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ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
БОЙКО
(до 55-річчя з дня народження)

Бойко В.В. народився 16 лютого 1962 р.
в с. Коломак Валківського району Харківської області. Закінчив Харківський медичний інститут в 1985 р. «з відзнакою» за фахом «лікувальна справа». У 1990 р. захистив
кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація результатів хірургічного лікування хворих виразковими дуоденальними кровотечами
з урахуванням моторно-евакуаторної функції
шлунка». У 1992 році захистив докторську дисертацію «Клініко-експериментальне обґрунтування хірургічного лікування хворих пенетруючими виразками дванадцятипалої кишки, ускладненими кровотечею». У 1995-1996 р.
отримував стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених. З 1990 р. В. В. Бойко працював на кафедрі госпітальної хірургії Харківського медичного інституту асистентом, потім доцентом, з 1996 р. – професором кафедри
(вчене звання професора присвоєно у 1997 р.);
з 1997 р. — проректором Харківського державного медичного університету з наукової роботи. З 1999 р. по теперішній час працює директором ДУ «Інститут загальної та невідкладної
хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України»,
а з 2000 року по теперішній час — завідувачем
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кафедрою хірургії № 1 Харківського національного медичного університету.
Професором В. В. Бойко впродовж всього
цього терміну проводиться значна робота, яка
поєднує науково-дослідну, лікувально-профілактичну, санітарно-освітню, суспільну, педагогічну, виховну роботу та постійну хірургічну діяльність. Загальний виробничий стаж
Бойка В. В. – 35 років, а науково-педагогічний
складає 24 роки. У 2002 р. Бойко В. В. отримав
другу вищу освіту в Харківському державному
економічному університету за спеціальністю
«фінанси». В 2016 р.– третю вищу освіту в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».
В.  В.  Бойко очолює регіональні науковоучбово-виробничі об’єднання «Хірургія» та
«Політравма», які включають Інститут, Харківську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги ім. проф. О. І. Мєщанінова,
кафедру хірургії № 1 ХНМУ. На базі Інституту,
який він очолює, розміщено кафедри провідних науково-учбових установ м. Харкова: ХНУ
ім. В. Н. Каразіна, ХНМУ, ХМАПО, що дозволяє Бойко В. В. координувати наукові до7

слідження цих установ, комплексувати дослідження, що проводяться, ефективно впроваджувати їх в повсякденну хірургічну діяльність.
Бойко В.В. — відомий в Україні та за її межами вчений-хірург в галузі хірургії. Основні
напрями його науково-практичної діяльності
пов’язані з вирішенням проблем абдомінальної та торакальної хірургії, серцево-судинної
хірургії, онкохірургії, політравми, невідкладних та гнійно-септичних станів. Фундаментальні дослідження Бойка В. В. полягають
у вивченні етіології та патогенезу найбільш поширених хірургічних захворювань. Так, в абдомінальній хірургії отримали визнання такі
методики, що запропоновані Бойком В. В., як
прошивні черезпечінкові турнікети при травмі печінки, «спіралеподібний» шов при ушкодженнях паренхіматозних органів; виключення сегменту нижньої порожнистої вени із
збереженням кровотоку в ній при ушкодженнях; пневмодисекція паренхіматозних органів
і протезування жовчних протоків жовчним міхуром; ендоваскулярне лазерне портокавальне шунтування при портальній гіпертензії;
«тангенціальний» холедоходуоденоанастомоз;
анастомозування лівої шлункової та діафрагмальної вен при портальній гіпертензії. Значному зниженню летальності та кількості післяопераційних ускладнень сприяла розробка
тактики екстирпації стравоходу при його дефектах; операції пластики стравоходу і шлунка ілеоцекальним сегментом кишківника; виключення стравохідно-бронхіальної нориці із
пасажу; наскрізне дренування заднього середостіння в шийному відділі при медіастинітах;
ендоваскулярна підготовка товстокишкового
трансплантату для наступної езофагопластики;
аутовенозне протезування судин трансплантату кишківника в проксимальних відділах; авторські методики гастректомії та проксимальної резекції шлунка; медіанної корпоральної
резекції підшлункової залози при гастректоміях з приводу раку шлунка; формування дуоденоєюноанастомозу при дефектах кишки
в зоні трейтцевої зв’язки; видалення множинних дуоденальних виразок із зигзагоподібною
пілородуоденопластикою; терміномедіанного
анастомозування при резекції шлунка; селективна дистальна антральноклітинна ваготомія
при виразковій хворобі; технологія інвертованих комбінованих з прецизійною технікою
швів в хірургії травного каналу. В умовах високого ризику неспроможності швів опрацьована тактика, технологія та інструментальне
забезпечення відтермінованого компресійного
анастомозування після резекції кишки; технологія евісцерації малого тазу у чоловіків та
жінок з оптимізованим реконструктивно-відновним етапом. При цьому впроваджено ори8

гінальні операції пластики сечовивідного каналу чоловіків сечоводом; сегментом тонкої
кишки з її повздовжнім висіченням; заміщення нисхідної товстої кишки при лівобічній
геміколектомії висхідною кишкою; компресійного колоректального анастомозу на зонді
і стентування прямої кишки в зоні звуження при кишковій непрохідності; тампонади
малого тазу при профузних сакральних кровотечах з балонною підтримкою і протезування
нижньої порожнистої вени сегментом тонкої
кишки. В торакальній хірургії В. В. Бойком
розроблено операції обробки кукси бронха при
пульмон- та лобектоміях; оригінальний шов
та технологія аутопротезування трахеї; загрудинну надбіфуркаційну трахеостомію; екстракорпоральну оксигенацію крові при легеневій
гіпертензії; тактику «damage control» при торакальних масивних кровотечах; операцію видалення тимом трансперікардіальним доступом
з протезуванням верхньої порожнистої вени
та її приток; трансстернальне видалення легені
чи її резекція в поєднанні з аортокоронарним
шунтуванням на працюючому серці, резекцію
біфуркації трахеї в аорто-кавальному проміжку стернальним доступом. У 2016 році Бойко В.  В. видав сумісно зі співавторами монографію «Комбіновані операції на легенях та
серці». В серцево-судинній хірургії Бойком В.В.
опрацьовано операції ауріколояремного та
ауріколопідключичного венозного шунтування при синдромі верхньої порожнистої вени,
протезування аорти при аневризмах з використанням поліпропіленових конструкцій,
трансабдомінальний доступ до серця при комбінованій торакоабдомінальній травмі та реваскуляризації міокарда анастомозуванням
коронарних і шлункових артерій на працюючому серці. Під керівництвом Бойка В.  В.
проводиться програма «Кардіохірургічна допомога дітям з вродженими вадами серця», надається хірургічна допомога дітям Харківської
області та регіонів України. Якщо в 2007 р.
було прооперовано 17 дітей, то в 2015 р. –
182 дитини з вродженими вадами серця, з них
55 операцій у дітей до 1 року.
Результатом багаторічної плідної праці стали вагомі прикладні дослідження та технічні
рішення Бойка В.  В. та колективу Інституту.
Було запропоновано численні нові високоефективні методи і прилади для діагностики,
лікування, профілактики і реабілітації хворих.
Новизна оригінальних операцій, запропонованих і впроваджених у клініку В. В. Бойком,
підтверджується патентами, монографіями,
науковими статтями. В 2013 р. Бойком В.  В.
зі співавторами зареєстровано відкриття «Явление пьезобиосинтеза в биологических тканях» (диплом № 454 згідно заявки № А-577
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від 09.06.2012 р.). Монографія «Квантовобиологическая теория» Харківським медичним
товариством визнана кращою в 2006 р. Дипломом Президії НАМНУ в 2013 р. нагороджена
монографія Ю.  В. Авдосьєв, В.  В. Бойко «Ангиография и рентгенэндоваскулярная хирургия абдоминальных кровотечений». В. В. Бойко зі співавторами отримали диплом та першу
премію жюрі конкурсу АН Вищої освіти України в 2015 році за монографії «Хірургія серцевих
ушкоджень (особливості сучасної доктрини)»
та «Артефіціальний шлунок. Пластика шлунка ілеоцекальним сегментом кишківника».
Професор Бойко В.  В. займається не тільки науковою і науково-організаційною роботою, а і є блискучим хірургом, виконує 500-600
оперативних втручань у рік, причому операції
найвищої складності. Його поважає не тільки
колектив інституту, а і велика кількість пацієнтів практично з усіх областей України, яким
він врятував життя. Завдяки мудрому керівництву Бойка Валерія Володимировича клінікою
Інституту за останні 5 років кількість прийнятих хворих у поліклініці збільшилась з 13273
у 2011 р. до 22568 у 2015 р., проліковано 8090 хворих у стаціонарі, а в 2011 р. – 6364, хірургічна
активність збільшилась з 55,3 у 2011 р. до 70,0
у 2016 р. Більшість докторів та кандидатів наук, що працюють в клініці Інституту, — учні
В. В. Бойка.
В. В. Бойко – досвідчений педагог і науковий
керівник, велику увагу приділяє підготовці
молодих лікарських, наукових і педагогічних
кадрів. Він створив велику сучасну національну наукову школу хірургів. Під його керівництвом виконані та захищені 90 кандидатських,
29 докторських дисертацій. Завдяки керівництву директора Бойка В.  В. за останні 5 років
14 молодих вчених Інституту захистили кандидатські дисертації та 2 докторські дисертації.
З приходом до керівництва Інститутом
д. мед. н., проф. Бойка В. В. в Інституті кожен
рік проводиться конференція молодих вчених.
Він надихає займатися науковими дослідженнями всіх молодих спеціалістів, що приходять
працювати в Інститут. Учні професора Бойка
очолюють три кафедри в ХМАПО, кафедру
медичного факультету в ХНУ ім. В. Н. Каразіна, кафедру хірургії Буковинського медичного університету, учень В.  В.  Бойка професор
М.  В. Красносельський очолює Д У «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григорьєва
НАМНУ», а д. мед. н. Скорий Д. І. – Харківський онкологічний диспансер. При сприянні
професора Бойка В. В. створено дві нові кафедри при ХМАПО, які очолили учні В. В. Бойко.
У 2002 році професор Бойко В. В. став переможцем IV обласного конкурсу «Вища школа
Харківщини – кращі імена» в номінації «КраKharkiv Surgical School
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щий завідувач кафедри», в 2008 р. — «Кращий
науковець».
У 2005 р. Бойку В. В. було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки
за фундаментальні дослідження впливу гіпертермії на стан імунітету та розробку нових
високоефективних технологій лікування при
гнійно-септичних захворюваннях у серцевосудинній та абдомінальній хірургії, 2008 році
отримав почесне звання «Заслужений діяч науки та техніки України». У 2012 р. обраний академіком Академії наук вищої освіти України
(відділення медицини), 2013 року став Лауреатом Премії міжнародної Асоціації відкриттів
«П’єзобіосинтез». У 2014 році став почесним
громадянином Харкова, а у 2016 році – почесним громадянином Харківської області.
Бойко В. В. неодноразово підвищував кваліфікацію на курсах удосконалення, має вищу
кваліфікаційну категорію з хірургії, судинної
хірургії, торакальної хірургії, кардіохірургії,
онкохірургії, організації охорони здоров’я. Неодноразово виконував обов’язки експерта ВАК
України з фаху 14.01.03 — хірургія, за що він
отримав подяку голови цієї установи. Валерій
Володимирович Бойко очолює Харківську хірургічну школу, одну з провідних в Україні,
і є головою громадської організації «Асоціація хірургів Харківської області». Він є членом
президії Асоціації хірургів України та президії
Харківського наукового медичного товариства,
Європейської асоціації хірургів, міжнародної
асоціації хірургів, асоціації хірургії травми та
інтенсивної терапії, Європейської асоціації судинних хірургів, Європейської асоціації онкологів. Бойко В. В. є головою Вченої ради
ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України», Вченої
ради Харківського національного медичного університету, науково-координаційної ради
при Харківському обласному управлінні охорони здоров’я, спеціалізованих рад Д64.609.01
(ХМАПО), Д64.600.02 (ХНМУ). Велика робота,
яка проводиться в межах компетенції, дозволяє визначити стратегічні напрями розвитку
хірургічної науки та вирішувати тактичні завдання щодо поліпшення невідкладної хірургії
та медичної науки в цілому.
Насьогодні Валерій Володимирович є автором 2622 наукових публікацій, з них: монографій – 105 (в т. ч. 2 видані за кордоном); патентів України на винаходи – 538; навчальнометодичних матеріалів — 271, з яких 3 підручники з хірургії з грифом МОЗ України, та 6 навчальних посібників. Під керівництвом Бойко В. В. з 2000 р. виконувалося 22 НДР, з них 20
завершено. 10 НДР, що виконані під керівництвом Бойка В. В., відмічені Президією НАМН
України як кращі серед щорічних.
9

Бойко В.В. — головний редактор фахового
журналу «Харківська хірургічна школа», збірника «Хірургічна перспектива», член редакційних колегій багатьох журналів хірургічного
профілю України.
Професору Бойку В. В. притаманна багатогранність і глибина наукових інтересів, такі
прекрасні людські якості, як шляхетність, поважне ставлення до людей, скромність, висока відповідальність, ініціативність та величезна працездатність, завдяки яким він досяг
визначних успіхів в науково-організаційній
та учбово-методичній роботі.
Під керівництвом В. В. Бойка ДУ «Інститут
загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України» за останні роки став
провідною науково-клінічною установою
з проблем невідкладної хірургії в Україні.
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Колеги, учні, багаточисельні пацієнти щиро
вітають Валерія Володимировича Бойка з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я, успіхів
та нових творчих звершень.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЯГКИХ
ТКАНЕЙ
Резюме. В работе изложен собственный положительный
опыт использования ступенчатой антибактериальной терапии
и местного лечения препаратом Эктерицид® в лечении гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей. Дана оценка
эффективности действия предлагаемой схемы, показан высокий клинико-экономический эффект проведения ступенчатой терапии и рекомендации по его использованию в лечении
пациентов хирургического профиля.
Ключевые слова: гнойно-воспалительные процессы мягких
тканей, ступенчатая терапия, Эктерицид® , лечение.

