як
ускладнення стриктури холедоха, явища холестазу, холангіосклерозу і біліарного цирозу
печінки.
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Резюме. Было прлведено исследование морфологического состояния клеток желчевыводящих путей у больных с острым и
хроническим холангитом в разные сроки развития болезни, после
снятия желчной гипертензии. Всех пациентов (32) разделили на
4 группы: до 5 суток, 12–14 суток, 28-30 суток и 10–12 месяцев.
В группу контроля вошли 12 пациентов с холедохолитиазом без
клинических проявлений холангита.
Во внутрипеченочных желчных протоках регистрируется
острый холестаз, максимальная выраженность которого приходится на 3-5 и 12-14 сутки. В период 28-30 суток регистрируются остаточные явления острого холангита и разрастание соединительной
ткани как в стенках протоков, так и вокруг них. В стенке холедоха
больных холангит ом наибольшие изменения регистрируются в
сроки 3-5 суток от начала заболевания в виде отечно-десквамативного и некротических явлений со стороны эпителия. На 12-14
сутки отмечается «затухание» и демаркация воспалительного процесса, а на 28-30 — развитие соединительной ткани в стенке холедоха. У больных, оперированных по поводу хронического рецидивирующего холангита в течение 1 года документируются на фоне
развитой как осложнение стриктуры холедоха, явления холестаза,
холангиосклероза и билиарного цирроза печени.
Ключевые слова: холангит, печень, холедох.

Summary. The morphological status of bile duct cells was studied in
patients with acute and chronic cholangitis at different terms of the disease.
All patients (32) were divided into 4 groups: up to 5 days, 12-14 days,
28-30 days and 10-12 months. The control group included 12 patients
without clinical manifestations of choledocholithiasis. Acute cholestasis is registered in the intrahepatic bile ducts, the maximal severity of
which is on first two weeks. In the period of 28-30 days the residual phenomena of acute cholangitis and the growth of connective tissue in the
duct walls and around them are registered. In patients with cholangitis,
the largest changes in the wall of the choledochus are recorded in 3-5
days from the onset of the disease in the form of edema-desquamative
and epithelium necrosis. On 12-14 days marked “attenuation” and demarcation of the inflammatory process, and on 28-30 there’s the appearance of connective tissue in the wall of the choledoch. Patients operated
on for chronic recurrent cholangitis for 1 year are documented on the
background of the development of choledoch stricture, cholestasis, cholangiosclerosis, and biliary cirrhosis, as a complication.
Key words: cholangitis, liver, choledoch.
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СЛУЧАЙ ПИОМИОМЫ МАТКИ В СОЧЕТАНИИ
СО ВТОРИЧНЫМ АППЕНДИЦИТОМ

Рзюме. Цель работы — демонстрация редкого клинического
случая пиомиомы, осложнившейся перфорацией и возникновением вторичного аппендицита.
Материалы и методы. Проведено клинико-инструментальное
обследование и оперативное лечение женщины с экстрагенитальными заболеваниями в виде сахарного диабета, хронической
болезни почек и патологии желудочно-кишечного тракта, находящейся в постменопаузе, у которой лейомиома матки небольших
размеров модифицировалась в пиомиому, сформировался маточно-аппедикулярный свищ, повлекший за собой возникновение
вторичного аппендицита.
Результаты. Диагностика пиомиомы затруднена из-за отсутствия патогномоничных симптомов и наличия «маскировки» под
ряд патологических состояний, присущих постменопаузальному
периоду. При подобном осложнении лейомиомы существует вероятность самостоятельного перфорирования матки с вовлечением
в воспалительный процесс соседних органов и развитием хирургической патологии, в частности – вторичного аппендицита.
Выводы. При пиомиоме, даже с учетом осложнений в виде
хирургической патологии, существует возможность выполнения
лапароскопического оперативного лечения необходимого объема,
которое дает положительный результат.
Ключевые слова: лейомиома матки, пиомиома, вторичный аппендицит, перфорация, лапароскопия.

Введение
Проблема доброкачественных опухолей матки
по-прежнему остается значимой для теоретического и практического рассмотрения ввиду того,
что лейомиома считается одним из наиболее распространенных заболеваний женской репродуктивной системы. Известно, что в 20-50% случаев
больные предъявляют жалобы и присутствует
определенное клиническое проявление доброкачественных опухолей матки в виде кровотечений
с развитием анемии, тяжести и периодических
болей внизу живота и пояснице, нарушения функции соседних органов, некроза узла [1, 2, 3].
Особого внимания и изучения заслуживает осложнение доброкачественных опухолей матки –
пиомиома, случаи которой описаны в очень ограниченном количестве отечественных и зарубежных источников. Пиомиома, также известна как
гнойная лейомиома, является очень редким, но
потенциально смертельным осложнением доброкачественной опухоли матки [4, 5].
Возникновение гнойной лейомиомы можно рассматривать исходя из двух направлений. С одной
стороны, при наличии лейомиомы, наблюдается
угнетение как клеточного иммунитета, так и изменение общей иммунной реакции организма,
что наиболее характерно для длительного присутствия патологического процесса миометрия
[6]. С другой стороны, дегенеративные изменения
лейомиомы обычно происходят из-за потери кроK H A R K I V S U RG I C A L S C H O O L
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воснабжения, вторичной сосудистой недостаточности, которые выявляются вскоре после беременности или в постменопаузальном периоде [5,
7, 8, 9].
Инфицирование обычной бактериальной флорой чаще отмечается при подслизистых узлах с
дальнейшими ульцерацией и некрозом, что ведет
к развитию пиомиомы [10].
Клиническая картина гнойной лейомиомы неспецифична и сопровождается лихорадкой, болью
в животе или в области таза, гнойными выделениями из влагалища [4]. У больных с пиомиомой
есть указание на наличие в анамнезе доброкачественной опухоли матки, сосудистых нарушений
из-за диабета, гипертонической болезни, атеросклероза, системных заболеваний и инфекций,
но, несмотря на это, диагностика патологического
состояния затруднена из-за необходимости его
дифференцирования со злокачественными новообразованиями [11].
Все, представленное выше, демонстрирует необходимость дальнейшего детального анализа
каждого случая пиомиомы с акцентированием
внимания на ее диагностических критериях и
тактике ведения.
В связи с чем мы считаем необходимым представить один из клинических случаев пиомиомы с формированием маточно-аппендикулярного
свища и развитием воспалительной реакции аппендикса.
41

ПИТАННЯ АК УШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ

Материалы и методы исследований
Пациентка П., 1960 года рождения (медицинская карта стационарного больного 9.7237) доставлена бригадой СМП в КНП ХОС «Областная
клиническая больница» 28.04.18. с жалобами на
общую слабость, боли в нижних отделах живота,
больше справа, частое мочеиспускание, повышение температуры тела до 39,5 ºС, гнойные выделения из половых путей с неприятным запахом.
Результаты исследований и их обсуждение
Считает себя больной с 23.04.18, когда без видимой причины появились боли в нижних отделах
живота, больше справа, за помощью не обращалась. С 27.04.18. отмечает ухудшение состояния:
боли усилились, повысилась температура тела и
появились гнойные выделения из половых путей.
Из анамнеза жизни известно, что больная
с 13 лет страдает тяжелой формой сахарного диабета I типа. В связи с чем неоднократно проходит обследование и коррекцию инсулинотерапии,
в настоящее время режим терапии – инсулиновая
помпа (инсулин «Новорапид» в суточной дозе
42 ЕД). С сентября 2017 года отмечает потерю в
весе около шести килограмм. С 2009 года у женщины диагностирована лейомиома матки небольших размеров, не проявившая себя какой-либо
клинической симптоматикой.
В отделении осмотрена, установлено, что живот при пальпации мягкий, безболезненный, перистальтика активная, газы отходят, стул был
самостоятельный, мочеиспускание без особенностей, присутствует слабо положительный симптом Пастернацкого слева. Проведено бимануальное исследование которое выявило незначительное увеличение матки, поверхность которой
оказалась плотной и бугристой. Подвижность
органа сохранена. Левые придатки без особенностей. Справа придатки увеличены, размером
6,0 х 3,0 см, плотные, прилежат к правому ребру
матки, чувствительные при исследовании. Своды
свободные. Выделения гнойные.
Проведен общий клинический анализ крови
(28.04.18): эритроциты – 3,36 × 1012/л; гемоглобин – 97 г/л; цветной показатель – 0,87; лейкоциты – 13,5 × 109/л; палочкоядерные нейтрофилы –
10 %; сегментоядерные – 80 %; метамиелоциты –
1 %; моноциты – 1%; лимфоциты – 8 %.
Общий клинический анализ мочи (28.04.18):
цвет – светло-желтый, прозрачность – мутная,
удельный вес – 1006, реакция – щелочная, белок 0,21 г/л, глюкоза – 4,88 ммоля/л, кетоновые
тела – отсутствуют; эритроциты неизмененные
20-22 экз. в п/зр, лейкоциты – густо на все поле
зрения, эпителий переходный – 5-7 экз. в п/зр,
слизь – увеличенное количество, соли – аморфные фосфаты – умеренное количество, бактерии – умеренное количество.
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Коагулограмма (28.04.18): МНО – 1,34, протромбиновый индекс – 67 %, протромбиновое
время – 17,4′′, фибриноген плазмы – 5,3 г/л.
УЗИ органов желудочно-кишечного тракта
(29.04.18): печень выступает из-под края реберной
дуги, паренхима неоднородная, эхогенность незначительно повышена, звукопроводимость умеренно снижена, объемных образований не выявлено. Желчный пузырь обычных размеров. В области тела-шейки желчного пузыря определяется
перегиб, стенки пузыря уплотнены. Поджелудочная железа несколько истончена, структура паренхимы неоднородна, гиперэхогенна. Вирсунгов
проток расширен на всем протяжении до 3 мм.
Селезенка не увеличена, расположена в типичном
месте.
УЗИ мочевыделительной системы (29.04.2018):
почки расположены типично, обычной формы
и размеров, паренхима не истончена, чашечнолоханочные системы не расширены с неравномерными по плотности стенками. Конкрементов
не выявлено. Мочеточники не визуализируются.
Мочевой пузырь наполнен недостаточно, на этом
фоне, справа и кзади от матки, определяется жидкостно-тканевая структура, размерами 40 х 50
мм. В малом тазу визуализируется небольшое количество свободной жидкости.
УЗИ органов малого таза (30.04.2018): матка
увеличена – 106 × 100 × 106 мм, в структуре передней стенки визуализируется интрамурально-субсерозный узел 105 × 65 мм неправильной формы,
неоднородной, несколько атипичной эхоструктуры с множественными включениями различной эхогенности-полостные с дисперсной взвесью. Эндометрий не гиперплазирован (срединное
эхо – 4 мм), атрофический, постменопаузальный,
однородный. Структура шейки матки не изменена. Правый яичник уменьшен, строма однородная, без фолликулов, размерами 29 × 17 мм;
левый яичник четко визуализировать не удалось.
Позади матки определяется свободная жидкость
до 10 мм.
Компьютерная томография брюшной полости,
забрюшинного пространства (2.05.2018): очаговое
образование селезенки, вероятно киста. Мочекаменная болезнь. Узловое образование матки.
Изменения по боковым ребрам матки следует
дифференцировать с патологией матки или яичников, обызвествленными варикозно расширенными сосудами малого таза. Лимфаденопатия
забрюшинных, подвздошных и паховых лимфатических узлов.
Во время проведения клинико-лабораторного
обследования больная получала лечение: макроцеф 2 г × 2 раза в сутки в/в, левомак 500 мг × 2 раза в сутки в/в, ксилат 200 мл × 2 раза в сутки в/в,
проксиум 40 мг в/в × 1 раз в сутки, «5 нок» 2 табл. ×
4 раза в сутки, «Новорапид» 42 Ед в сутки, коХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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торое было направлено на борьбу с инфекцией и
служило предоперационной подготовкой.
Больная консультирована хирургом, кардиологом, урологом, эндокринологом. С учетом консультаций и результатов клинико-лабораторного
обследования установлен клинический диагноз:
Лейомиома матки. Пиометра, нарушение питания
лейоматозного узла. Воспалительная опухоль правых придатков матки (?). Сахарный диабет I тип,
тяжелая форма, лабильное течение. Универсальная диабетическая ангиополинейропатия. ХБП
I ст.: цистопиелонефрит. Хронический панкреатит
с нарушенной внешнесекреторной функцией поджелудочной железы. Дисбактериоз кишечника.
Хронический стеатогепатит вне обострения. Хронический холецистит, стадия ремиссии.
Согласно приказам МОЗ Украины № 676, 582,
620 с учетом наличия узловатой лейомиомы матки с нарушением трофики узла, осложнившейся пиометрой, больной показано оперативное
лечение.
Произведена операция (4.05.2018): лапароскопия, разъединение сращений, аппендэктомия,
экстирпация матки с придатками с обеих сторон,
санация и дренирование брюшной полости.
В асептических условиях под спинальной анестезией произведена лапароскопия. Ревизия органов брюшной полости проводилась совместно
с хирургом. Установлено наличие увеличенной
матки размерами 8,5 × 7,5 × 7,0 см с бугристой
наружной поверхностью за счет субсерозно-интрамурального узла до 5 см в диаметре, расположенного по передней поверхности матки в области перешейка, cпаянного с мочевым пузырем.
Придатки с обеих сторон: яичники размерами
3,0 × 2,5 см, белесоватые с гладкой наружной поверхностью, маточные трубы размерами 8,0 × 0,5 см
без патологических изменений с сохраненными
фимбриями и перитубарными спайками. Позадиматочное пространство, крестцово-маточные
и широкие связки – без патологии.
Обращает на себя внимание наличие отечного значительно расширенного аппендикулярного
отростка, интимно спаянного с передней поверхностью матки, круглой маточной связкой справа.
Имеет место аппендикулярно-маточный свищ.
Интраоперационно выполнено разъединение
сращений частично острым, частично тупым путем, выделен аппендикулярный отросток и произведена аппендэктомия – брыжейка аппендикса
биполярно коагулирована, на его основание на-
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ложены 2 клеммы Hemo-Lock, произведено его
отсечение. Далее типично экстирпирована матка с
придатками и удалена из брюшной полости трансвагинальным доступом. Купол влагалища сформирован непрерывным викриловым швом, перитонизация за счет листков брюшины Z-образным
монокриловым швом. Брюшная полость санирована раствором декасана. Гемостаз, введение микроирригатора через правую подвздошную область.
При осмотре макропрепарата, в частности –
матки, обнаружен отечный субсерозно-интрамуральный расположенный в области передней
стенки матки и перешейка узел лейомиомы с
признаками нагноения. Аппендикс содержит перфорационное отверстие в области верхушки. Полость матки и аппендикулярный отросток заполнены гноем.
В результате операции установлен заключительный диагноз: пиомиома матки с атипичным
расположением лейоматозного узла. Пиометра.
Вторичный аппендицит. Маточно-аппендикулярный свищ. Спаечный процесс органов малого таза
и брюшной полости.
Течение послеоперационного периода гладкое.
Получала антибактериальную, инфузионную,
симптоматическую терапию. Выписана домой в
удовлетворительном состоянии на седьмые сутки
после операции.
Выводы
Развитие пиомиомы в представленном случае
демонстрирует предшествующие возникновению
патологического состояния длительно существующая лейомиома матки с атипичным расположением узла, менопауза, несколько видов экстрагенитальной патологии, нарушающие гемодинамику у женщины, наличие инфекционных факторов.
Диагностика пиомиомы затруднена из-за отсутствия патогномоничных симптомов и наличием «маскировки» под ряд патологических состояний, присущих постменопаузальному периоду.
При подобном осложнении лейомиомы существует вероятность самопроизвольного перфорирования матки с вовлечением в воспалительный
процесс соседних органов и развитием хирургической патологии.
При пиомиоме, даже с учетом осложнений в
виде хирургической патологии, существует возможность выполнения лапароскопического оперативного лечения, которое дает положительный
результат.
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Рзюме. Мета роботи — демонстрація рідкісного клінічного випадку піоміоми, що ускладнилася перфорацією і виникненням
вторинного апендициту.
Матеріали та методи. Проведено клініко-інструментальне обстеження та оперативне лікування жінки з екстрагенітальні захворювання у вигляді цукрового діабету, хронічної хвороби нирок і
патології шлунково-кишкового тракту, що знаходиться в постменопаузі, у якій лейомиома матки невеликих розмірів модифікувалася в піоміому, сформувався матково-аппедікулярний свищ, що
спричинив за собою виникнення вторинного апендициту.
Результати. Діагностика піоміоми утруднена через відсутність
патогномонічних симптомів і наявності «маскування» під ряд патологічних станів, властивих постменопаузальному періоду. При
подібному ускладненні лейоміоми існує ймовірність самостійного
перфорирования матки з залученням в запальний процес сусідніх
органів і розвитком хірургічної патології, зокрема - вторинного
апендициту.
Висновки. При піоміоме, навіть з урахуванням ускладнень у
вигляді хірургічної патології, існує можливість виконання лапароскопічного оперативного лікування необхідного обсягу, яке дає
позитивний результат.
Ключові слова: лейоміома матки, піоміома, вторинний апендицит, перфорація, лапароскопія.
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A CASE OF UTERINE
PYOMYOMA IN
COMBINATION
WITH SECONDARY
APPENDICITIS
V. V. Lazurenko,
R. A Safonov, I. V. Starkova,
O. A. Lyashchenko,
A. S. Goryanskiy
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Summary. Purpose. To demonstrate a rare clinical case of pyomyoma complicated by perforation and the development of secondary
appendicitis
Materials and methods. The study involved clinical instrumental
examination and surgical treatment of a woman with extragenital pathology, who presented in postmenopausal period with uterine leiomyoma modified into pyomyoma and hystero-appendicular fistula resulting
in secondary appendicitis.
Results. Diagnosis of pyomyoma is difficult due to absence of
pathognomonic symptoms and mimicking into a range of pathological
conditions inherent to postmenopausal period. This complication of
leiomyoma may result in spontaneous perforation of the uterus involving neighboring organs in the inflammatory process and the development of surgical diseases, particularly secondary appendicitis.
Conclusions. In pyomyoma, even taking into account complications
in the form of surgical diseases there is a possibility of performing
laparoscopic surgical treatment of the required volume which gives a
positive result.
Key words: uterine leiomyoma, pyomyoma, secondary appendicitis,
perforation, laparoscopy
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ БАКТЕРІАЛЬНИХ
КЕРАТИТІВ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
ЗАЛЕЖНО ВІД ТЯЖКОСТІ ДІАБЕТИЧНОЇ
ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ

Резюме. У роботі на прикладі 15 хворих на ЦД 1 типу доведена
залежність перебігу бактеріального кератиту від тяжкості ДПН.
В усі терміни спостереження виразність гіперемії кон’юнктиви,
розмір ерозії та поріг чутливості рогівки при стадії тяжких ускладнень перевищували відповідні показники хворих на асимптоматичну ДПН. Нормалізація кольору кон’юнктиви у всіх хворих на
стадію тяжких ускладнень відбулася на 8 днів, а реепітелізація рогівки – на 4 дні пізніше, ніж при асимптоматичній ДПН. На останній 22-й день спостереження помутніння рогівки периферичної локалізації залишалось у 33,3 % хворих (2 хворих) на стадію тяжких
ускладнень, тоді як у всіх хворих на асимптоматичну ДПН рогівка
була прозора уже на 14-й день спостереження. Поріг чутливості
рогівки на 22-й день у хворих на стадію тяжких ускладнень був
на 35,3 % вище такого при асимптоматичній ДПН (р<0,05). Тобто
у хворих на стадію тяжких ускладнень ДПН з бактеріальними
кератитами відмічається більш виразне порушення іннервації рогівки, що проявляється зниженням її чутливості, та приводить до
подовження тривалості захворювання.
Ключові слова: цукровий діабет, бактеріальний кератит, реепітелізація рогівки.

Вступ
Цукровий діабет (ЦД) є фактором ризику бактеріальних кератитів та впливає на тяжкість
їх перебігу [1, 2]. Це може бути пов’язано зі
збільшенням вмісту грам-позитивних культур у
кон›юнктивальній флорі внаслідок підвищення
рівня глюкози у слізній рідині та частого використання антибіотиків хворими на ЦД [3]. Підґрунтям до розвитку запального процесу рогівки
може стати уповільнене та неповне загоєння рани
рогівки у хворих на ЦД на фоні зменшення вмісту
двох основних типів клітин, що відповідають за
вроджений імунітет (нейтрофілів та природних
клітин-кілерів) [4]. Крім того, у хворих на ЦД
відмічається порушення нейро-трофічного стану
рогівки за рахунок розвитку діабетичної нейропатії рогівки, що є локальним проявом діабетичної
полінейропатії (ДПН), та однією з причин діабетичної кератопатії — специфічних структурних
та функціональних змін усіх шарів рогівки [1].
За даними різних авторів, діабетична кератопатія
зустрічається у 50-70 % хворих на ЦД [1, 5], що,
враховуючи поширеність ЦД, складає 200-290 млн
осіб. Діабетична кератопатія має асимптоматичний перебіг, проте пошкодження такої рогівки при
травмі чи хірургічному втручанні приводить до
неповної й уповільненої її регенерації та часто є
причиною зниження зору внаслідок помутніння
строми й нерівності поверхні [1].
Мета роботи
Виявити особливості клінічного перебігу бактеріальних кератитів у хворих на ЦД залежно від
тяжкості діабетичної полінейропатії.
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Матеріали та методи досліджень
Аналіз здійснювався на основі даних спостереження за 15 хворими (7 жінок, 8 чоловіків) на ЦД
1 типу з бактеріальними кератитами. Вік хворих
коливався від 18 до 48 років, в середньому складав — (27,8±5,1) років. У всіх хворих неврологом
була діагностована ДПН. Відповідно до класифікації ДПН згідно ступеня тяжкості [6], хворих
розділили на три групи: з асимптоматичною (N1)
— 40 % хворих (6 осіб), симптоматичною (N2) —
20 % хворих (3 осіб), та стадією тяжких ускладнень ДПН (N3) - 40 % хворих (6 осіб).
Крім стандартних (візометрії, тонометрії, біомікроскопії переднього та заднього відділів ока
за допомогою щілинної лампи), методи офтальмологічного дослідження включали бактеріологічне
дослідження, мікроскопічне дослідження мазка з
кон’юнктиви, флюоресцеїновий тест, безконтактне дослідження чутливості рогівки. Безконтактне дослідження чутливості рогівки проводили за
допомогою розробленого нами приладу, що складається з компресора для накачки повітря, ресивера для створення запасу повітря, блоку живлення,
буферної ємності, редуктора, манометра, натікача, фільтру, витратоміру, триходового електромагнітного вентиля, основного сопла та додаткового
сопла, кондиціонеру з контролером температури.
Дослідження проводили у визначених 9 точках
(верхній, верхній назальній, верхній темпоральній, назальній, центральній, темпоральній, нижній назальній, нижній темпоральній, нижній) та
розраховували середній поріг чутливості рогівки.
При користуванні безконтактним альгезиметром
використовували наступні параметри: діаметр
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отвору для виходу струменю повітря - 0,5 мм,
тривалість імпульсу – 1 с, відстань до поверхні
рогівки – 4 мм, температура струменю повітря 20
°С. Спочатку використовували мінімальну силу
потоку повітря, яку поступово збільшували до появи відчуття досліджуваним «легкого вітерцю»,
про що просили повідомити.
Для оцінки перебігу запального процесу при
бактеріальному ураженні переднього відрізка ока
нами використовувалась бальна система критеріїв
Гайдамаки Т.Б. [7]: кон’юнктива (блідо-рожева –
1 бал, слабкогіперемована – 2 бали, помірногіперемована – 3 бали, інтенсивногіперемована – 4 бали), ерозія рогівки (відсутня після реепітелізації – 1 бал, точкова – 2 бали, гілкоподібна – 3 бали, обмежена – 4 бали), помутніння рогівки (відсутнє – 1 бал, присутнє – 2 бали).
Усім хворим на ЦД 1 типу з бактеріальним кератитом проводили лікування інстиляціями антибіотику офлоксацину та стандартну протизапальну терапію. Спостереження проводили на першу,
третю, сьому, десяту, чотирнадцяту, вісімнадцяту
та двадцять другу добу.
Результати досліджень та їх обговорення
У результаті проведених досліджень було виявлено, що виразність гіперемії кон’юнктиви у хворих на ЦД з бактеріальним кератитом залежала
від тяжкості ДПН й в усі терміни спостереження
при стадії тяжких ускладнень ДПН перевищу-

вала відповідний показник хворих на асимптоматичну ДПН (табл.1). Позитивну динаміку у
хворих на асимптоматичну ДПН відмітили уже
на 3-й день спостереження (р<0,05), у той час як
при симптоматичній та стадії тяжких ускладнень
ДПН – на 7-й день спостереження (р<0,05), тобто
на 4 дні пізніше. Нормального блідо-рожевого
кольору у всіх хворих на асимптоматичну ДПН
кон’юнктива набувала на 14-й день, на симптоматичну ДПН – на 18-й день (тобто на 4 дні пізніше),
на стадію тяжких ускладнень – на 22-й день (тобто на 8 днів пізніше).
Розмір ерозії рогівки у хворих на ЦД з
бактеріальним кератитом також залежав від
тяжкості ДПН й в усі терміни спостереження
при симптоматичній та стадії тяжких ускладнень ДПН перевищував відповідний показник
хворих на асимптоматичну ДПН (табл.2). Позитивну динаміку в усіх групах виявили на 7-й день
(р<0,05). Реепітелізація рогівки в усіх хворих на
асимптоматичну ДПН відбулася на 10-й день, на
симптоматичну та стадію тяжких ускладнень – на
14-й день (тобто на 4 дні пізніше).
Відмітили залежність тривалості помутніння
рогівки у хворих на ЦД з бактеріальним кератитом від тяжкості ДПН (табл. 3). Так, позитивну динаміку у хворих на асимптоматичну ДПН
відмітили на 7-й день спостереження (р<0,05),
тоді як при симптоматичній та стадії тяжких
ускладнень – на 10-й день (р<0,05), тобто на 3 дні

Таблиця 1
Зміни виразності гіперемії кон’юнктиви у хворих на ЦД з бактеріальним кератитом залежно від тяжкості ДПН в
динаміці спостереження
Доба
1

3

7

10

14

18

22

Група
Стадія N1 ДПН, n=6
Стадія N2 ДПН, n=3
Стадія N3 ДПН, n=6
Стадія N1 ДПН, n=6
Стадія N2 ДПН, n=3
Стадія N3 ДПН, n=6
Стадія N1 ДПН, n=6
Стадія N2 ДПН, n=3
Стадія N3 ДПН, n=6
Стадія N1 ДПН, n=6
Стадія N2 ДПН, n=3
Стадія N3 ДПН, n=6
Стадія N1 ДПН, n=6
Стадія N2 ДПН, n=3
Стадія N3 ДПН, n=6
Стадія N1 ДПН, n=6
Стадія N2 ДПН, n=3
Стадія N3 ДПН, n=6
Стадія N1 ДПН, n=6
Стадія N2 ДПН, n=3
Стадія N3 ДПН, n=6

1 бал
0
0
0
1
0
0
1
0
0
4
1
0*
6
2
1*
6
3
3*
6
3
6

2 бали
3
1
0*
2
1
1
5
2*
3*
2
2
5*
0
1*
5*
0
0
3*
0
0
0

3 бали
2
1
3
3
2
2
0
1
3*
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4 бали
1
1
3*
0
0
3*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Р, день 1

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

Примітки. Р, день 1 – оцінка статистичної значимості зміни розподілу бальних оцінок (за критерієм χ2); * — оцінка статистичної значимості відмінностей між значеннями показника у хворих на стадію N1 ДПН та іншої
групи у відповідний період р<0,05.
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Зміни розмірів ерозії рогівки у хворих на ЦД
з бактеріальним кератитом залежно від тяжкості ДПН в динаміці спостереження
Доба

Група
Стадія N1 ДПН, n=6
Стадія N2 ДПН, n=3
Стадія N3 ДПН, n=6
Стадія N1 ДПН, n=6
Стадія N2 ДПН, n=3
Стадія N3 ДПН, n=6
Стадія N1 ДПН, n=6
Стадія N2 ДПН, n=3
Стадія N3 ДПН, n=6
Стадія N1 ДПН, n=6
Стадія N2 ДПН, n=3
Стадія N3 ДПН, n=6
Стадія N1 ДПН, n=6
Стадія N2 ДПН, n=3
Стадія N3 ДПН, n=6
Стадія N1 ДПН, n=6
Стадія N2 ДПН, n=3
Стадія N3 ДПН, n=6

1

3

7

10

14

18

1 бал
0
0
0
0
0
0
2
0*
0*
6
1*
1*
6
3
5
6
3
6

2 бали
4
1*
1*
4
1*
1*
1
3*
2
0
2*
4*
0
0
1
0
0
0

3 бали
2
2
4*
2
2
4*
0
0
4*
0
0
1
0
0
0
0
0
0

4 бали
0
0
1
0
0
1*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Таблиця 2

Р, день 1

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

Примітки: Р, день 1 – оцінка статистичної значимості зміни розподілу бальних оцінок (за критерієм χ2);
* — оцінка статистичної значимості відмінностей між значеннями показника у хворих на стадію N1 ДПН та
іншої групи у відповідний період р<0,05.
Таблиця 3
Зміни помутніння рогівки у хворих на ЦД з бактеріальним кератитом залежно від тяжкості ДПН в динаміці
спостереження
Доба
1

3

7

10

14

18

22

Група
Стадія N1 ДПН, n=6
Стадія N2 ДПН, n=3
Стадія N3 ДПН, n=6
Стадія N1 ДПН, n=6
Стадія N2 ДПН, n=3
Стадія N3 ДПН, n=6
Стадія N1 ДПН, n=6
Стадія N2 ДПН, n=3
Стадія N3 ДПН, n=6
Стадія N1 ДПН, n=6
Стадія N2 ДПН, n=3
Стадія N3 ДПН, n=6
Стадія N1 ДПН, n=6
Стадія N2 ДПН, n=3
Стадія N3 ДПН, n=6
Стадія N1 ДПН, n=6
Стадія N2 ДПН, n=3
Стадія N3 ДПН, n=6
Стадія N1 ДПН, n=6
Стадія N2 ДПН, n=3
Стадія N3 ДПН, n=6

1 бал
0
0
0
1
0
0
2
0
0
5
1
2
6
2
3
6
3
3
6
3
4

2 бали
6
3
6
5
3
6
4
3
6
1
2
4
0
1
3
0
0
3
0
0
2

Р, день 1

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

Примітки. Р, день 1 – оцінка статистичної значимості зміни розподілу бальних оцінок (за критерієм χ2); * — оцінка статистичної значимості відмінностей між значеннями показника у хворих на стадію N1 ДПН та іншої
групи у відповідний період р<0,05.