Введение
В последние годы расходы лечебных учреждений на приобретение лекарственных средств
составляют 15-20 % от бюджета, из них на долю противоинфекционных препаратов приходится 50-60 %, что заставляет искать новые
подходы к их применению [1, 2]. Одним из таких подходов является ступенчатая терапия –
двухэтапное применение антиинфекционных
препаратов с переходом с парентерального на
энтеральный (как правило, пероральный) путь
введения в возможно более короткие сроки
с учетом клинического состояния пациента,
а также поиск эффективных и удобных в применении средств местного лечения. Основная
идея такой терапии заключается в сокращении длительности парентерального введения
противоинфекционного препарата и уменьшение кратности перевязок, что может привести
к значительному уменьшению стоимости лечения, сокращению сроков пребывания в стационаре при сохранении высокой клинической
эффективности терапии.
Перечень инфекционных заболеваний, при
которых накоплен значительный опыт ступенчатой терапии, включает пневмонию, инфекции урогенитального тракта, септицемию, инфекции кожи и мягких тканей, остеомиелит [3].
Преимущества ступенчатой терапии: снижение затрат в связи с меньшей стоимостью
оральных антибиотиков; снижение расходов
при применении оральных антибиотиков, что
связано с устранением дополнительных затрат
на введение парентеральных препаратов; ранняя выписка из стационара; снижение риска
развития нозокомиальных инфекций, в том
числе постинъекционных осложнений [4, 5].
Цель исследования
Оценка эффективности ступенчатой антибактериальной терапии в сочетании с применением в качестве местного лечения ЭктеKharkiv Surgical School
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рицида® (ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК»,
Украина) в лечении гнойно-воспалительных
процессов мягких тканей.
Материалы и методы исследований
На базе ГУ «ИОНХ им. В. Т. Зайцева НАМНУ»
проведено исследование эффективности применения ступенчатой антибактериальной терапии и применения в комплексе местного лечения антисептика Эктерицид у пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких
тканей. Исследуемую группу составили 42 пациентов обоего пола в возрасте 22–76 лет
с абсцессами, фурункулами и карбункулами
мягких тканей туловища и конечностей, причем у 28 пациентов (66,7 %) эти заболевания
протекали на фоне сахарного диабета. Все
больные оперированы в ургентном порядке,
выполнено вскрытие гнойников, некрэктомия,
санация и дренирование ран.
Местное лечение карбункулов, абсцессов и
фурункулов после их вксрытия и эвакуации
гнойно-некротических масс проводили путем
наложения на рану смоченных Эктерицидом®
марлевых салфеток. Первые 2–3 дня перевязки
выполняли ежедневно, а в дальнейшем — 1 раз
в 2–3 дня.
В качестве эмпирической терапии в течение
первых суток лечения использовали Левофлоксацин (500 мг два раза в сутки внутривенно),
Амоксиклав (1,2 г три раза в сутки внутривенно) или Далацин (300 мг три раза в сутки
внутривенно) в сочетании с антианаэробом
(метронидазол), введение начинали во время
хирургического вмешательства.
Местное лечение заключалось в санации
гнойного очага, удалении нежизнеспособных
тканей с последующим орошением повязки
Эктерицидом®.
Ориентиром для перевода пациентов на пероральный путь введения антибиотиков служили стадии инфекционного процесса. В пер11
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вой фазе, характеризующейся нестабильностью
клинической картины, антибиотики вводили
внутривенно, а начиная со второй фазы (стабилизация клинической картины) пациенты
переводились на пероральный путь введения.
Критериями перевода больных на пероральный путь введения служили: снижение температуры тела ниже 38 °С в течение 24–48 часов,
тенденция к нормализации клинического анализа крови и снижение уровня С-реактивного
белка; улучшение или стабилизация общего
состояния и локального статуса; отсутствие
нарушений всасывания в ЖКТ; низкая вероятность лекарственных взаимодействий.
Контроль эффективности местного лечения
проводили на основе визуального контроля за
течением раневого процесса, оценки количества и характера раневого отделяемого, кровоточивости ран, сроков перехода в следующую
фазу раневого процесса, сроков наступления
эпителизации, при глубоком поражении — готовности ран к закрытию. Болевую реакцию
непосредственно при перевязке оценивали пациенты субъективно по интенсивности болевых ощущений по 10-балльной шкале, где 0 —
отсутствие болевых ощущений, а 10 — максимальная по силе боль.
Результаты исследований и их обсуждение
Во время первой перевязки раны представляли собой влажные поверхности розового,
на отдельных участках белесоватого цвета.
У 12 больных была зона гиперемии шириной
до 3 см вокруг ран, умеренный перифокальный отек (особенно на нижних конечностях).
У больных из раневого отделяемого высевали St. aureus у 26 больных, Ps. aeruginosa у 24
человек и Proteus vulgaris у 2 больных. Исходный уровень инфицированности достигал
104 КОЕ/см2. Во время первой перевязки проводили тщательный туалет ран с последующим наложением повязки с Эктерицидом®,
затем проводили ежедневное орошение повязки Эктерицидом®. У 15 больных повязки меняли дважды, семерым перевязку выполняли
трижды ввиду выраженной экссудации. У всех
больных раны зажили без осложнений. Через
2 сут отмечено значительное уменьшение количества раневого отделяемого, появились яркие мелкозернистые грануляции, венчик эпителизации по краям ран. Перевязки проходили
практически безболезненно (табл. 1), без кровотечения.
Средний срок заживления ран под повязками с Эктерицидом® составил 12,7 сут с момента операции. По данным литературы сроки
заживления таких ран составляют 14,3 сут.
Уменьшение перифокального отека отмечено на 2–3 сут. лечения.
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Уже во время второй перевязки отмечено
снижение уровня инфицированности ран, который не превышал 103 КОЕ/мл.
Таблица
Оценка выраженности болевых ощущений у больных
на фоне местного лечения
Сроки
Во время перевязки
5 минут после перевязки
Через 30мин

Показатель боли
1 перевязка
2 перевязка
5,3± 0,6
4,3±0,5
4,6±0,4
3,1±0,4
2,8±0,5
3,1±0,5

При использовании Эктерицида® ни в одном наблюдении аллергических реакций отмечено не было.
В среднем продолжительность первого этапа лечения составила 48 часов (у 18 пациентов
в первые сутки, у 23 — на вторые сутки и в одном случае — на третьи сутки лечения
Применение ступенчатой антибактериальной терапии и местного лечения антисептиком
Эктерицид® у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей показало
клиническую и микробиологическую эффективность 99,5 %.
Средняя продолжительность пребывания пациентов исследуемой группы в стационаре составила (2,7±1,2) сут. Все больные в последующем
были переведены на дневной стационар. Местное
лечение продолжали в описанном режиме.
Выводы
Таким образом, ступенчатая антибактериальная терапия и использование в качестве антисептика Эктерицид® (ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», Украина) является фармакоэкономически обоснованным режимом,
обеспечивающим преимущества как для пациентов, так и для клиники. Причем отдельные
преимущества, такие как снижение частоты
развития нозокомиальных инфекций или постинъекционных осложнений затрагивает как
клинический, так и экономический аспекты.
Применение Эктерицида® хорошо переносилось
больными, не было отмечено раздражающего
действия, аллергических реакций. Препарат
достаточно эффективен для лечения ран как
в стационаре, так и в амбулаторных условиях.
Использование Эктерицида® позволяет уменьшить болевые ощущения при перевязке, сократить количество перевязок и сроки заживления
ран. Описанная схема лечения может применяться лечебных учреждениях различного уровня, не влечет за собой дополнительных затрат, а
требует лишь изменения привычных подходов
врачей к проведению антибактериальной терапии, а также заключается в сокращении числа
перевязок и экономии перевязочных материалов, в сокращении сроков лечения больных.
Харківська хірургічна школа
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Резюме. У роботі наведено власний позитивний досвід використання антибактеріальної ступінчатої терапії та місцевого
лікування препаратом Ектерицид® в лікуванні гнійно-запальних захворювань м’яких тканин. Дано оцінку ефективності дії
запропонованої схеми, показано високий клініко-економічний
ефект проведення ступінчатої терапії та рекомендації по його
використанню в лікуванні пацієнтів хірургічного профілю.
Ключові слова: гнійно-запальні процеси м’яких тканин, ступінчата терапія, Ектерицид®, лікування.

Summary. In the study the own positive experience of step-down
antibiotic therapy and local treatment with Ectericid in the treatment
of inflammatory diseases of soft tissues is described. The effectiveness of the proposed scheme is estimated. It was shown the high
clinical and economic effect of sequential therapy for its use in the
treatment of surgical patients. Also recommendations for the use of
antibiotic therapy was given.
Key words: purulent-inflammatory processes of soft tissues, step-down
antibiotic therapy, Ectericid® treatment.
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питання хірургічної інфекції
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Хірургічні інфекції м’яких тканин:
комплексне лікування з урахуванням
рівнево-мікробіологічного взаємозв’язку
ураження
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Резюме. Аналізували результати хірургічного лікування
163 хворих обох статей у віці 18-79 років, які лікувались в одному відділенні за період 2014-2016 р. Всіх хворих розподілили
відповідно до класифікації інфекцій за рівнем поразки м’яких
тканин, яку запропонував D. H. Ahrenholz (1991): з інфекціями першого рівня було 74 хворих, другого – 16, третього –
69, четвертого – 4, яким були виконані відповідні хірургічні
втручання.
Доведено, що в успішному лікуванні важких інфекцій м’яких тканин основну роль відіграє своєчасна діагностика,
адекватне оперативне лікування, раціональна антибактеріальна терапія, повноцінна інтенсивна терапія, для чого вкрай
необхідне правильне розуміння анатомо-патофізіологічних
і мікробіологічних особливостей перебігу цих. Встановлено,
що використання класифікації інфекцій за рівнем поразки
м’яких тканин, яку запропонував D. H. Ahrenholz (1991), надає практичну допомогу при виборі лікувальної тактики і дозволяє виробляти диференційований підхід як до хірургічної
тактики, так і до вибору антибактеріальної терапії.
Загальна летальність склала 6,5 %.
Ключові слова: хірургічні інфекції м’яких тканин, рівневомікробіологічний взаємозв’язок ураження, хірургічне лікування,
антибіотикотерапія.
Вступ
До теперішнього часу хірургічні інфекції
шкіри і м’яких тканин залишаються тієї областю хірургії, на яку звертається мало уваги хірургами як поліклінічної, так і стаціонарної ланки. У структурі первинних звертань до загальної хірургу їх частота сягає 70 % [1, 8]. Інфекції
шкіри та м’яких тканин зазвичай викликаються кількома мікробами одночасно, але найбільш частим збудником в більшості випадків
є золотистий стафілокок (St. аureus). Особливу
небезпеку становить широке поширення штамів стійких до більшості антимікробних препаратів − бета-лактамних антибіотиків, аміноглікозидів, лінкозамідів, фторхінолонів. Останнім часом спостерігається зростання штамів
метіціллінорезістентних St. aureus (MRSA) [9,
11]. Незважаючи на рідкість подібних випадків
серед амбулаторних пацієнтів (1 %), з урахуванням широкої поширеності інфекцій шкіри
і м’яких тканин та їх подальшого зростання,
можуть виникнути проблеми при лікуванні,
оскільки арсенал активних проти MRSA ліків
обмежений ко-тримоксазолом (триметоприм
/ сульфаметоксазол), тетрациклінами і препаратом з групи оксазолідінонов (лінезолід)
[2]. Крім того, в лікувальних установах широко поширені грамнегативні бактерії сімейства
Enterobacteriaceae (Klebsiella spp., Enterobacter spp.,
14