пізніше. Помутніння рогівки було відсутнє у всіх
хворих на асимптоматичну ДПН на 14-й день спостереження, а при симптоматичній ДПН – на 18-й
день, тобто на 4 дні пізніше. На останній 22-й день
спостереження помутніння рогівки периферичної
48

локалізації залишалось у 33,3 % хворих (2 хворих)
на стадію тяжких ускладнень ДПН.
При аналізі чутливості рогівки у хворих на ЦД
з бактеріальним кератитом виявили залежність
від тяжкості ДПН (табл. 4). В усі терміни спостереження при стадії тяжких ускладнень ДПН поріг
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 5-6(98-99) 2019

QUESTIONS OF OPHTHALMOLOGY
Таблиця 4
Зміни чутливості рогівки у хворих на ЦД та бактеріальний кератит залежно від тяжкості ДПН в динаміці
спостереження
Доба
1

3

7

10

14

18

22

Група

Середнє значення±SD

Діапазон коливань

Стадія N1 ДПН, n=6

129,8±5,0

120,8-134,7

Р, день 1

Стадія N2 ДПН, n=3

136,7±2,7

134,1-139,5

Стадія N3 ДПН, n=6

160,6±7,2*

149,8-167,8

Стадія N1 ДПН, n=6

119,4±5,1

109,9-124,5

>0,05
>0,05

Стадія N2 ДПН, n=3

127,1±2,1

124,8-128,7

Стадія N3 ДПН, n=6

152,2±5,3*

145,7-157,3

>0,05

Стадія N1 ДПН, n=6

114,5±6,0

104,1-119,5

<0,05

Стадія N2 ДПН, n=3

122,3±2,0

120,2-124,1

<0,05

Стадія N3 ДПН, n=6

145,5±3,7*

141,3-152,1

<0,05

Стадія N1 ДПН, n=6

104,3±3,8

98,1-107,8

<0,05

Стадія N2 ДПН, n=3

111,7±2,5

108,9-113,6

<0,05

Стадія N3 ДПН, n=6

135,2±2,6*

132,7-139,8

<0,05

Стадія N1 ДПН, n=6

96,2±3,6

91,4-99,8

<0,05

Стадія N2 ДПН, n=3

103,2±3,0

99,8-105,3

<0,05

Стадія N3 ДПН, n=6

126,9±2,8*

123,7-130,7

<0,05

Стадія N1 ДПН, n=6

91,3±3,2

87,6-94,9

<0,05

Стадія N2 ДПН, n=3

98,2±3,4

94,3-100,4

<0,05

Стадія N3 ДПН, n=6

122,7±3,6*

119,7-129,2

<0,05

Стадія N1 ДПН, n=6

85,0±2,3

82,5-88,7

<0,05

Стадія N2 ДПН, n=3

90,7±2,1

85,6-94,1

<0,05

Стадія N3 ДПН, n=6

115,0±7,7*

110,3-128,6

<0,05

Примітки. Р, день 1 – оцінка статистичної значимості зміни розподілу бальних оцінок (за критерієм χ2); * — оцінка статистичної значимості відмінностей між значеннями показника у хворих на стадію N1 ДПН та іншої
групи у відповідний період р<0,05.

чутливості рогівки був вище такого у хворих на
асимптоматичну ДПН (р<0,05). Позитивну динаміку в усіх групах виявили на 7-й день спостереження (р<0,05). На 22-й день поріг чутливості
рогівки в хворих на стадію тяжких ускладнень
був на 35,3 % вище такого при асимптоматичній
ДПН (р<0,05).
Таким чином, у хворих на ЦД відмітили залежність перебігу бактеріального кератиту від тяжкості ДПН. Так, в усі терміни спостереження виразність гіперемії кон’юнктиви, розмір ерозії та поріг
чутливості рогівки при стадії тяжких ускладнень
перевищували відповідні показники хворих на
асимптоматичну ДПН. Позитивну динаміку щодо виразності гіперемії кон’юнктиви у хворих на
стадію тяжких ускладнень відмітили на 4 дні, а
щодо помутніння рогівки – на 3 дні пізніше, ніж
при асимптоматичній ДПН. Нормалізація кольору кон’юнктиви у всіх хворих на стадію тяжких
ускладнень відбулася на 8 днів, а реепітелізація
рогівки – на 4 дні пізніше, ніж при асимптоматичній ДПН. На останній 22-й день спостереження помутніння рогівки периферичної локалізації
залишалось у 33,3 % хворих (2 хворих) на ста-
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дію тяжких ускладнень, тоді як у всіх хворих на
асимптоматичну ДПН рогівка була прозора уже
на 14-й день спостереження. Поріг чутливості
рогівки на 22-й день у хворих на стадію тяжких
ускладнень був на 35,3 % вище такого при асимптоматичній ДПН (р<0,05).
Тобто у хворих на стадію тяжких ускладнень
ДПН з бактеріальними кератитами відмічається
більш виразне порушення іннервації рогівки, що
проявляється зниженням її чутливості, та приводить до подовження тривалості захворювання.
Отримані нами відомості узгоджуються з даними
інших авторів щодо значення патології іннервації
рогівки у затримці загоєння епітеліальної рани
рогівки у щурів при ЦД [8].
Висновки
У хворих на ЦД відмічається залежність перебігу бактеріального кератиту від тяжкості ДПН.
При стадію тяжких ускладнень ДПН з бактеріальними кератитами відмічається більш виразне
порушення іннервації рогівки, що проявляється
зниженням її чутливості, та приводить до подовження тривалості захворювання.
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Резюме. В работе на примере 15 больных с СД 1 типа доказана
зависимость течения бактериального кератита от тяжести ДПН.
Во все сроки наблюдения выразительность гиперемии конъюнктивы, размер эрозии и порог чувствительности роговицы при стадии
тяжелых осложнений превышали соответствующие показатели
больных с асимптоматической ДПН. Нормализация цвета конъюнктивы у всех больных со стадией тяжелых осложнений состоялась
на 8 дней, а реэпителизация роговицы — на 4 дня позже, чем при
асимптоматической ДПН. На последний 22-й день наблюдения
помутнение роговицы периферической локализации оставалось у
33,3% больных (2 больных) на стадию тяжелых осложнений, тогда как у всех больных с асимптоматической ДПН роговица была
прозрачная уже на 14-й день наблюдения. Порог чувствительности
роговицы на 22-й день у больных со стадией тяжелых осложнений был на 35,3% выше такового при асимптоматичнской ДПН
(р <0,05). То есть, у больных со стадией тяжелых осложнений
ДПН с бактериальными кератитами отмечается более отчетливое
нарушение иннервации роговицы, проявляющееся в снижении ее
чувствительности, которое приводит к увеличению продолжительности заболевания.
Ключевые слова: сахарный диабет, бактериальный кератит,
реэпителизация роговицы.
Summery. The dependence of the peculiarities of bacterial keratitis
on the severity of DPN was proven with the help of 15 patients with
type 1 diabetes mellitus. During all periods of observation, the severity of conjunctival hyperemia, the size of erosion and the threshold of
corneal sensitivity at the stage of severe complications exceeded the
corresponding indicators of patients with asymptomatic DPN. Normalization of conjunctival color in all patients with severe complications
occurred at 8 days, and reepithelialization of the cornea 4 days later
than in asymptomatic DPN. On the last 22nd day of observation, the
corneal opacification of the peripheral localization remained in 33.3%
of patients (2 patients) with the stage of severe complications, whereas
in all patients with asymptomatic DPN the cornea was already transparent on the 14th day of observation. The threshold of corneal sensitivity
at 22nd day in patients with severe complications was 35.3% higher than
with asymptomatic DPN (p <0.05). So, patients with severe complications DPN with bacterial keratitis show a more pronounced violation of
corneal innervation, which manifests by decrease of its sensitivity, and
leads to prolongation of the duration of the disease.
Key words: diabetes mellitus, bacterial keratitis, corneal reepithelialization.
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОЙ ДИСТАЛЬНОЙ ИШЕМИИ ВЕРХНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ

Резюме. Вступление. Показаниями к операциям на артериальной дуге кисти могут быть верифицированные дистальные тромбэмболии, тромбозы и окклюзия артерий кисти с сохраненным
магистральным кровотоком по артериям предплечья. Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных с хронической
ишемии верхних конечностей. Материалы и методы. Нами был
проанализирован результат лечения 64 пациентов с хронической
артериальной ишемией верхних конечностей. Все оперативные
вмешательства были выполнены под проводниковой анестезией,
путем блокады плечевого сплетения под контролем УЗИ. Результаты. Периартериальная дигитальная симпатэктомия дает выраженный длительный эффект, что позволяет рассматривать ее
как метод выбора при лечении акральной ишемии кисти. Непосредственное вмешательство на артериальной дуге кисти в ряде
случаев позволяет восстановить магистральный кровоток, что
значительно улучшает результаты лечения. Данные триплексного сканирования артериальной дуги кисти и пальцевых артерий
и транскутантной оксиметрии свидетельствуют о увеличении
линейной скорости кровотока и снижении индексов периферического сосудистого сопротивления во всех случаях. Динамика
изучения концентрации оксида азота и VEGF в венозной крови
пораженной конечности демонстрирует повышение изучаемых
показателей, что подтверждает эффективность симпатэктомии в
улучшении кровоснабжения. Выводы. Дигитальная периартериальная симпатэктомия при синдроме Рейно и облитерирующем
атеросклерозе позволяет добиться лучших результатов лечения,
чем грудная симапатэктомия.
Ключевые слова: облитерирующие заболевания артерий верхних конечностей, симпатэктомия

Введение
К основным причинам развития хронической
ишемии верхних конечностей относят облитерирующий эндартериит, облитерирующий атеросклероз, артериальные осложнения синдрома
грудного выхода, синдром/ болезнь Рейно, посттромботические окклюзии и др. [2]. Учитывая,
что у большинства больных проксимальные поражения подключично-плечевого сегмента сочетаются с дистальными поражениями артериального русла, в виде облитерации, тромбозов или
эмболов артерий предплечья, кисти, пальцев на
фоне выраженного ангиоспазма, то выбор оптимального хирургического вмешательства весьма
затруднен [3-8].
В литературе идет дискуссия по поводу эффективности симпатэктомии, уровня ее выполнения,
методике (открытая грудная симпатэктомия, торакоскопическая симпатэктомия или дигитальная
периартериальная симпатэктомия) [5-8]. В имеющихся исследованиях однозначно подчеркивается
положительный лечебный эффект симпатэктомии
и хорошие отдаленные результаты. Немаловажными в патогенезе любой ишемии являются оксид азота и VEGF, демонстрирующие равновесие
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между вазодилатацией и ангиогенезом. Оксид
азота (NO) обладает широким спектром биологического действия: он является важным нейромедиатором центральной и периферической
нервных систем и определяется как эндотелиальный фактор релаксации, расслабляющий гладкие
мышцы и в паре с простациклином препятствующий адгезии циркулирующих тромбоцитов и
лейкоцитов к эндотелию [9]. NO и его метаболиты являются одними из важнейших физиологических регуляторов локального и системного
кровотока. Поддержание тонуса сосудов в покое
обеспечивает базальная секреция оксида азота.
Кроме вазодилятирующего действия, NO также
может оказывать антипролиферативное воздействие на гладкую мускулатуру сосудов, подавляя
митотическую активность гладкомышечных клеток и фибробластов сосудистой стенки путём
ингибирования факторов роста, синтезируемых
этими клетками [1].
VEGF четко отражает процесс ангиогенеза, чем
выше показатели эндотелиального фактора роста,
тем интенсивней протекает неоангиогенез. Большие перспективы при лечении нешунтабельных
состояний в сердечно-сосудистой хирургии от51
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крывают различные способы и виды клеточной
трансплантации [10].
Цель исследованиий
Улучшить результаты лечения больных с хронической ишемии верхних конечностей.
Материалы и методы исследований
В период с 2001 по 2013 года в институте оперировано 64 пациента с хронической ишемией дистальных отделов верхних конечностей. Мужчин –
44, женщин – 24. Возраст колебался от 26 до
92 лет, средний возраст составил 49,09 лет. Пациенты вошли в исследование в связи с тяжестью
ишемии и отсутствием положительного эффекта
от консервативной терапии. При обследовании
данной категории больных использовались критерии, предложенные Е. Allen et G. Brown [1, 6, 7].
Для диагностики облитерирующего тромбангиита мы основывались на методе исключения других возможных нозологий и использовании клинических критериев Шионоя. Основными критериями для диагностики атеросклероза являлись
возраст пациента (старше 50 лет), отсутствие признаков диффузных заболеваний соединительной
ткани, наличие атерогенных факторов риска. Среди нозологических форм облитерирующий тромбангиит в нашей когорте пациентов наблюдался в
17 случаях (26,6 %), облитерирующий атеросклероз – 15 (23,4 %), синдром Рейно – 32 (50 %).
Длительность заболевания колебалась от 3-х
недель до 5-ти лет, в среднем она равнялась 24
мес. Заболевание обеих рук наблюдалось у 27
(42,2 %) больных. Наряду с поражением сосудов
кисти у 10-ти (15,6 %) пациентов имелись окклюзионные поражения артерий нижних конечностей, в связи с чем 8 (12,5 %) ранее перенесли
поясничную симпатэктомию, реконструкцию артерий, ампутации и другие хирургические вмешательства.
Все больные были подвергнуты клиническому и лабораторно-инструментальному обследова
нию. С целью диагностики тяжести ишемии и
контроля результатов лечения выполнялась лазерная допплерфлоуметрия, исследование напряжения кислорода в тканях, триплексное ультразвуковое сканирование артерий верхних конечностей, реовазография, пульсоксиметрия и
селективная ангиография (при необходимости).
Оценка уровня содержания NO в сыворотке крови
проводилась с помощью определения нитритов с
помощью реакции Грисса. Концентрацию VEGF
в сыворотке обследованных больных определяли
иммуноферментным методом набором коммерческих реактивов фирмы R&D (США) и измеряли в
пг/мл.
Пациентам были выполнены следующие оперативные вмешательства: торакоскопическая симпатэктомия в 21 случае (32,8 %), грудная симпа52

тэктомия – 12 (18,8 %), дигитальная периартериальная симпатэктомия – 31 (48,4 %). В 4-х случаях
открытая грудная симпатэктомия была дополнена скаленотомией. Дигитальная периартериальная симпатэктомия в 1-м случае была дополнена
аутовенозным протезированием лучевой артерии
и в 7-ми случаях тромбэктомией из артерий предплечья, артериальной дуги кисти или дигитальных артерий.
Результаты исследованиий и их обсуждение
Положительные непосредственные результаты
были получены практически у всех больных и
клинически проявлялись исчезновением боли, повышением кожной температуры, нормализацией
окраски кожных покровов, повышением толерантности к гипотермии, заживлением ран первичным
натяжением. Результат оперативного вмешательства оценивался как хороший при исчезновении
болевого синдрома, повышении кожной температуры пальцев кисти, при наличии трофических
изменений – эпителизация ран, быстрое заживление ран первичным натяжением после некрэктомий или экономных ампутаций. При ультразвуковой допплерографии регистрировали увеличение линейной скорости кровотока более 75 %
от исходного значения и снижение индексов периферического сосудистого сопротивления; рост
парциального напряжения кислорода в коже пальцев кистей при транскутанной оксигемометрии
в коже пальцев кистей до 55-60 мм рт. ст. Удовлетворительными считали результаты,при которых уменьшался болевой синдром, отсутствовало
прогрессирование трофических расстройств, увеличивалась линейная скорость кровотока на 3080 %, снижались индексы периферического сопротивления, транскутанная оксигемометрия показывала значения от 30 до 55 мм рт. ст. Хороший
результат лечения был достигнут у 70,6 % пациентов с облитерирующим тромбангиитом, 80 %
облитерирующим атеросклерозом и 80,6 % —
синдром Рейно, удовлетворительный у 23,5 %,
20 % и 13,9 % соответственнно и неудовлетворительный 5,9 %, 0 % и 5,5 %. Неудовлетворительные результаты расценивались при отсутствии
положительного эффекта после операции, возврат
или прогрессирование ишемии кисти.
У всех больных, подвергшихся вмешательству
на ладонной артериальной дуге, был восстановлен магистральный кровоток. Данные триплексного сканирования артериальной дуги кисти и
пальцевых артерий и транскутантной оксиметрии
свидетельствуют о увеличении линейной скорости кровотока и снижении индексов периферического сосудистого сопротивления во всех случаях. Линейная скорость кровотока у больных с
облитерирующим тромбангиитом после выполнения дигитальной периартериальной симпатэктомии в среднем увеличивалась на 64 %, у больных
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Таблица 1

Динамика оксида азота и эндотелиального фактора роста сосудов
Диагноз
Облитерирующий тромбангиит

Облитерирующий атеросклероз

Синдром Рейно

Название операции
До операции
ТГСЭ
ДПСЭ
До операции
ТГСЭ
ДПСЭ
До операции
ТГСЭ
ДПСЭ

Результаты
NO, мМ/мл
11,67+0,33
18,33±0,21*
18,25±0,24*
9,6±0,27
13,4±0,18*
14,2±0,19*
12,35±0,41
19,2±0,35*
19,9±0,37*

VEGF, пг/мл
167,2 ± 31,4
189,3±27,7
185,4±29,6
102,4±26,9
142,2±0,22*
139,9±28,5
172,8±29,8
191,2±28,5*
193,4±31,1

Примечание: *-достоверность различий между изначальным показателем и после операции (р<0,05)

с синдромом Рейно – на 100 %, у больных с облитерирующим атеросклерозом – на 135 % . Таким
образом, мы видим, что наиболее эффективной по
изучаемым параметрам симпатэктомия оказалась
при синдроме Рейно и облитерирующем атеросклерозе, менее эффективной — при облитерирующем тромбангиите. Причем следует отметить,
что дигитальная периартериальная симпатэктомия имеет ряд преимуществ перед грудной.
Больным с наличием некрозов после восстановления кровотока производили ампутации пальцев
(дистальных фаланг пальцев) либо некрэктомии в
пределах здоровых тканей. У всех больных раны
после некрэктомии зажили первичным натяжением, швы были сняты на 10-12 сутки от момента
операции. Летальных исходов не было.
При периферических ангиопатиях верхних конечностей в стадии критической хронической
ишемии, когда больных беспокоят боль в покое,
снижение толерантности к физической нагрузке,
нарушения сна, трофические нарушения в виде
некрозов и язв, двигательная и чувствительная
функция кисти частично или полностью утрачивается, консервативная терапия часто не дает
положительного эффекта. При этом основным
методом лечения является десимпатизация сосудистого русла, вследствие чего удается достигнуть эффекта за счет улучшения коллатерального кровотока. Е. Wilgis в 1981 г., ссылаясь на
анатомические данные, показал, что реваскуляризирующий эффект десимпатизации тем выше,
чем более дистально устранены симпатические
нервные волокна [11]. Полученные нами резуль-
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таты также свидетельствуют в пользу данной
точки зрения.
Помимо прочего нами изучались концентрация
оксида азота и VEGF в сыворотке венозной крови
пораженной конечности через 7 суток после оперативного вмешательства (табл. 1).
Исходя из данных табл. 1, мы видим, что ТГСЭ
и ДПСЭ оказывает повышение содержания оксида азота в венозной крови пораженной конечности
при облитерирующем тромбангиите, облитерирующем атеросклерозе и синдроме Рейно, однако повышение VEGF наблюдалось при синдроме
Рейно и после ТГСЭ при облитерирующем атеросклерозе. Стимуляции ангиогенеза при облитерирующем тромбангиите мы не наблюдали, что
согласуется с данными УЗДГ.
Выводы
Периартериальная дигитальная симпатэктомия
дает выраженный длительный положительный эффект при лечении акральной ишемии кисти. Вмешательство на артериальной дуге кисти в ряде случаев позволяет восстановить магистральный кровоток, что значительно улучшает результаты лечения.
Дигитальная периартериальная симпатэктомия при
синдроме Рейно и облитерирующем атеросклерозе
позволяет добиться лучших результатов лечения,
чем грудная симапатэктомия. Симпатэктомия как
грудная, так и дигитальная активизирует процессы
неоангиогенеза и улучшает кровоснабжение, что
подтверждается повышением концентрации оксида
азота и эндотелиального фактора роста сосудов в
венозной крови пораженной конечности.
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Резюме. Вступ. Показаннями до операцій на артеріальній дузі
кисті можуть бути діагностовані дистальні тромбоемболіі, тромбози та оклюзіі артерій із збереженим основним кровотоком через
артерії передпліччя. Мета дослідження. Поліпшити результати
лікування хворих з хронічною ішемії верхніх кінцівок. Матеріали
та методи. Ми проаналізували результат лікування 64 пацієнтів з
хронічною артеріальною ішемією верхніх кінцівок. Всі втручання проводилися під провідниковою анестезією блоком плечевого
сплетення, шляхом блокади плечового сплетення під контролем
УЗД. Результати. Периартеріальна дигитальна симпатектомія дає
виражений тривалий ефект, її можна розглядати як метод вибору
при лікуванні акральної ішемії кисті. Безпосереднє втручання
в артеріальну арку кисті в деяких випадках дозволяє відновити
основний кровотік, що значно покращує результати лікування. Дані триплексного сканування артерії артерії кисті та пальця та транскутанна оксиметрія свідчать про збільшення лінійної швидкості
кровотоку та зниження індексів периферичного судинного опору
у всіх випадках. Динаміка вивчання концентрації оксиду азоту в
сироватці крові та VEGF у венозній крові ураженої кінцівки свідчить про збільшення досліджуваних параметрів, що підтверджує
ефективність симпатектомії для поліпшення кровопостачання. Висновки. Дигітальна периартеріальна симпатектомія при синдромі
Рейно та облітеруючим атеросклерозі дозволяє досягти кращих
результатів лікування, ніж грудна симпатектомія.
Ключові слова: акральна ішемія верхніх кінцівок, симпатектомія.

Summary. Introduction. Indications for operations on the arterial
arc of the brush can bediagnosed distal thromboembolism, thrombosis
and occlusion of the arteries with stored the main blood flow through
the arteries of the forearm. Purpose of the study. Improve the treatment
results for patients with chronic upper limb ischemia. Materials and
methods. We have analyzed the result of the treatment of 64 patients
with chronic arterial ischemia of the upper limbs. All interventions
were performed under conduction anesthesia by interscalene brachial
plexus block under ultrasound control. Results. Digital periarterial
sympathectomy gives a pronounced long-lasting effect, it can be
regarded as a method of choice in the treatment ucral ischemia of the
hand. Direct intervention on arterial arch of hand in some cases allows
to restore the main blood flow, which significantly improves treatment
results. Data triplex scanning arterial arch of the hand and finger
arteries and transcutaneous oximetry indicate the increase of linear
blood flow velocity and decrease of the index of peripheral vascular
resistance in all cases. Dynamics of evaluation of serum nitric oxide and
VEGF in venous blood of the affected limb shows the increase of the
studied parameters, confirming the effectiveness of sympathectomy to
improve blood supply. Conclusions. Digital periarterial sympathectomy
in Raynaud’s syndrome and obliterating atherosclerosis allows to
achieve better treatment results than the rib sympathectomy.
Key words: acral ischemia of the upper limbs, sympathectomy.
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ АЛЛОПЛАСТИКИ
ПУПОЧНЫХ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ С УШИВАНИЕМ
ГРЫЖЕВОГО ДЕФЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
3D-ЛАПАРОСКОПИИ

Резюме. Целью работы является изучение первых результатов лапароскопической аллопластики пупочных и послеоперационных вентральных грыж с ушиванием грыжевого дефекта с
использованием 3D-лапароскопии. За период с сентября 2018 по
апрель 2019 нами выполнено 12 интраперитонеальных аллопластик пупочных и послеоперационных грыж средних и больших
размеров. Основную группу составило 7 больных, которым была выполнена интраперитонеальная аллопластика с ушиванием
грыжевого дефекта и мешка. У части пациентов при этом использовалась 3D-лапароскопия (система Epic HD, Richard Wolf). Контрольную группу составило 5 больных, которым была выполнена
интраперитонеальная аллопластика без ушивания грыжевого дефекта и мешка.
Серомы в основной группе были в 3 случаях, средний объем
составил 2 мл (от 0.5 до 3 мл), в контрольной группе серомы были
также в 3 случаях, средний объем составил 2.8 мл (от 1 до 5.5 мл).
Ближайшие результаты, отслеженные в срок от 1 до 6 месяцев, не
показали рецидивов в обеих группах.
Ключевые слова: грыжа пупочная, грыжа вентральная, грыжа послеоперационная, аллопластика сеткой Symbotex (Covidien),
IPOM Plus

Введение
Актуальность. На сегодняшний день увеличивается количество лапароскопических аллопластик вентральных грыж. Основной методикой
лапароскопической аллопластики вентральных
грыж является интраперитонеальная аллопластика сетчатым имплантатом с антиадгезивным
покрытием или IPOM с различными способами
фиксации сетчатого имплантата. Сейчас активно
обсуждается вопрос о необходимости ушивания
грыжевого дефекта и грыжевого мешка при этих
операциях (IPOM Plus). Согласно клинических
рекомендаций Европейской ассоциации эндогерниологов, ушивание грыжевого дефекта и мешка
может снизить вероятность рецидива и уменьшить частоту развития сером [1]. Однако до сих
пор не проводилось сравнения частоты развития
рецидивов и сером без ушивания и с ушиванием,
не проанализированы различные методики ушивания, не изучена роль современных технологий
(3D-лапароскопия, роботизированная хирургия)
при выполнении этих операций.
Цель работы
Изучение первых результатов лапароскопической аллопластики пупочных и послеоперационных вентральных грыж с ушиванием грыжевого
дефекта с использованием 3D-лапароскопии.
56

Материалы и методы исследований
За период с сентября 2018 по апрель 2019 нами
выполнено 12 интраперитонеальных аллопластик
пупочных и послеоперационных грыж средних
и больших размеров. Из них пупочные грыжи
имели место у 4-х больных, послеоперационные
вентральные грыжи малых размеров – у 2-х больных, средних размеров – у 4-х больных и больших размеров – у 2-х больных. Средний возраст
пациентов составил 56 лет (от 35 до 75 лет), мужчин было 3, женщин – 9. Средний ИМТ составил
32,14 кг/м2 (от 23 до 40,2 кг/м2). Пациенты были
разделены на 2 группы.
Основную группу составило 7 больных, которым была выполнена интраперитонеальная аллопластика с ушиванием грыжевого дефекта и
мешка. У части пациентов при этом использовалась 3D-лапароскопия (система Epic HD, Richard
Wolf). В основной группе перед фиксацией сетки
грыжевой дефект ушивался с взятием в шов грыжевого мешка с помощью самофиксирующейся
нитки V-loc 2-0 (Covidien, США). В одном случае
из-за невозможности свести края грыжевого дефекта наложены провизорные стягивающие швы
по оригинальной методике с последующим ушиванием грыжевого мешка. Контрольную группу
составило 5 больных, которым была выполнена
интраперитонеальная аллопластика без ушиваХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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ния грыжевого дефекта и мешка. В обоих группах
пластика выполнялась сеткой Symbotex (Сovidien,
США). Фиксация сетки проводилась такерами
Protack (Сovidien, США) по принципу «двойной
короны». При этом использовалась традиционная
лапароскопия с 3-х чиповой HD-камерой. Изучались средний балл по визуально аналоговой шкале (ВАШ) для болевого синдрома (0 — ужасный
эффект операции, 10 — великолепный результат)
на вторые сутки после операции и косметического эффекта (0 — совсем не болит, 10 — невыносимая боль) через 2 недели, а также проводилось
УЗИ для определения наличия серомы и её объема через 2 недели.
Результаты исследований и их обсудление
Средняя продолжительность пластики в
основной группе, составила 95 мин (от 60 до
180 мин), в контрольной группе — 45 мин (от 30
до 60 мин). Средний послеоперационный койкодень в основной группе составил 3.7 дня (от 3 до
5 дней), а в контрольной группе составил 4.2 дня
(от 3 до 5 дней). Выполнение ушивания грыжевого дефекта и грыжевого мешка с использованием
3D-лапароскопии выполнялось быстрее, с большей точностью движений рабочих инструментов
и с меньшим числом «корригирующих» движений видеокамеры по сравнению с традиционной
лапароскопией. Так, в основной группе средняя
продолжительность ушивания составила 12 мин
(от 7 до 25 мин). Интра- и послеоперационных
осложнений в обоих группах не было. Болевой
синдром по ВАШ в основной группе составил 4
балла (2–5), а в контрольной группе – 2.6 балла
(2–3). Косметический результат в виде ретракции
пупка в основной группе составил 8.8 балла (от 7
до 10), а в контрольной группе 9.2 балла (от 8 до
10). Серомы в основной группе были в 3 случаях, средний объем составил 2 мл (от 0.5 до 3 мл);
в контрольной группе серомы были также в
3 случаях, средний объем составил 2.8 мл (от 1 до
5.5 мл). Ближайшие результаты, отслеженные
в срок от 1 до 6 месяцев, не показали рецидивов
в обеих группах.

В последнее время ведеться активное обсуждение о необходимости ушивания грыжевого дефекта при пупочных и послеоперационых грижах.
Основная проблема этой операции включает формирование серомы в пространстве между сеткой
и брюшиной, косметический дефект в виде инверсии пупка. Методика лапароскопического закрытия грыжевого дефекта и грыжевого мешка
(IPOM Plus) в нескольких исследованиях показала
улучшение результатов [2, 4]. Однако стандартизированная методика еще не определенна, хотя рекомендуется клиническими рекомендациями Европейской ассоциации эндогерниологов [1]. Проанализировав литературу по IPOM Plus в базе данных
PubMed и нескольким сравнительным исследованиям между IPOM и IPOM Plus, позволяет предположить, что IPOM Plus связан с более благоприятными хирургическими исходами, по данным ряда
авторов [4]. Так, при ушивании грыжевого дефекта
и мешка по нашим данным частота формирования
сером и её объем имеет тенденцию к снижению,
по крайней мере, это касается больших грыж.
Важнейшим техническим усовершенствованием являлось использование 3D-лапароскопии
при ушивание грыжевого дефекта. Так, в нашем
исследовании уменьшилась длительность этого
этапа и увеличилась точность манипуляций. Таким образом, усовершенствованная визуализация
позволила выполнить этот этап с большим удобством, что в конечном итоге улучшает результаты, это отмечают и другие автора [3].
Выводы
1. Первые результаты лапароскопической интраперитонеальной аллопластики с ушиванием
грыжевого дефекта и грыжевого мешка показали
тенденцию к улучшению косметического эффекта
и снижение частоты сером по сравнению с IPOM.
2. 3D-лапароскопия позволяет выполнить ушивание грыжевого дефекта и грыжевого мешка с
высокой скоростью и точностью.
3. Требуется дальнейший набор материала и
сравнение методик, в т.ч. с изучением отдаленных
результатов.
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Резюме. Метою роботи є вивчення перших результатів лапароскопічної алопластики пупкових і післяопераційних вентральних гриж з ушиванням грижового дефекту з використанням
3D-лапароскопії. За період з вересня 2018 по квітень 2019 нами виконано 12 інтраперітонеальних алопластики пупкових і післяопераційних гриж середніх і великих розмірів. Основну групу склало
7 хворих, яким була виконана інтраперитонеальна алопластика
з ушиванням грижового дефекту і мішка. У частини пацієнтів
при цьому використовувалася 3D-лапароскопія (система Epic HD,
Richard Wolf). Контрольну групу склало 5 хворих, яким була виконана інтраперитонеальна алопластика без ушивання грижового
дефекту і мішка.
Сероми в основній групі були в 3 випадках, середній об›єм
склав 2 мл (від 0.5 до 3 мл), в контрольній групі сероми були також в 3 випадках, середній об›єм склав 2.8 мл (від 1 до 5.5 мл).
Найближчі результати, відстежені в термін від 1 до 6 місяців, не
показали рецидивів в обох групах.
Ключові слова: грижа пупкова, грижа вентральна, грижа післяопераційна, алопластика сіткою Symbotex (Covidien), IPOM Plus

Summary. The aim of the study was to analyze the first results
of laparoscopic alloplasty of the umbilical and postoperative ventral
hernias with suturing the hernial defect using 3D laparoscopy. During
the period from September 2018 to April 2019, we performed 12 intraperitoneal alloplastic umbilical and postoperative hernias of medium
and large sizes. The main group consisted of 7 patients who underwent
intraperitoneal alloplasty with closure of the hernial defect and sac.
3D laparoscopy was used in some patients, (Epic HD system, Richard
Wolf). The control group consisted of 5 patients who underwent intraperitoneal alloplasty without suturing the hernial defect and sac.
Seromes in the main group were in 3 cases, the average volume was 2
ml (from 0.5 to 3 ml), in the control group seromes were also in 3 cases,
the average volume was 2.8 ml (from 1 to 5.5 ml). The immediate results, tracked from 1 to 6 months, showed no recurrence in both groups.
Key words: umbilical hernia, ventral hernia, postoperative hernia,
alloplasty with Symbotex mesh (Covidien), IPOM Plus
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ДІАГНОСТИКА ТА КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ
СПАЙКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ КИШЕЧНИКА

Харківська медична академія
післядипломної освіти

Резюме. З метою діагностики, лікування та профілактики спайкової непрохідності кишечника проаналізовано результати діагностики та лікування 60 пацієнтів на гостру спайкову тонкокишкову непрохідність. Діагностична програма включала клініко-лабораторну, рентгенологічну та ультразвукову діагностику. Місцеву
бар’єрну профілактику спайкової хвороби очеревини проводили
розчином поліетиленгліколю 4000 за розробленим нами способом.
Консервативна терапія була ефективною в 19 (31,7 %) випадках. 41 (68,3 %) хворий з прогресуванням спайкового ілеусу був
прооперований. Лапароскопічний адгеолізис виконано 4 (9,8 %)
хворим. У 37 (90,2 %) випадках, оперативне лікування проведено
традиційним способом. Запропонована діагностично-лікувальна
програма з пріоритетним застосуванням ультразвукової діагностики дозволяє в короткі терміни встановити деталізований діагноз
спайкової кишкової непрохідності та визначити показання щодо
оперативного лікування. Інтраопераційне використання гіпотонічного розчину поліетиленгліколю 4000 дозволяє надійно запобігати
розвитку спайкової хвороби очеревини та спайкової непрохідності
кишечника.
Ключові слова: cпайкова хвороба очеревини, спайкова непрохідність кишечника, діагностика, лікування, профілактика.
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Вступ
Спайкова хвороба очеревини та її ускладнення
у вигляді гострої спайкової тонкокишкової непрохідністі (ГСТКН), незважаючи на досягнення сучасної клінічної хірургії, залишається актуальною проблемою сьогодення. Актуальність
проблеми, перш за все, обумовлена повсюдним
зростанням планових та ургентних оперативних
втручань на органах черевної порожнини, а поступовий перехід сучасної абдомінальної хірургії
до менш інвазивних лапароскопічних втручань
достеменно не вирішив питання розвитку СХО та
ГСТКН [2, 13, 14, 15].
Так, в Україні протягом останніх десятиліть
частота ГСТКН збільшилася в 2 рази і немає тенденції до зниження [1, 2, 3]. Кількість хворих, які
страждають на ГСКН, становить 4 % стаціонарних загально хірургічних хворих [1, 4, 8, 9]. Згідно
світової статистики частота повторних оперативних втручань з приводу ГСТКН коливається від
15 до 30 %, а летальність сягає 8 % [1, 10, 11, 12].
Поодинокі та переважно суперечливі згадки
щодо щадної хірургічної техніки оперативних
втручань, застосування лапароскопічних методик та місцевих антиадгезивних бар’єрних методів свідчать про намагання вітчизняних та закордонних авторів знизити рівень розвитку СХО
та ГСТКН [2, 3, 5, 7, 12, 14]. Однак результати
лікування пацієнтів на цю хірургічну патологію
не можна вважати задовільними, так як до теперішнього часу залишаються «відкритими» питання щодо діагностики, лікування та особливо
профілактики СХО та ГСТКН [1, 5, 6].
K H A R K I V S U RG I C A L S C H O O L
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Розробка та впровадження загальнодоступної
програми комплексної діагностики, лікування та
особливо профілактики спайкової непрохідності
кишечника, заснованої на засадах доказової медицини, дозволить покращити результати лікування
цієї категорії хворих.
Матеріали і методи досліджень
Проведено проспективне дослідження результатів діагностики та лікування 60 хворих на ГСТН,
які знаходились на лікуванні в хірургічному відділенні КЗОЗ «МБКЛ №25» м. Харкова та КЗОЗ
«Валківська ЦРЛ» за період з 2015 по 2018 роки.
Вік хворих коливався від 27 до 85 років. Кількість
чоловіків склала 33 (55 %), жінок – 27 (45 %). Середній вік хворих становив (57±12,4) років.
Діагностична програма складалася з стандартного клініко-лабораторного та інструментального рентгенологічного та ультразвукового дослідження (УЗД) органів черевної порожнини при
госпіталізації хворого в стаціонар та в динаміці
консервативного лікування.
Лікування хворих починали з консервативної
терапії, що включала інфузійну терапію, спазмолітики, декомпресію шлунка та товстої кишки. В
разі її неефективності (негативні динамічні дані
інструментального дослідження) виставляли покази до хірургічного лікування.
Профілактику СХО проводили інтраопераційно, після адгеолізису шляхом введення в черевну
порожнину 500 мл гіпотонічного розчину поліетиленгліколю 4000 (Патент №129248 від. 25.10.18).
Ефективність способу в клініці оцінювали завдя59
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бленою нами методикою, що має експериментально-клінічне обґрунтування [2].
Одноетапна інтраопераційна декомпресія тонкої кишки, без залишення інтестинального зонду,
застосована в 12 (29,3 %) випадках. Трансназальна
інтубація тонкої кишки виконана 24 (58,3 %) хворим та ще 2 (4,9 %) - через цекостому. Кишкові
зонди видалялись на 3-5 добу після відновлення
перистальтики.
Епізодів ранньої спайкової тонкокишкової непрохідності та летальних випадків не відмічалось.
Рутинне використання методу УЗД у програмі діагностики спайкового ілеусу на відміну від
рентгенологічного дозволяє у більш короткі
строки та на ранній стадії розвитку встановити
деталізований діагноз [1]. По низці ехографічних
критеріїв можливо встановити рівень та тяжкість
непрохідності, розповсюдженість злукового процесу, а при динамічному спостереженні встановити чіткі покази щодо оперативного лікування
та виявити так звані «ультразвукові вікна» для
забезпечення безпечного оперативного доступу.
Висока інформативність та доступність УЗД дозволяє більш широко використовувати цей метод в повсякденній діагностиці гострої кишкової

непрохідності. Лікувальна тактика ГСТКН має
розпочинатися з проведення «пробної» консервативної терапії та лише при її неефективності показане оперативне лікування.
З метою покращення лікування пацієнтів на
ГСТН та попередження рецидивів цієї патології
окрім щадної хірургічної техніки доцільно проводити бар’єрну профілактику СХО. Згідно проведених нами експериментально–клінічних [2] досліджень застосування 4 % розчину поліетіленгліколю 4000, дозволяє попередити розвиток СХО та
раннього післяопераційного ілеусу.
Висновки
Запропонована діагностична програма з пріоритетним застосуванням УЗД дозволяє в короткі терміни визначити рівень та ступінь
тяжкості спайкової непрохідності кишечника, а також визначити показання щодо оперативного лікування за даними динамічного
спостереження.
Інтраопераційне бар’єрне використання гіпотонічного розчину поліетиленгліколю 4000 дозволяє надійно запобігати розвитку спайкової хвороби очеревини та спайкової непрохідності.
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Резюме. С целью диагностики, лечения и профилактики спаечной непроходимости кишечника проанализированы результаты
диагностики и лечения 60 пациентов с острой спаечной тонкокишечной непроходимостью. Диагностическая программа включала
клинико-лабораторную, рентгенологическую и ультразвуковую
диагностику. Местную барьерную профилактику спаечной болезни брюшины проводили раствором полиэтиленгликоля 4000 по
разработанному нами способу.
Результаты. Консервативная терапия была эффективной в 19
(31,7%) случаях. 41 (68,3%) больной с прогрессированием спаечного илеуса был прооперирован. Лапароскопический адгеолизис
выполнено 4 (9,8%) больным. В 37 (90,2%) случаях оперативное
лечение проведено традиционным способом.
Выводы. Предложенная лечебно-диагностическая программа
с приоритетным применением ультразвуковой диагностики позволяет в короткие сроки установить детализированный диагноз
спаечной кишечной непроходимости и определить показания к
оперативному лечению. Интраоперационное использование гипотонического раствора полиэтиленгликоля 4000 позволяет надежно
предотвращать развитие спаечной болезни брюшины и спаечной
непроходимости кишечника.
Ключевые слова: спаечная болезнь брюшины, спаечная непроходимость кишечника, диагностика, лечение, профилактика.

Summary. Develop a comprehensive program for the diagnosis,
treatment and prevention of intestinal adhesive obstruction. Analyzed
the results of diagnosis and treatment of 60 patients with acute adhesive
intestinal obstruction. The diagnostic program included clinical, laboratory, X-ray and ultrasound diagnostics. Local barrier prevention of peritoneal adhesive disease was performed with a solution of polyethylene
glycol 4000 according to the method developed by us.
Conservative therapy was effective in 19 (31.7%) cases. 41 (68.3%)
patients with a progression of adhesive ileus were operated. Laparoscopic adheolysis was performed in 4 (9.8%) patients. In 37 (90.2%)
cases, surgical treatment was performed in the traditional method. The
proposed diagnostic and treatment program with priority use of ultrasound diagnostics allows in a short time to establish a detailed diagnosis
of adhesive intestinal obstruction and to determine the indications for
surgical treatment. Intraoperative use of hypotonic solution polyethylene glycol 4000 allows to reliably prevent the development of peritoneal
adhesive disease and adhesive obstruction.
Key words: аdhesive peritoneal disease, intestinal adhesive obstruction, diagnostics, treatment, prevention.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ
МІНІІНВАЗИВНИХ МЕТОДИК

Резюме. Мета дослідження. Покращити результати хірургічного лікування хворих на гострий панкреатит, використовуючи
мініінвазивні методики. Матеріали і методи дослідження. Були
проаналізовані результати оперативного лікування 75 пацієнтів із
різними формами гострого панкреатиту. Усі хворі були обстежені та прооперовані. Результати дослідження та їх обговорення.
Мініінвазивні втручання були виконані у 92 % хворих, що аналізуються. Інтраопераційно гострий набряк підшлункової залози
спостерігався у 43 % хворих, геморагічний панкреонекроз — у
24 %, інфікований панкреонекроз – у 33 %. Післяопераційний період ускладнився в 13,3 %, летальність склала 9,3 %. Висновки.
Впровадження мініінвазивних методик лікування гострого панкреатиту дозволяє значно поліпшити результати хірургічного хворих цією патологією. Знижуються частота розвитку ускладнень та
летальність. Також вдається значно зменшити операційну травму,
а отже і кількість ліжко-днів перебування на стаціонарному лікуванні. Це сприяє скороченню фінансових витрат на лікувальні
заходи у хворих із гострим панкреатитом, а також підвищенню
якості життя цієї категорії пацієнтів.
Ключові слова: гострий панкреатит, хірургічне лікування, мініінвазивні методики.

Вступ
За даними вітчизняних та зарубіжних авторів
частота розвитку гострого панкреатиту (ГП) у
світі коливається від 20 до 120 на 100 тис. населення. ГП складає від 8 до 12 % у структурі нозологічних форм екстреної абдомінальної хірургії
і за частотою впродовж останніх 20 років посідає
третє місце у світі. Смертність від ГП складає
2,08 на 1000 чоловік населення, а післяопераційна
летальність досягає 23-45 %. За останні 10 років
результати лікування пацієнтів із ГП дещо поліпшились, але частота розвитку різноманітних
інфекційних ускладнень все ще залишається високою (коливається від 40 до 70 % випадків), що в
подальшому може призвести до розвитку сепсису
із розвитком синдрому поліорганної недостатності, які у свою чергу можуть призводити до летальних наслідків [1, 3, 4].
Все більшого розповсюдження набуває застосування мініінвазивних методик (ММ) у комплексному лікуванні ГП, таких як черезшкірне дренування, транслюмінальна ендоскопічна некрозектомія через шлунок або дванадцятипалу кишку,
лапароскопічна некрозектомія і заочеревинний
хірургічний дренаж. В окремих клініках саме завдяки використанню ММ у лікуванні некротичного ГП вдається зменшити летальність при його
інфікованих формах до 15,4  %. Проте, не завжди
стан хворого дозволяє провести навіть мініінвазивне втручання. Різняться думки науковців та
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клініцистів щодо показань та доцільності його
проведення [2, 5].
Як бачимо, проблема лікування пацієнтів із
ГП залишається актуальною і багато в чому невирішеною. Усе вищевикладене спонукає до вдосконалення шляхів лікування даної патології, застосовуючи ММ.
Мета досліджень
Покращити результати хірургічного лікування
хворих на ГП, використовуючи ММ.
Матеріали та методи досліджень
Були проаналізовані результати оперативного
лікування 75 хворих на різні форми ГП, що знаходились на лікуванні у хірургічному відділенні КНП ХОР «ОКЛ» з 2015 по 2019 роки, з них
– жінок – 31 (41 %), чоловіків – 44 (59 %), у віці
від 22 до 69 років. Усім хворим були виконані
загальноклінічні методи дослідження крові та
сечі, біохімічні дослідження крові, дослідження
показників коагуляційної системи крові та маркерів ендотоксикозу; інструментальні дослідження:
ультразвукове дослідження (УЗД) органів черевної порожнини (ОЧП), оглядова рентгенографія
органів грудної клітки та ОЧП, езофагогастродуоденоскопія, дослідження функції зовнішнього
дихання, мультиспіральна компьютерна томографія, морфологічне дослідження інтраопераційно
взятих ділянок підшлункової залози (ПЗ), бак63
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теріологічне дослідження випоту із черевної порожнини (ЧП).
Результати дослідження та їх обговорення
Усі хворі були госпіталізовані пізніше 3-х діб
від моменту появи скарг. Усі хворі були оперовані.
У 47 (62,7 %) хворих були виконані відеолапароскопія, санація та дренування чепцевої сумки
(ЧС) та ЧП, а в 2 (2,6 %) випадках данне втручання було доповнене люмбоскопією та дренуванням
заочеревинного простору. У 6 (8 %) пацієнтів виконувались лапароскопічна холецистектомія, санація та дренування ЧП та ЧС, причому в 3 із них
операція була завершена зовнішнім дренуванням
холедоха. У 7 (9,3 %) пацієнтів об’єм втручання включав відеолапароскопію, розкриття, санацію та дренування парапанкреатичних рідинних
скупчень, дренування ЧП. У 4 (5,4 %) випадках
проводились відеолапароскопія, холецистостомія,
санація та дренування ЧС та ЧП.
У 3 (4 %) хворих виконувались люмботомія
зліва, санація та дренування заочеревинного простору. У 5 (6,7 %) пацієнтів об’єм втручання
містив лапаротомію, панкреатонекрсеквестректомію, оментобурсостомію, трансназальну інтубацію тонкої кишки, санацію та дренування ЧП,
причому у 1 пацієнта він був доповнений зовнішнім дренуванням холедоха, а ще у 1 – оментобурсостомією за VAC-методикою. У 1 (1,3 %) хворого
була виконана діагностична відеолапароскопія, а
потім у силу неможливості проведення адекватної ревізії — мінілапаротомія, панкреатонекрсеквестректомія, санація та дренування ЧС та ЧП.
Гострий набряк ПЗ спостерігався у 32 (43 %) випадках, при цьому інтраоперативно ПЗ була дещо
збільшена у розмірах, ущільнена на дотик, мав
місце «скловидний» набряк. У всіх цих пацієнтів
виявлявся серозний випіт у ЧС та ЧП, також відмічався набряк парапанкреатичної клітковини та
брижі поперечно-ободової кишки. При ревізії на
ПЗ та оточуючих тканинах були виявлені ділянки
стеатонекрозу.

Геморагічний панкреонекроз мав місце у 18
(24 %) випадках. Інтраопераційно на фоні набряклої та збільшеної паренхіми ПЗ у її тканині
також виявлялись більш щільні на дотик вогнища
різної величини багрового кольору. У всіх випадках відмічався набряк парапанкреатичної клітковини та вогнищеві ущільнення у ній. Мала місце
значна кільксть (більше 500 мл) геморагічного
випоту у ЧП та ЧС, а також просочування заочеревинного простору із розвитком флегмони.
Інфікований панкреонекроз спостерігався у 25
(33 %) хворих, причому у 2 клінічних випадках
відмічалось гнійне розплавлення всієї залози, а в
інших – локальне, секвестральне ураження паренхіми органа.
У післяопераційному періоді, не зважаючи на
проведення адекватної консервативної терапії,
у 10 (13,3 %) пацієнтів розвинулись наступні
ускладнення: формування зовнішньої панкреатичної нориці (1), арозивна кровотеча (1), спайкова кишкова непрохідність (1), заочеревинна флегмона, що призвела у подальшому до розвитку
сепсису (1), синдром поліорганної недостатності
(6). Померло 7 (9,3 %) хворих. Причинами смерті
стали арозивна кровотеча (1), синдром поліорганної недостатності (5), сепсис (1).
Висновки
Як бачимо, широке впровадження до хірургічної практики ММ лікування ГП виправдовує себе, так як дозволяє значно поліпшити результати
хірургічного лікування таких пацієнтів. Знижується частота розвитку ускладнень, а отже і летальність від цієї патології, не зважаючи на те, що
усі хворі були госпіталізовані пізніше 3х діб від
моменту появи скарг. Завдяки застосуванню ММ
вдається значно зменшити операційну травму, а
отже і кількість ліжко-днів перебування на стаціонарному лікуванні. Усе вищенаведене сприяє
скороченню фінансових витрат на лікувальні заходи у хворих із ГП, а також підвищенню якості
життя цієї категорії пацієнтів.
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ОПТИМИЗАЦИЯ
ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МИНИИНВАЗИВНЫХ
МЕТОДИК
А. Г. Дроздова

OPTIMIZATION OF
SURGICAL TREATMENT
OF PATIENTS WITH
ACUTE PANCREATITIS
USING MINIINVASIVE
TECHNIQUES
A. G. Drozdova

K H A R K I V S U RG I C A L S C H O O L

Резюме. Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения больных острым панкреатитом, используя миниинвазивные методики. Материалы и методы исследования.
Были проанализированы результаты оперативного лечения 75 пациентов с различными формами острого панкреатита. Все больные были обследованы и прооперированы. Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировано 92 % выполненых
миниинвазивных вмешательств. Интраоперационно острый отек
поджелудочной железы наблюдался у 43 % больных, геморрагический панкреонекроз — у 24 %, инфицированный панкреонекроз —
у 33 %. Послеоперационный период осложнился в 13,3 %, летальность составила 9,3 %. Выводы. Внедрение миниинвазивных методик лечения острого панкреатита позволяет значительно
улучшить результаты хирургических больных с этой патологией.
Снижаются частота развития осложнений и летальность. Также
удается значительно уменьшить операционную травму, а значит
и количество койко-дней пребывания на стационарном лечении.
Это способствует сокращению финансовых затрат на лечебные мероприятия у больных с острым панкреатитом, а также повышению
качества жизни этой категории пациентов.
Ключевые слова: острый панкреатит, хирургическое лечение,
миниинвазивные методики.