E. Coli), які зазвичай резистентні до цефалоспоринів [4, 6, 7].Показано, що штами S. aureus,
виділені від госпіталізованих пацієнтів з поверхневими інфекціями шкіри та м’яких тканин, володіють високою резистентністю до тетрацикліну, гентаміцину, ципрофлоксацину,
кліндаміцину, хлорамфеніколу, еритроміцину,
зберігаючи при цьому чутливість до фузидієвої
кислоти і мупіроцину [1, 9, 11].
У структурі нозокоміальних інфекцій частота хірургічних інфекцій м’яких тканин (післяопераційні, постін’єкційні і т.д.) складає
близько 25 %. Летальність при таких захворюваннях, як некротичний фасциїт, може досягати 50 % [3, 4].
Зростання антибіотикорезистентних штамів
грамнегативної і грампозитивної флори, що
відображає як загальну тенденцію еволюції мікроорганізмів, так і є наслідком нераціонального використання антибактеріальних препаратів, викликає певні труднощі в лікуванні і
негативно впливає на клінічні результати і при
подібного роду інфекціях. У виборі адекватної
тактики лікування важливу роль відіграє знання анатомії м’яких тканин, рівень локалізації
інфекції, що в сукупності з аналізом конкретної клінічної ситуації, урахуванням факторів
ризику і знанням епідеміологічної обстановки
дозволяє з досить високою часткою ймовірносХарківська хірургічна школа
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ті визначити потенційного збудника і призначити адекватну раціональну стартову антибактеріальну терапію [5, 12, 13].
Істотну допомогу у виборі тактики лікування може надати використання в клінічній
практиці класифікації інфекцій м’яких тканин
за рівнем поразки, яку в 1991 році запропонував Ahrenholz D. H. [7]: 1-й − інфекції власне
шкіри (бешиха, фурункул, еризипілоїд тощо);
2-й − підшкірної клітковини (целюліт, карбункул, гідраденіт, абсцес); 3-й − інфекції поверхневої фасциї (стрептококовий некротизуючий
фасциїт, некротизуючий фасциїт); 4-й − ураження м'язів і глибоких фасциальних структур
(піоміозіт, інфекції м'язових футлярів, абсцес в
області прямого м'яза живота, клострідіальний
і неклострідіальний міонекроз). У переважній
більшості випадків є чіткий зв'язок рівня інфекційної поразки з певним мікроорганізмом.
Наприклад, основним збудником целюліту
є Streptococcus pyogenes; фасциїту – St. pyogenes
і St. aureus; міозиту – St. aureus; міонекрозу −
B. fragilis, Clostridium spp. Знання такого рівнево-мікробіологічного взаємозв’язку допомагає
у виборі раціонального стартового лікування із подальшою корецією при аналізі кожної
конкретної клінічної ситуації при отриманні
результатів мікробіологічних досліджень.
Мета дослідження
Покращення результатів комплексного лікування хворих на хірургічні інфекції м’яких
тканин з урахуванням їх рівнево-мікробіологічного взаємозв’язку ураження.
Матеріали та методи досліджень
Аналізували результати хірургічного лікування 163 хворих обох статей у віці 18-79 років,
які лікувались в одному відділенні за період
2014-2016 р. З інфекціями першого рівня було
74 хворих, другого – 16, третього – 69, четвертого – 4. Проводили загально-клінічні, біохімічні, бактеріологічні й інструментальні дослідження, які включали рентгенографію кінцівок, УЗД, за необхідності – КТ. Оперовані
були всі хворі, яким були виконані відповідні
хірургічні втручання.
Результати досліджень та їх обговорення
Хірургічне лікування інфекцій першого рівня не викликає суттєвих труднощів, але окремо
слід відзначити особливості лікування ускладнених форм бешихи. У лікуванні хворих на бешиху головне місце належить ранньої хірургічної обробки зони патологічного процесу. Дане
твердження не поширюється лише на еритематозну форму (28 хворих)захворювання, коли
за допомогою місцевого нехірургічного лікування вдається ліквідувати патологічний проKharkiv Surgical School
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цес. Але вже при бульозній формі (17 хворих),
навіть коли в буллах міститься серозна рідина
візуально без домішки гною, обов’язковим елементом лікувальної тактики є розтин великих
булл з евакуацією патологічної рідини. При бульозно-некротичній формі бешихи хірургічне
втручання повинно бути як більш раннім так
і максимально радикальним (8 хворих). Хірургічна обробка при гнійно-некротичній формі
включала проведення декомпресійної контурної дерматомії за наявності «компертмент-синдрому» кінцівки, при цьому розріз проводився
в межах зони запалення поздовжніми розрізами на всьому протязі патологічного вогнища.
Даний метод забезпечує повноцінний дренаж,
відтік інфікованої лімфи і зменшення тиску
вглиб лежачих тканин (рис. 1).

Рис. 1. Декомпресійна контурна дерматомія у хворого на
гнійно-некротичну форму бешихи

Збудники ускладнених форм бешихи: переважали мікробні асоціації, в яких St. pyogenes
вже не грав провідну роль, що в плані стартової терапії вимагало початкового призначення
антибактеріальних препаратів більш широкого
спектру дії, які включали також і антіанаеробну активність.
Взагалі, при інфекціях першого рівня призначали наступні антибіотики: інгібіторзахищені пеніциліни, аміноглікозіди III покоління
в комбінації із анті анаеробом, цефалоспорини
III-IV покоління із анті анаеробом, фторхінолони із анті анаеробом, карбапенеми.
Оцінку результатів при гнійно-некротичної
формі бешихи ми проводили наступним чином: хороші, при яких вогнище гнійної інфекції було ліквідовано, повністю відновлена
функція кінцівки з мінімальним косметичним
дефектом (4 хворих); задовільні, при яких вогнище гнійної інфекції ліквідовано, частково
відновлена функція кінцівки, ранова поверхня закрита за допомогою аутодермопластики,
але косметичний дефект присутній (2 хворих);
незадовільні, при яких відзначалось тривале
15
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перебування хворого в стаціонарі, млявий пе- Виявлення в мазку грампозитивних паличок із
ребіг ранового процесу, хворим виконувались закругленими кінцями з високою ймовірністю
неодноразові некректомії з подальшою суттє- вказує на наявність клостридій у рані.
вою втратою функції кінцівки і великим косПри інфекціях другого рівня призначали на66
метичним дефектом (2 хворих).
ступні антибіотики: аміноглікозіди III поЛетальних випадків при інфекціях першого коління в комбінації із анті анаеробом, цефарівня не було.
лоспорини III-IV покоління із анті анаеробом,
До другого рівня уражень відносяться кар- фторхінолон IV покоління із анті анаеробом,
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«стопи діабетика» (2).
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Questions of surgical infection

дром токсичного шоку, хоча і в інших випадках
стрептококові некротизуючі фасциіти протікають украй важко і характеризуються швидко прогресуючим некрозом шкірного покрову
[6, 13]. Вони можуть бути як позалікарняної
етіології, так і бути ускладненнями післяопераційного періоду. Фактори ризику − літній
вік, діабет, алкоголізм, ін'єкційна наркоманія,
захворювання периферичних судин. Деструкція поверхневих нервів і тромбоз дрібних судин
швидко призводять до втрати чутливості, що
є дуже важливим симптомом при діагностиці.
При інфекціях третього рівня призначали
наступні антибіотики: аміноглікозіди III покоління в комбінації із антіанаеробом, цефалоспорини III-IV покоління із антіанаеробом
(кліндаміцин, враховуючи його здатність пригнічувати утворення токсину у стрептокока),
карбапенеми.
З 69 хворих з некротизуючим фасциітом померло 8.
Інфекції четвертого рівня (піоміозіт, інфекції м’язових футлярів, абсцес в області прямого
м’яза живота, клострідіальний і неклострідіальний міонекроз) характеризуються ураженням м’язів і глибоких фасціальних структур.
Проблемні інфекції − некротичний міозит,
клострідіальний і неклострідіальний міонекроз. Фактори ризику −вік, діабет, алкоголізм,
ВІЛ–інфікування. Клінічна картина полягає
в м'язових болях, спазмах, лихоманці, при
пальпації м'язи здаються дерев'яними, що змушує в плані диференціальної діагностики виключати глибокий венозний тромбоз. Ультразвукове дослідження та комп'ютерна томографія
допомагають у виявленні внутрішньом'язових
абсцесів.Основними збудниками міонекрозу
є Clostridium spp, B. fragilis, які рідко виступають
у вигляді монокультури, а найчастіше у вигляді
асоціацій. Неклостридіальні міозити викликаються змішаною аеробною і анаеробною флорою [5]. Ізольовано дану патологію можуть викликати St. aureus, інвазивні штами St. pyogenes

і зазвичай газоутворення при даній інфекції
не визначається [2]. Некротичний міозит, міонекроз, або газова гангрена − одна з найважчих інфекцій, що протікає з вираженою токсемією і швидко поширюється некрозом м'язових структур, у переважній більшості випадків
викликається Clostridium perfringens (інфекція
Clostridium septicum частіше пов’язана з поточною патологією колоректальной області − рак,
поліпи або дивертикуліт). І як при лікуванні
будь-якої важкої інфекції м'яких тканин, проведення раціональної антибактеріальної терапії є одним з основних заходів, що забезпечують успіх проведеного лікування. Хірургічне
лікування доповнюється наступними антибіотиками: пеніциліни, що стійкі до пеніциліназ,
аміноглікозіди IIIпокоління в комбінації із антіанаеробом; цефалоспорини III-IV покоління
із антіанаеробом; карбапенеми.
З 4 хворих, що лікувались, померло 2.
Фактори, що ускладнюють лікування: змішаний характер мікроорганізмів, що виділяються, вихідна імунна скомпроментованість
пацієнтів; несприятлива динаміка антибіотикорезистентності основних збудників.
Загальна летальність склала 6,5 %.
Висновки
1. В успішному лікуванні важких інфекцій
м’яких тканин основну роль відіграє своєчасна
діагностика, адекватне оперативне лікування,
раціональна антибактеріальна терапія, повноцінна інтенсивна терапія, для чого вкрай необхідне правильне розуміння анатомо-патофізіологічних і мікробіологічних особливостей
перебігу цих інфекцій.
2. Використання класифікації інфекцій за
рівнем поразки м’яких тканин, яку запропонував D. H. Ahrenholz (1991), надає практичну
допомогу при виборі лікувальної тактики і дозволяє виробляти диференційований підхід як
до хірургічної тактики, так і до вибору антибактеріальної терапії.
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Резюме. Анализировали результаты хирургического лечения 163 больных обеих полов в возрасте 18-79 лет, которые
лечились в одном отделении за период 2014-2016 г. Всех больных распределили согласно классификации инфекций по степени поражения мягких тканей, которую предложил D.H.
Ahrenholz (1991): с инфекциями первого уровня было 74 больных, второго − 16, третьего − 69, четвертого − 4, которым были
выполнены соответствующие хирургические вмешательства.
Показано, что в успешном лечении тяжелых инфекций мягких тканей основную роль играет своевременная диагностика,
адекватное оперативное лечение, рациональная антибактериальная терапия, полноценная интенсивная терапия, для чего
крайне необходимо правильное понимание анатомо-патофизиологических и микробиологических особенностей течения
этих инфекций. Установлено, что использование классификации инфекций по степени поражения мягких тканей, которую
предложил D. H. Ahrenholz (1991), оказывает практическую
помощь при выборе лечебной тактики и позволяет производить дифференцированный подход как к хирургической тактике, так и к выбору антибактериальной терапии.
Общая летальность составила 6,5 %.
Ключевые слова: хирургические инфекции мягких тканей,
уровнево- микробиологическая взаимосвязь поражения, хирургическое лечение, антибиотикотерапия.
Summary. We analyzed the results of surgical treatment of 163
patients of both sexes aged 18–79 years, who were treated in the
same department for the period 2014-2016. All patients were divided
according to the classification of infections by the degree of soft tissue,
suggested by D. H. Ahrenholz (1991): the first level of infections was
74 patients, the second – 16, the third − 69, the fourth − 4, which were
carried out the appropriate surgical interventions.
It was shown that in the successful treatment of the primary role
of severe soft tissue infections plays a timely diagnosis, appropriate
surgical treatment, rational antibiotic therapy, a full intensive care,
which is extremely necessary to a proper understanding of the
anatomical, pathophysiological and microbiological characteristics of
the course of these infections. It has been established that the use of
the classification of infections by the degree of soft tissue, suggested
by D.H. Ahrenholz (1991), provides practical assistance in the choice
of treatment tactics and allows for differential approach as a surgical
approach, as well to the choice of antibiotic therapy.Total mortality
was 6.5 %.
Key words: surgical soft tissue infection, level-microbial relationship
lesions, surgical treatment, antibiotics.
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Questions of surgical infection
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ВЫБОР СПОСОБА САНАЦИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ
ГНОЙНЫМ ПЕРИТОНИТОМ
Резюме. В статье рассмотрены вопросы оптимизации тактики лечения больных с острым разлитым гнойным перитонитом. Использование предложенной авторами тактики лечения
позволило снизить летальность и число послеоперационных
осложнений.
Ключевые слова: острый распространенный гнойный перитонит, лапаростомия, программированные санации брюшной
полости.