Summary. The aim of the study. To improve the results of surgical treatment of patients with acute pancreatitis using minimal invasive
techniques. Matherials and Methods of the study. The results of surgical treatment of 75 patients with different forms of acute pancreatitis
were analyzed. All patients were examined and operated on. Results
of the study. Minimally invasive interventions were performed in 92%
of the analyzed patients. Intraoperatively acute pancreatic edema was
observed in 43% of patients, hemorrhagic pancreatic necrosis – in 24%,
infected pancreatic necrosis – in 33%. The postoperative period was
complicated by 13.3%, the mortality rate was 9.3%. Conclusions. The
use of minimally invasive techniques for treating acute pancreatitis can
significantly improve the results of surgical treatment of patients with
this pathology. The frequency of complications and lethality decreases.
Also, it is possible to significantly reduce operational trauma, and hence
the number of bed-days of stay in hospital treatment. This contributes to
reducing the financial cost of treatment in patients with acute pancreatitis, as well as improving the quality of life of this category of patients.
Key words: аcute pancreatitis, surgical treatment, miniinvasive
techniques.
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ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ НЕСПРОМОЖНОСТІ
АНАСТОМОЗІВ ЗА РІВНЕМ КРІОБІЛКІВ

Резюме. Метою дослідження було створення індивідуалізованої хірургічної тактики лікування у хворих, яким виконували
анастомозуючі операції на кишечнику за допомогою експресметоду визначення кріоглобулінів. Дослідження базувалося на
основі вивчення результатів лікування 96 хворих, яким виконувалися резекції сегментів тонкої кишки з формуванням міжкишкових анастомозів, в ДУ «ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ» в період з
2015 по 2018 рр. Використання якісного експрес-методу визначення кріоглобулінемії (КГЕ) під час операції може суттєво впливати
на хірургічну тактику: при низькому рівні кріобілків в сироватці
крові можливо виконувати резекцію сегменту тонкої кишки з
формуванням первинних тонко-тонкокишкових анастомозів; при
рівні кріобілків в сироватці крові більше 80 мг/л, що відповідає
позитивному експрес-тесту на кріобілки, слід утримуватися від
формування первинних анастомозів, а застосовувати тактику формування «відтермінованих» анастомозів, в при тяжкому загальному стані хворих (і високому рівні КГЕ – більше 600 мг/л) – навіть
формування кінцевих тонкокишкових стом.
Ключові слова: неспроможність, тонкокишечний анастомоз,
діагностика, кріоглобуліни.

Вступ
Резекція ділянки кишечника є найбільш частою операцією, яка виконується за ургентними
показаннями. Однак, слід зазначити, що при зіставленні результатів лікування пацієнтів, яким
проводилася ургентна резекція тонкої кишки простежувалася тенденція, при якій прагнення завершити втручання без накладення анастомозу,
так само як і накладення його в будь-якій ситуації
призводить приблизно до однакових результатів
[1, 2]. Якщо операція виконується за умови, коли
вже є ознаки інфікування черевної порожнини,
клініка перитоніту, або множинні дефекті кишечної стінки, при супутньому тяжкому стани хворого, дефіциті білків крові, то найбільш складнім
є рішення на користь формування анастомозу;
особливо, коли резекцію тонкої кишки потрібно
виконувати поблизу дуоденоєюнального переходу [1, 3].
В умовах перитоніту несоспроможність тонкокишкових анастомозів може сягати 30% і більше,
при цьому складності діагностики і відсутність
чітких критеріїв оцінки стану органів черевної
порожнини веде в 50% випадків до запоздалої
релапаротомії з непередбічуваними результатами
лікування [1-4, 6]. Саме тому існує необхідність
визначення доступних лабораторних критеріїв
ризику розвитку між кишкових анастомозів [3,
5, 6].
На сьогодні актуальним є дослідження рівня
кріоглобулінемії (КГЕ) у хворих з великим ризиком неспроможності тонкокишкових анастомозів,
що є доцільним в аспекті проведення профілактики післяопераційних ускладнень, швидкого від66

новлення функцій кишечнику і подальшої ефективної реабілітації оперованих хворих.
Мета дослідження
Створення індивідуалізованої хірургічної
тактики лікування у хворих, яким виконували
анастомозуючі операції на кишечнику за допомогою експрес-методу визначення кріоглобулінів.
Матеріали і методи досліджень
Дослідження базувалося на основі вивчення
результатів лікування 96 пацієнтів, яким виконувалися резекції сегментів тонкої кишки з формуванням міжкишкових анастомозів, в ДУ «ІЗНХ
ім. В.Т.Зайцева НАМНУ» в період з 2015р. по 2018
р. за невідкладними показаннями. Середній вік
пацієнтів склав 54,7±5,9 років. З числа всіх прооперованих жінок було – 53 (55,2%), чоловіків – 43
(44,8%).
У 41 пацієнта резекцію сегменту тонкої кишки
виконували з приводу странгуляційноїї непрохідністі кишечника (ГКН, защемлені грижі), у 11 – з
приводу мезентеріального тромбозу, у 6 – завороту тонкої кишки і у 38 – з приводу перфорацій
кишки (гострі виразки, дівертикули).
Згідно до завдань дослідження і стану пацієнтів ми виділили дві групи: з наявністю кріоглобулінемії та без неї. Контрольну групу склало 15
умовно-здорових осіб (чоловіків і жінок) аналогічного віку (від 35 до 66 років).
В усіх досліджуваних хворих під час операції
кріоглобулінемію визначали за допомогою якісного експрес-методу, який виконували наступним чином: з периферичної вени набирали 4,5-5
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мл крові, пробірку з якою якомога швидше (протягом 10 хвилин) розміщували в холодильнику і
витримували при температурі -18-20°С протягом
30 хв., після чого оцінювали результат. У хворих з
підвищеним рівнем кріоглобулінів «стовпчик» хільозної сироватки перевищував ½ висоти «стовпчика» плазми.
В післяопераційному періоді концентрація
криоглобулінів оцінювалася на спектрофотометрі СФ-46 до операції. Контрольні показники
кріоглобулінів у сироватці крові досліджувався у
15 практично здорових осіб і склало від 60 до 80
мкг/мл, що відповідало показникам норми, отриманим в роботах Ferri C., Zignego A.L. з співавт.
(2002).
Результати хірургічного лікування оцінювали
згідно до класифікації D. Dindo, N. Demartinesта
P.-A. Clavien (2004) [7].
Статистичний аналіз виконували з використанням програм Statistica 6.0 (StatSoft, Inc. 2001) та
SPSS 7.5 на ПК.
Результати і обговорення.
Лабораторні дослідження в післяопераційному
періоді показали, що з З 96 обстежених пацієнтів
КГЕ на рівні 80 мг/л і вище до операції була виявлена у більшості пацієнтів – у 59 (61,5%), решта 37
пацієнтів (38,5%) КГЕ мали низький рівень КГЕ
(що відповідає групі з «сумнівною» КГЕ).
Із низькою КГЕ (79,4±1,01 мг/л) було 19 (29%)
пацієнтів, що відповідає ІІ типу КГЕ; у більшості пацієнтів вміст кріоглобулінів був середнім
(298,6±2,5 мг/л) – 29 (30,2%), що відповідає ІII типу КГЕ; високий вміст КГЕ (477,3±48 мг/л) було
зареєстровано у 11 (11,5%), що вказувало на IV
тип КГЕ (з них у двох пацієнтів з тяжким коморбідним станом зареєстровано вміст КГЕ більше
600 мг/л).
Відповідно до даних щодо вмісту кріоглобулінів до операції нами була впроваджена диференційована хірургічна тактика. При сумнівному рівні КГЕ (до 80 мг/л) у 37 (38,5%) пацієнтів
виконували резекцію сегменту тонкої кишки з
формуванням первинного анастомозу одним з
відомих способів та розташуванням анастомоза
в черевній порожнині. З метою декомпресії анастомозу виконували інтубацію тонкої кишки. Післяопераційний період забезпечували адекватним
консервативним лікуванням, яке містило інфузійно-детоксикаційну терапію, антибіотикотерапію,
корекцію гіпопротеінемії, імунокорекцію, а також
посиндромну корекцію органних розладів.
При виявленні у пацієнтів з ІІ і IIІ типом
КГЕ (рівень кріоглобулінів ≥ 79,4±1,01 мг/л та
298,6±2,5 мг/л; (1,3 ± 0,08 %) – 48 (50%) хворих
застосовували тактику формування декомпресійних стом (Y- та X-подібних тонко кишкових стом).
При резекції тощої кишки формували тонко-тонкокишковий анастомоз з розвантажувальними
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кишковими стомами, при ІІІ типі КГЕ – з використанням розташуванням анастомозу позаочеревинно (у разі можливості) і декомпресією анастомозу інкубаційним зондом (29 (30,2%) пацієнтів).
При високому вмісті кріоглобулінів (КГЕ тип
IV), який було зареєстровано у 11 (11,5%) хворих,
що вказувало на IV тип КГЕ, у випадках необхідності виконання резекцій тощої кишки використовували методику формування відтермінованих
анастомозів з двохствольними розвантажувальними ентеростомами за розробленою в клініці
методикою «компресійного анастомозування». В
двох випадках у хворих, яких було оперовано в
тяжкому загальному стані, з тяжким коморбідним
фоном (КГЕ більше 600 мг/л), ми формували термінальні ентеростоми.
«Закриття» тонкокишкових стом виконували в
терміни 5-7 діб після виконання первинних оперативних втручань після стабілізації загального
стану хворих, що не потребувало повтороної госпіталізації.
Загальна кількість післяопераційних ускладнень становила 10 (13,4%), а летальність – 2 (2,1%)
випадків, при цьому ускладнення I ступеня були
у 3,1% хворих; II ступеня – у 3,1%, IIIa ступеня
– 2,1%, IIIb і IV ступеня – по 1,04% и V ступеня
(летальність) – 2,1% пацієнтів.
Слід зазначити, що релапаротомію виконували
з приводу ранньої злукової кишкової непрохідності. Неспроможність між кишкового співвустя
виникла в 1 випадку в була ліквідована за допомогою консервативних заходів, а причинами
летальних випадків в одному спостереженні була
тромбоемболія легеневої артерії і у одного хворого – гостра сердцево-судинна недостатність.
Таким чином, використання якісного експресметоду визначення КГЕ під час операції може
суттєво впливати на хірургічну тактику: при
низькому рівні кріобілків в сироватці крові можливо виконувати резекцію сегменту тонкої кишки
з формуванням первинних тонко-тонкокишкових
анастомозів; при наявності КГЕ доцільно використовувати методики виконання «відтермінованих» анастомозів, в при тяжкому загальному
стані хворих – навіть формування кінцевих тонко
кишкових стом.
Використання рівня кріоглобулінемії в якості
маркера прогнозу розвитку неспроможності швів
міжкишкових анастомозів і застосування диференційованої хірургічної тактики в залежності
від рівня цього показника сприяє значному покращенню безпосередніх результатів хірургічного
лікування хворих, у яких виконуються резекції
сегментів тонкої кишки.
Висновки
В якості критерію ризику розвитку післяопераційних ускладнень, в тому числі неспроможності
міжкишкових анастомозів доцільно використову67
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вати показник кріоглобулінемії. При рівні кріобілків в сироватці крові більше 80 мг/л, що відповідає позитивному експрес-тесту на кріобілки, слід
утримуватися від формування первинних анастомозів, а застосовувати тактику формування «відтермінованих» анастомозів. Методика якісного

експрес визначення є простою і загальнодоступною. Запропонована тактика практично виключає
виконання багатоетапних оперативних втручань
і сприяє скороченню термінів лікування хворих,
зниженню рівня післяопераційних ускладнень
і летальності.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
АНАСТОМОЗОВ ПО
УРОВНЮ КРИОБИЛКОВ
М. Е. Тимчеко,
Ю. В. Иванова,
С. М. Граматюк

PREDICTION OF
THE DEVELOPMENT
OF INSOLVENCY
OF ANASTOMOSES
ACCORDING TO THE
LEVEL OF CRYOBILK
M. E. Timcheko,
Yu. V. Ivanova,
S. M. Gramatyuk

K H A R K I V S U RG I C A L S C H O O L

Реферат. Целью исследования было создание индивидуализированной хирургической тактики лечения у больных, которым
выполняли анастомозируя операции на кишечнике с помощью
экспресс-метода определения криоглобулинов. Исследование базировалось на основе изучения результатов лечения 96 больных, которым выполнялись резекции сегментов тонкой кишки с формированием межкишечных анастомозов, в ГУ «ИЗНХ им. В.Т.Зайцева
НАМНУ» в период с 2015 г. по 2018 г. Использование качественного экспресс-метода определения криоглобулинемии (КГЕ) во
время операции может существенно влиять на хирургическую
тактику: при низком уровне криобелков в сыворотке крови может
выполнять резекцию сегмента тонкой кишки с формированием
первичных тонко-тонкокишечной анастомозов; при уровне криобелков в сыворотке крови более 80 мг / л, что соответствует положительному экспресс-теста на криобелки, следует воздерживаться
от формирования первичных анастомозов, а применять тактику
формирования «отсроченных» анастомозов, в при тяжелом общем
состоянии больных (и высоком уровне КГЕ – более 600 мг/л) – также формирование конечных тонкокишечная стом.
Ключевые слова: несостоятельность, тонкокишечний анастомоз, диагностика, криоглобулины.

Summary. The aim of the study was to create individualized surgical treatment tactics in patients who underwent anastomosing intestinal
surgery using the express method for determining cryoglobulins. The
study was based on a study of the results of treatment in 96 patients who
underwent resection of segments of the small intestine with the formation of inter-intestinal anastomoses, in the SI «ZIGUS NAMSU» during
the period from 2015 to 2018 years. Using a high-quality rapid method
for the determination of cryoglobulinemia (CGE) during surgery can
significantly affect surgical tactics: with a low level of cryobilk in blood
serum, it can perform a resection of a segment of the small intestine
with the formation of primary small intestinal anastomoses; when the
level of cryobilk in blood serum is more than 80 mg / l, which corresponds to a positive rapid test for cryobilk, one should refrain from the
formation of primary anastomoses, and use the tactics of the formation
of “delayed” anastomoses, in severe general condition of patients (and
a high level of CGE – more 600 mg/l) – also the formation of the final
small intestinal stoma.
Key words: intestinal anastomotic failure, diagnostics, cryoglobulins.
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ФОТОДИНАМІЧНА ДІАГНОСТИКА
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Резюме. В роботі представлені результати обстеження 35 хворих
з неоплазіями дистальних відділів товстої кишки. В ході дослідження використовувалась система фотодинамічної діагностики
СФД.М16-1С.2 та препарат Гіперфлав®. Ендоскопічне дослідження
(відеоколоноскопію) проводили в терміни 7-9 годин від часу прийому пацієнтами 2 капсул Гіперфлаву (8 мг гіперицину). З ділянок, які мали індуковану фотосенсибілізатором флуоресценцію,
характерну для морфологічно атипових клітин, проводили забір
біопсійного матеріалу. Застосування фотодинамічної діагностики
дозволяє підвищити точність, чутливість та специфічність верифікації неопластичних процесів слизової товстої кишки до 99,8 %,
94,9 та 94,0 %, відповідно.
Ключові слова: рак товстої кишки, неоплазія, фотодинамічна
діагностика, ендоскопія.
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Вступ
Щорічно у світі діагностується близько 600000
нових випадків рака товстої кишки. В структурі
онкологічної захворюваності зазначена патологія
посідає 4 місце. В Україні захворюваність раком
ободової кишки становить 17,7 випадків на 100000
населення. При цьому, починаючи з 50 і до 80 років, захворюваність стрімко зростає з 20 випадків
до 140/100000 у чоловіків та з 18 до 78/100000 населення у жінок, відповідно. Близько 6 тис хворих на рак ободової кишки помирають в Україні
щороку [1, 6, 7].
Проблема діагностики злоякісних новоутворень товстої кишки на ранніх стадіях розвитку є
досить актуальною в медицині, зважаючи на статистичний рівень захворюваності колоректальним раком, відсоток інвалідизації пролікованих
хворих та показники летальності серед пацієнтів
з даною патологією [3, 4, 10]. Ендоскопічна верифікація патологічного процесу є «золотим стандартом» в діагностиці передракових захворювань
та злоякісних новоутворень товстої кишки [5, 9].
Однак, лише візуальна оцінка патологічних змін
слизової оболонки кишечника на ранніх стадіях,
навіть досвідченим лікарем-ендоскопістом, не може вважатися високоінформативною враховуючи
слабо виражені макроскопічні зміни в структурі
патологічно змінених клітин. З іншого боку, ендоскопічний забір біопсійного матеріалу з патологічно змінених ділянок слизової оболонки лише
під візуальним контролем лікаря має аналогічні
недоліки, особливо при поширених процесах на
слизовій. Пов’язано це з тим, що досить часто аномальні клітини мають дрібно- та мультифокальний мозаїчний тип локалізації в межах виявленої
лікарем-ендоскопістом патологічної ділянки слизової оболонки [4].
Все вищезазначене спонукає дослідників до
пошуку нових шляхів та методик, що дадуть
можливість підвищити інформативність ендоскопічної діагностики передракових захворю70

вань та злоякісних новоутворень товстої кишки
саме на ранніх стадіях розвитку патологічного
процесу [3].
Мета досліджень
Визначення і обґрунтування цінності фотодинамічної діагностики як високоінформативного
методу верифікації непластичних процесів товстої кишки.
Матеріали та методи досліджень
У дослідженні прийняли участь 35 хворих
(28 чоловіків і 7 жінок) з неоплазіями дистальних
відділів товстої кишки. Середній вік пацієнтів
становив (56,3±8,2) років. У 8 пацієнтів був поширений рак (тип 5), у 3 – ранній рак (LST пухлина
та 2 — 0-Ір), у 18 хворих — поліподібні аденоми
(0-Ір – 10, 0-Іps – 5, 0-Is - 3) та у 6 пацієнтів — неполіподібні аденоми (0-ІІа).
У ході дослідження використовувалась система фотодинамічної діагностики СФД.М16-1С.2
виробництва Національного технічного університету (рис. 1) та препарат Гіперфлав® ЗАТ НВЦ
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»
(рис. 2).

Рис.1. Система фотодинамічної діагностики СФД.М16-1С.2
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Рис. 2. Діагностичний фотосенсибілізуючий препарат

Суть методу фотодинамічної діагностики ґрунтується на відмінностях спектрів автофлюоресценції, що характерний для незміненої слизової
оболонки товстої кишки (λmax= 535-565 нм) (рис. 3)
та індукованої фотосенсибілізатором флюоресценції морфологічно атипових клітин (λmax=
595-640 нм) (рис. 4) [2, 3, 8].

Рис. 3. Графік спектру флюоресценції слизової оболонки товстої кишки в нормі

Рис. 4. Графік спектру флюоресценції слизової оболонки
з дисплазією залоз

Ендоскопічне дослідження (відеоколоноскопію)
проводили в терміни 7-9 годин від часу прийому
пацієнтами 2 капсул Гіперфлаву (8 мг гіперициK H A R K I V S U RG I C A L S C H O O L
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ну). Фармакологічна дія останнього базується на
фотосенсибілізуючих властивостях гіперицинів,
що вибірково накопичуються лише в диспластичних, метапластичних та пухлинних клітинах
слизової шлунково-кишкового тракту та утримується в останніх протягом 4-12 годин після прийому препарату[1]. В ході відеоколоноскопії лікар
візуально оцінював характер ймовірно патологічно зміненої ділянки слизової. В подальшому, через світловод, заведений через інструментальний
канал ендоскопу, здійснювали збудження флуоресценції клітин патологічних ділянок слизової
товстої кишки шляхом опромінення останніх діодним джерелом світла з одночасним збором та
аналізом флуоресцентного сигналу, який візуалізувався на моніторі приладу у вигляді діаграми.
З ділянок, які мали індуковану фотосенсибілізатором флуоресценцію, характерну для морфологічно атипових клітин, проводили забір біопсійного матеріалу.
Для порівняння взяті дві групи хворих, співставлених за віком та характером патологічних
змін слизової товстої кишки, яким забір біопсійного матеріалу проводився лише на підставі візуальної оцінки характеру патологічних змін
(28 хворих) та оцінки характеру неопластичних
змін слизової в NBI режимі (32 пацієнти). Оцінку
результатів дослідження здійснювали за співставленням даних про візуальний та морфологічний
характер патологічних змін, а саме наявність дисплазії різного ступеня тяжкості, метаплазії або
ракових клітин в біопсійному матеріалі, отриманому в досліджуваній та контрольних групах
пацієнтів
Результати дослідження та їх обговорення
Метод фотодинамічної діагностики дає можливість у реальному масштабі часу більш достовірно диференціювати незмінені та диспластично
змінені ділянки слизової шлунково-кишкового
тракту і прогнозувати ступінь вираженості патологчних змін. Зазначене дозволяє з одного боку
своєчасного виявляти неопластичні процеси на
ранніх стадіях з вирішенням питання подальшої
лікувальної тактики. З іншого боку метод фотодинамічної діагностики дає можливість прицільно проводити забір біопсійного матеріалу з
ділянок, що мають найбільш виражений характер
патологічних змін.
Аналізуючи отримані в ході дослідження результати слід зазначити, що при візуальній оцінці
характеру патологічного процесу точність діагностики раку товстої кишки склала 81 %, диспластичних процесів – 72,7 %. При цьому візуально оцінити ступінь дисплазії клітин в доброякісних новоутвореннях не було можливості. Забір
біопсійного матеріалу при колоноскопії в режимі
NBI дав змогу підтвердити наявність аденокарциноми в 95,2 % випадків, а діагностувати різні
71
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Порівняльна характеристика методів ранньої діагностики непластичних процесів товстої кишки

81 %*

Відеоколоноскопія
в режимі NBI
(32 хворих)
95,2 %

72,7 %*

92,4 %

95,9 %*

83 %*
84,8 %*

91,7 %
92,4 %

94,9 %*
94 %*

Відеоколоноскопія
(28 хворих)
Точність ендоскопічної верифікації злоякісних пухлин
Точність ендоскопічної верифікації диспластичних
процесів
Чутливість
Специфічність

Таблиця 1

Відеоколоноскопя з ФДД
(35 хворих)
100 %**

Примітка. * - різниця між показниками статистично достовірна (p<0,05)

ступені диспластичних процесів в доброякісних
новоутвореннях – в 92,4 % випадків. Застосування методики фотодинамічної діагностики дозволило підвищити точність верифікації злоякісних
новоутворень до 100 %, а диспластичних процесів
слизової товстої кишки до 95,9 %, при цьому чутливість методики становила 94,9 %, а специфічність - 94,0 %, що наочно представлено в табл. 1.
Таким чином, методика фотодинамічної діагностики дала можливість під час ендоскопічного
дослідження прицільно проводити забір біопсійного матеріалу саме з ділянок, в яких локалізовані диспластичні, метапластичні або злоякісні клітини, навіть при мозаїчному розташуванні
останніх в межах патологічного вогнища слизової

товстої кишки, з метою подальшого патогістологічного дослідження біоптатів.
Висновки
1. Рання діагностика неоплазій товстої киши
є одним із пріоритетних напрямків розвитку медичних технологій.
2. Фотодинамічна діагностика є сучасним високоінформативним методом ранньої ендоскопічної
верифікації непластичних процесів товстої кишки.
3. Застосування фотодинамічної діагностики
дозволяє підвищити точність чутливість та специфічність верифікації неопластичних процесів
слизової товстої кишки до 99,8 %, 94,9 та 94,0 %,
відповідно.
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NEOPLASTIC PROCESSES
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Резюме. В работе представлены результаты обследования 35
больных с неоплазиями дистальных отделов толстой кишки. В
ходе исследования использовалась система фотодинамической
диагностики СФД.М16-1С.2 и препарат Гиперфлав®. Эндоскопическое исследование (видеоколоноскопия) проводили в сроки 7-9
часов от времени приема пациентами 2 капсул Гиперфлаву (8 мг
гиперицина). С участков, которые имели индуцированную фотосенсибилизатором флуоресценцию, характерную для морфологически атипичных клеток, проводили забор биопсийного материала. Применение фотодинамической диагностики позволяет повысить точность, чувствительность и специфичность верификации
неопластических процессов слизистой толстой кишки до 99,8, 94,9
и 94,0 %, соответственно.
Ключевые слова: рак толстой кишки, неоплазия, фотодинамическая диагностика, эндоскопия.

Summary. In this work we introduce the results of examination
of 35 patients with neoplasia of distal part of colon. During this
examination we use a system of fotodynamic diagnostic SFD.M16-1C2
and a pharmacological drug Hyperflav. Endoscopic examination (video
colonoscopy) was doing during 7-9 hours after patients had taken 2
capsules of Hyperflav (8 mg. of hyperycine). From areas which had been
fluorescent inducted by photosensibilisation, typical for morphological
atypical cells, a biopsy was done. Using of photodynamic diagnostic
help us to raise accuracy, sensitivity, specificity of verification of
neoplastic processes of mucous membrane of the colon up to 99,8, 94,9,
94,0% in accordance.
Key words: сolon cancer, neoplasia, fotodynamic diagnostic,
endoscopy.
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ
ERAS В ХІРУРГІЧНУ ПРАКТИКУ ЛІКУВАННЯ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ВЕНТРАЛЬНИХ ГРИЖ

Резюме. У даній статті наведено результати хірургічного лікування 122 хворих з післяопераційними вентральними грижами,
в яких у 24 (20%) випадках операції на передній черевній стінці
виконували лапароскопічно (досліджувана група), в 98 (80%) - за
«відкритою» методикою (контрольна група). Вивчено досвід впровадження до хірургічного лікування хворих елементів протоколу
посиленого відновлення після операції (ERAS). Такі елементи
передбачали застосування мультимодальної програми для обох
груп пацієнтів на всіх етапах лікування, направленої на швидке
та полегшене відновлення пацієнта в післяопераційному періоді.
На основі аналізу статистичних даних можна стверджувати про
доцільність впровадження елементів протоколу ERAS для хірургічного лікуванні післяопераційних вентральних гриж, особливо
при виконанні лапароскопічної герніопластики.
Ключові слова: післяопераційні вентральні грижі, посилене відновлення після операції, мультимодальність.

Вступ
Посилене відновлення після операції (Enhanced
recovery after surgery (ERAS), або Fast-track хірургія – це новітній підхід у доказовому хірургічному лікуванні, який застосовується з метою
покращення післяопераційного відновлення пацієнта. Вперше впроваджений у колоректальній
хірургії на початку 90х років, він набув широкого
застосування в таких напрямках як гінекологія,
баріатрія, урологія, хірургія печінки та підшлункової залози. [2, 3, 4] Серед основних елементів
ERAS виділяють застосування мініінвазивних
лапараскопічних втручань, прийом вуглеводних
напоїв перед операцією, обмежене використання
опіоїдів, раннє видалення дренажів та катетерів,
рання мобілізація та харчування пацієнта. Було
доведено, що впровадження ERAS-протоколів у
різноманітних варіаціях дозволяє знизити післяопераційний ліжко-день на 30-50% та суттєво покращує самопочуття хворого. [2] Однак ефективність їх використання для лікування післяопераційних вентральних гриж (ПВГ) лише нещодавно
зацікавила науковців та вимагає більше доказів.
Відомо, що ПВГ є поширеним ускладненням
в абдомінальній хірургії і розвиваються у 20%
оперованих пацієнтів. [5] В одиничних публікаціях після впровадження ERAS-протоколу було
продемонстровано скорочення післяопераційного
ліжко-дня у пацієнтів з вентральними грижами,
порівняно з традиційним лікування. [1, 6] Проте, відсутність стандартизованого підходу у використанні елементів ERAS-протоколу на даний
момент не дозволяє робити остаточних висновків щодо ефективності його впровадження при
хірургічному лікуванні гриж передньої черевної
стінки.
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Матеріали і методи досліджень
У період з січня 2016 по грудень 2018 року в клініці кафедри загальної хірургії №2 Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця
проходили планове хірургічне лікування 122 хворих з післяопераційними вентральними грижами.
Середній вік хворих складав 48,5±10,2р. Жінок
було 87, чоловіків - 35.
У передопераційному періоді всі пацієнти проходили повне клінічне обстеження (переважно
амбулаторно). Підготовка до операції включала в
себе компенсацію супутньої соматичної патології, психоемоційну підготовку, бесіду з деталізованим пояснення всіх етапів лікування, можливих ускладнень. 17 (14%) пацієнтів мали шкідливу звичку – тютюнопаління. Цим пацієнтам було
рекомендовано припинення тютюнопаління за 2
міс до виконання оперативного втручання.
У 24 (20%) випадках операції виконували лапароскопічно (досліджувана група), в 98 (80%) - за
«відкритою» методикою (контрольна група). Всі
операції проводили в плановому порядку із використанням сітчатого імпланту.
Усім пацієнтам було застосовано мультимодальну програму ведення, яка включала в себе
спільні для обох груп елементи, направлені на
швидке відновлення пацієнта в післяопераційному періоді.
Одним з елементів програми було відміна використання осмотичних проносних засобів, з проведенням підготовки кишківника лише шляхом обмежень стосовно режиму харчування. Пацієнтам
рекомендували припинити прийом їжі за 6 годин,
рідини – за 2 години до операції.
З метою зниження системної запальної відповіді на операційну травму, за 1 год до початку
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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оперативного втручання всім хворим вводили
дексаметазон 8мг внутрішньом’язево.
Профілактику гіпотермії проводили під час
операції шляхом зігрівання всіх ділянок тіла,
окрім операційного поля. В операційній підтримували сталу температуру повітря не нижче 210С.
В післяопераційному періоді в обох групах проводили максимально ранню активізацію хворого,
дихальну гімнастику, не обмежували прийом рідини та мінімізували інфузійну терапію впродовж першої післяопераційної доби. Введення антибактеріальних препаратів здійснювали лише з
метою профілактики. Адекватне післяопераційне
знеболення, профілактика нудоти, парезу кишківника тактикою на попередження виникнення
скарг були обов´язковими в обох групах.
Результати досліджень та їх обговорення
Підготовка до операції була однаковою та суттєвої різниці між станом пацієнтів в обох групах
не було. Всі операції виконувалися під загальною
комбінованою ендотрахеальною анестезією. В досліджуваній групі на початку операції додатково
до загальної анестезії виконували місцеву інфільтраційну анестезію місць встановлення троакарів
розчином лідокаїну або бупівокаїну.
При виконанні лапароскопічної герніопластики застосовували 3 троакари: 1 троакар 12 мм
(оптичний), 2 троакари 10 мм. В 3 (12,5%) випадках виражений злуковий процес та неможливість
адекватної візуалізації зони операції зумовило
необхідність встановлення додаткового троакару
5 мм, з метою проведення вісцеролізу. Вісцероліз
виконували за допомогою гармонічного скальпелю Ultracision (Ethicon, USA), що також дозволило
мінімізувати інтраопераційну травму, крововтрату. В групі контролю доступ, підготовку зони для
імплантації сітки, вісцероліз здійснювали тупим
та гострим методом, з використанням монополярної діатермокоагуляції.
При «відкритих» оперативних втручаннях в
якості імплантата застосовували легкі поліпропіленові сітки, при лапароскопічних – різні види
композитних сіток: PROCEED (Ethicon, USA) - 7,
SYMBOTEX (Covidien, USA) – 17. Розміри імпланту обиралися індивідуально, в залежності від
розміру, кількості дефектів передньої черевної
стінки, уникаючи необхідності надмірної необґрунтованої дисекції тканин. Фіксацію імплантата при «відкритих» операціях проводили типово
за допомогою монофіламентних нерозсмоктуючих ниток окремими вузловими швами, при лапароскопічній герніопластиці – за допомогою 4
субкутанних швів та герніостеплера.
Лапароскопічна методика герніопластики не
передбачала дренування ран та черевної порожнини. При застосуванні лапаротомного доступу
післяопераційна рана в 83 (84,7%) випадках дренувалася за Редоном. Дренаж видаляли на 3-4 доK H A R K I V S U RG I C A L S C H O O L
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бу при мінімальній кількості виділень. Намагалися уникати немотивованого дренування та збільшення кількості дренажів. Тривале дренування
рани не знижує відсоток ускладнень, натомість
обмежує активізацію хворого, підвищує ризик висхідної інфекції та запальних ускладнень в рані.
Середня тривалість «відкритої» операції склала 135±45 хв., лапароскопічної - 120±30 хв. Тривалість операції при виконанні лапароскопічної
герніопластики була зумовлена необхідністю
проведення ретельного вісцеролізу та підготовки
передньої черевної стінки до фіксації імпланту.
Усім пацієнтам намагалися здійснювати ранню
вертикалізацію та активізацію рухового режиму.
Після лапароскопічної герніопластики пацієнти
ставали активними в межах палати 1,5-2 години з
моменту екстубації. Після операції за методикою
sublay досягти вертикалізації пацієнта та активізації його рухового режиму в межах палати через
5-6 годин було можливим в 60 (61,2%) випадках,
впродовж першої доби – в 38 (38,7%).
У групі дослідження проведення місцевої інфільтраційної анестезії зон встановлення троакарів при лапароскопічній герніопластиці дозволило додатково знизити інтенсивність больових
відчуттів в ранньому післяопераційному періоді
та зменшити частоту введення анальгетиків. Призначення через 24 год після операції хворим досліджуваної групи пероральних форм нестероїдних протизапальних препаратів дало можливість
в 19 (79,1%) випадках відмовитися від введення ін’єкційних форм анальгетиків. Призначення
наркотичних анальгетиків було необхідним у 52
(53%) хворих контрольної групи.
При лапароскопічній герніопластиці сечовий
катетер видаляли по закінченню операції. В групі
контролю видалення сечового катетера здійснювали впродовж 1-2 доби, після активізації хворого
в межах палати. Це було зумовлено більш вираженою травматизацією передньої черевної стінки та
обмеженням рухового режиму в ранньому післяопераційному періоді
Антибактеріальні препарати широкого спектру
дії хворим в групі дослідження вводили одноразово парентерально з метою антибіотикопрофілактики. В контрольній групі більш виражена операційна травма, тривала післяопераційна
іммобілізація пацієнта, дренування операційної
рани, вимагали подовження курсу введення антибактеріальних препаратів до 3 діб.
Післяопераційний ліжко-день серед пацієнтів в
групі контролю після «відкритої» герніопластики
становив 7,3±1,5, після лапароскопічної операції –
2,6±1,2. Рецидиву грижі за період спостереження
в обох групах виявлено не було.
Висновки
1. Впровадження протоколу ERAS при хірургічному лікуванні післяопераційних вентральних
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гриж має бути комплексним та включати в себе
програму ведення пацієнта в до-, інтра- та післяопераційному періоді.
2. Багатокомпонентне знеболення з мінімально
можливим застосуванням наркотичних анальгетиків, рання (в перші години після операції) активізація хворих в межах палати та відділення, а
також максимально ранній початок перорального
харчування є важливими елементами протоколу

ERAS, оскільки є доступними для впровадження
як при відкритих, так і при мініінвазивних методиках лікування пацієнтів з вентральними грижами.
3. Застосування лапароскопічних технологій
при лікуванні післяопераційних вентральних
гриж дозволяє в повній мірі впровадити концепцію швидкого відновлення в хірургічну практику,
скоротити тривалість перебування пацієнта в стаціонарі та прискорити трудову реабілітацію.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
ПРОТОКОЛА ERAS В
ХИРУРГИЧЕСКУЮ
ПРАКТИКУ ЛЕЧЕНИЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
Т. В. Тарасюк, Р. П. Юзькив

EXPERIENCE OF
ERAS PROTOCOL
IMPLEMENTATION IN
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FOR THE TREATMENT
OF POSTOPERATIVE
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4. Enhanced recovery after surgery: Current research insights
and future direction. / Abeles A, Kwasnicki RM, Darzi A. //
World J Gastrointest Surg. – 2017. – Vol. 9, №2. – P. 37-45.
5. Early outcomes of an enhanced recovery protocol for open
repair of ventral hernia. / Stearns E, Plymale MA, Davenport
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6. Enhanced recovery after abdominal wall reconstruction reduces length of postoperative stay: An observational cohort
study. / Jensen KK, Dressler J, Baastrup NN, et al. // Surgery.
– 2019. – Vol. 165, №2. – P. 393-397.

Резюме. В статье приведены результаты хирургического лечения 122 больных с послеоперационными вентральными грыжами,
у которых в 24 (20%) случаях операции на передней брюшной
стенке выполняли лапароскопически (исследуемая группа), в 98
(80%) — по «открытой» методике (контрольная группа). Изучен
опыт внедрения в хирургическое лечение больных элементов
протокола усиленного восстановления после операции (ERAS).
Такие элементы предусматривали применение мультимодальной
программы для обеих групп пациентов на всех этапах лечения,
направленной на быстрое и облегченное восстановление пациента
в послеоперационном периоде. На основе анализа статистических
данных можно утверждать о целесообразности внедрения элементов протокола ERAS при хирургическом лечении послеоперационных вентральных грыж, особенно при исспользовании лапароскопической герниопластики.
Ключевые слова: послеоперационные вентральные грыжи, усиленное восстановление после операции, мультимодальность.

Summary. This article presents the results of surgical treatment of
122 patients with ventral incisional hernias, in which 24 (20%) operations on the anterior abdominal wall were performed laparoscopically
(the studied group), and 98 (80%) by the open surgery (the control
group). The experience of implementation elements of guideline of enhanced recovery after surgery to the surgical treatment of patients was
studied. Such elements included the use of a multimodal program for
both patient groups at all stages of treatment aimed at quick and easy
recovery of the patient in the postoperative period. On the basis of the
statistical data analysis it can be shown that it is beneficial to introduce
ERAS elements for the surgical treatment of ventral incisional hernias,
especially when using laparoscopic hernioplasty.
Key words: ventral incisional hernia, enhanced recovery after surgery, multimodality.
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ВИКОРИСТАННЯ АУТОЛОГІЧНОГО
ТРОМБОЦИТАРНОГО ФАКТОРУ В СТРУКТУРІ
ВІДЕОТОРАКОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ
ГЕНЕРАЛІЗОВАНІЙ ФОРМІ БУЛЬОЗНОІ ЕМФІЗЕМИ
ЛЕГЕНЬ

Резюме. Генералізована форма бульозноі емфіземи легень є одним з найскладніщих станів легеневоі патологіі, з яким зіштовхується хірург при виконанні відеоторакоскопічних операцій. В
основу розробленого методу аутогемоплевродеза покладено процеси, характерні для розвитку і перетворення гемоторакса, причому зрошення плевральної порожнини виконується не цільною
аутокров’ю, а її компонентами, для чого використовується тромбоцитарний фактор (АТФ).
Метою дослідження є вивчення ефективності розробленого
методу аутогемоплевродезу з аутологічним тромбоцитарним фактором (аутогемоплевродез з АТФ) в порівнянні з хімічним плевродезом 70,0% спиртом у пацієнтів з генералізованою формою
бульозної емфіземи легень.
Матеріали і методи дослідження. Дослідження виконано у 15
пацієнтів після аутогемоплевродеза з АТФ і у 13 пацієнтів після
хімічного плевродезу 70,0% спиртом.
Результати дослідження та їх обговорення. У всіх пацієнтів
після хімічного плевродезу 70,0% спиртом відзначалося виражене
потовщення плеври по задній поверхні грудної стінки до 6,2-6,5
мм, помірне потовщення плеври до 3,9 мм в реберно-діафрагмальних синусах, пов›язане з реакцією плеври на випіт і незначне
потовщення плеври в апертурі. На 14 добу в апертурі й синусах
товщина плеври становила в середньому 2,0 мм, що свідчить про
відновлення процесів фібринолізу після закінчення дії хімічного
подразника. У пацієнтів після аутогемоплевродезу з АТФ відзначалося помірне потовщення плеври на усіх досліджених ділянках,
що на наш погляд було наслідком незначної первинно подразнюючої дії АТФ. Однак значне потовщення плеври на 14 добу до 5,2 мм
в апертурі, 4,7 – в реберно-діафрагмальних синусах та до 5,8 – по
задній поверхні грудної клітки може свідчити про прогресуючу
перевагу процесів фібриноутворення над фібринолізом
Висновки. Розроблений метод аутогемоплевродезу з АТФ дозволяє більш ефективно створювати так званий фібринний кортекс, в основі формування якого провідну роль відіграють тромбоцитарний фактор росту та рідкий фібрин, що являють собою
концентрат тромбоцитів і стовбурових клітин нової генерації у
вигляді тривимірної структури.
Ключові слова: бульозна емфізема легень, аутологічний тромбоцитарний фактор, хімічний плевродез.

Вступ
Генералізована форма бульозноі емфіземи легень є одним з найскладніщих станів легеневоі
патологіі, з яким зіштовхується хірург при виконанні відеоторакоскопічних операцій [1] .
Відеоторакоскопічні резекціі при генералізованій формі бульозноі емфіземи легень традиційно
доповнюються різними видами плевродезу, з яких
перевагу віддають хімічним методам – зрошення
плевральноі порожнини 70% спиртом, 3% розчином Н2О2, тетрацикліном. Також в якості доповнення стандартноі відеоторакоскопічноі резекK H A R K I V S U RG I C A L S C H O O L
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ціі дуже поширене таке втручання, як апікальна
плевректомія [2].
Нами був розроблений метод аутогемоплевродеза, заснований на патофізіології процесів, що
виникають в плевральній порожнині після потрапляння в неї крові, в основу якого покладено
процеси, характерні для розвитку і перетворення
гемоторакса [3].
Важливим нюансом цього методу також є
той факт, що в процесі проходження крові через
систему аспіратора-іригатора відбувається руйнування формених елементів (принциповим в цьому
77
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випадку є руйнування тромбоцитів), з яких при
цьому вивільняється велика кількість вазоактивних субстанцій і ферментів, що пригнічують фібриноліз [4].
Саме ці процеси лягли в основу третього варіанту аутогемоплевродеза, при якому зрошення
вироблялися не цільною аутокров’ю, а її компонентами. Для цього використовували аутологічний тромбоцитарний фактор (АТФ).
Мета дослідження
Вивчення ефективності розробленого методу
аутогемоплевродезу з аутологічним тромбоцитарним фактором (аутогемоплевродез з АТФ) в порівнянні з хімічним плевродезом 70,0% спиртом
у пацієнтів з генералізованою формою бульозної
емфіземи легень.
Матеріали і методи дослідження
Дослідження виконали у 15 пацієнтів після
аутогемоплевродеза з АТФ і у 13 пацієнтів після
хімічного плевродезу 70,0% спиртом двократно:
після видалення плеврального дренажу (як правило 4-6 доба) і на 14 добу.
Збагачену тромбоцитами плазму ультрацентрифугували при 6 тис. обертів, що дозволяло зруйнувати тромбоцити і зробити більш доступними
фактори росту, в тому числі тромбоцитарний
фактор росту й фракцію рідкого фібрину. Після
центрифугування тромбоцити вивільняли фактори росту, що містяться в них, які відповідальні
за стимуляцію кровоутворення й регенеративні
процеси.
Ефективність аутогемоплевродеза з АТФ оцінювалася в післяопераційному періоді у порівнянні з хімічним плевродезом 70,0% спиртом.
Для цього використовували метод УЗД, виходячи
з сукупної товщини вісцеральної і парієтальної
плеври в різних ділянках грудної клітки. Дослі-

Рис. 1. Поодинокі шнуроподібні зрощення по задній поверхні
грудної клітки між парієтальною і вісцеральною плеврою
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дження проводили двократно: на 4-6 і на 14 добу
після операції.
Результати дослідження та їх обговорення
У всіх пацієнтів після хімічного плевродезу
70,0% спиртом під час першого УЗД відзначалося
виражене потовщення плеври по задній поверхні
грудної стінки до 6,2-6,5 мм, помірне потовщення
плеври до 3,9 мм в реберно-діафрагмальних синусах, пов›язане на нашу думку з реакцією плеври на
випіт і незначне (2,4 -2,6 мм) потовщення плеври в
апертурі. На 14 добу в апертурі й синусах товщина
плеври становила в середньому 2,0 мм, що свідчить про відновлення процесів фібринолізу після
закінчення дії хімічного подразника (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика товщини плеври в
різних ділянках грудної клітки за даними УЗД в
післяопераційному періоді у хворих після хімічного
плевродезу 70,0% спиртом, мм

Терміни п/о періода
Ділянки
грудної клітки

4-6 доба

14 доба

Апертура грудної клітки

2,4-2,6

2,0

Задня поверхня грудної клітки
Реберно- діафрагмальні синуси

6,2-6,5
3,9

2,0
2,0

З 13 пацієнтів після хімічного плевродезу 70,0%
спиртом у 7 протягом 1 року виник рецидив СП.
При відеоторакоскопії у всіх пацієнтів, крім виникнення нових булл, відзначалися нечисленні
погано васкуляризовані шнуроподібні зрощення
вісцеральної і парієтальної плеври (рис. 1).
У пацієнтів після аутогемоплевродезу з АТФ
під час першого УЗД відзначалося помірне потовщення плеври на усіх досліджених ділянках, що
на наш погляд було наслідком незначної первинно
подразнюючої дії АТФ. Однак значне потовщення
плеври на 14 добу до 5,2 мм в апертурі, 4,7 – в ре-

Рис. 2 Рясно васкуляризовані зрощення через 11 місяців після
аутогемоплевродеза з АТФ
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берно-діафрагмальних синусах та до 5,8 – по задній поверхні грудної клітки може свідчити про
прогресуючу перевагу процесів фібриноутворення над фібринолізом (табл. 2).
Таблиця 2
Порівняльна характеристика товщини плеври
в різних ділянках грудної клітки за даними
УЗД в післяопераційному періоді у хворих після
аутогемоплевродезу з АТФ, мм
Терміни п/о періода
Ділянки
грудної клітки
Апертура грудної клітки
Задня поверхня грудної клітки
Реберно- діафрагмальні синуси

4-6 доба

14 доба

2,0-2,2
3,2-3,4
2,1-2,3

5,2
5,8
4,7

З 15 пацієнтів, яким було використано метод
аутогемоплевродезу з АТФ, рецидив спонтанного

пневмотораксу протягом першого року виник лише у 2 хворих та мав парціальний характер. При
відеоторакоскопії у цих пацієнтів відзначалася
мережа різнокаліберних багатоваскуляризованих
зрощень (рис. 2).
Висновки
Таким чином можна зробити висновок про те,
що запропонований метод аутогемоплевродезу з
АТФ дозволяє більш ефективно створювати так
званий фібринний кортекс, в основі формування
якого провідну роль відіграють тромбоцитарний
фактор росту та рідкий фібрин, що являють собою
концентрат тромбоцитів і стовбурових клітин нової генерації у вигляді тривимірної структури.
Це значною мірою запобігає розвитку рецидиву
спонтанного пневмотораксу у хворих з генералізованою формою бульозної емфіземи легень.

ЛІТЕРАТУРА
1. Droghetti A., Schiavini A., Muriana P. et al. Autologous blood
patch in persistent air leaks after pulmonary resection // J.
Thorac Cardiovasc Surg. — 2006. — Vol. 132. — Р. 556-559.
2. Dubois L. Video-assisted thoracoscopic bullectomy and talc
poudrage for spontaneous pneumothoraces: effect on shortterm lung function / L.  Dubois, R.A. Malthaner // J. Thorac.
Cardiovasc. Surg. – 2010. - № 140. – Р. 1272–1275.

K H A R K I V S U RG I C A L S C H O O L

№ 5-6(98-99) 2019

3. Пат. 106986, МПК А 61В 17/00. Спосіб плевродезу /
В. В. Бойко, К.Л. Гафт, Є.В. Наконечний; власник ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України».
u201512665; заявл. 21.12.2015; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9.
4. Chen J.S. Thoracoscope pleurodesis for primary spontaneous
pneumothorax with high recurrence risk: a prospective randomized trial / J.S. Chen, H.H. Hsu, P.M.Huang // Ann. Surg.
– 2012. - № 255 (3). – Р. 440-445.

79

ЗАПИСКИ ПРАКТИЧНОГО ЛІК АРЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АУТОЛОГИЧЕСКОГО
ТРОМБОЦИТАРНОГО
ФАКТОРА В СТРУКТУРЕ
ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ
ФОРМЕ БУЛЛЕЗНОЙ
ЭМФИЗЕМЫ ЛЕГКИХ
К. Л. Гафт

80

Резюме. Генерализованная форма буллезной эмфиземы легких
является одним из самых тяжелых состояний легочной патологии,
с которым сталкивается хирург при выполнении видеоторакоскопических операций. В основе разработанного метода аутогемоплевродеза лежат процессы, характерные для развития и преобразования гемоторакса, причем орошение плевральной полости
выполняется не цельной аутокровью, а ее компонентами, для чего
используется тромбоцитарный фактор (АТФ).
Цель исследования — изучение эффективности разработанного метода аутогемоплевродеза с аутологичных тромбоцитарный
фактор (аутогемоплевродез с АТФ) по сравнению с химическим
плевродеза 70,0% спиртом у пациентов с генерализованной формой буллезной эмфиземы легких.
Материалы и методы исследования. Исследование выполнено
у 15 пациентов после аутогемоплевродеза с АТФ и у 13 пациентов
после химического плевродеза 70,0% спиртом.
Результаты исследования и их обсуждение. У всех пациентов
после химического плевродеза 70,0% спиртом отмечалось выраженное утолщение плевры по задней поверхности грудной стенки
до 6,2-6,5 мм, умеренное утолщение плевры до 3,9 мм в ребернодиафрагмальных синусах, связанное с реакцией плевры на выпот и
незначительное утолщение плевры в апертуре. На 14 сутки в апертуре и синусах толщина плевры составляла в среднем 2,0 мм, что
свидетельствует о восстановлении процессов фибринолиза после
окончания действия химического раздражителя. У пациентов после аутогемоплевродеза с АТФ отмечалось умеренное утолщение
плевры на всех исследованных участках, что на наш взгляд было
следствием незначительного первично раздражающего действия
АТФ. Однако значительное утолщение плевры на 14 сутки до 5,2
мм в апертуре, 4,7 - в реберно-диафрагмальных синусах и до 5,8 по задней поверхности грудной клетки может свидетельствовать о
прогрессирующем превалировании процессов фибриноутворення
над фибринолизом
Выводы. Разработанный метод аутогемоплевродеза с АТФ позволяет более эффективно создавать так называемый фибринный
кортекс, в основе формирования которого ведущую роль играют
тромбоцитарный фактор роста и жидкий фибрин, представляющие собой концентрат тромбоцитов и стволовых клеток нового
поколения в виде трехмерной структуры.
Ключевые слова: буллезная эмфизема легких, аутологический
тромбоцитарный фактор, химический плевродез.
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USE OF AUTOMATIC
PLATFORM FACTOR IN
THE STRUCTURE OF
VIDEOTORACOSCOPIC
OPERATIONS IN THE
GENERALIZED FORM OF
LUNG EMPHYSEMA
K. L. Gaft

K H A R K I V S U RG I C A L S C H O O L

Summary. The generalized form of pulmonary pulmonary emphysema is one of the most severe conditions of pulmonary pathology that
a surgeon encounters when performing video-assisted thoracoscopic
surgery. The developed method of autohemopleurodesis is based on
processes characteristic of the development and transformation of hemothorax, and irrigation of the pleural cavity is carried out not by whole
autologous blood, but by its components, for which a platelet factor
(ATP) is used.
The aim of the study is to study the effectiveness of the developed
method of autohemopleurodesis with autologous platelet factor (autohemopleurodesis with ATP) compared with chemical pleurodesis with 70.0%
alcohol in patients with generalized form of pulmonary emphysema.
Materials and research methods. The study was performed in
15 patients after autohemopleurodesis with ATP and in 13 patients after
chemical pleurodesis with 70.0% alcohol.
Research results and discussion. In all patients after chemical
pleurodesis with 70.0% alcohol, there was a marked thickening of the
pleura along the posterior surface of the chest wall to 6.2-6.5 mm, a
moderate thickening of the pleura to 3.9 mm in the costal-diaphragmatic sinuses, associated with the pleura reaction to effusion and a slight
thickening of the pleura in the aperture. On day 14 in the aperture and
sinuses, pleural thickness averaged 2.0 mm, which indicates the restoration of fibrinolysis after the end of the action of a chemical stimulus.
In patients after autohemopleurodesis with ATP, there was a moderate
thickening of the pleura in all the studied areas, which, in our opinion,
was a consequence of the slight primary irritating effect of ATP. However, a significant thickening of the pleura on the 14th day to 5.2 mm
in the aperture, 4.7 in the costal diaphragmatic sinuses and up to 5.8 on
the posterior surface of the chest can indicate a progressive prevalence
of fibrinogenesis over fibrinolysis
Conclusions. The developed method of autohemopleurodesis with
ATP makes it possible to more effectively create the so-called fibrin cortex, which is based on the formation of platelet growth factor and liquid
fibrin, which are a new generation of platelet and stem cell concentrate
in the form of a three-dimensional structure.
Key words: bullous pulmonary emphysema, autologous platelet factor, chemical pleurodesis.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗАНЬ ТА ВИБІР МЕТОДУ
ЛІКУВАННЯ ТРОМБОЗІВ ГЛИБОКИХ ВЕН
НИЖНІХ КІНЦІВОК З УРАХУВАННЯМ ПОРУШЕНЬ
ФЛЕБОГЕМОДИНАМІКИ

Резюме. В роботі представлені результати обстеження 514 хворих з гострим тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок із застосуванням ультразвукових і ангіографічних методів дослідження.
Залежно від локалізації тромбозу та його емболобезпечності були
виділені оптимальні способи хірургічного лікування та покази
для їх застосування. Метод лікування тромбозів глибоких вен
нижніх кінцівок також залежав від стану реґіонарного венозного
кровоплину. При тромботичної оклюзії двох або більше венозних
сегментів єдиним методом лікування по відновленню основного
та поліпшенню колатерального кровоплину лишалось оперативне.
Ключові слова: тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок, порушення флебогемодинаміки, вибір методу лікування.