Введение
Проблема лечения больных с острым распространенным гнойным перитонитом остается одной из важнейших проблем абдоминальной хирургии [4].
Несмотря на внедрение в практику множества хирургических и дополнительных способов
лечения [1-5], разлитой гнойный перитонит
одно из наиболее частых, тяжелых и опасных
осложнений острых хирургических заболеваний органов брюшной полости [5]. Практически все острые хирургические заболевания органов брюшной полости приводят к развитию
перитонита, летальность при котором достигает, порой, 85 % [5]. При этом 2/3 таких больных
погибают [3, 5] зачастую даже при наличии
достаточно адекватного медикаментозного
обеспечения.
Стандартное применение существующих
методик оперативного и медикаментозного
лечения даже с применением современных антибиотиков не всегда эффективно из-за растущей резистентности микробных штаммов
к наиболее распространенным антибиотикам,
сложной вариабельности патогенеза перитонита сопровождающейся развитием системных
нарушений жизнедеятельности организма [1].
Во многих случаях прогрессирование заболевания обусловлено невозможностью адекватной санации брюшной полости с удалением
очага инфекции одномоментно [3, 4, 5].
В связи с этим широкое распространение получили разнообразные методы лечения перитонита. Терминология этих методов настолько
вариабельна, что до сих пор остается дискутабельной. В настоящее время используются
в основном три подхода к лечению пациентов
с распространенным гнойным перитонитом
после первичной ликвидации его причины:
лапаростомия в сочетании с программированными санациями брюшной полости, релапаротомия по «программе» и релапаротомия по
«требованию».
Каждый из перечисленных методов имеет
свои достоинства и недостатки и соответсKharkiv Surgical School
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твенно своих сторонников и противников.
В частности преимуществами лапаростомии
являются создание неблагоприятных условий
для роста и размножения анаэробной микрофлоры, визуальный контроль формирующихся внутрибрюшных осложнений, а также практически полное отсутствие синдрома интраабдоминальной гипертензии (СИАГ)
[5, 6]. Недостатки метода — несколько большая
вероятность развития нагноения раны, грыж
брюшной стенки, кишечных свищей.
Преимущества программированной релапаротомии — меньшая вероятность развития грыж
брюшной стенки и кишечных свищей. Недостатки — большая вероятность развития нагноения
послеоперационной раны и развитие СИАГ.
К преимуществам релапаротомии по требованию можно отнести меньшую вероятность
нагноения раны, грыж живота, кишечных
свищей. Однако недостатками являются риск
развития и относительно поздняя диагностика абсцессов брюшной полости, прогрессирование перитонита, несостоятельности швов
анастомозов, а также большая вероятность
развития СИАГ.
Корреляционная связь между показателями
интраабдоминального давления и состоянием системы дыхания, кровообращения, мочевыделительной системы, органов центральной
нервной системы не вызывает сомнений [6].
Однако зачастую показатели СИАГ рассматривается в отдельности или не рассматривается вовсе. Однако именно он играет существенную роль в развитии каскада осложнений
в виде «порочного круга», что в конечном
итоге приведет к ПОН. Комплексное лечение
перитонита без устранения СИГ вряд ли
может быть успешным.
До настоящего времени показания к повторному хирургическому лечению во многом
субъективны, как остаются субъективными и
выбор способа повторной санации брюшной
полости [3, 4, 5].
Многие хирурги для решения этой проблемы пользуются прогностическим индексом
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релапаротомии (ПИР). Разработан он группой аргентинских хирургов под. руководством
J. F. Pusajo в 1993 году [5].
По сводным статистическим данным, частота релапаротомий составляет 7 %, и тенденция
к их увеличению постоянно растет [5], а наиболее популярным методом лечения больных
с разлитыми формами гнойного перитонита
в нашей стране остается завершение операции
в формате релапаротомии по «требованию».
Цель исследований
Оптимизировать тактику лечения больных
с острым разлитым гнойным перитонитом.
Материалы и методы исследований
Произведен анализ 161 пациента находившихся на стационарном лечении в Одесской областной клинической больнице (КУ «ООКБ»)
по поводу ОРГП в период с 2005 по 2016 год.
Все пациенты, включенные в анализ, поступали в клинику в ургентном порядке с явлениями тяжелого перитонита с признаками
абдоминального сепсиса.
В комплексе лечебных мероприятий изучаемой группы больных наблюдались отличия в
выбираемой тактике лечения. У части из них в
качестве основной принималась тактика лапаростомии в сочетании с периодическими санациями брюшной полости, у остальных — релапаротомия «по-требованию».
В зависимости от выбираемой тактики лечения пациенты были разделены на две группы.
Всем пациентам выполняли расчет Мангеймского индекса перитонита (МИП), прогностического индекса релапаротомии (ПИР), индекс брюшной полости (ИБП).
В первую группу внесены пациенты с явлениями острого распространенного гнойного
перитонита (ОРГП) у которых лечение выполнялось с помощью программированных санаций брюшной полости.
Таким образом, в I группу включены 79 пациентов в возрасте от 18 до 90 лет.
У всех пациентов данной группы индекс
брюшной полости составил более 13 баллов.
Давность заболевания менее 3 суток отмечена у 41 (51,9 %) пациентов, более 3 суток —
у 38 (48,1 %) пациентов, причем более 6 суток — у 16 (20,3 %). Мужчин было 27(34,2 %), женщин — 52 (65,8 %). В возрасте 60 и более лет
было 29 (36,7 %) больных. Сопутствующая патология выявлена в 53 (67,1 %) случаях. Наиболее часто встречалась патология сердечнососудистой и дыхательной систем.
Причинами перитонита были: перфорация
язвы двенадцатиперстной кишки у 31 (39,2 %)
пациента, перфорация тонкой кишки —
у 12 (15,2 %), острый аппендицит — у 17 (21,5 %),
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гнойный сальпингит — у 5 (6,3 %), перфорация язвы желудка — у 4 (5,1 %), острый холецистит — у 4 (5,1 %), перфорация дивертикула сигмовидной кишки — у 4 (5,1 %), острая
странгуляционная кишечная непроходимость
с некрозом тонкой кишки — у 2 (2,5 %).
Осложнения развились у 16 (20,3 %) человек.
Несостоятельность ранее наложенных кишечных швов — у 2 (12,5 %), нагноение послеоперационной раны — у 5 (31,25 %), ранняя спаечная
кишечная непроходимость — у 2 (12,5 %); эвентрация — у 3 (18,75 %), формирование внутрибрюшных (межпетельных) абсцессов —
у 3 (18,75 %), острые (стрессовые) язвы желудка с кровотечением — у 1 (6,25 %). Умер
21 (26,5 %) пациент.
Во II группу внесены пациенты с явлениями
острого распространенного гнойного перитонита (ОРГП) у которых лечение выполнялось
без применения этапных санаций брюшной
полости (релапаротомия «по-требованию»).
Во вторую группу вошли 82 пациента. Пациенты этой группы имели возраст от 26 до 90 лет.
В возрасте 60 лет и более было 39 (47,6 %) пациентов. Давность заболевания менее 72 часов
имели 35 (42,7 %) пациентов, более 72 часов — 47
(57,3 %). Сопутствующая патология выявлена у
53 (64,3 %) пациентов. Наиболее часто встречалась патология сердечно-сосудистой системы.
Причинами перитонита были: перфорация
язвы двенадцатиперстной кишки у 21 (25,6 %)
пациентов, перфорация тонкой кишки — у 12
(14,63 %), острый аппендицит — у 26 (31,71 %),
абсцесс брюшной полости невыясненной этиологии, вскрывшийся в брюшную полость — у 5
(6,1 %), острая спаечная кишечная непроходимость с некрозом тонкой кишки — у 2 (2,44 %),
перфорация дивертикула сигмовидной кишки — у 7 (8,54 %), ущемленная вентральная
грыжа с некрозом тонкой кишки — у 2 (2,44 %),
закрытая травма живота с разрывом сигмовидной кишки — у 7 (8,54 %).
Осложнения развились у 35 (42,68 %) пациентов: несостоятельность ранее наложенных
кишечных швов — у 4 (11,42 %), нагноение
послеоперационной раны — у 15 (42,9 %), ранняя спаечная кишечная непроходимость — у 2
(5,7 %); эвентрация — у 6 (17,1 %), формирование внутрибрюшных (межпетельных) абсцессов — у 3 (8,6 %), острые (стрессовые) язвы желудка с кровотечением — у 5 (14,3 %). Умерли
37 (45,12 %) пациентов.
Результаты исследований и их обсуждение
Всем пациентам выполняли оперативное лечение в экстренном порядке. Целью, которого
было устранение источника перитонита, эвакуация экссудата, тщательная санация брюшной полости, обязательная декомпрессия киХарківська хірургічна школа
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шечника (чаще использовалась назоеюнальная
интубация), дренирование брюшной полости
по А. А. Шалимову.
У пациентов, у которых хирургическое вмешательство завершали наложением лапаростомы с последующим выполнением программированных санаций брюшной полости (I группа
пациентов), придерживались разработанной
нами тактики. Основные ее принципы были
следующими:
1. Первичное оперативные вмешательство
выполняли под общим обезболиванием из срединного доступа, а все последующие санации
брюшной полости выполняли исключительно
под продленной эпидуральной анестезией.
2. После устранения причины перитонита
обязательно у всех пациентов выполняли назоинтестинальнаю интубацию с эвакуацией
содержимого кишечника, даже при отсутствии
явной дилатации петель кишок.
3. Перед окончанием операции, после обильной санации брюшной полости физиологическим раствором (до 8 литров) использовали
так называемую «экспозиционную санацию»
брюшной полости с применением раствора октенидина дигидрохлорида.
4. Хирургическое вмешательство завершали
формированием лапаростомы. Большой сальник фиксировали в подчревье, внутренние
органы изолировали от внешней среды стерильной перфорированной полиэтиленовой
пленкой, которую фиксировали к брюшине
или апоневрозу по периметру лапаротомной
раны отдельными узловыми швами. На рану
брюшной стенки рыхло укладывали салфетки
с антисептиком, края кожной раны сближали
несколькими швами (рис.).
5. При формировании лапаростомы, особенно во время сближения краев раны, обязательно
контролировали внутрибрюшное давление, которое не должно было превышать 10–15 мм рт. ст.
6. Этапные санации брюшной полости, как
правило, начинали выполнять не ранее, чем

через 48 часов, но не позднее 72 часов после
первой операции.
7. Оптимальным считаем выполнение не более трех программированных санаций брюшной полости.
8. Полноценную комплексную корригирующую инфузионную и медикаментозную терапию проводили до, во время и после операции. Основными ее направлениями были:
коррекция гемодинамики, водно-электролитного баланса и метаболических нарушений, антибактериальная терапия, обеспечение
энергетических и пластических потребностей
организма, обеспечение нормального газообмена и устранение нарушений микроциркуляции, детоксикационная терапия, повышение естественной резистентности организма,
устранение функциональной недостаточности
кишечника.
Особое место в лечении разлитого гнойного перитонита занимала антибактериальная
терапия, которую начинали проводить еще до
хирургического вмешательства и продолжаем
в послеоперационном периоде. Предпочтение
отдавали карбапенемам (меропенему, имепенему-целастатину), цефалоспоринам 4-го (цефепим) или 3-го (цефоперазон + сульбактам, цефтазидим) поколения в сочетании с производными нитроимидазола или клиндамицином.
До восстановления перистальтики кишечника проводили парентеральное питание.
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что применение разработанной тактики лечения, которая была применена
в 1-й группе по сравнению со 2-й группой позволило у больных с ОРГП снизить летальность
с 45,12 до 26,5 %, а число послеоперационных
осложнений с 42,68 до 20,3 %. (P<0,05).
Выводы
1. Острый распространенный гнойный перитонит — актуальная проблема хирургии
с летальностью, достигающей 85 %.

Рис. Вид сформированной лапаростомы для проведения последующих программированных санаций брюшной полости
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лапаростомы для проведения последующих
программированных санаций брюшной полости
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2. В комплексном лечении пациентов с распространенными формами острого гнойного
перитонита может успешно использоваться
метод программированных санаций брюшной
полости в сочетании с лапаростомией.

3. Использование методики программированных санаций брюшной полости в сочетании
с лапаростомией в лечении разлитого гнойного
перитонита позволяет уменьшить летальность
до 26,5 %, а количество осложнений до 20,3 %.
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Резюме. У статті розглянуті питання оптимізації тактики
лікування хворих з гострим розлитим гнійним перитонітом.
Використання запропонованої авторами тактики лікування дозволило знизити летальність і число післяопераційних
ускладнень.
Ключові слова: гострий поширений гнійний перитоніт, лапаростомія, програмовані санації черевної порожнини.
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Summary. The paper deals with the optimization of tactics of
treatment of patients with acute spilled purulent peritonitis. Using the
tactics of treatment proposed by the authors allowed to reduced the
mortality rate and the number of postoperative complications.
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Комплексне лікування гнійних ран із
використанням керованого підвищеного
тиску аеродисперсною сумішшю
Резюме. Проаналізовано досвід лікування 27 хворих з гнійними ранами згідно розробленого алгоритму з використанням методики лікування в умовах керованого підвищеного
тиску аеродисперсною сумішшю. Групу порівняння склали
25 хворих, які лікувались традиційними методами «під пов’язкою». Оцінювання результатів проводилось за допомогою
цитологічних, морфологічних та мікробіологічних критеріїв.
Проведені дослідження довели ефективність запропонованого
комплексного методу лікування. Відмічені швидше очищення
ран від гнійно-некротичного детриту, вища активність фагоцитозу в порівнянні з контрольною групою. У хворих основної
групи спостерігалось раннє утворення грануляційної тканини, значне зменшення мікробного навантаження на рану без
суттєвих змін чутливості мікрофлори до антибактеріальних
засобів. У підсумку це дозволило зменшити тривалість запального процесу в рані, прискорити загоєння.
Ключові слова: гнійна рана, місцеве лікування ран, аеродисперсна суміш.