Вступ
Венозні тромбоемболічні ускладнення (ВТЕУ),
що включають тромбоз глибоких вен (ТГВ) та
тромбоемболію легеневої артерії (ТЕЛА), є актуальною проблемою у сучасної медицини через
одну з частих причин смертності та інвалідизації
[1, 2]. В Україні щорічно реєструється близько 260
випадків тромбозу глибоких вен та їх ускладнень
на 100 000 населення з летальністю від ТЕЛА на
рівні 20-25% [1, 3].Через велику кількість тромбозів глибоких вен у системі нижньої порожнистої вени (НПВ) та їх різний перебіг залишається
відкритим питання щодо показань та методів
лікування хворих з ТГВ. Методи лікування, що
існують на теперішній час, повинні відновити
кровоплин у глибоких венах нижніх кінцівок,
при цьому зберегти клапани венозної системи.
Судинними хірургами постійно обговорюються
та узагальнюються результати досліджень щодо ролі консервативної антикоагулянтної терапії,
системного та місцевого тромболізису, хірургічних, в тому числі ендоваскулярних, способів у
лікуванні ТГВ [4, 5, 6].
Мета досліджень
Обґрунтувати показання та вибір методу лікування тромбозів глибоких вен нижніх кінцівок
залежно від стану венозного кровоплину.
Матеріали та методи досліджень
У дослідженні приймали участь 514 пацієнтів з
тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок. Основна група була представлена 250 (48,6%) хворими.
Групу порівняння склали 264 (51,4%) пацієнта.
В результаті застосування ультразвукових і, при
необхідності, ангіографічних методів дослідження у 312 (60,7%) пацієнтів обох груп був діагностований оклюзійий тип ТГВ, у 140 (27,2%) хворих
– пристінковий тромбоз. У 62 (12,1%) пацієнтів
обох груп були виявлені емболонебезпечні тром82

би з флотуючою проксимальною частиною, що
представляли потенційну загрозу розвитку тромбоемболії легеневої артерії.
Розподіл пацієнтів в залежності від характеру
процесу тромбоутворення та типу проксимальної
частини тромбу в групах представлено в табл.1.
Таблиця 1
Розподіл пацієнтів у залежності від характеру тромбозу
Характер
тромбозу
Флотуючий
Оклюзійний
Пристінковий
Всього

Групи хворих
Основна
Група
група
порівняння
32 (12,8%)
30 (11,4%)
152 (60,8%) 160 (60,6%)
66 (26,4%)
74 (28,0%)
250 (100%)
264 (100%)

Всього
62 (12,1%)
312 (60,7%)
140 (27,2%)
514 (100%)

Всі хворі були поділені на групи відповідно до
того, який анатомічний сегмент був залучений у
тромбоз(табл. 2.)
Таблиця 2
Розподіл хворих в залежності від локалізації та
розповсюдженості тромботичного процесу

Протяжність та
локалізація
тромбозу (сегмент)

Основна
група
(n=125)

Група
порівняння
(n=132)

Всього
(n=257)

Тібіальний

52 (20,8%)

64 (24,2%)

116
(22,6%)

Тібіально-підколінний

26 (10,4%)

28 (10,6%)

54 (10,5%)

Стегневий

54 (21,6%)

48 (18,2%)

102
(19,8%)

Підколінно-стегновий

32 (12,8%)

38 (14,4%)

70 (13,6%)

Стегново-клубовий

62 (24,8%)

68 (25,8%)

130
(25,3%)

Підколінно-стегневоклубовий

24 (9,6%)

18 (6,8%)

42 (8,2%)

250 (100%)

264 (100%)

514 (100%)

Всього

Так, з клінічними ознаками проксимального
ТГВ надійшли 344 хворих (66,9%) і дистального ТГВ – 170 (33,1%). У майже половини хворих
(49,4%) тромбоз був локалізований у 2 анатомічних
сегментах. У 218 (42,4%) мав місце сегментарний
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тромбоз. У 42 (8,3%) пацієнтів відзначено поширений характер тромботичної поразки, яка захоплювала 3 сегмента венозного русла нижньої
порожнистої вени.
Результати досліджень та їх обговорення
Найбільшу небезпеку ВТЕУ відмічають при
флотуючих тромбах, які втратили точку фіксації
і часто призводять до ТЕЛА [7].
При виявленні флотуючої верхівки тромботичних мас оцінювали її довжину, форму та контур
верхівки, ехогенність та структуру, рухомість.
Наявність флотуючого варіанту тромботичного
ураження не являлось абсолютним показом до
оперативного лікування. Ступінь ембологенності
залежала від конкретної клінічної ситуації.
Так, при виявленні флотуючого тромбу враховувалися клінічні та ехографічні характеристики,
які могли б вплинути на ймовірність емболії. Оцінювалася давність тромбозу (від появи перших
клінічних ознак до його діагностики), довжина і
локалізація флотуючої частини, площа поперечного перерізу тромбу, співвідношення основи
і найширшої його частини, ехогенність тромбу,
характер зовнішнього контуру, ступінь рухливості тромботичних мас. Цілком очевидно, що
важливим критерієм емболонебезпечного венозного тромбозу є рухливість тромбів в просвіті
вени – чим більше виражені коливальні рухи, тим
більш ймовірний відрив тромбів з міграцією їх у
легеневі артерії [7].
Емболонебезпечними, переважно, вважали
флотуючі тромби стегнових та клубових вен в
тих випадках, коли рухлива частина тромбу досягала два та більше діаметра вени на цьому рівні
(найбільша довжина рухливої частини тромбу яку
ми спостерігали, досягала 9 см), діаметр тромбу
(основи) був меншим за розміри «головки» і просвіту вени. Через те, що флотуюча частина тромбу
перебувала в швидкому потоці крові і не могла
прикріпитися до венозної стінки, створювалися
сприятливі умови для відривання тромбу. Якщо протяжність флотуючої частини тромбу була
менше двох діаметрів вени, обиралася очікувальна тактика і такий тромб відносили до низького
рівня ембологенності.
За нашими спостереженнями, ступінь флотації
тромбів, дійсно, значно відрізнялася. У невеликої частини хворих (8,7%) зазначався спонтанний рух тромбу при спокійному диханні і при
затримці дихання. У 45,7% випадків визначалася
рухливість тромбу тільки при проведенні функціональних проб – компресія датчиком і форсоване
дихання (при підозрі на флотуючій тромб проба
Вальсальви не проводилася в зв›язку з потенційною небезпекою відриву тромбів під час маневру).
Незважаючи на вищевикладене, в сучасних рекомендаціях [1] в якості критеріїв ембологенного
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тромбу і раніше використовувалася довжина флотуючого тромбу і його вузька основа.
Таким чином, критерій довжини флотуючого
тромбу має низьку діагностичну цінність як ембологенного. Невикористання таких ультразвукових
критеріїв флотуючого тромбу, як вік тромбу і ступінь рухливості, призводить до виявлення в процесі тромбектомії «старих» і фіксованих до стінок
вени флотуючих тромбів. Видалення цих тромбів
під час тромбектомії є причиною розвитку ретромбозів в ранньому післяопераційному періоді.
Тому сучасна концепція лікування пацієнтів з
венозною тромбоемболією і визначення показань
до хірургічних методів її профілактики засновані
на сумарній оцінці клінічних та ультразвукових
даних. Тільки після ретельного аналізу клінічних даних пацієнтів з непереборними факторами
ризику венозного тромбозу і абсолютним протипоказанням до проведення тромболітичної та/або
антикоагулянтної терапії беруться до уваги ультразвукові критерії флотуючого тромбу і визначаються показання для імплантації кава-фільтра
(КФ) або проведення «відкритої» тромбектоміі.
За весь час спостереження за хворим, тромботичні маси можуть змінюватися: емболобезпечний та оклюзійний тромб може перетворитися
на флотуючий. Тому потрібен динамічний постійний УЗ-контроль ефективності та безпечності
лікування тромбозу глибоких вен [7].
Покази до оперативного лікування залежали
від сегменту розташування тромбозу і його поширеності. Якщо венозне русло і колатералі не
були уражені, а тромбоз обмежувався межами
одного сегмента, то операція проводилася тільки
у випадках, коли тромб був флотуючим та емболонебезпечним.
Залежно від локалізації тромбозу та його емболобезпечності ми виділили наступні способи
хірургічного лікування та покази для їх застосування (табл. 3).
Таблиця 3

Вибір методу лікування ТГВ нижніх кінцівок залежно від
локалізації та характеру тромбозу
Протяжність
та локалізація
тромбозу
(сегмент)
Тібіальний
Тібіальнопідколінний
Підколінностегновий

Характер тромбозу
Емболобезпечний
Антикоагулянтна
терапія (АКТ)
Антикоагулянтна
терапія або ККТ
ККТ

Стегновий

ККТ+ аспіраційна
тромбектомія

Стегновоклубовий

ККТ + стентування

Емболонебезпечний
Реґіонарна
тромболітична
терапія + АКТ
«Відкрита» тромбектомія
Тромбектомія з
перев’язкою ПСВ
ККТ+ аспіраційна тромбектомія + імплантація
тимчасового КФ

Найбільш сприятливий перебіг ТГВ спостерігають при сегментарній тромботичній оклюзії магістралі, коли у патологічний процес не залучено
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венозний колектор і колатеральні шляхи практично повністю компенсують порушення венозного
кровоплину. Як правило, клінічна симптоматика
у таких пацієнтів відсутня або майже не виражена. Операційному лікуванню ці пацієнти не підлягають, а методом вибору в лікуванні являється катетер-керований тромболізис (ККТ). Менш
сприятливою в прогностичному плані є тромботична оклюзія приносної магістралі з венозним
колектором. Можливості компенсації венозного
кровоплину досить обмежені, оскільки більшість
колатералей впадають в уражений венозний колектор і не здатні ефективно компенсувати венозний кровоплин [6].
Протипоказами для тромбектомії вважали:
протяжний тромбоз ГСВ; двостороннє ураження;
непереборні причини тромбозу, що можуть привести до рецидиву; ТЕЛА, що рецидивує.
Після виконання відкритої тромбектомії з глибоких вен системи НПВ обов’язково вирішували
питання при необхідність післяопераційної профілактики ТЕЛА, яка може проводитися консервативним, оперативним та ендоваскулярним

шляхом. Післяопераційну хірургічну профілактику ТЕЛА найбільш доцільно виконувати при неможливості виконання радикальної тромбектомії.
Висновки
Метод лікування тромбозів глибоких вен нижніх кінцівок залежить від варіанту тромбозу,
а також від характеру самого тромбу. У випадках, коли оклюзія при тромбозі залучала 2 або
більше венозних сегмента вище локалізації тромбу, єдиним методом лікування по відновленню
основного та поліпшення колатерального кровоплину лишалось оперативне. Використання ж
тромболітичної терапії при поширеному тромботичному процесі підлягало сумніву через те,
що під час проведення тромболізису ризик розвитку геморагічних ускладнень буд дуже високий насамперед через важку супутню патологію у багатьох пацієнтів. Крім того, на користь
оперативного втручання була наявність флотації
верхівки тромбу. Застосування ізольованої антикоагулянтної терапії в таких випадках вважали
недоцільним.
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SUBSTANTIATION
OF INDICATIONS
AND CHOICE OF A
METHOD OF TREATMENT
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CONSIDERING
DISTURBANCES IN
PHLEBOHEMODYNAMICS
V. V. Boyko, I. A. Taraban,
V. O. Prasol, D. V. Oklei
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Резюме. В работе представлены результаты обследования 514
больных с острым тромбозом глубоких вен нижних конечностей с
применением ультразвуковых и ангиографических методов исследования. В зависимости от локализации тромбоза и его эмболоопасности были выделены оптимальные способы хирургического
лечения и показания для их применения. Метод лечения тромбозов глубоких вен нижних конечностей также зависел от состояния
регионарного венозного кровотока. При тромботической окклюзии двух или более венозных сегментов единственным методом
лечения по восстановлению основного и улучшению коллатерального кровотока оставалось оперативное.
Ключевые слова: тромбоз глубоких вен нижних конечностей,
нарушение флебогемодинамикы, выбор метода лечения.

Summary. The results of the examination of 514 patients with acute
deep extremity vein thrombosis using ultrasound and angiographic
methods are presented. Depending on the localization of thrombosis
and its embolic safety, optimal methods of surgical treatment and
indications for their use were identified. The method of treatment of
deep vein thrombosis of the lower extremities also depended on the
state of regional venous flow. In the case of thrombotic occlusion of
two or more venous segments, the only method of treatment for the
restoration of the main and improvement of collateral blood flow
remained operative.
Key words: deep vein thrombosis of the lower extremities,
disturbances of phlebohemodynamics, choice of treatment method
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Резюме. В роботі здійснено огляд результатів рандомізованих
контрольованих досліджень і даних мета-аналізів з порівняння
антибіотиків і апендектомії при лікуванні гострого неускладненого апендициту. Доведено, що апендектомія і надалі у більшості
випадків залишається золотим стандартом лікування гострого
неускладненого апендициту. Водночас, зазначено, що в окремих
групах пацієнтів з відсутнім ризиком розвитку ускладнень і/або
з наявним високим операційним ризиком у осіб з критичними
порушеннями вітальних функцій організму, у випадку неможливості виконати операцію, антибіотикотерапія може бути високоефективним і безпечним методом лікування. Препаратами вибору
є карбапенеми (мепенам), фторхінолони ІІІ (левофлоксацин) і метронідазол/орнізол.
Ключові слова: гострий неускладнений апендицит, антибіотики, апендектомія, мета-аналіз
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Гострий апендицит – одна з частих ургентних
хірургічних патологій. Вважається, що 7-8 % населення впродовж життя мають ймовірність захворіти на гострий апендицит, тому значна частка
економічних витрат припадає на дане захворювання. За кордоном розрізняють неускладнений і
ускладнений (утворення абсцесу, флегмона, перфорація) апендицит. У нас прийнятним є розподіл
на простий (катаральний) і деструктивний (флегмонозний, гангренозний) апендицит, що суті своєї не змінює. Парадигма лікування гострого апендициту прийнята майже 125 років назад (1883 рік
вперше апендектомію виконав Abraham Groves) і
полягає у оперативному лікуванні і десятиліття
назад супроводжувалось достатньо високими відсотками ускладнень і смертності. На сучасному
етапі частка випадків лікується зі застосуванням антибіотиків широкого спектру, подібно до
лікування гострого дивертикуліту з доволі прийнятним рівнем ефективності, частоти рецидивів
і ускладнень [10,20,27,30,36,41]. Мотивація консервативного лікування дивертикуліту полягає
у можливості уникнути колостоми з наступними
повторними операціями за рахунок ефективності
антибіотикотерапії [4].
Лікування ускладненого апендициту поступово змінюються у бік малоінвазивних технологій
(наприклад, основна частка апендектомій у США
виконується лапароскопічно), відтак, тактика лікування неускладненого апендициту має право на
корекцію [1]. Дійсно, хірургічне лікування гострого апендициту залишається золотим стандартом
лікування. У 1886 році Reginald Fitz опублікував
дані аутопсії змін червоподібного паростка і довів,
що запальні зміни швидко прогресують і призводять до гангрени, перфорації і утворення абсцесів
малої миски з високими показниками летальності
до ери запровадження антибіотиків. Згодом, робо86

тами Fitz і Charles McBurney доведено, що ранні
апендектомії профілактують утворення абсцесів
малої миски, і відтоді апендектомія понад століття залишається основним методом лікування
гострого апендициту. Незважаючи на те, що цю
тактику підтримувала вся хірургічна спільнота,
з’являються роботи, в яких висловлюється думка,
що діагноз гострий аппендицит не дає мандат на
оперативне втручання. У 1959 Coldrey на основі
п’ятирічного дослідження консервативного лікування гострого аппендициту у 471 пацієнтів з невеликим відсотком ускладнень і смертності довів,
що у 20 % хворих захворювання приймає абортивний характер. Метою роботи було визначити
місце консервативного лікування проти хірургічного гострого неускладненого апендициту [10,18].
Інше питання для дискусії: чи можна лікувати
пацієнта консервативним шляхом з підозрою на
гострий апендицит в ситуаціях, коли відсутня
можливість хірургічної допомоги? Консервативна
терапія гострого апендициту як альтернатива виникла на основі історичних випадків. Так, у 1961 році радянський лікар Л. Рогозов в екстремальних
умовах на Антарктичної станції виконав автоапендектомію під місцевим знеболенням за допомогою сторонніх осіб. Після цього випадку у Радянському Союзі була прийнята доктрина профілактичного видалення червоподібного паростка,
яка тривалий час користувалась популярністю в
Німецький Демократичній республіці. Під час ІІ
Світової війни проведено три апендектомії на борту підводного човна, одна з яких тривала понад 4
години. На відміну від першої тактики в США
пішли шляхом розпрацювання консервативного
лікування антибіотиками. Протоколи лікування
тепер знаходяться на кожному військовому човні
США. Існують дані 127 випадків лікування гострого апендициту на флоті з відсутністю ефекту
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у 11,1 % пацієнтів, які вимагали екстреної евакуації або виконання апендектомій на човні зі значними труднощами. Згідно інших даних, ефект
консервативної терапії сягав 55,6 %. Тактика лікування передбачає інсталяцію назогастрального
зонду, в/в вливання і парентеральне застосування
цефокситину, гентаміцину і метронідазолу. Для
Королівського морського флоту Нідерландів розпрацьований циркуляр з консервативної терапії
гострого апендициту із зазначенням ефективності
і безпечності методу в екстремальних ситуаціях
за відсутності кваліфікованої медичної допомоги.
Доведено, що подібна тактика має право на застосування і для інших не лише військових ситуацій.
Згодом, з’явились дані про можливість консервативного лікування гострого апендициту у дітей
[19, 24, 33, 37].
Діагностична програма гострого апендициту включає клінічні ознаки, лабораторні дослідження і візуалізаційні методи верифікації [38].
Стосовно клінічних проявів гострого апендициту часто використовуються різноманітні схеми і
шкали, зокрема, шкала Альворадо (табл.1)
Таблиця 1
Шкала Альворадо для визначення ймовірності гострого
апендициту [41]
Симптоми і ознаки
Мігруючий біль у правій здухвинній ділянці
Нудота /блювання
Напруження у правій здухвинній ділянці
Блюмберга симптом
Збільшення температури
Симптом Ровзінга/позитивний кашльовий симптом
/ напруження при ректальному обстеженні
Лейкоцитоз

Бали*
2
1
2
1
1
1
2

Примітка: *сума балів від 0 свідчить про низький рівень вірогідності і до 10 високий рівень вірогідності
гострого апендициту

Низка досліджень стосується аналізу ознак для
прогнозування ускладнень апендициту. Вищий
ризик ускладненого апендициту асоціюється з
клінічними (стать, вік понад 60 років наростання
відповідник ознак і симптомів) і лабораторними
(в т.ч. лейкоцитоз збільшення рівня С-реактивного
білка і білірубіну) ознаками [17, 23].
Дебати навколо значення лабораторних досліджень при встановленні діагнозу гострого апендициту все ще тривають. Boshnak N. і співавт. (2017)
провели проспективне дослідження з визначення
діагностичної цінності (чутливість, специфічність
та точність діагностики) низки лабораторних показників (зміни середнього об’єму тромбоцитів,
ширини розподілу тромбоцитів, ширини розподілу еритроцитів у порівнянні з рівнями лейкоцитів, кількістю лімфоцитів, співвідношенням
нейтрофіли/лімфоцити, кількістю тромбоцитів та
рівнем С-реактивного білка). Включено до дослідження 200 хворих, які перенесли екстрену апендектомію. За даними післяопераційної гістології
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пацієнти були поділені на три групи: гострий неускладнений (62,5%), гострий ускладнений (10%)
апендицит (групи позитивних апендектомій) та
група негативних апендектомій (27,5%). Встановлено, що чутливість, специфічність та точність
діагностики гострого апендициту для показника
лейкоцитів становила відповідно 44,83, 100 і 72,41
%, для нейтрофілів – 72,41, 81,82 і 77,11 %, для рівня ширини розподілу тромбоцитів – 48,28, 90,91
і 69,59 %, для рівня С реактивного білка – 89,66,
63,64 і 76,65 %. Автори довели, що підвищення
рівня ширини розподілу тромбоцитів у поєднанні
з підвищеними показниками лейкоцитів та нейтрофілів можуть бути використані як діагностичні критерії, які свідчать на користь гострого
апендициту [17].
Задля встановлення швидкого і надійного тесту
для виявлення гострого ускладненого апендициту, який був би корисним при вирішенні питання
про необхідність екстреної хірургії, Yamashita
H. і співавт (2016) дослідили клінічну цінність
рівня прокальцитоніну для виявлення гострого
ускладненого апендициту. Вони ретроспективно
проаналізували 63 пацієнтів, які зазнали апендектомії без прийому антибіотиків до госпіталізації
і визначали до операції рівень прокальцитоніну
плазми, температуру тіла, кількість лейкоцитів,
співвідношення нейтрофіли/лімфоцити і рівень
С-реактивного білка. Пацієнти були розділені
на 3 групи: група А (запальна інфільтрація клітин відростка з інтактною архітектурою стінки),
група B (запальна інфільтрація клітин з руйнуванням архітектури стінки, але без абсцесу або
перфорації), і група С (макроскопічно абсцес і/
або перфорація). Автори довели, що діагностична
точність рівня прокальцитоніну була найвищою
серед п’яти показників запалення для виявлення
абсцесу і/ або перфорації, навіть у порівнянні до
рівня С-реактивного білка (73% проти 48%). На
думку авторів, отримані дані свідчать про те, що
визначення прокальцитоніну є корисним маркером гострого апендициту з абсцесом і/або перфорацією [23].
Клініцисти часто стикаються з дилемою збалансування негативної швидкості апендектомії
та швидкості виникнення перфорації, якщо діагноз ґрунтується лише на клінічній картині. Лабораторні результати часто не є специфічними.
Візуалізація відіграє важливу роль не тільки при
діагностиці апендициту та його ускладнень, але
також дає можливість верифікувати альтернативний діагноз у відповідних випадках. Проте, не
існує універсального алгоритму візуалізаційних
методів діагностики для гострого апендициту.
Сучасна діагностика гострого апендициту потребує оптимізації і містить плюси і мінуси наявних
методів дослідження. Рентгенографія сьогодні
практично не має ролі в діагностиці і пливу на
тактику лікування гострого апендициту. Ультра87
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сонографія (УСГ) є першим етапом малоінвазивної діагностики для пацієнтів будь-якого віку,
особливо для дітей і жінок репродуктивного віку.
Якщо висновки УСГ є однозначними та співвідносяться з клінічною оцінкою, тоді необхідність
у додаткових методах обстеження відпадає. У разі виявлення неоднозначних результатів УСГ або
клініко-рентгенологічної дисоціації, рекомендується проведення інших сучасних методів інструментальної діагностики (комп’ютерна томографія
(КТ) і магнітно-резонансна томографія (МРТ)).
Для діагностики гострого апендициту у дітей і
вагітних хворих КТ і МРТ є наступним варіантом. Рутинне використання КТ для діагностики
гострого апендициту вимагає чіткого обґрунтування. Багатьма клініцистами запропонований
наступний алгоритм візуалізаційних методів обстеження: спочатку завжди першою УСГ, потім
інші доступні методи [22].
Для визначення ефективності УСГ як первинного методу візуалізації при гострих апендицитах
та визначення ролі комп’ютерної томографії як
шляху другої лінії вирішення проблем діагностики Debnath J. і співавт. (2015) провели дослідження 121 пацієнта з підозрою на гострий апендицит.
У 84 випадках провели хірургічне втручання на
основі клінічних та візуалізаційних результатів,
з яких у 76 пацієнтів апендицит підтвердився
при морфологічному дослідженні. У 3-х пацієнтів
(3,6%) при УЗД помилково діагностовано гострий
апендицит. Автори зазначили, що у 82,8 % випадках отримано чіткі ознаки апендициту при УСГ і
не виникала необхідність у додаткових методах
обстеження. З 121 пацієнта у 10 % випадків потребували КТ з огляду на нетипову картину за ходом
УСГ. З них у 7 виявився ретроцекальний апендицит, у 3 – підпечінкове розміщення апендиксу. Даними дослідження доведено що застосування лише УСГ має чутливість, специфічність, позитивне
прогностичне значення, негативне прогностичне
значення та точність на рівні 81, 88, 92,6, 71,6 та 83
%, відповідно. При поєднанні з КТ, в окремих випадках, вище зазначені показники зростали до 96,
89, 93, 93,5 та 93 %, відповідно. За допомогою УСГ
23 % пацієнтів отримали альтернативний діагноз.
Тому, УСГ слід використовувати як первинну ланку візуалізації при підтверджені або виключені
діагнозу гострий апендицит [34].

В іншому ретроспективному дослідженні з
оцінки ефективності УСГ у пацієнтів з клінічною
підозрою гострого апендициту залучено 309 пацієнтів. Огляд проводили оператори змішаного
досвіду. Загальна чутливість УСГ до виявлення апендициту становила 50 %, специфічність
- 98,5%. Позитивне значення прогнозування та
негативне прогностичне значення становили 84
% та 92,6 % відповідно. Апендикс візуалізувався
у 14 % позитивних випадків. За таких обставин,
чутливість та специфічність УСГ становила 95,2
та 69,2 % відповідно. Автори відзначили,що чутливість УСГ при діагностиці апендициту виявилась меншою, ніж це зазвичай повідомлялося в
літературі, хоча це не зменшує ролі зазначеного
методу в алгоритмі діагностики гострого апендициту [42].
Отже, візуалізаційні методики покращують
діагностичні можливості, дозволяють уникнути
застосування консервативної терапії за наявності
деструктивного апендициту. КТ, УЗД і клінічні
обстеження окремо або в комбінації дозволяють
верифікувати гострий неускладнений апендицит.
КТ в діагностиці гострого апендициту має вищу
чутливість і специфічність, що дозволяє уникнути необґрунтованих апендектомій у пацієнтів з
низьким рівнем шкали Альворадо. З іншого боку,
КТ супроводжується рентген-випромінюванням.
Тому застосування комбінації клінічних обстежень з раціональним застосуванням візуалізаційних методик у кожному випадку дозволяє чітко
визначити тактику лікування.
Режими і вибір стартової емпіричної антибіотикотерапії позалікарняної інтра-абдомінальної
інфекції у дорослих подано у низці доступних довідників. Одну з останніх наведено в табл.2.
Вибіркові порівняльні дослідження лікування
антибіотиками гострого неускладненого апендициту подано у табл. 3.
В подальшому за ходом накопичення результатів порівняльних рандомізованих контрольованих досліджень (РКД) «антибіотики проти апендектомії при лікуванні гострого неускладненого
апендициту почали проводи мета-аналізи з метою
визначення місця антибіотиків, їх ефективність і
безпечність застосування для пацієнтів (табл.4)
[2,3,7,8,15,,16,25]. Результати аналізу даних включали визначення ефективності (в т. ч. рецидив
симптомів) і побічні ефекти, патофізіологічні про-

Стартова емпірична терапія позалікарняної інтра-абдомінальної інфекції у дорослих
(наведено за J.E. Mazuski і співавт., 2017)[39]
Незначний ризик або важкість
Цефотаксим або цефтріаксон + метронідазол
Ертапенем
Моксіфлоксацин або ципрофлоксацин + метронідазол
(у випадку важкої алергії до бета-лактамів або доведена локальна чутливість згідно
антибіотикограми)
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Таблиця 2

Високий ризик або важкість
Піперацилін/тазобактам
Цефепім або цефтазидим + метронідазол
Доріпенем або іміпенем/циластатин або меропенем
Азтреонам + ванкоміцин + метронідазол
(у випадку важкої алергії до бета-лактамів)
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Таблиця 3

Огляд протоколів лікування антибіотиками гострого неускладненого апендициту
(модифіковано за K.H. Wojciechowicz і співавт., 2010 і L. Ansaloni і співавт.,2011)
Автори рік

n /Тип дослідження

Режими стартової терапії в
лікарні1
Цефотаксим 2 г 2 рази + Тінідазол
0,8 г 1 раз; в/в; припинення харчування 2 дні; відсутній ефект 24 год.
апендектомія
Гентаміцин в/в 6 мг/кг одна доза;
Метронідазол 1500 мг одна доза;
інше лікування не вказане; оцінка
через 24 год.
Цефотаксим 2 г 2 рази + Тінідазол
0,8 г 1 раз; в/в; припинення харчування 2 дні; відсутній ефект 24 год.
апендектомія
Цефотаксим 1 г 2 рази + Метронідазол 500 мг 1 раз; припинення
харчування, в/в; контроль 24 год

Eriksson &
Granstrom 1995
[25]

20/ пілотне дослідження

Winn et al. 2004
[36]

48/ лікування базувалось згідно шкали
Альворадо

Styrud et al. 2006
[15]

128/ проспективне РКД

Hansson et al. 2009
[35]

106/ проспективне модифіковане РКД

Malik & Bari 2009
[28]

40/ проспективне РКД

Ципрофлоксацин 500 мг 2 рази;
Метронідазол 400 мг 3 рази; в/в

P. Salminen et al.
2015 [8]

257/ проспективне РКД

Hokkam et al. 2016
[20]
Всого 7

45/проспективне не
рандомізоване
644

Ертапенем 1 г в/в 3 дні, припинення харчування, в/в, контроль
12-24год.
Не наведено

Амбулаторне лікування

Еф2

Рец.3

Офлоксацин 200 мг 2
рази; Тінідазол 500 мг
2 рази; 8 днів

95%

37%

Аугментин 875/
/125 мг 2 рази; 7 днів

92%

5%

Офлоксацин 200 мг 2
рази; Тінідазол 500 мг
2 рази; 10 днів

88%

15%

Ципрофлоксацин 500 мг 2
рази; Метронідазол 400 мг
3 рази; 10 днів

91%

14%

Ципрофлоксацин 500 мг 2
рази; Тінідазол 600 мг 2
рази; 7 днів
Ципрофлоксацин 500 мг 1
раз; Метронідазол 500 мг 3
рази, 7 днів
Не наведено

95%

10%

72,7%

27,3%

93,3%

17,8%

89,5%

18,0%

Примітка: 1) хірургічне лікування: апендектомія – відкрита/лапароскопічна; режим застосування антибіотиків
в периопераційному періоді. В роботі Eriksson і Granstrom не наведено методику втручання; антибіотики призначались впродовж 24 год. тільки у випадках перфорації кишки і наявності випоту. Styrud і співавт. 116/8;
режим застосування антибіотиків не наведено. Malik і Bari не наведено методику втручання; антибіотики
призначались впродовж 48 год. тільки у випадках перфорації кишки і наявності випоту. P. Salminen і співавт.
методику операцій не наведено; призначалась одна доза цефуроксиму 1,5 і метронідазол 500 мг за 30 хв. до
операції. Hansson і співавт. методику операцій не наведено; для профілактики призначали одну дозу антибіотиків і антибіотикотерапію у випадку гангренозного або перфоративного апендициту; 2) Еф. – ефективність;
3) Рец.- частота рецидивів.
Таблиця 4
Дані мета-аналізів рандомізованих контрольованих досліджень з порівняння антибіотиків і апендектомії при
гострому неускладненому апендициті
(наведено заJ.M. Huston і співавт.,2017)
Дослідження

Кількість і тип дослідження

Ефективність/
побічні прояв

Патофізіологічні ознаки

Findlay et al. (2016) [32]
Rollins et al. (2016) [5]
Sallinen et al. (2016) [29]
Harnoss et al. (2016) [11]
Rocha et al. (2015) [4]
Kirby et al. (2015) [12]
Liu et al. (2014) [30]
Varadhan et al. (2012) [40]
Mason et al. (2012) [31]
Wilms et al. (2011) [14]
Ansaloni et al. (2011) [36]
Liu and Fogg (2011) [26]
Varadhan et al. (2010) [9]

6 РКД
5 РКД
5 РКД і 1 майже-РКД
4 RCTs і 4 не-РКД
8 мета-аналізів
3 РКД
5 РКД
4 РКД
5 РКД
5 РКД
4 РКД
4 РКД і 2 не-РКД
3 РКД

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
–
–
X
X
–
–
–
–
–
X
–
–

яви (в т.ч. маркери запалення в крові, гістопатологічні зміни), витрати ресурсів (в т. ч. вартість, тривалість ліжко-дня), і якість життя пацієнтів (в т.
ч. біль і терміни непрацездатності) [13, 21, 33, 37].
Liu K., Fogg L. (2011,2014) для дослідження
використали пошук в Медлайні, опублікованих
у період з 1970 по 2009 роки. Здійснили аналіз
шести досліджень, які підпадали за відповідними
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Використання ресурсів
X
X
X
X
X
–
–
X
X
X
X
–
–

Якість
життя
X
X
X
–
X
–
X
X
X
X
X
–
–

критеріями і містили результати лікування 1201
пацієнта. Визначено, що пацієнти, які отримували
лише антибіотики у 6,9 ± 4,4 % випадків не реагували на консервативне лікування і потребували
апендектомії, рецидиви захворювання відзначено
у 14,2 ± 10,6 % випадків. Нормальний апендикс
був виявлений у 7,3 ± 5,1 % пацієнтів при апендектомії. Менша кількість ускладнень була при
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лікуванні антибіотиками, ніж при апендектомії.
Найважливіші хірургічні ускладнення включали тонко-кишкові нориці та випадки повторних
операцій. Автори дійшли висновку, що у деяких
випадках лікування антибіотиками може призвести до невдачі, і є ризик рецидивів захворювання. Проте пацієнти, яким виконали хірургічне
лікування, у тому числі тих, які мають потенціал
для спонтанного розрішення, і ті, у яких виявили нормальний апендикс після морфологічного
дослідження, піддаються ризику післяопераційних ускладнень та смертності. Антибіотикотерапія має значно меншу кількість ускладнень. Для
остаточного визначення ролі апендектомії та антибіотиків при лікуванні неускладненого гострого апендициту необхідні подальші проспективні
рандомізовані дослідження. Нижче наведено результати мета-аналізів, висновки і думки дослідників стосовно лікування гострого неускладненого апендициту антибіотиками у порівнянні до
апендектомії [9, 40].
Wilms I.M. і співавт. (2011) оцінювали результати п’яти рандомізованих контрольованих досліджень (901 пацієнт). У підсумку ефективність
лікування склала 73,4 % (95% ДІ від 62,7 до
81,9) в групі пацієнтів, які отримували антибіотики, і 97,4 % (95% ДІ 94,4 до 98,8) в групі пацієнтів, яким первинно виконали апендектомію.
Водночас, зазначено, що тривалість одужання в
обох групах становила два тижні без серйозних
ускладнень (включаючи випадки рецидивів) протягом одного року. За висновками авторів кінцевий результат залишився нез’ясованим з огляду
на якість досліджень (від низької до середньої),
тому результати слід тлумачити з обережністю і
не можна зробити чітких висновків. Тому автори
дійшли висновку, що апендектомія залишається
стандартним лікуванням при гострому апендициті. Антибіотикотерапія може бути використана як
альтернативне лікування у конкретних пацієнтів
за умови, коли існують протипоказання до операції або відсутні можливості для її проведення [14].
Ansaloni L. і співавт. (2011) вибрали до аналізу
чотири рандомізованих контрольованих дослідження (741 пацієнта). Результати аналізу довели
значно вищу ефективність хірургічного методу
лікування (СР 6,01; 95% ДІ 4,27-8,46). Водночас,
не виявлено суттєвих відмінностей у кількості
випадків перфоративного апендициту (ОР 0,73;
95% ДІ 0,29-1,84) у групі пацієнтів, які отримували антибіотики (СР 0,04; 95 % ДІ 0,00-3,27).
Хоча загальна частота ускладнень була вищою у
пацієнтів групи хірургічного лікування (СР 1,92;
95 % ДІ 1.30-2.85). Автори зазначили,що незважаючи на те, що нехірургічний підхід в лікуванні
гострого неускладненого апендициту може зменшити частоту ускладнень, все ж таки нижча його
клінічна ефективність стримує лікування антибіотиками як альтернативу операції. Оскільки
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доступна лише невелика кількість досліджень з
даної царини з низькою методологічною якістю,
то для подальшого вивчення проблеми потрібні
нові добре продумані і коректно проведені дослідження [36].
Mason R. J. і співавт. (2012) проаналізували
п’ять досліджень із залученням 980 пацієнтів
(когорта антибіотиків – 510, когорта апендектомії
– 470). У трьох дослідженнях, підсумкові оцінки результатів довели перевагу антибіотиків над
апендектомією, при цьому на 46 % зменшився
відносний коефіцієнт ускладнень (СР 0,54, 95%
ДІ 0,37, 0,78). Автори відзначили зменшення кількості випадків перебігу хвороби/непрацездатності (стандартизовані середні відмінності -0,19; ДI
-0,33; -0,06); зниження рівня використання анальгетиків для лікування болю (стандартизовані середні відмінності -1.55; ДІ -1.96; -1.14). Сумарна
точка оцінювання неефективності лікування була
на користь апендектомії (8,7 % випадків проти
40,2 % у групі антибіотиків антибіотиків (СР 6,72;
ДІ 0,08, 12,99). Висновки авторів – консервативне
лікування неускладненого апендициту із застосуванням антибіотиків корелює зі значно меншою
кількістю ускладнень, кращим контролем болю та
коротшими термінами непрацездатності, проте в
цілому їх ефективність була меншою з огляду на
високу частоту рецидивів у порівнянні з апендектомією [31].
Rollins K.E. і співавт. (2016) здійснили аналіз п’яти рандомізованих контрольованих досліджень із загальним обсягом 1430 пацієнтів (727
отримували антибіотикотерапію та 703 – апендектомію). Загальний рівень ускладнень у пацієнтів, які лікувалися антибіотиками зменшувався на
39 % порівняно з тими, кому виконали апендектомію (СР 0,61, 95 % ДІ 0,44-0,83). Не відзначено
суттєвої різниці у показниках перебування у лікарні (середня різниця 0,25 днів, 95% ДІ від -0,05
до 0,56). У коґорті пацієнтів, які отримували антибіотики, у 123 з 587 після успішної АБТ, виникли рецидиви захворювання. Цікавим є той факт,
що частота ускладнень апендициту у пацієнтів,
які перенесли апендектомію після «невдалого»
лікування антибіотиками (10,8%) не перевищувала у порівнянні до групи, хто переніс первинну апендектомію (17,9%). Автори зазначили, що
підвищення доказових показників підтверджує
можливість первинної терапії гострого неускладненого апендициту антибіотиками з точки зору
частоти ускладнень, тривалості перебування в
стаціонарі та ризику ускладнень апендициту. Антибіотики повинні бути призначені, коли діагноз
гострого неускладненого апендициту підозрюється або розглядається як робочий [5]. Подібні думки і висновки в своєму мета-аналізі висловлювали
Z. H. Liu і співавт. [30].
Harnoss і співавт. (2017) використали системний огляд літератури задля верифікації рандоміХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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зованих і нерандомізованих досліджень з наступним аналізом із застосуванням моделі MantelHaenszel, тесту співвідношення ризиків (СР) і
95 % довірчого інтервалу (ДІ) для визначення
ефективності антибіотиків і апендектомії при
лікуванні гострого неускладненого апендициту.
Матеріал базувався на даних 4 рандомізованих і
4 когортних дослідженнях (2551 пацієнт). Авторами доведено, що 26,5 % пацієнтів, яких лікували
консервативно вимагають оперативного втручання впродовж року, загальний рівень ефективності
при лікування антибіотиками становить 72,6 %,
що значно є нижчим ніж 99,4 % в групі, де виконано апендектомії (СР 0,75; 95 % ДI 0,7-0,79).
Післяопераційні ускладнення були однаковими в
обох групах (СР 0,95; 95 % ДI 0,35-2,58), побічні
прояви (СР 3,18; 95 % ДI 1,63-6,21) й інцидентність ускладнень апендициту (СР 2,52; 95 % ДI
1,17-5,43), тривалість перебування в стаціонарі (СР
0,3 дні; 95 % ДI 0,07-0,53) були вищими в групі
консервативного лікування. Автори висловили
думку, що антибіотики у деяких пацієнтів можуть
попередити виконання апендектомії, але при врахуванні чинників ризику. Хоча віддалені впливи
антибактеріальної терапії на якість життя пацієнтів і економічні витрати і надалі залишаються
не визначеними. Автори мають надію, що результати огляду допоможуть практикуючим лікарям
у виборі методу лікування враховуючи ризики і
побічні ефекти кожного з методів лікування [11].
Тобто дані існуючих мета-аналізів з порівняння
стратегії лікування антибіотиками і апендектомії,
включаючи амбулаторне лікування, довели, що
даний підхід є можливим для оцінки ефективності та безпеки для пацієнтів. Назагал, характеристика опрацьованих досліджень наведена в табл. 5.
Нами здійснено аналіз даних десяти метааналізів, кожний з яких містить в середньому
4,38±1,07 робіт. Відзначено, що якість кожного з
досліджень коливалась від низької до середньої,

відповідно до методів оцінки. Позитивний ефект
при застосуванні антибіотиків відзначено при порівнянні ускладнень, зменшення болю і тривалості застосування анальгетиків, термінів відновлення працездатності, тоді як оперативні втручання
впливали на якість лікування, повторні госпіталізації, неефективність первинного лікування.
Вплив на тривалість перебування в стаціонарі і
перебіг деструктивного апендициту не визначив
перевагу консервативного і хірургічного методів
лікування за рахунок недостатньої доказової бази.
Результати більшості мета-аналізів, довели що
консервативна антибактеріальна терапія значно
зменшує як малі (в т.ч. поверхневу ранову інфекцію, пролонгацію післяопераційного лікування,
грибкову інфекцію, інфекцію Clostridium difficile),
так і великі за проявами ускладнення (формування абсцесів, глибоку ранову інфекцію, релапаротомії, тонко-кишкову обструкцію, післяопераційні серцеві порушення і венозні тромбози).
Водночас, консервативна терапія асоціюється
зі швидкою нормалізацією порушень, пов’язаних
із запальним процесом (нормалізація показників
крові і С-реактивного білка). У пацієнтів, які піддавались лише антибактеріальній терапії, меншою була тривалість больового синдрому, а відтак, рідше виникала необхідність у застосуванні
анальгетичних середників [10, 20, 30].
В контрольованому рандомізованому порівняльному дослідженні з коректним дизайном і
достатньою доказовою базою, де проводилось
порівняння ефективності лікування пацієнтів з
гострим неускладненим апендицитом (256 пацієнтів) зі застосуванням антибіотиків (ертапенем
в/в впродовж 3-х днів з наступним застосуванням
левофлоксацину і метронідазолу всередину впродовж 7 днів) і апендектомії (272 пацієнтів) доведено, що ефективність операції сягала 99,6 % проти
72,7 % (відсутність рецидивів апендициту і оперативних втручань впродовж року) в групі, яка

Таблиця 5
Характеристика досліджень з порівняння застосування окремо антибіотиків і апендектомії у пацієнтів з гострим
неускладненим (простим) апендицитом
(модифіковано за L. L. Rocha і співавт., 2015)
Автори
Varadhan et al. (2010) [9]
Liu et al.(2011) [26]
Ansaloni et al.(2011) [36]
Wilms et al.(2011) [14]
Mason et al.(2012) [17]
Varadhan et al.(2012) [40]
Liu et al.(2014) [30]
Kirby et al.(2015) [12]
P. Salminen et al.(2015) [8]
E. Hokkam et al.(2016) [20]

Кількість пацієнтів
Всього Ант/Хір.
661
350 /311
1201
433 /768
741
390 351
901
415 486
980
510 470
900
470 430
983
391 592
531
268 263
530
257 273
116
45 71

Дизайн дослідження

Якість оцінки

РКД
РКД
РКД
РКД
РКД
РКД
РКД
РКД
РКД
РКД

2,71
≥52
Недостатня
Низька-середня
1,81
Середня3
3,21
Відсутня
Відсутня
Відсутня

Примітка: 1)шкала Jadad ,2) шкала NOQAS, 3)система GRADE. Скорочення: Aнт. група отримувала АБТ, Хір.
група, де виконували апендектомію, РКД рандомізовані контрольовані дослідження, NOQAS шкала якості
оцінки Ньюкасл-Оттава, GRADE шкала розподілу критеріїв оцінки стосовно рекомендацій.
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отримувала антибактеріальну терапію. Водночас,
не визначено суттєвої різниці в частоті ускладнень між групами, тривалість перебування в стаціонарі була дещо вищою в групі консервативного
лікування, яка не мала суттєвого клінічного значення [8]. Аналогічні дані наведено в роботі Talan
D.A. і співавт. (2016), хоча і на основі невеликої
когорти пацієнтів [7]. На сучасному етапі здійснюються інші дослідження за подібним сценарієм, які будуть доступними для ознайомлення і
ймовірно залучені до наступних мета-аналізів [6].
На думку низки дослідників, в схемі, де застосовували ертапенем, зазначається, що препарат
вартісний і не всюди є доступним як за наявністю,
так і за соціальними можливостями деяким верствам населення. Відтак, ми пропонуємо як альтернативу наступну схему препаратами вітчизняного виробництва: мепенам в/в 3 дні з наступним
застосуванням флоксіуму і орнідазолу всередину
впродовж 7 днів, що не суперечить загально прийнятим режимам, які застосовуються в Країнах
Європи і США.
Отже, ефективність лікування гострого неускладненого апендициту лише антибактеріальною терапією коливається в межах 58-75 % і
тільки 42 % пацієнтів в подальшому потребують
оперативного втручання. Навіть попередня антибіотикотерапія є безпечною у випадку виконання
апендектомії. Застосування антибіотиків з профілактичною метою при апендектомії вірогідно
зменшує частоту післяопераційної ранової інфекції майже в три рази (2,8 % проти 11,8 %). Іншим
проблемним моментом є різноманітність схем застосування антибіотиків, які включають моно
і комбіновану терапію із застосуванням тільки
всередину або парентерально, і їх поєднання.
Деякі схеми мають контроверсійне значення, наприклад, застосування амоксицілін/клавуланату
не буде ефективним стосовно штамів Echerichia
coli, які є частою причиною інфекцій шлунковокишкового тракту.
Таким чином, огляд існуючих мета-аналізів дає
нам додаткові знання для оптимального вибору
тактики лікування гострого неускладненого апендициту. Отримані результати досліджень свідчать, що консервативна терапія антибіотиками
гострого неускладненого апендициту асоціюється
з меншою кількістю ускладнень, швидше усувається запальний процес, коротшими є больові відчуття і зменшується необхідність у додатковому
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знеболенні. З іншого боку, консервативна терапія
не завжди є ефективною і призводить до частих
повторних госпіталізацій у порівнянні до первинної апендектомії. При виборі лікувальної тактики
гострого апендициту слід пам’ятати, що дане захворювання характеризується широким спектром
проявів, від легких випадків, які часто самостійно приймають абортивний характер, до важких
форм з перфорацією і розлитим перитонітом.
Дуже важко передбачити в якому керунку буде
розвиватися патологічний процес. По-першому
сценарію, чи по-другому, відповідно з розвитком
ускладнень (гангрена, абсцес, перфорація, перитоніт).
Відкрита апендектомія, яка частіше виконується у всьому світі (окрім, США) супроводжується
тривалішим больовим синдромом і вищим рівнем
післяопераційної ранової інфекції у порівнянні
до лапароскопічної операції, а більшість пацієнтів, які залучаються до досліджень з порівняння
консервативної терапії і оперативного втручання
власне піддаються відкритій апендектомії [10,21].
Отже, це дещо змінює точність результатів оцінки
переваги того чи іншого методу лікування. Низка досліджень характеризуються методологічним
різноманіттям і підходами до рандомізації пацієнтів, оцінкою отриманих даних, що в кінцевому
результаті знижує цінність і не дає остаточного
висновку, що краще: апендектомія, чи антибіотики.
Висновки
Апендектомія і надалі у більшості випадків залишається золотим стандартом лікування гострого неускладненого апендициту. Хоча у окремих
групах пацієнтів з відсутнім ризиком розвитку
ускладнень і/або з наявним високим операційним
ризиком у осіб з критичними порушеннями вітальних функцій організму, у випадку неможливості виконати операцію за особливих обставин
(військово морський флот, різноманітні експедиції
у віддалених районах і ін.) антибіотикотерапія
може бути високо ефективним і безпечним методом лікування. Препаратами вибору є карбапенеми (наприклад, мепенам), фторхінолони ІІІ
(левофлоксацин) і метронідазол/орнізол. Рішення
про застосування консервативного або хірургічного методу лікування гострого неускладненого
апендициту приймається у індивідуальному порядку, зваживши всі за і проти.
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Резюме. В работе проведен обзор результатов рандомизированных контролируемых исследований и данных мета-анализов по
сравнению эффективности антибиотиков и аппендэктомии при
лечении острого неосложненного аппендицита. Доказано, что аппендэктомия и в дальнейшем в большинстве случаев остается золотым стандартом лечения острого неосложненного аппендицита.
В то же время, отмечено, что в отдельных группах пациентов с сопутствующим риском развития осложнений и / или с имеющимся
высоким операционным риском у лиц с критическими нарушениями витальных функций организма, в случае невозможности
выполнить операцию, антибиотикотерапия может быть высоко
эффективным и безопасным методом лечения. Препаратами выбора являются карбапенемы (Мепенам), фторхинолоны ІІІ (левофлоксацин) и метронидазол /орнизол.
Ключевые слова: острый неосложненный аппендицит, антибиотики, аппендэктомия, мета-анализ.

Summary. The paper reviews the results of randomized controlled
trials and meta-analysis data from comparisons of antibiotics and appendectomy in the treatment of acute uncomplicated appendicitis) is
carried. It has been shown that appendectomy remains in most cases the
gold standard for the treatment of acute uncomplicated appendicitis is
proved. At the same time, it is noted that in separate groups of patients
with no risk of development of complications and / or with high operational risk in persons with critical violations of vital functions of the
body, in case of impossibility to perform an operation, antibiotic therapy can be a highly effective and safe method of treatment is established.
Preparations of choice are carbapenems (mepenes), fluoroquinolones III
(levofloxacin) and metronidazos/ornizol is indicated.
Key words: acute uncomplicated appendicitis, antibiotics, appendectomy, meta-analysis.
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URGICAL TACTICS IN WOUNDS OF PHARYNX
AND CERVICAL ESOPHAGUS

Summary. The results of surgical treatment of 98 patients with penetrating injuries to the pharynx and cervical esophagus are presented.
The patients were divided into the main and the comparison group. In
the comparison group, the traditional principles of intervention were
used. In the main group, surgical intervention was performed with a
mini access on the neck 3-4 cm in length using a ring-shaped retractor. In the main group there was a twofold decrease in the frequency of
purulent complications after surgical treatment of penetrating injuries
to the pharynx and cervical esophagus, in comparison with the comparison group.
Key words: neck, wound, pharynx, cervical esophagus.

Introduction
Penetrating injuries to the pharynx, esophagus
and large blood vessels take a leading position in
the structure of the neck wounds, wherein more than
50 % of perforations occur in the cervical esophagus
[1, 4, 7]. Injuries to the esophagus with external neck
wounds in 64–73 % of patients are combined nature
[2, 5, 9]. «Vivid» symptoms of injuries to large blood
vessels and respiratory tract mask injuries to the
pharynx and esophagus, which complicate the timely
diagnosis of the injury. The correct diagnosis is established only after the onset of purulent complications
that develop in 28–78 % of patients with perforation
of the cervical esophagus [6, 8]. Late diagnosis of
injury to the pharynx and cervical esophagus significantly worsens treatment outcomes. When revealing
perforation of the esophagus in the first day after
injury, the mortality is 8–9 %, and at a later diagnosis — 25–53 % [5]. If perforation of the esophagus
was diagnosed later than two days after the injury,
the mortality is approaching 100 % [3, 10]. There
is high mortality in perforations of the pharynx and
esophagus (9.6–55.0 %) primarily due to the development of purulent complications [2]. In case of injury
to the cervical esophagus possible development of
periesophagitis [2, 9], deep neck phlegmon [6], secondary mediastinitis [4], pleurisy and pleural empyema [1], esophagus-pleural [8], esophagus-tracheal
[9] and esophagus-aortic fistulas [7], osteomyelitis
of the cervical vertebrae and purulent meningitis [3].
Constant passing of highly contagious contents of the
esophagus (saliva, food, air) supports and complicates
the course of the destructive-inflammatory process
around the esophageal fiber [6]. At a late (more than
24 h) detection of perforation of the cervical esophagus, the survival rate is reduced to 60 % and is not
particularly de-pendent on the type of treatment [5].
Materials and methods
The study group consisted of 98 patients with penetrating injuries to the pharynx and cervical esophagus that underwent surgical treatment. Surgical interventions for perforations of the pharynx and cervical
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esophagus were performed under general anesthesia
(endotracheal anesthesia). Patients with esophageal
wounds were hospitalized in the hospital department
and had different approaches to treatment of penetrating injuries to the pharynx and cervical esophagus,
resulting in an analysis of the two groups of victims.
In the comparison group, the traditional principles
of intervention were used. Operative access was the
classic colotomy. Suture of the defect of the pharynx
and cervical esophagus were produced only during
the first 6 hours from the moment of injury and in the
absence of visible inflammatory tissue changes. There
was applied normal nodal sutures, only passive drainage of the wound was used, and if the purulent complications were presented, gastrostomy was formed
in order to exclude the esophagus from the passage
of food.
In the main group, surgical intervention was performed with a mini access on the neck 3-4 cm in
length using a ring-shaped retractor. The defect of
the pharynx and cervical esophagus was sutured in
all cases, regardless of the time of injury and the nature of inflammatory tissue changes. Two-row knot
sutures were applied. In the presence of technical
capability, the sutures were applied in the trans-verse
direction. The location of injury was strengthened by
local muscle tissue. Only active aspiration drainage
was used, and the shutdown of the esophagus from
the food passage was carried out by installing the
probe. In the main group (n = 56) and in the comparison group (n = 42), more often — 54 (55.1 %)
cases had damage to the left wall of the pharynx and
cervical esophagus, less often to the right wall - 36
(36.8 %), the anterior wall of the esophagus was traumatized in 7 (7.1 %) patients.
The combination of injuries to the cervical esophagus and major blood vessels, larynx, trachea worsened the condition of the patients and masked the
clinical picture of wound of the esophagus it-self.
The most commonly symptoms of perforation of
the pharynx and cervical esophagus are dysphagia and painful swallowing — 44 (44.9 %), pain
in the neck region — 34 (44.7 %), hemoptysis —
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20 (20.4 %), food, saliva — 16 (16.3 %), hoarseness — 16 (16.3 %), subcutaneous emphysema —
18 (18.4 %), air discharge from a wound, it was local manifestations of perforation of the esophagus.
For external injuries of cervical esophagus — swelling, hyperemia, neck infiltration was observed in 6
(6.1 %) cases, and fever, as a manifestation of general intoxication, was observed in only 10 (10.2 %)
patients. This contributed to the early diagnosis
of the esophagus perforation in most patients: 85.7 %
of penetrating wounds were detected during the first
6 hours.
Results and discussion
In the main group of patients with perforation of
the pharynx and cervical esophagus used retractor
mini-colotomy in 54 (96.4 %) patients and longitudinal colotomy according to Razumovsky — in 26
(61.9 %) patients in the comparison group.
In 10 patients in the main group and in 4 patients
in the comparison group, two-way longitudinal colotomy was per-formed to facilitate the inspection of
the neck wounds.
In 2 (3.6 %) patients in the main group and in
16 (38.1 %) in the comparison group — only neck
wounds that were al-ready present were enlarged to
the desired size for the inspection. In the main group,
longitudinal colotomy was not performed for only 2
patients with a transverse inter-section of the esophagus.
Features of surgical intervention with mini access
consist in the need for addi-tional specialized tools
and lighting. Ad-ditional tools: necessary special
miniature dissector for tissue dissection, vascular
clamps curved at an angle, and needle holders bent
in the plane, which allows the stitching of tissue in
the depth of the wound, while not restricting the field
of view of the surgeon. The combined injuries to the
pharynx and cervical esophagus with other internal
organs were 75.0 % in the main group and 71.4 % in
the comparison group.
Ligation of the damaged blood vessels was performed the most often - in 16 patients in the main
group and in 14 patients in the comparison group.
The vascular sutures of the injured major blood vessel
were performed in 6 patients in the main group.
Tracheostomy was formed in 12 patients in the
comparison group and 6 — in the main group. The
drainage of the pleural cavity was performed in 4
patients in each group. Diagnostic laparoscopy was
performed in 2 patients with combined blunt stomach
injury in the main group, no injuries to the internal
organs of the abdominal cavity was detected. In case
of in-juries to the esophagus, the suturing of the perforation wall defect and the formation of the esophagostomy were performed.
In the comparison group, the suturing of the perforation defect of the pharyngeal wall and cervical
esophagus were performed only in the early time
96