Вступ
У наш час за даними вітчизняної та зарубіжної літератури пацієнти хірургічного профілю з гнійно-запальними захворюваннями
складають від 35 до 45 % [1, 5]. Американські
автори на долю хірургічних інфекцій відводять
до 15 % всієї кількості внутрішньолікарняних
інфекцій, серед хірургічних хворих з нозокоміальними інфекціями це найбільша група [9].
Летальність при хірургічній гнійній інфекції
та її ускладненнях, особливо при сепсисі та
септичному шоці, впродовж останніх десятиліть не зменшується і становить від 40 до 60 %
[3]. Більшість антимікробних препаратів, які
застосовуються при лікуванні гнійних ран, в
основному діють на поверхні рани і не сприяють ліквідації мікробних вогнищ у глибині
уражених тканин [6]. Місцеве лікування повинно враховувати фазність ранового процесу та
постулат, що всі рани заживають за єдиними
біологічними законами, що обумовлює спільність принципів їхнього лікування [4]. Одним
з важливих аспектів лікування ран будь-якого
ґенезу є дотримання вологого середовища в
рані, яке сприятливо впливає на мітоз, прискорює ріст фібробластів, формування фібронектину, дозрівання грануляційної тканини
[8, 10]. Крім того, вологе середовище забезпечує високу активність ранових протеаз, попереджує висихання нервових закінчень і, як
наслідок, зменшує больовий синдром. [1, 2, 8].
Беззаперечним фактором, що впливає на загоєння, є достатня аерація рани, особливо у
випадку анаеробної інфекції. Доцільним є виKharkiv Surgical School
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користання засобів місцевого лікування, які
здатні забезпечити вільний газообмін в рані
[7]. У цілому, гіпоксія сприяє хронізації ранового процесу [1]. Також важливими моментами
в лікуванні є адекватне дренування та нормалізація рівня рН гнійної рани [5, 8].
Матеріали та методи досліджень
Урахувавши зазначені фактори, нами було
розроблено послідовний алгоритм лікування
гнійної рани з використанням методики лікування гнійної рани в умовах керованого підвищеного тиску аеродисперсною сумішшю.
Алгоритм передбачав наступну послідовність
дій: вимірювання рН рани – хірургічна обробка – застосування сорбенту – корекція рН –
дренування рани – розпилення лікарської речовини – асептична зволожуюча пов’язка. У
якості сорбента використовувався порошок діоксиду кремнію. Корекція рівня рН до слабко-кислого здійснювалась шляхом промивання
рани лужними (розчин Рінгера-Локка, р-н гідрокарбонату натрію) або кислими розчинами
(2-3 % р-н борної кислоти). Вибір антибактеріального препарату для розпилення визначався
результатами мікробіологічного дослідження,
бактеріоскопії із забарвленням по Граму, активністю в слабко-кислому середовищі. Методика
лікування в умовах керованого підвищеного
тиску аеродисперсною сумішшю полягала в наступному: на підготовані краї рани по контуру наклеювали антибактеріальну плівку типу
«Ioban». Оброблену стерильним розчином поліетиленову плівку з отворами для подачі аеро23
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золю та дренажу накладали поверх рани і фіксували до країв антибактеріальної плівки. Таким
чином формувалась герметична камера, яку додатково укріплювали турами еластичного бинта. Вільний кінець дренажу через подовжувач
опускали в ємність з рідиною. Глибина занурення визначала величину тиску в герметичній
камері, рекомендована величина якого складає
10-15 мм рт. ст.= 136-204 мм вод. ст. (1,33-2 кПа)
[4]. Для генерації аерозолю використовували небулайзер компресорного типу. Тривалість цього
етапу – 20-25 хв, проводилия в умовах перев’язочної. Дренування рани проводилось через
герметичну камеру у випадку плоскої рани або
через контрапертуру при глибоких ранах. Після розпилювання герметичну камеру шляхом
зняття антибактеріальної плівки знімали єдиним блоком. Рану закривали стерильною зволоженою серветкою. Вказаний ланцюжок дій
проводили щодня протягом 4-5 діб. Перевагою
методу є швидкість досягнення терапевтичного
ефекту при мінімальній кількості лікарського засобу, незначна системна дія, можливість
поетапного використання різних лікарських
речовин. Загоєння проходить в природньому
вологому середовищі. Підвищений тиск сприяє аерації рани, розкриває закриті «кишені»,
сприяє кращому відтоку ексудату.
Всього проліковано 52 хворих із гнійними ранами. За даною методикою проліковано
27 хворих. Серед них 11 (40,75 %) пацієнтів
складали жінки та 16 (59,26 %) чоловіки. Вік
хворих основної групи варіював у діапазоні від
39 до 76 років, в середньому (60,4±8,86) роки.
У переважній більшості хворих спостерігалася
супутня судинна патологія у вигляді ізольованої
діабетичної ангіопатії – 29,4 %, облітеруючого
атеросклерозу нижніх кінцівок – 11,1 %, так і їх
поєднання – 64,7 % хворих. Контрольна група
включала 25 хворих, середній вік яких становив
(59,32±8,25) роки, серед них – 11 (44 %) жінок та
15 (56 %) чоловіків. Групи були співставними за
наявністю супутньої патології.
Результати досліджень та їх обговорення
Оцінювання проводилось за даними цитологічного, морфологічного, бактеріологічного
методів досліджень. При аналізі результатів
цитологічного дослідження в першу добу лікування у хворих основної та контрольної груп
суттєвих відмінностей не спостерігалось. Переважали некротичні зміни, жировий детрит
на фоні грубоволокнистої проміжної речовини
з невеликою або мізерною кількістю переважно нейтрофільних лейкоцитів (92,29±4,61) %,
з дегенеративними змінами (85,5±4,27) % та
поодиноких моноцитів (2,17±0,15) %. Мікробна флора переважно позаклітинна у великій кількості, фагоцитоз бактерій складав
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(12,43±0,75) %. Фібробласти, гістіоцити в мазках не визначались. У цілому така картина
відповідала
дегенеративно-некротичному,
другому типу цитограм (за М. Ф. Камаєвим).
На третю добу лікування в контрольній групі
в цілому зберігались цитологічні ознаки характерні для дегенеративно-некротичної стадії, а саме: велика кількість некротичних мас
на фоні грубо-волокнистої проміжної речовини, незначна кількість лейкоцитів з ознаками майже повної дегенерації (80,4±4,02) %,
поодинокі макрофаги (2,1±0,14) %. Активність
фагоцитозу була низькою (18,25±0,91) %, зберігалась значна кількість позаклітинної мікрофлори. На відміну від контрольної, в основній групі спостерігалось збільшення кількості поліморфно-ядерних лейкоцитів, водночас
зі збільшенням структурно збережених форм
(34,5±1,72) %. Відсоток фагоцитозу також збільшився (25,17±1,26) %. Кількість мікрофлори
зменшилась. Загалом така картина характерна
для ІІІ типу дегенеративно-запальної реакції
(за М. Ф. Камаєвим). На 5-у добу лікування
в цитологічній картині основної групи зберігалась позитивна динаміка у вигляді зменшення кількості поліморфно-ядерних лейкоцитів (75,78±3,79) % та їх дегенеративних форм
(59,83±2,99) %. Спостерігались поодинокі та
невеликі групи одноядерних клітин з тенденцією до подальшої диференціації, серед яких
зустрічались гігантські багатоядерні та тучні
клітини. Достовірно збільшилась кількість фібробластів та макрофагів. Проміжна речовина
мала дрібно-зернистий вигляд за повної відсутності некротичних мас та незначної кількості мікрофлори, тобто, цитограми ІV типу
(регенеративний тип І фази за М.Ф. Камаєвим). У контрольній групі на 5-у добу лікування цитологічна картина характеризувалась
сповільненим очищенням від мікрофлори,
меншим, ніж в основній групі фагоцитозом, зі
збереженням високого відсотку дегенеративних форм нейтрофілів (75,4±3,77) %, елементів тканинного детриту, незначною кількістю
моноцитів та лімфоцитів на фоні грубо зернистої проміжної речовини. Тобто, зберігалась дегенеративно-запальна реакція ІІІ типу
(за М. Ф. Камаєвим).
Гістологічне дослідження тканин ранового
ложа хворих проведено у 18 хворих, 7 жінок та
11 чоловіків. Як в контрольній, так і в основній групах хворих на першу добу лікування
спостерігались некротичні та некробіотичні
зміни тканин, гемоліз еритроцитів, вогнища клітинної інфільтрації полінуклеарними
лейкоцитами на фоні загальної запальноклітинної інфільтрації, що представлена лімфоцитами та гістіоцитарними елементами. Відмічалось також формування мікроабсцесів.
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Questions of surgical infection

Оскільки більшість представлених хворих мали супутню судинну патологію та метаболічні порушення, то також відмічались виражені
склеротичні зміни судин, акантоз, гіперкератоз та папіломатоз. На третю добу лікування
зберігались некротичні зміни в ранових тканинах хворих основної та контрольної груп,
інфільтрація сегментоядерними лейкоцитами
з ділянками фібриноїдного некрозу. Окрім того, в глибоких шарах рани визначалась дифузна помірна запально-клітинна інфільтрація з
переважанням нейтрофільних поліморфноядерних лейкоцитів та вогнищами формування мікроабсцесів. Гістологічні зміни основної
групи хворих характеризувались появою ділянок формування грануляційної тканини, великою кількістю вертикальних судин з лейкоцитарною інфільтрацією інтими, фібробластів.
Вогнищева лімфо-плазмоцитарна інфільтрація свідчила про активізацію місцевої імунної
відповіді. Ознаки неоангіогенезу не виражені,
епітелізація відсутня. У той же час гістологічна картина контрольної групи мала сталий характер, суттєвої гістологічної динаміки
не спостерігалось. Спостерігалось відставання в процесах очищення рани, формуванні
грануляційної тканини, появи фібробластів.
На 5-у добу лікування поверхневий шар рани контрольної групи було представлено некротичними масами просоченими фібрином,
різко інфільтрованими сегментоядерними
лейкоцитами та гемолізованими еритроцитами. Під ними визначалась фібротизована
сполучна та жирова тканина з дифузною помірною запально-клітинною інфільтрацією,
з переважанням нейтрофільних поліморфно-ядерних лейкоцитів. У дрібних артеріях
– крайове стояння лейкоцитів. На межі некротичних мас та життєздатних тканин визначались вогнища формування грануляційної тканини. Ознаки неоангіогенезу не були яскраво виражені, епітелізація відсутня.
В той же час, в основній групі спостерігалось
подальше дозрівання грануляційної тканини,
збільшення кількості фібробластів з активними мітозами, посилення неоангіогенезу та епітелізації.
Для оцінки антибактеріальної ефективності даної методики лікування ми використали,
на наш погляд, три найбільш показові якісні
та кількісні показники мікробіологічного дослідження, проведеного на початку, та через
5 діб після лікування: кількість колонієутворюючих одиниць (КУО), зміну видового складу мікрофлори та зміну чутливості мікрофлори
до антибактеріальних препаратів в мікробіологічних зразках, у яких не відбулось видових змін. Зменшення КУО в різній мірі після
проведеного лікування спостерігалось у 76,9 %
Kharkiv Surgical School

№ 1(82) 2017

випадків, в 15,4 % показники мікробного росту залишились попередніми. У 7,7 % випадків
відмічався ріст КУО в діапазоні від 1×102 до
Ч103. При цьому в контрольній групі спостерігалась наступна тенденція: зменшення росту
КУО відмічалось у 54,5 % випадків, відносна сталість кількості КУО під час лікування
в 26,7 % та збільшення КУО у 18,8 % випадків.
Щодо видового складу основної групи, то найбільш виражені зміни відмічались у хворих,
ранова мікрофлора яких була представлена
двома та більше мікроорганізмами. У близько
80 % таких хворих після лікування при повторному бактеріологічному дослідженні ранового вмісту висівали монокультуру збудника.
У 23,1 % випадків відмічали заміну домінуючого збудника в основному на представників
нозокоміальної групи інфекцій. У той же час,
у хворих контрольної групи з полікультуральним ростом мікрофлори відмічали суттєві відмінності: у 60,1 % видовий склад мікрофлори залишився попереднім, у 12,4 % випадків
відмічалось зникнення супутньої мікрофлори. Зміна збудника достовірно не відрізнялась
від такої в основній групі та становила 26,5 %.
Зміна чутливості до антибактеріальних засобів мікробіологічних зразків з незмінним видовим складом мікрофлори хворих основної
групи деякою мірою корелювала з кількістю
КУО. Так, у 63,8 % випадків вона не змінилась,
у 18,4 % відбулось різнонаправлене підвищення чутливості до одних з одночасним зниженням чутливості до інших антибактеріальних
препаратів. У той же час, у 17,8 % випадків відмічали збільшення резистентності до антибактеріальних засобів мікрофлори, що частково
можна пояснити заміною збудника у мікробіологічних зразках. У контрольній групі у 52,5 %
випадків зміна чутливості до антибактеріальних препаратів не відмічали, у 7,5 % випадків
відбулась різнонаправлена зміна чутливості до
антибактеріальних засобів. У понад 40 % випадків при повторних бакпосівах, спостерігали розвиток малочутливих та резистентних
штамів мікроорганізмів.
Висновки
Проведені дослідження довели ефективність
запропонованого комплексного методу лікування. Це проявлялось у швидшому очищенні
ран від гнійно-некротичних тканин, активізацією фагоцитарної реакції, швидшій зміні
типу цитологічної картини в основній групі у
порівнянні з контрольною. Патоморфологічна
динаміка проявлялась у ранньому утворенні
грануляційної тканини та посиленні імунної
відповіді уражених тканин. Мікробіологічне
дослідження показало значне зниження кількості мікроорганізмів у ранах хворих основної
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групи за відсутності суттєвої зміни чутливості до антибактеріальних препаратів. Запропоноване комплексне лікування дає зменшення
мікробного навантаження на рану, прискорює

її очищення від гнійно-некротичних тканин
та зменшує тривалість запального процесу, зумовлений наявністю мікробних агентів, прискорює загоєння.
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Комплексное лечение
гнойных ран с
использованием
управляемого
повышенного
давления
аэродисперсной
смесью
В. А. Шапринський,
С. С. Скальский

Complex treatment
of purulent wounds
using controlled
overpressure with an
aerosol mixture
V. A. Shaprinsky, S. S. Skalsky

Kharkiv Surgical School

Резюме. Проанализирован опыт лечения 27 больных с гнойными ранами согласно разработанного алгоритма с использованием метода лечения в условиях управляемого повышенного
давления аэродисперсной смесью. Группа сравнения составила
25 больных, которые лечились традиционными методами «под
повязкой». Оценка результатов проводилась с помощью цитологических, морфологических и микробиологических критериев. Проведенные исследования доказали эффективность
предлагаемого комплексного метода лечения. Отмечено более
быстрое очищение ран от гнойно-некротического детрита,
большая активность фагоцитоза в сравнении с контрольной
группой. У больных основной группы наблюдалась раннее
образование грануляционной ткани, значительное уменьшение микробной нагрузки в ране, без существенных изменений
чувствительности микрофлоры к антибактериальным средствам. В итоге это позволило уменьшить длительность воспалительного процесса в ране, ускорить заживление.
Ключевые слова: гнойная рана, местное лечение ран, аэродисперсная смесь.

Summary. The experience of treating of 27 people suffering from
septic wounds according to the established pattern and using the
treatment under conditions of regulating of high pressure with the
help of aerodisperse mixture has been analyzed. The comparison
group consisted of 25 people, who had been treated with conventional
methods “under the bandage”. The results were assessed according
to cytological, morphological and microbiological criteria. The
conducted study proved the efficiency of the offered complex method
of treatment. Much faster wound detersion from puluronectotic
detritus and higher phagocytosis activity in comparison with the
controlled group has been noticed. The patients from the main group
had earlier formation of granulation tissue, a significant reduction
of microbial burden on the wound without significant changes of
vulnerability of bacterial flora to antimicrobial therapy. As a result, it
allowed to reduce the duration of inflammatory process in the wound
and make the process of healing faster.
Keys word: septic wounds, local wound treatment, aerodisperse
mixture.
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Загальні принципи діагностики, лікування
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Резюме. Не так вже зрідка доводиться зустрічатися з атиповими проявами холедохолітіазу (ХДЛ), що спричиняє діагностичні помилки, а запізнене виявлення ускладнених форм,
значно погіршує результати лікування. Проблема покращення
результатів хірургічного лікування атипового ХДЛ залишається важливою та актуальною. Це потребує удосконалення
способів діагностики та оперативних втручань, що спрямовані
на запобігання розвитку післяопераційних ускладнень, насамперед, післяопераційного перитоніту, пошуку відповідей
на незрозумілі та невирішені питання. У статті проаналізовано результати хірургічного лікування 65 хворих на атиповий
ХДЛ. Вивчені фактори ризику, розроблені загальні принципи
діагностики, лікування та профілактики післяопераційного
перитоніту.
Ключові слова: атиповий холедохолітіаз, хірургічне лікування,
профілактика, післяопераційний перитоніт.

Вступ
Кожного року захворюваність на жовчнокам’яну хворобу (ЖКХ) у всьому світі прогресивно збільшується. Вона спостерігається
у кожного десятого жителя, а холідохолітіаз
(ХДЛ) зустрічається в 5–8 % випадків [2, 6, 7].
Проблема поліпшення результатів хірургічного лікування ХДЛ до теперішнього часу залишається важливою та актуальною [5, 7, 8, 10].
Разом із хворими, що мають більш менш типову картину ЖКХ, значно збільшилася кількість пацієнтів з атиповим її перебігом. Частота атипового ХДЛ варіює в межах від 4 до
17,3 % [1, 4, 5]. Під атиповим ХДЛ мають на
увазі відсутність одного або декількох типових
ознак цього захворювання: нападоподібного
болю у правім підреберрі, механічної жовтяниці, холангіту, а також розширення діаметру
загальної жовчної протоки (ЗЖП) при ультразвуковому дослідженні (УЗД) [1, 4, 10].
Несвоєчасна діагностика, зокрема через атипові прояви захворювання, в 10,7–39 % призводить до різних ускладнень, в тому числі і до
післяопераційного перитоніту [1, 2, 8, 9]. Це
диктує необхідність виявлення факторів ризику та удосконалення способів діагностики,
лікування та профілактики післяопераційного
перитоніту.
Матеріали та методи досліджень
Нами вивчено результати хірургічного лікування 65 хворих на атиповий ХДЛ, що склало
13,8 % від загальної кількості хворих на ХДЛ:
жінок – 50, чоловіків – 15. Хворі віком понад
60 років склали 56,7 %. У 52 пацієнтів виявлено інші супутні захворювання: атеросклероз,
28

ожиріння, виразкова хвороба шлунку та інші.
Усім хворим у строки перших діб лікування в
клініці виконано первинну ультрасонографію
(УЗД), яка грала роль скринінгу для проведення магнітно-резонансної томографії (МРТ) або
комп’ютерної томографії (КТ).
У 37 хворих захворювання виявлялось переважно у вигляді вегето-судинної та нейроциркуляторної дистонії (астеновегетативна форма). При цьому болючість у правім підреберрі
супроводжувалась головним болем, підвищеною втомлюваністю, нестабільністю артеріального тиску. На електрокардіограмі (ЕКГ)
відсутня органічна патологія.
У 18 хворих відмічено кардіобіліарну форму захворювання: болі у правім підреберрі та
в серці, серцева аритмія, задишка. На ЕКГ в
них мали місце різноманітні порушення ритму
функціонального характеру. Пацієнти до початку захворювання не перебували під наглядом кардіолога.
У 10 пацієнтів хвороба перебігала у вигляді
гепаторенальної форми. Хворі скаржились на
нападоподібні болі в попереку, субфебрильну
температуру. При УЗД сечових шляхів органічної патології не виявлено.
Результати досліджень та їх обговорення
Протягом перших трьох діб від початку захворювання в клініку госпіталізовано 77,4 %
хворих. При госпіталізації діагноз гострого холециститу встановлено у 68,4 % пацієнтів із
АХДЛ. Усім досліджуваним хворим проводився посів жовчі та ексудату черевної порожнини
на стерильність. У 30 % пацієнтів жовч із холедоху була інфікована. Найчастіше з жовчі виХарківська хірургічна школа
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сівали кишкову паличку, стафілокок, стрептокок. Кількість інфікованих ускладнень значно
переважала серед хворих з інфікованою жовчу,
ніж із стерильною.
В ексудаті з черевної порожнини переважно
висівали кишкову паличку, золотистий стафілокок та ентерокок. Переважну частину мікроорганізмів висівали в різноманітних асоціаціях, складаючи від 2 до 5 видів бактерій. Вид
мікробів, їх кількість, вірулентність, наявність
мікробних асоціацій, важка супутня патологія
здебільшого визначають клінічний перебіг захворювання. Збудники перитоніту часто визначаються різновидами вищеперерахованих
бактерій, які виділяються в критичних титрах
(105 та більше мікробних клітин в 1 мл досліджуваного матеріалу) з наявністю патологічних ознак та визначеною вірулентністю.
Для візуалізації патології жовчних проток
проводили малоінвазивні методики діагностики МРТ та КТ. МРТ виконано 22 пацієнтам (17 жінок та 5 чоловіків) із атиповим ХДЛ.
Конкременти жовчних проток на МР-зображеннях візуалізувались у вигляді поодиноких
та множинних дефектів наповнення з втратою
МР-сигналу від них на фоні яскравого сигналу
від оточуючої жовчі. Загальна жовчна протока
(ЗЖП) була дилятована у 15 пацієнтів, нормального діаметру — у 7.
КТ виконували 15 хворим (жінок – 10, чоловіків – 5) з відсутністю больового синдрому
за наявності жовтяниці (безбольова жовтушна
форма). У всіх пацієнтів виявлено ознаки механічної жовтяниці.
Післяопераційний перитоніт виник у 7 хворих похилого віку після таких операцій: холецистектомія, холедохолітотомія, холедохостомія за А. В. Вишневським — 3, холецистектомія, холедохолітотомія, холедоходуоденостомія
— 4. У 4 випадках операція була невідкладною,
в 3 – плановою.
Аналізуючи випадки післяопераційного перитоніту, звертає на себе увагу недооцінка його етіологічних чинників та факторів ризику.
Найважливіше значення мали наступні етіологічні фактори: прогресування основного захворювання, що обумовлене пізньою госпіталізацією; наявність 3-5 супутніх захворювань,
різке зниження імунологічної реактивності
хворого, використання очікувальної тактики
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при незрозумілому діагнозі, розширення обсягу операції; високий ступінь оперативного ризику. Лікувально-тактичних помилок було 4,
діагностичних – 2, лікувально-технічних – 1.
Розроблені основні принципи лікування та
профілактики перитоніту у хворих на атиповий ХДЛ: визначення загального та місцевого
імунітету; визначення ступеню важкості хворого з використанням розроблених нами комп’ютерного, імунологічного та біоритмологічного прогнозування, визначення до-, підчас
та після операції виду мікрофлори та чутливості до антибіотиків; оптимізація хірургічної
тактики при ХДЛ з використанням у важких
хворих інструментальної декомпресії біліарного тракту на першому етапі з подальшою радикальною операцією; використання методів
екстракорпоральної детоксикації, гіпербаричної оксигенації, антиоксидантного лікування у
пацієнтів із жовтяницею, особливо у поєднанні з холангітом; пріоритетність біліодигестивних анастомозів із прецизійною технікою над
іншими методами завершення холедохотомії;
комплексна антибактеріальна терапія до- та
підчас операції; імунокорегуюче лікування
шляхом місцевого та загального використання
імуномодуляторів; інтенсивна антибактеріальна терапія біліарного тракту.
Висновки
Велике практичне та теоретичне значення
має вивчення факторів ризику, як чинників
виникнення післяопераційного перитоніту.
Звісно, що при високому ризику частота виконання релапаротомії в 3–4 рази більше, ніж
при низькому ризику.
Серед факторів ризику у хворих визначено:
похилий та старечий вік, ступінь важкості патологічного процесу, пізня госпіталізація хворих, тривале та травматичне оперативне втручання, вид знеболювання, ожиріння та інші
важкі супутні захворювання.
Кількість інфекційних ускладнень і летальність значно вище серед хворих з інфікованою
жовчю, ніж із стерильною.
Профілактичні заходи спрямовані на усунення негативного впливу факторів ризику, проведення адекватної передопераційної підготовки, кореляція порушень гемостазу організму,
виконання оптимального обсягу операції.
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Резюме. Не так уже и редко приходится сталкиваться с атипичными проявлениями холедохолитиаза (ХДЛ), что влечет
за собой диагностические ошибки, а запоздалое выявление
осложненных форм, значительно ухудшает результаты лечения. Проблема улучшения результатов хирургического лечения атипичного ХДЛ остается важной и актуальной. Это
требует усовершенствования способов диагностики и оперативних вмешательств, направленных на предотвращение
развития послеоперационных осложнений, вчастности, послеоперационного перитонита, поиска ответов на непонятные
и нерешенные вопросы.
В статье проанализированы результаты хирургического лечения 65 пациентов с атипичным ХДЛ. Изучены факторы
риска, разработаны общие принципы диагностики, лечения
и профилактики послеоперационного перитонита.
Ключевые слова: атипичный холедохолитиаз, хирургическое
лечение, профилактика, послеоперационный перитонит.

Summary. Atypical variants of choledocholithiasis are not very
rare. It leads to diagnostic errors and late exposure of the complicated
forms of choledocholithiasis considerably worsens the results of
medical treatment. The problem of improving the results of surgical
treatment of the atypical forms of choledocholithiasis is important
and actual. It dictates the necessity of improvement of the methods of
diagnostics and surgical operations, searching the answers for unclear
and unsolved questions.
In the article the results of surgical treatment 65 patients by
atypical choledocholithiasis are presented. Risk factors have been
examined. General principles of diagnostics, treatment and prevention
postoperative peritonitis have been developed.
Key words: atypical choledocholithiasis, surgical treatment, prevention,
postoperative peritonitis.
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Questions of surgical infection

А. Ф. Гринчук,
Ф. В. Гринчук,
І. Ю. Полянський

ОБ’ЄКТИВНА ДІАГНОСТИКА ПОШИРЕНОСТІ
ГОСТРОГО ПЕРИТОНІТУ

Буковинський державний
медичний університет,
м. Чернівці

Резюме. В експерименті на 20 щурах з моделями перитоніту
і в клінічних умовах у 28 хворих на гострий перитоніт вивчено зміни ширини зони розсіювання лазерного променя з довжиною хвилі 0,63 мкм парієтальною очеревиною. Виявлено,
що ширина зростає при перитоніті, але абсолютні показники
мають видову й індивідуальну мінливість. Співвідношення
ширини зони розсіювання досліджуваної та здорової ділянок
очеревини зростає у 1,5-2 рази при асептичному перитоніті та
понад 2 рази — при септичному і не залежить від індивідуальних особливостей. Застосування даного критерію в клінічних
умовах дозволяє об’єктивно визначати поширеність перитоніту.
Ключові слова: перитоніт, діагностика, поширеність перитоніту.
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Вступ
Розмежування форм поширеного перитоніту
залишається дискутабельним питанням. Частина дослідників виділяють дифузний, розлитий і загальний перитоніт [1, 3], натомість,
частою є думка про доцільність виокремлення
лише двох його видів - дифузного і загального
[8, 9], хоча окремі автори взагалі не розділяють поширений перитоніт на форми [7]. При
цьому прихильники різних підходів наводять
достатньо переконливі аргументи на користь
своїх поглядів. Каменем спотикання є оцінка
наявності запального процесу в певних ділянках очеревини, що визначається виключно візуальним способом, суб’єктивізм якого, певно,
й залишає простір для неоднозначних трактувань.
Водночас, оцінювання поширеності має не
стільки академічне, скільки практичне значення, оскільки є однією з підвалин визначення
тяжкості перитоніту, яка, в свою чергу, суттєво
визначає тактику лікування. Отож, створення
можливості об’єктивної оцінки може покласти край суперечкам і дозволить обґрунтовано
визначити форму перитоніту, призначати обсяг лікування та коректно порівнювати його
результати.
Мета досліджень
Розробка способу об’єктивної оцінки поширеності перитоніту, шляхом визначення змін
оптичних властивостей очеревини.
Матеріал та методи досліджень
Об’єктом експериментальних досліджень були 20 білих нелінійних щурів масою 180-200
г. У половини тварин (1 група) моделювали
асептичний перитоніт шляхом інтраперитонеKharkiv Surgical School
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ального уведення стерильної жовчі [4], у решти
(2 група) уводили 20 % суміш автокалу [5].
Перед моделюванням перитоніту (контроль),
через 6 і 12 год після його ініціації визначали
ширину зони розсіювання (ШЗР) лазерного
променя на парієтальній очеревині. Вимірювання проводили роздільно у передніх та задніх квадрантах черевної стінки, після чого
шматки очеревини забирали для гістологічного дослідження.
У клініці обстежено 28 хворих. Місцевий
перитоніт діагностовано у 12 випадках, дифузний — у 9, розлитий — у 7 випадках. Серозний
ексудат виявлено у 7 хворих, гнійний — у 9,
у решти - змішаний.
Для визначення ширини зони розсіювання
використовували монохроматичний лазерний
промінь з довжиною хвилі випромінювання
0,63 мкм. Опромінення очеревини проводили
з відстані 30 см.
Результати досліджень та їх обговорення
В експерименті при контрольних вимірюваннях ШЗР на різних ділянках очеревини
суттєво не відрізнялась (табл.). Через 6 год з часу моделювання перитоніту в обох групах тварин ШЗР статистично істотно перевищувала
контрольну, а показники у 2 групі переважали. При гістологічному дослідженні очеревини
у тварин 1 групи виявлено ознаки асептичного
серозного запалення без поширення на підлеглий м’яз. У тварин 2 групи відмічено ознаки
гнійного запалення і запальні зміни у підлеглому м’язі.
Через 12 год у тварин 1 групи ШЗР статистично істотно зростала. У 2 групі параметри
показника суттєво не змінились. Значних відмінностей між дослідними групами не було.
При гістологічному дослідженні у тварин обох
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Таблиця

Показники ширини зони розсіювання (мм) парієтальною очеревиною лазерного променя
№ з/п
1
2
3
4
5

Група
Контроль
Перша 6 год
Друга 6 год
Перша 12 год
Друга 12 год

Місце вимірювання
Лівий передній
Правий задній
квадрант
квадрант
5,3±0,37
5,9±0,31
8,8±0,58**
9,2±0,20**
11,6±0,37**, 1-3**
12,0±0,31**, 1-3**
11,9±0,58, 2-4**,1-4**
11,5±0,50, 2-4**,1-4**
11,7±0,86, 1-5**
11,8±0,35, 1-5**

Правий передній
квадрант
5,9±0,18
9,4±0,40 **
11,8±0,37 **, 1-3**
10,5±0,40 2-4*,1-4**
11,9±0,25, 1-5**

Лівий задній
квадрант
5,4±0,50
8,6±0,24**
11,6±0,86**, 1-3**
11,8±0,20, 2-4**,1-4**
11,3±0,50, 1-5**

Примітка: * — коефіцієнт вірогідності p між прилеглими і зазначеними групами спостереження < 0,05,**
— < 0,01 (наведені тільки статистично істотні відмінності).