after the wound (up to 6h), in the absence of purulentinflammatory events in the sur-rounding tissues.
In the main group, the defect of the pharyngeal
wall and esophagus has al-ways been sutured, regardless of the time that passed after the injury, and
condition of the surrounding tissues. In this case, a
ring-shaped retractor for mini-colotomy was used,
two rows of sutures and the sutures line of the esophagus was strengthened by the cluster of surrounding
tissues. Primary resection of the perforated esophagus in patients with neck injuries was not performed.
In 56 (100 %) patients in the main group and in 24
(57.1 %) patients in the comparison group, suturing
of the wall defect of the pharynx and esophagus was
performed. In the main group in 6 (10.7 %) cases after
the injury was more than 6 hours passed, in 2 (3.6 %)
- more than 24 hours passed.
In 18 (42.9 %) cases in the comparison group, the
defect of the pharynx and esophagus was not sutured
at the late (more than 6 hours) detection of esophageal
injury (6 patients) and with expressed inflammatory
changes in the surrounding tissues (12 patients). So,
there was implemented draining of the damaged area
and formed esophagostomy.
Drainage of wound of the neck as one of the key
moments of the operation for perforation of the cervical esophagus paid special attention. In the main
group, the retractor mini-colotomy for perforation of
the cervical esophagus was completed by active aspiration drainage. The drain-age tube was brought to
the site of the injury of the esophagus and led to the
skin through a contrapertura.
In the comparison group, in case of damage to the
esophagus, passive drain-age was performed using
polyvinylchloride tubes, gloves-outlets and their combination with swabs.
In the comparison group, passive drainage with
polyvinylchloride tubes was widely used — 12
(28.6 %), flat latex outlet — 6 (14.3 %), a combination
of tubular drainages with tampons — 22 (52.4 %).
Wound drainage with swabs was per-formed only in
2 (4.7 %) patients with external penetrating wounds of
the cervical esophagus in the comparison group. The
swab swelled very quickly and became an obstacle to
the outflow, so in the future drainage of wound of the
neck with swabs was not fulfilled.
To exclude an injured esophagus from a passage
of food, two methods were used: the establishment
of a constant nasogastric probe or the formation of
gastrostomy. To create functional rest of the esophagus, all 56 patients in the main group and 14 patients
(67.7 %) in the comparison group with the perforation of the cervical esophagus were installed nasogastric probe. Gastrostomy by common techniques
was formed in 14 (33.3 %) patients in the comparison
group to exclude the damaged esophagus from the
food passage.
As a result of surgical treatment of penetrating injuries of the pharynx and cervical esophagus in the
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main and the comparison group, the following results
were obtained.
In the main group complications after surgical
treatment occurred in 14 (25.0 %) patients, and in
the comparison group — in 22 (52.4 %). The analysis of the complications of penetrating injuries of the
pharynx and cervical esophagus shows that in the
comparison group, postoperative wound purulence
(42.9 %) and neck abscess (14.3 %) were significantly
more frequent than in the main group (in the main
group — 14.3 % and 3.6 % respectively). The rate of
development of acute mediastinitis in the comparison
group was 9.5 %, and in the main group — 6 %; lung
abscess — 4.8 % and 7.1 % respectively, but these differences were not statistically significant. In addition,
in the comparison group, there were purulent complications such as pleural empyema (9.5 %) and thrombosis a. carotis interna with ischemic stroke (4.8 %),
which were not registered in the main group.
In each group, the failure of sutures of the pharynx
developed in 2 patients. In both cases, the suturing
of the defect of the pharyngeal wall was performed
in the early period after injury (after 3 and 4 hours).
It was established that using the technique of
mini-access for treatment of in-juries of the cervical esophagus in the main group did not increase the
frequency of development failure of the esophageal

sutures and amounted to 3.6 % (in the comparison
group — 8.3 %). At the same time, the sutures on the
injured esophagus in the main group were applied
with signs of inflammation in 39.3 % of patients. This
confirms the expediency of suturing the defect of the
pharynx and cervical esophagus using the proposed
methodology.
It should be noted that even in the development of
failure of sutures of the pharynx or esophagus in two
cases man-aged to achieve convalescence of patients
without repeated interventions. Esophageal-aortic fistulas in the studied groups of patients were not registered.
Conclusions
Complications in both groups were noted in 36 patients (36.7 %): 14 (25.0 %) patients in the main group
and 22 (52.4 %) in the comparison group. In total
there were 42 complications (38 — purulent nature)
in the comparison group and 22 complications (20
— purulent nature) in the main group. In the main
group, using the proposed surgical tactics contributed
to a twofold decrease in the frequency of purulent
complications after surgical treatment of penetrating damages of the pharynx and cervical esophagus,
compared to the group where the treatment was performed according to traditional methods.
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ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА
ПРИ ПОРАНЕНІ ГЛОТКИ
ТА ШИЧНОЇ ЧАСТИНИ
СТРАВОХОДУ
М. Ю. Сизий

ХИРУРГИЧЕСКАЯ
ТАКТИКА ПРИ РАНЕНИИ
ГЛОТКИ И ШЕЙНОЙ ЧАСТИ
ПИЩЕВОДА
М. Ю. Сизий

98

Резюме. Представлені результати хірургічного лікування
98 пацієнтів з проникаючими ушкодженнями глотки і стравоходу.
Пацієнти були розділені на основну та групу порівняння. У групі
порівняння використовувалися традиційні принципи втручання.
В основній групі хірургічне втручання проводилося за допомогою
міні-доступу на шиї довжиною 3–4 см з використанням кільцевого
ретрактора. В основній групі спостерігалося двократне зниження
частоти гнійних ускладнень після хірургічного лікування проникаючих ушкоджень глотки і шийної частини стравоходу в порівнянні з групою порівняння.
Ключові слова: шия, рана, глотка, шийний відділ стравоходу.

Резюме. Представлены результаты хирургического лечения
98 пациентов с проникающими повреждениями глотки и пищевода. Пациенты были разделены на основную и группу сравнения.
В группе сравнения использовались традиционные принципы
вмешательства. В основной группе хирургическое вмешательство
проводилось с помощью мини-доступа на шее длиной 3–4 см
с использованием кольцевого ретрактора. В основной группе наблюдалось двукратное снижение частоты гнойных осложнений
после хирургического лечения проникающих повреждений глотки
и шейной части пищевода по сравнению с группой сравнения.
Ключевые слова: шея, рана, глотка, шейный отдел пищевода.

ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 5-6(98-99) 2019

NOTES OF MEDICAL PR ACTITIONER
DOI:https://doi.org/10.37699/2308-7005.5-6.2019.21

И. С. Пуляева
ГУ «Институт общей
и неотложной хирургии
им. В. Т. Зайцева НАМНУ»,
г. Харьков
© Пуляева И. С.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ СО СТЕНОЗОМ СОННЫХ АРТЕРИЙ
В СОЧЕТАНИИ С ПАТОЛОГИЯМИ ДРУГИХ СИСТЕМ

Резюме. Цель работы — анализ результатов обследования и лечения пациентов с гемодинамически значимым поражением сонных артерий в сочетании с патологией других органов и систем.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения
187 пациентов с гемодинамически значимым стенозом сонных артерий в ГУ «ИОНХ им. В. Т. Зайцева НАМНУ» с 2015 по 2018 год
на фоне предстоящего хирургического лечения хронической ишемии нижних конечностей, ишемической болезни сердца (ИБС) или
патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Пациенты разделены на 3 группы. Первую группу составили пациенты с хронической ишемией нижних конечностей (ХИНК) 2-Д степени — 167
больных. 7 больных вошли в группу с патологией желудочно-кишечного тракта. 3 группу составили 13 больных с ишемической
болезнью сердца (ИБС).
Результаты и обсуждение. Непосредственные результаты операции мы оценивали комплексно на основании степени изменения
клинического статуса и наличия послеоперационных осложнений.
У 161 больных первой группы в послеоперационном периоде не
выявлено осложнений, у 2-х пациентов тромбоз анастамоза и ишемический инсульт, у 4-х — парез n. Hypoglossuss. Во второй группе
у всех прооперированных больных по поводу стеноза сонной артерии осложнений в послеоперационном периоде не было. У одной
больной с раком желудка, которой не выполнялась реконструктивная операция на сонной артерии в связи с кровотечением, развился
ишемический инсульт. В 3-х случаях в послеоперационном периоде наблюдалась симптоматика ОНМК у больных оперированных
по поводу ИБС, этим больным каротидная эндартерэктомия не
выполнялась.
Выводы. Пациентам с генерализованным атеросклерозом и
ОНМК в анамнезе необходимо проводить скрининг поражения
сонных артерий. При гемодинамически значимых стенозах больным с ИБС и патологией ЖКТ необходимо выполнять каротидную
эндартерэктомию первым этапом, что снижает риск ишемического инсульта в послеоперационном периоде при лечении основной
патологии.
Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия, стеноз сонных артерий.

Введение
Профилактика нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу является наиболее актуальной задачей клинической ангионеврологии [6]. Цереброваскулярная патология
находится на первом месте среди причин стойкой
утраты трудоспособности. Летальность в течение
первого года после инсульта составляет 35-38%,
а в целом нарушения мозгового кровообращения
являются причиной четверти всех смертельных
исходов [1]. Поражение церебральных артерий
у больных ишемической болезнью мозга после
перенесенного острого инсульта носит распространенный характер [7]. В 87 % поражаются две
и более артерии. В 60 % наблюдений страдают
сосуды трех и более сосудистых бассейнов головного мозга. У 50 % больных обнаруживают полK H A R K I V S U RG I C A L S C H O O L
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ную непроходимость хотя бы одной церебральной
артерии, а у 70 % - гемодинамически значимый
стеноз [6]. Интракраниальные поражения обнаруживаются в 4 раза реже. Чаще от окклюзионно- стенотических поражений страдают артерии
каротидного бассейна (на 20% чаще, чем базилярные) [2, 6].
Смертность от инсульта находится на втором
месте, уступая лишь смертности от ишемической болезни сердца [1]. Результаты исследования
NASCET показывают, что риск развития инсультов у пациентов с 80-99 % поражением остается
высоким на протяжении 1-2 лет после появления первых симптомов [7]. Ишемический инсульт
встречается в 4 раза чаще геморрагического и
часто связан с поражением сонных артерий [6].
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Цель данного исследования - анализ результатов поэтапного лечения пациентов с гемодинамически значимым поражением сонных артерий в
сочетании с патологией других органов и систем.
Проблема диагностики и лечения ишемического инсульта имеет не только медицинское, но и
важное социальное значение. Инсульт занимает
3-е место среди причин смерти и одно из первых
мест среди причин инвалидности в социально
развитых странах. Число случаев инсульта колеблется в различных регионах мира от 1 до 4 на 1
тыс. населения в год [3-5, 8-11]. Ежегодно в Украине регистрируется более 400 тыс. инсультов,
среди них ишемические инсульты (церебральные
инфаркты) составляют 70-85%; заболеваемость
инсультом и смертность от него в развитых странах остаются одними из самых высоких в мире
[3-5, 9].
Прогрессирующее течение инсульта (постепенное или ступенчатое нарастание неврологических нарушений в течение нескольких часов или
дней) отмечается у 20% больных ишемическим
инсультом в каротидном бассейне и у 40% больных ишемическим инсультом в вертебральнобазилярном бассейне [4, 8, 9]. Наиболее частые
неврологические нарушения (нейроваскулярные
синдромы), возникающие при окклюзии больших
или мелких церебральных артерий. При обследовании больного с предполагаемым ишемическим
инсультом могут быть использованы как КТ, так и
МРТ головного мозга, но в большинстве случаев
у нас сначала выполняют КТ как более быстрое
исследование, позволяющее исключить кровоизлияние в мозг [10, 11].
Материал и методы исследований
Проанализированы результаты лечения 187 пациентов с гемодинамически значимым стенозом
сонных артерий в ГУ «ИОНХ им. В. Т. Зайцева
НАМНУ» с 2015 по 2018 год на фоне предстоящего хирургического лечения хронической ишемии
нижних конечностей, ишемической болезни сердца (ИБС) или патологии желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ).
Подавляющим большинством были мужчины — 141 человек (81,6 %) и 46 женщин (18,3%).
Средний возраст оперированных больных
(65±12) лет.
Пациенты разделены на 3 группы. Первую
группу составили пациенты с хронической ишемией нижних конечностей (ХИНК) 2-4 степени — 167 больных. 7 больных вошли в группу с
патологией желудочно-кишечного тракта: заболевание толстой кишки — 2 больных, заболевание
желудка — 3 больных, вентральная грыжа у 2
больных. 3 группу составили 13 больных с ишемической болезнью сердца (ИБС).
Стеноз сонных артерий был выявлен первично
при скрининге. Из них у 123 больных диагности100

рована дисциркуляторная энцефалопатия. Перенесенное ранее острое нарушение мозгового кровообращения по данным магнитно-резонансной
томографии подтверждено у 21 больного.
В первой группе выполнена односторонняя каротидная эндартерэктомия 145 больным, двусторонняя — 17 больным, 5 больным выполнено
стентирование сонной артерии. Во второй группе
каротидная эндартерэктомия выполнена 5 больным, 2 больным не выполнялась по причине отказа пациентов от оперативного лечения. В третьей
группе операция на сонных артериях выполнена
только 9 больным.
Всем пациентам проводились стандартные лабораторные и инструментальные методы обследования. Пациентам с наличием неврологического
дефицита, острого нарушения мозгового кровообращения (OHMК) в анамнезе и возрастом более
50 лет выподнялось ультразвуковое исследование
(УЗИ) сонных артерий. При выявлении стеноза
сонной артерии более 70% или ее окклюзии пациентам выполнялась компьютерная томография
(КТ) с контрастированием эктра- и интракраниального отделов сонных и церебральных артерий. Пациентам с нестабильной (эмбологенной)
бляшкой сонной артерии оперативное лечение
выполнялось в первые 24 часа с момента выявления. Показаниями к каротидной эндартерэктомии
являлись стеноз сонной артерии более 70%, окклюзия сонной артерии или наличие эмбологенной бляшки, всем пациентам выполнялось оперативное лечение под проводниковой анестезией,
что позволяло контролировать сознание в период
пережатия сонной артерии, при наличии неврологического дефицита выполняли эндартерэктомию
из внутренней сонной артерии (ВСА) с использованием временного шунта и вшиванием синтетической заплаты в 16,4% случаев. 102 больным
была выполнена эверсионная эндартерэктомия,
в одном случае - протезирование ВСА. Каротидная эндартерэктомия выполнялась первым этапом в 91,9 % случаев. Вторым этапом пациенты
были оперированы по поводу основного заболевания. Через 3-10 суток пациентам выполняли
реконструктивные операции на нижних конечностях, аортокоронарное шунтирование, операции
на желудочно-кишечном тракте. В 2-х случаях
больные с критической ишемией и в 3 случаях больные с ИБС были оперированы симультанно в связи с тяжестью состояния. В период
между операциями пациенты получали дезагреганты в течение 3-5 суток и антибактериальную
терапию.
Результаты исследований и обсуждение
Непосредственные результаты операции мы
оценивали комплексно на основании степени изменения клинического статуса и наличия послеоперационных осложнений.
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У 161 больных первой группы в послеоперационном периоде не выявлено осложнений, у 2-х
пациентов через 24 часа развился ишемический
инсульт, обусловленный тромбозом анастамоза,
у 4-х послеоперационный период осложнился парезом n. Hypoglossuss. Во второй группе у всех
больных, прооперированных по поводу стеноза
сонной артерии, осложнений в послеоперационном периоде не было. У одной больной с раком
желудка, которой не выполнялась реконструктивная операция на сонной артерии в связи с кровотечением, развился ишемический инсульт.
В 3 случаях в послеоперационном периоде наблюдалась симптоматика ОНМК у больных, оперированных по поводу ИБС, этим больным каротидная эндартерэктомия не выполнялась. При
этом, третью группу составили пациенты высокого риска с нестабильной стенокардией, в связи
с чем в послеоперационном периоде па вторые
сутки у 3 пациентов развился острый коронарный
синдром, что потребовало ургентного аортокоронарного шунтирования. Все пациенты с двухэтап-

ным лечением третьей группы были выписаны в
стабильном состоянии.
Таким образом, нам удалось достичь улучшения в клиническом статусе больного в 94,4%
случаев сразу после операции и сократить количество ишемических инсультов в раннем послеоперационном периоде.
Выводы
Пациентам с генерализованным атросклерозом
и ОНМК в анамнезе необходимо проводить скрининг поражения сонных артерий.
Хирургическое лечение пациентов с ОНМК показано на основании данных КТ с контрастированием, что позволяет дифференцировать степень
стеноза и наличие эмбологенной бляшки.
При гемодипамически значимых стенозах
больным с ИБС и патологией ЖКТ необходимо
выполнять каротидную эндартерэктомию первым
этапом, что снижает риск ишемического инсульта
в послеоперационном периоде при лечении основной патологии.
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РЕЗУЛЬТАТИ
ОБСТЕЖЕННЯ І
ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
ІЗ СТЕНОЗОМ СОННИХ
АРТЕРІЙ У ПОЄДНАННІ
З ПАТОЛОГІЯМИ ІНШИХ
СИСТЕМ
І. С. Пуляєва
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Резюме. Мета роботи — аналіз результатів обстеження і лікування пацієнтів з гемодинамічно значимим ураженням сонних артерій у поєднанні з патологією інших органів і систем.
Матеріали і методи. Проаналізовані результати лікування 187
пацієнтів з гемодинамічно значимим стенозом сонних артерій в
ДУ «ІЗНХ ім. В. Т. Зайцева НАМНУ» з 2015 по 2018 рік на тлі майбутнього хірургічного лікування хронічної ішемії нижніх кінцівок, ішемічної хвороби серця (ІХС) або патології шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Пацієнти розділені на 3 групи. Першу групу
склали пацієнти з хронічною ішемією нижніх кінцівок (ХІНК) 2-Д
ступіню - 167 хворих. 7 хворих увійшли до групи з патологією
шлунково-кишкового тракту. 3 групу склали 13 хворих з ішемічною хворобою серця (ІХС).
Результати і обговорення. Безпосередні результати операції ми
оцінювали комплексно на підставі ступіню зміни клінічного статусу і наявності післяопераційних ускладнень. У 161 хворих першої групи в післяопераційному періоді не виявлено ускладнень, у
2-х пацієнтів тромбоз анастамозу і ішемічний інсульт, у 4-х - парез
n. Hypoglossuss. У другій групі у усіх прооперованих хворих з приводу стенозу сонної артерії, ускладнень в післяопераційному періоді не було. У однієї хворої з раком шлунку, якій не виконувалася
реконструктивна операція на сонній артерії у зв›язку з кровотечею,
розвинувся ішемічний інсульт. У 3-х випадках в післяопераційному періоді спостерігалася симптоматика ГПМК у хворих оперованих з приводу ІХС, цим хворим каротидна ендартеректомія не
виконувалася.
Висновки. Пацієнтам з генералізованим атеросклерозом і
ГПМК в анамнезі необхідно проводити скринінг ураження сонних
артерій. При гемодинамічно значимих стенозах хворим з ІХС і патологією ШКТ необхідно виконувати каротидну ендартеректомію
першим етапом, що знижує ризик ішемічного інсульту в післяопераційному періоді при лікуванні основної патології.
Ключові слова: каротидна ендартеректомія, стеноз сонних
артерій.
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RESULTS OF INSPECTION
AND TREATMENT
OF PATIENTS WITH
STENOSIS OF CAROTIDS
IN COMBINATION WITH
PATHOLOGIES OF OTHER
SYSTEMS
I. S. Pulyaeva

K H A R K I V S U RG I C A L S C H O O L

An aim of work is an analysis of results of inspection and treatment
of patients with the hemodynamically meaningful defeat of carotids in
combination with pathology of other organs and systems.
Materials and methods. The results of treatment are analysed 187
patients with hemodynamically by meaningful stenosis of carotids in SI
«Zaycev V.T. IGUS of NAMSU» from 2015 for 2018 on a background
forthcoming surgical treatment of chronic ischemia of lower limbs,
ischemic heart or pathology of gastrointestinal tract trouble. Patients
are divided into 3 groups. The first group was made by patients with the
chronic ischemia of lower limbs of 2-Д degree - 167 patients. 7 patients
entered a group with pathology of gastrointestinal tract. 3 a group was
made by 13 patients with ischemic heart trouble.
Results and discussion. The direct results of operation we estimated
complex on the basis of degree of change of clinical status and presence
of postoperative complications. At 161 the patients of the first group in
a postoperative period are not educed complications, for a 2th patient
thrombosis of anastamosis and ischemic stroke, at 4th paresis of n.
Hypoglossuss. In the second group for all operated patients concerning
stenosis of carotid, complications were not in a postoperative period.
For one patient with the cancer of stomach, that was not execute a
reconstructive operation on a carotid an ischemic stroke developed in
connection with bleeding. In 3 cases in a postoperative period observed
symptomatology of stroke for patients operated concerning ischemic
heart, carotid endarterectomia was not executed these patients.
Conclusions. To the patients with general atherosclerosis and
stroke in anamnesis it is necessary to conduct carotids screening. At
hemodynamically meaningful stenosises patients with heart diseaseby
and pathology of abdomen of must execute carotid endarterectomia of
the first stage, that reduces the risk of ischemic stroke in a postoperative
period at treatment of basic pathology.
Key words: carotid endarterectomia, stenosis of carotids.
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РЕЦЕНЗІЯ

ГОСТРИЙ ГРУДНИЙ БІЛЬ (ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА) /
ПІД. РЕД. І. Д. ДУЖОГО. – СУМИ: СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ, 2019. – 304 с.
Наприкінці 2019 р. вийшов з друку підручник
«Гострий грудний біль (диференціальна діагностика)» під редакцією І. Д. Дужого. Книга допущена НСЗ України як наукове видання для студентів, лікарів-інтернів, а особливо – сімейних
лікарів та фахівців суміжних спеціальностей.
Реформування вищої медичної школи, практики охорони здоров›я вимагає не тільки узагальнення здобутого, але й окреслення нових кроків
на шляху діяльності закладів охорони здоров›я
України.
Рецензована книга підготовлена відомим вченим – авторитетом в клінічній галузі охорони здоров›я – І. Д. Дужим. Книга складається
із 6 розділів, в яких висвітлюються патогенез
«грудного болю» й показано його зв›язок із різними групами захворювань, а саме: хворобами
кістково-м›язової системи, захворюваннями середостіння та стравоходу, захворюваннями і посттравматичними станами діафрагми, хворобами
серця та перикарда, хворобами плеври й деякими
рідкісними захворюваннями, що маніфестують
грудним і черевним болем. Особливу увагу приділено диференціальній діагностиці захворювань
на першому та другому етапах надання медичної
допомоги. Значної уваги заслуговують розділи
«Серце і грудний біль», «Захворювання середостіння і стравоходу», «Захворювання кістковом›язового каркаса». В них надається клінічна характеристика найбільш поширених захворювань
і синдромів, що імітують гострий грудний біль.
Автор проводить диференціальну діагностику з
такими патологічними станами як синдром Тітце,
вертеброгенні пекталгії, синдром передньої грудної стінки, синдром малого грудного м›яза, синдром переднього драбинчастого м›яза, синдром
вертебральної артерії, синдром Педжета – Шреттера, плечолопатковий періартроз, остеохондроз
шийного і грудного відділів хребта, стенокардія,
інфаркт міокарда, міокардит, кардіоміопатії, перикардит, перикардит при синдромі Дресслера,
неспецифічний аорто- артеріїт, медіанекроз (кісти
Ердгейма, синдром Гзеля-Ердгейма), аневризма
внаслідок розшарування аорти, синдром Морфана, синдром Дресслера, тромбоемболія легеневої
артерії, антифосфоліпідний синдром, пекталгії
легенево-плеврального характеру, оперізувальний
лишай (herpes zoster), гострий езофагіт, сторонні
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тіла стравоходу, гострий медіастиніт, ахалазія
стравоходу, спонтанний розрив стравоходу (синдром Бурхаве), парастернальні кили, кила стравохідного отвору діафрагми, пошкодження діафрагми, дивертикули стравоходу, целомічні кісти
перикарда, синдром вегетативної дистонії – нейроциркуляторна дистонія, захворювання плеври.
Автор не обмежується авторитарним викладенням, а запрошує студента, практичного лікаря,
досвідченого викладача до роздумів, до пошуку
оптимального варіанта у вирішенні актуальних
проблем. Адже 90% хвороб пов›язані з болем.
Біль у грудній клітці займає друге місце після
болів у животі. Проте лише в 16 % досліджених
після обстеження були виявлені хвороби серця.
А що ж інші? Саме це й розглянуто в доробку.
Значна кількість лише груп таких захворювань, що супроводжуються виникненням гострого болю в грудній клітці, ставлять перед лікарем
первинної ланки надання допомоги безліч питань,
і на деякі з них автор спробував дати відповідь
у своїй монографії.
У книзі 424 посилання на літературні джерела;
з них – 131 – це іноземні автори.
Доповнення текстового матеріалу рисунками та
таблицями допомагає у сприйнятті викладеного,
у проведенні зіставлень, аргументує висновки.
Рецензована наукова праця написана літературною мовою, в ній наведені клінічні випадки,
читається легко та з цікавістю, має неабияке теоретичне значення і практичну цінність.
Монографія виконана на належному науковометодологічному рівні, виділяється глибиною дослідження. Їй властива наукова новизна, що свідчить про глибоку обізнаність автора. Вона може
бути корисною для фахівців як на науковому, так
і на практичному рівнях.
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