груп спостерігались ознаки гнійно-фібринозного запалення очеревини і підлеглого м’язу.
Це свідчить, що у тварин 1 групи в цей період
запальний процес набуває гнійного характеру,
що пояснюється впливом мікрофлори, джерелом якої стає просвіт кишок [4]. У тварин 2
групи спостерігається триваючий запальний
процес.
Аналізі співвідношення параметрів абсолютних показників ШЗР ураженої ділянки
очеревини до здорової виявив (рис. 1), що параметри такого відносного показника статистично істотно відрізняються за умов жовчного
2,42,4

та калового перитоніту впродовж перших 6 год.
Через 12 год досліджені відносні показники
практично не відрізняються.
У клінічних умовах абсолютні показники
ШЗР на незміненій очеревині були статистично істотно меншими, ніж при перитоніті
(рис. 2). Чітких закономірностей, пов’язаних з
різними його формами не було, хоча за наявності гнійного запалення ШЗР була найбільшою.
Суттєвих статистичних відмінностей відносного показника при місцевому, дифузному
та розлитому перитоніті не було (рис. 3). Най*,1-3**,1-3*
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Рис. 1. Показники відношення ширини зони розсіювання лазерного променя ураженої очеревини до здорової очеревини:
1 — перша група 6 год, 2 — друга група 6 год, 3 — перша група 12 год, 4 — друга група 12 год

Примітка. * коефіцієнт вірогідності p між прилеглими і вказаними групами < 0,05 (наведені тільки статистично істотні відмінності).
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Рис. 2 Показники ширини зони розсіювання лазерного променя парієтальною очеревиною при різних формах гострого
перитоніту
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Рис. 3 Відношення показників ширини зони розсіювання лазерного променя запально зміненою та незміненою очеревиною до при різних формах гострого перитоніту

вищі значення спостерігались при гнійному
перитоніті.
На оптичні характеристики тканин впливають численні чинники — кровонаповнення,
набряк, некроз тощо [2, 6]. Проведені дослідження засвідчили, що ШЗР лазерного променя очеревиною змінюється, залежно від наявності та характеру її запалення. При асептичному перитоніті спостерігається діагностично
значиме зростання показників. Водночас, абсолютні параметри мають видову та локальну
мінливість, а також можуть залежати від низки
інших факторів (освітленість, відстань до джерела випромінювання тощо) [2]. Параметри
відношення ШЗР ураженої ділянки очеревини до здорової не залежать від індивідуальних
особливостей і статистично істотно зростають
у 1,5–2 рази вже за наявності асептичного перитоніту, й більше, як вдвічі при септичному
перитоніті.
Результати клінічних спостережень підтвердили дані експериментів щодо можливості усунення індивідуальної та видової мінливості
абсолютних параметрів ШЗР застосуванням
відносного критерію. Найнижчі його показники спостерігались за наявності серозного
ексудату і при місцевому перитоніті, тобто
в початковий період, коли запалення часто
має асептичний характер [1, 5]. У випадках
поширеного перитоніту, наявності змішаного та гнійного ексудату параметри відносного
критерію зростали.
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У представлене дослідження цілеспрямовано
включені хворі лише з двома формами поширеного перитоніту, наявність яких визнається всіма авторами. Водночас, за умов ймовірного загального перитоніту діагностика дещо
відрізняється, оскільки здорова (контрольна)
ділянка очеревини практично відсутня. Діагностичним критерієм в таких випадках слугує
відсутність значних змін ШЗР на досліджуваних ділянках очеревини, порівняно з візуально
зміненою, втягненою у запальний процес.
Отже, викладене свідчить, що застосування
запропонованого оціночного критерію дозволяє об’єктивно визначати поширеність перитоніту, усувати недоліки візуального оцінювання.
Висновки
При перитоніті збільшується ширина зони
розсіювання лазерного променя на парієтальній очеревині, одначе абсолютні параметри
показника характеризуються індивідуальною
та видовою мінливістю. Співвідношення показників ширини зони розсіювання лазерного променя досліджуваною і здорової ділянок
очеревини зростає у 1,5–2 рази за умов асептичного перитоніту і понад 2 рази за умов септичного перитоніту, а параметри такого оціночного критерію не залежать від індивідуальних та інших особливостей. Застосування
даного критерію в клінічних умовах дозволяє
об’єктивно визначати поширеність перитоніту.
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Резюме. В эксперименте на 20 крысах с моделями перитонита и в клинических условиях у 28 больных с острым перитонитом изучены изменения ширины зоны рассеивания
лазерного луча с длиной волны 0,63 мкм париетальной брюшиной. Выявлено, что ширина увеличивается при перитоните, но абсолютные показатели имеют видовую и индивидуальную изменчивость. Соотношение ширины зоны рассеивания исследуемого и здорового участков брюшины возрастает
в 1,5-2 раза при асептическом перитоните и более чем в 2 раза — при септическом и не зависит от индивидуальных особенностей. Применение данного критерия в клинических условиях позволяет объективно определять распространенность
перитонита.
Ключевые слова: перитонит, диагностика, распространенность перитонита.

Summary. The change of laser beam scattering width zone with
the wave length of 0.63 microns by parietal peritoneum has been
studied in an experiment on 20 rats with peritonitis modelled and
on 28 patients with acute peritonitis in clinic. It was determined
that, the width increases within peritonitis, but the absolute figures
have a species and individual variability. The scattering zone width
correlation of the studied and the normal peritoneum area goes
1,5-2 times higher within aseptic and over twice - within the septic
one, does not depend on individual specifications though. The usage
of this criterion in clinic allows the peritonitis spread determining
objectively.
Key words: peritonitis, diagnostics, peritonitis spread.
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О перспективах модификации
аппликационных углеродных сорбентов
ионами металлов в лечении раневой
инфекции
Резюме. В работе рассмотрены особенности взаимодействия
цинк- и медьсодержащих углеродных материалов с некоторыми представителями патогенной микрофлоры, способной вызывать раневую хирургическую инфекцию. Установлено, что
сорбенты, содержащие ионы меди и цинка в концентрации
0,025–2,5 мэкв/г, обладают высоким сорбционно-бактерицидным эффектом, в отличие от немодифицированных углей,
взаимодействие которых с микрофлорой ограничивается адгезией последней на сорбенте.
Ключевые слова: углеродные металлсодержащие сорбенты,
патогенная микрофлора, адгезия микроорганизмов.

Введение
В современной хирургической практике
применение аппликационных сорбционных
материалов в лечении раневого процесса приобретает всё большее значение. Однако большинство сорбентов, в частности тканевые
углеродные, не обладают достаточно выраженными бактерицидными свойствами по отношению к сорбированными на них микробными клетками, что приводит к формированию
локального инфектонного эффекта на границе
сорбента и раневой поверхности. Для обеспечения бактерицидности сорбционных материалов в их структуру вводят антибиотики. Вместе с тем, на фоне нарастающей полиантибиотико-резистентности подобная модификация
аппликационных сорбентов представляется
сомнительной. Наиболее перспективным направлением обеспечения отчётливого сорбционно-бактерицидного действия аппликационных углеродных сорбентов является включение в их структуру ионов металлов. Учитывая
особенности механизма бактерицидного действия ионов металлов исключается проблема
развития устойчивости раневой инфекции к
последним. Ранее выполненные нами исследования показали, что наиболее эффективны в
отношении современных возбудителей хирургической инфекции ионы меди и цинка [1, 2].
Цель работы
Изучение сорбционно-бактерицидного действия угольных материалов, модифицированных ионами меди и цинка.
Материалы и методы исследований
В работе использовали 24-часовые культуры
Staphylococcus aureus 209, Pseudomonas aeruginosa
103 и Escherichia coli 41, выращенные на агаризованных питательных средах. Колонии микроорганизмов смывали с пластин изотоничесKharkiv Surgical School
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ким раствором хлористого натрия, двукратно
отмывали и готовили суспензию, содержащую
109 микробных клеток на 1 мл.
Сорбционный угольный материал СКН
и КАУ представлял собой сферы и бесформенные конгломераты диаметром до 0,5 мм.
В экспериментах использовали угли, имеющие в поверхностном слое кислородсодержащие функциональные группы, а также ионы
Cu+2 и Zn+2 в концентрации 2,5-0,025 мэкв на
1 г материала.
С целью определения оптимальных бактерицидных концентраций материалов, включаемых в сорбционный материал, предварительно
методом серийных разведений изучали действие различных концентраций (0,1-25 мг/мл)
солей меди и цинка (CuCl2, ZnCl2) в физиологическом растворе на жизнеспособность исследуемых микроорганизмов.
Для определения уровня сорбции микроорганизмов на угольных материалах последние
стерилизовали, расфасовывали по 0,5 см3 во
флаконы, куда вносили 0,75 мл суспензии микроорганизмов (109 микробных клеток). Сорбцию проводили при температуре 4 °С в течение 1 ч при слабой вибрации флаконов. Далее
во флаконы вносили 10 мл забуфернного физиологического раствора рН 7,2, взбалтывали, центрифугировали в течение 10 мин при
1000 об/мин для осаждения сорбента. Надосадочную жидкость высевали на агаризованные
питательные среды Эндо и желточно-солевой
агар в зависимости от вида взятых в опыт
микроорганизмов. Опытным путём подбирали такие концентрации и объём засеваемого
материала, чтобы число выросших колоний не
превышало 200-300 на пластине. Контролем
служил аналогичный объём суспензии микроорганизмов без угольных материалов.
Результаты оценивали, исходя из разницы
контрольных и опытных посевов в пересчё35
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те на количество сорбированных микробных
клеток в 1 см3 сорбционного материала по
формуле:
N= (K-O)/A,
где N – сорбционная активность углей, (К-О)
– количество сорбированных на угле микробных клеток, А – объём взятого в опыт угольного материала.
Далее сорбент с адгезированными на нём микробными клетками шестикратно отмывали забуференным физиологическим раствором c рН=7,2
и элюаты высевали на агаризованные среды.
Бактерицидный эффект наблюдали при последеющем помещении отмытого сорбента в МПБ.
Инфекционогенность возбудителей, сорбированных на угольных материалах, определяли по уровню колонизации тканей на модели
изолированного фрагмента кишечника белых
беспородных крыс. Фрагменты отмывали физиологическим раствором, лигировали с одной
стороны. В просвет количественно вводили
суспензию угольного материала СКН-1 (размер частиц до 500 мкм) с сорбированным на
нём заданным количеством клеток E. сoli 41.
Затем накладывали вторую лигатуру. Контролем служили фрагменты кишечника аналогичной длины с введённой в них суспензией
E. сoli с той же концентрацией, что и в опыте
без сорбента.
С целью исключения размножения микроорганизмов опыты по адгезии проводили при
температуре 4 °С в течение 30 мин. Лигатуры
снимали, фрагменты кишечника промывали
забуференным физиологическим раствором
рН 7,2, гомогенизировали, разводили до посевной концентрации и высевали на пластины агара Эндо, дифференцируя таким образом сорбированные на поверхности слизистой микроорганизмы от несорбированных.
Результаты оценивали по разнице выросших
колоний в опытных и контрольных посевах в
колониеобразующих единицах на 1 см3 слизистой поверхности кишечника.
Результаты исследований и их обсуждение
Изучение влияния солей CuCl2 и ZnCl2
в убывающих концентрациях на рост E. сoli
показало, что хлорид меди в концентрации
0,4 мг/мл, а хлорид цинка в концентрации
1,5 мг/мл не оказывают заметного влияния на
размножение бульонной культуры E. сoli 41.
Пороговыми ингибирующими концентрациями явились: для соли меди – 0,7-1,0 мг/мл,
для соли цинка – 4,0-15,0 мг/мл. Данные этих
опытов послужили основанием для включения
в структуру сорбентов ионом меди и цинка
в диапазоне концентраций, включающем пороговые значения для солевых растворов, —
80-0,6 мг/мл (2,5-0,25 мэкв на 1 г сорбента).
36

Изучение сорбции микроорганизмов показало, что окисленные угольные материалы типа СКН-1, не модифицированные металлами
и широко используемые в медицине, в значительной степени (от 5,4×108 до 7,1×108 микробных клеток на 1 г сорбента) сорбируют E. сoli и
P. аeruginosa. Уровень сорбции St. aureus сравнительно невысок и составляет 1,9×108 микробных клеток на 1 г сорбента. Необходимо отметить, что угли без кислородо-содержащих
групп обладают большей сорбционной активностью в отношении этого микроорганизма –
в среднем 6,4×108 микробных клеток на 1 г сорбента. Введение в СКН-1 ионов меди в концентрации 2,5 мэкв/г позволяет практически
полностью сорбировать микробные клетки из
суспензии (7,5×108 микробных клеток на 1 г сорбента). Снижение концентрации ионов меди
до 0,025 мэкв/г можно считать обоснованным
для неокисленных образцов. На окисленных
образцах с включенными в структуру ионами
меди уровень сорбции E. сoli и P. аeruginosa
несколько снижен по сравнению с образцами
СКН-1, не содержащими в своём составе ионов
меди. Представляется интересным, что, в отличие от окисленных медьсодержащих образцов
СКН-1, обладающих сравнительно низким
уровнем сорбции в отношении St. aureus, окисленные угли с ионами цинка характеризуются
высокой сорбционной активностью в отношении этого микроорганизма (100 % — при концентрации Zn2+ 2,5 мэкв/г и 97,1% — при концентрации Zn2+ 0,25 мэкв/г). В то же время введение
в угольный образец СКН-1 ионов цинка приводит к некоторому снижению уровня сорбции
E. сoli и P. аeruginosa по сравнению с контрольным образцом, особенно при малых концентрациях металла (0,025 мэкв/г).
В последние годы повышенное внимание
уделяется угольным сорбционным материалам типа КАУ (косточковый активированный
уголь), как более дешёвым природным материалам. Окисленная форма образца КАУ-1, не
модифицированная ионами металлов, имеет
достаточно высокую сорбционную активность
в отношении исследуемых микроорганизмов,
достигающую 7,5×108 микробных клеток на
1 г сорбента. Неокисленные образцы КАУ характеризуются меньшим уровнем сорбции по
сравнению с неокисленными СКН-1 и окисленными КАУ-1. Модификация косточковых
углей ионами меди обеспечивает высокий сорбционно-бактерицидный эффект у всех взятых в опыты образцов. При этом оптимальной концентрацией ионов меди можно считать
0,25 мэкв на 1 г сорбента, так как показатели
уровня сорбции в этом случае варьирует в пределах от 72 до 100 %. Необходимо отметить, что
ионы меди в этих образцах менее эффективны
Харківська хірургічна школа
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в отношении St. aureus, чем ионы цинка. Сорбционно-бактерицидный эффект косточковых
углей с концентрацией ионов цинка 0,25 мэкв/г
остаётся высоким для всей взятой в опыт микрофлоры.
Обнаруженные различия в уровнях сорбционного взаимодействия у различных образцов
с конкретными культурами микроорганизмов
позволяют предположить возможность направленного применения модифицированных
угольных материалов.
Все угольные материалы, содержащие ионы
меди и цинка, в отличие от немодифицированных, оказывают отчётливое деструктивное
действие на бактериальные клетки, что подтверждается отсутствием роста микроорганизмов в посевах элюатов при внесении образцов
углей с сорбированными клетками в мясопептонный бульон.
Благодаря способности угольных металлсодержащих сорбентов разрушать сорбированные микробные клетки и одновременно сорбировать их токсины эти материалы могут быть
использованы в медицине. Для доказательства этого тезиса нами проведено сравнительное изучение уровня колонизации слизистой
оболочки кишечника белых крыс культурой
E. сoli, сорбированной на немодифицированный и медьсодержащих углях типа СКН-1.
Введение суспензии медьсодержащих углей
с сорбированными в них клетками E. сoli 41
в полость переживающего фрагмента кишеч-

ника усиливает уровень колонизации по сравнению с контролем в 10-16 раз. Если принять
уровень колонизации слизистой кишечника
бактериями E. сoli, введёнными без сорбента, за 1, то величина колонизации для металлосодержащих углей равна 0, для немодифицированных неокисленных СКН-1 – 11,2+1,8.
Таким образом, можно предположить, что использование сорбционных материалов, не обладающих бактерицидными свойствами, будет
способствовать адгезионному процессу возбудителей на тропных ему тканях.
Выводы
Проведенные исследования показали, что
ионы меди и цинка являются перспективными
при модификации ими угольных материалов с
целью придания им бактерицидных свойств.
Полученные предварительные результаты применения аппликационной сорбции для лечения экспериментальной гнойной раны у белых
беспородных крыс с использованием металлосодержащих сорбентов показали отсутствие
какого-либо общерезорбтивного токсического
воздействия ионов меди и цинка на организм
животных. Поскольку в настоящее время существуют разнообразные формы углеродных
сорбентов (от бесформенных конгломератов
до волокнистой структуры), имеется реальная
перспектива применения металлосодержащих
сорбентов для аппикационной сорбции в хирургической практике.
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Резюме. У роботі розглянуто особливості взаємодії цинк- та
мідьвмістких вуглецевих матеріалів з деякими представниками патогенної мікрофлори, що здатна визивати ранову хірургічну інфекцію. Встановлено, що сорбенти, які містять іони
міді та цинку в концентрації 0,025-2,5 мекв/г, мають високий
сорбційно-бактеріцидний ефект, на відміну від немодифікованого вугілля, взаємодія якого з мікрофлорою обмежується
адгезією останньої на сорбенті.
Ключові слова: вуглецеві металовмісні сорбенти, патогенна
мікрофлора, адгезія мікроорганізмів.

Summary. Peculiarities of interaction of zinc and copper-containing
carbon materials with certain agents of pathogenic microflora that are
able to cause the wound infection have been studied. It is established
that sorbents with zinc and copper ions in the concentration 0,0252,5 Meg/g have high sorbtional-bactericide effect unlike the nonmodified carbons interaction of which with microflora is limited only
by adhesion on the sorbent.
Key words: carbon metal-containing sorbents, pathogenic microflora,
adhesion of microorganisms.
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ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО
ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ПЕРИТОНІТУ
Резюме. Наведено аналіз клініко-імунологічного обстеження 49 хворих на різні форми перитоніту. Доведено, що в умовах
виснаження функціональної здатності захисних механізмів та
вторинного імунодефіциту у хворих з ІІІ-Б, ІV ступенем тяжкості перитоніту, проведення імуностимуляції є недоцільним.
З метою корекції вторинного імунодефіциту в комплексному
лікуванні обґрунтовано введення плазми донорів-реконвалесцентів, що перехворіли на гострий перитоніт.
Ключові слова: перитоніт, титр специфічних антитіл, вторинний імунодефіцит.

Вступ
Ефективність лікування гострого занедбаного перитоніту багато в чому визначається
адекватністю застосованих лікувальних підходів. [2, 3, 8, 10]. Але, не дивлячись на те, що
сучасний етап розвитку клінічної хірургії характеризується суттєвим прогресом технологічного та інноваційного рівня оперативних
технологій, ці досягнення суттєво не вплинули на показники загальної та післяопераційної летальності хворих з розповсюдженим
гнійним перитонітом [6, 9]. Загрозу прогресування синдрому поліорганної дисфункції,
що виникає на тлі ендогенної токсемії та ентеральної недостатності, неможливо зупинити сучасними антибіотиками та протизапальними засобами. Постійна активація факторів неспецифічної відповіді [4], що зумовлена
перманентними змінами мікробних чинників,
негативний вплив токсичних речовин на імунокомпетентні структури, заважають розвитку адекватної імунної відповіді. Порушується
антиінфекційний захист. У підсумку виникає
вторинний імунодефіцит – фаза імунопаралічу, що підсилює ендотоксикоз унаслідок як
зростання кількості, активності й агресивності мікрофлори, так і зниження ефективності
знешкодження токсинів [5, 6]. Все це зумовлює
актуальність досліджень корекції вторинного імунодефіциту у хворих на розповсюджені
форми перитоніту.
Мета досліджень
Розробити та обґрунтувати методи корекції
порушень рівня специфічних антитіл проти
хірургічної мікрофлори у комплексному лікуванні хворих на різні форми гострого гнійного
перитоніту.

ні на дві групи, залежновід розповсюдженості та тяжкості перебігу перитоніту. У І групу
(n=16) увійшли хворі на дифузний перитоніт
(МІП<20), у ІІ групу (n=33) хворі на розлитий
перитоніт (МІП 21-30), яким застосовувалась
імуномоделююча терапія. Друга група вміщувала наступні підгрупи: ІІ А (n=13) – застосовували імуномодулятор імунофан; ІІ В (n=20) –
застосовували пасивну імунотерапію, з них
12 хворим переливали плазму від донорів-реконвалесцентів, що перехворіли на гострий
перитоніт, а 8 хворим переливали плазму від
здорових донорів.
За ступенем тяжкості перебігу 7 хворих булоз
ІІ ступенем тяжкості; 19 – з III А ступенем і 23 –
з III Б ступенем, за класифікацією Б. О. Мількова та співавт. [1]. Тяжкість перитоніту оцінювали за Мангеймським перитонітним індексом (МПІ) (M. M. Linderetal et al., 1987). Для
оцінки порушень імунної системи використовували універсальний метод оцінки імунних
розладів – формулу імунних розладів (ФРІС)
[7]. Оцінку імунного статусу проводили за загально-прийнятими методиками. Так, вивчення титру специфічних антитіл проти ешерихій,
клебсієл, псевдомонад, стафілококу, бактероїдів, пептококів визначали шляхом постановки
розгорнутої реакції аглютинації по загальноприйнятій методиці (М.О. Біргер, 1982). Для
характеристики перитоніту з позицій розвитку системного запалення нами застосовано
концепцію перитоніту як абдомінальної форми сепсису, для оцінки якої використано критерії синдрому системної запальної відповіді
(SIRS), які запропоновані на Погоджувальній
конференції в Чикаго в 1991 року. Статистичну
обробку даних проводили за допомогою комп’ютерних програм «Statgraphics» та «Exсel 7.0»

Матеріали та методи досліджень
Матеріал дослідження становили 49 хворих
на розповсюджений гострий перитоніт. Серед них було чоловіків – 21 (42,9 %), жінок –
28(57,1 %), віком від 23 до 82 років (середній
вік – (54,61±4,63) роки). Пацієнти розподіле-

Результати досліджень та їх обговорення
На основі клініко-імунологічних обстежень
пацієнтів І групи, встановлено, що перебіг післяопераційного періоду у хворих оперованих
з приводу дифузного перитоніту (МПІ≤20) характеризується І ступенем імунних розладів
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та супроводжується активацією імунокомпетентних клітин з формуванням адекватної
ефективної клітинної та гуморальної імунної відповіді. Відсутність ускладнень у післяопераційному періоді у досліджених хворих,
не передбачає потреби у застосуванні імуномодулюючої терапії або у використанні пасивної
імунотерапії.
У хворих ІІ групи з розлитим перитонітом(МПІ 21-30) виявили ознаки комбінованого вторинного імунодефіциту (ІІ-ІІІ ступінь імунних розладів). 9 (18,4 %) померли, у
5 (31,3 %) хворих у ранньому післяопераційному періоді наступили гнійно-септичні ускладнення (нагноєння післяопераційної рани,
флегмона передньої черевної стінки, абсцес черевної порожнини), в одного – наступила евентерація та ще в одного – неспроможність кишкового анастомозу. Спостерігались виражені
імунні розлади, тактитр антитіл проти еширихій при тривалості захворювання до 24 год.
(9 хворих) становив 2,92±0,22 (К. – 3,55±0,17)
р<0,05; 24-72 год (5 хворих) – 2,83±0,01; більше
за 72 год (19 хворих) – 2,96±0,15. Титр антитіл
проти патогенних стафілококів при тривалості захворювання до 24 год (8 хворих) становив
2,87±0,28 (К. – 3,17±0,19 р>0,05; 24-72 год (7 хворих) – 2,83±0,01; більше за 72 год (18 хворих) –
2,78±0,19. Аналогічна закономірність динаміки
титру антитіл проти псевдомонад та клебсієл.
У 13 хворих за даними стану імунної системи
були відсутні ознаки виснаження механізмів захисту, тому цим хворим застосовувався імуномодулятор імунофан по 50 мг внутрішньом’язово
1 раз на добу впродовж 5 діб, далі по 50 мг через

добу (5 ін’єкцій).Установлено, що у перші три
доби після першої ін’єкції мала місце тенденція
зниження титру антитіл проти еширихій, патогенних стафілококів,псевдомонад у половини
хворих та у третини хворих проти клебсієл. Не
було тенденції зниження титру антитіл проти
еширихій, патогенних стафілококів, клебсієл у
двох хворих. Підвищення титру антитіл проти
еширихій, патогенних стафілококів спостерігалось тільки в одному випадку, проти клебсієлу двох і у половини хворих проти псевдомонад. У 20 хворих за даними стану імунної
системи спостерігалися ознаки виснаження
функціональної здатності захисних механізмів.
Найбільш виражені імунні розлади були на
3-5 добу післяопераційного періоду. Тому цим
хворим проведення стимуляції вважали недоцільним. Проведені нами дослідження титру
антитіл проти хірургічної мікрофлори у осіб,
які перенесли гострий перитоніт показали, що
у 70-80 % випадків у крові визначається їх висока концентрація. Плазма крові таких реконвалесцентів є імунним середовищем (гіперімунною плазмою) і направлена проти хірургічної мікрофлори, яка викликає перитоніт (табл.
1). На підставі проведених досліджень нами у
26 донорів – реконвалесцентів проведено забір
кровііз якої виготовлена суха плазма. Остання
використана в комплексному лікуванні 12 хворих з ІІІ-Б, ІV ступенем тяжкості перитоніту.
Контролем була група хворих на гострий перитоніт, яким переливали плазму від здорових
донорів (табл. 2).
У 9 хворих гіперімунну плазму переливали
одноразово, у трьох хворих двічі. Показаннями
Таблиця 1

Рівень титру антитіл у сироватці крові донорів-реконвалесцентів через 3-19 місяців після перенесеного гострого перитоніту
Величини титру антитіл
Донори реконвалесценти

Досліджувана мікрофлора
Еширихії
Клебсієли
Псевдомонади
Патогенні стафілококи
Бактероїди
Пептококи

Здорові донори

М±m

n

М±m

n

4,68±0,27
2,12±0,06
6,57±0,80
9,45±1,31
6,03±0,67
5,91±0,81

18
20
16
21
19
18

3,55±0,17
1,97±0,05
3,39±0,20
3,17±0,19
3,09±0,31
2,95±0,27

22
22
22
22
22
22

Коефіцієнт
вірогідності,
р
< 0,01
< 0,05
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01

Таблиця 2
Динаміка титру антитіл у хворих на перитоніт під час лікування
Антитіла до
мікрофлори

Еширихії
Патогенні стафілококи
Псевдомонади
Клебсієли
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Використання плазми здорових донорів
до
переливання
М±m
n=8
3,16±0,29
3,28±0,42
3,29±0,33
1,85±0,10

після
перели-вання
М±m
n=8
3,12±0,20
3,26±0,25
3,31±0,32
1,78±0,10

коефіцієнт
вірогідності
р
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Використання плазми донорів-реконвалесцентів
до
переливання
М±m
n=15
2,97±0,17
2,78±0,19
2,92±0,16
1,77±0,10

після
переливання
М±m
n=15
4,09±0,20
3,72±0,19
3,56±0,17
2,11±0,06

Харківська хірургічна школа

коефіцієнт
вірогідності
р
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
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доповторного переливання гіперімунної плазмибули відсутність покращання в клінічній
картиніта слабка динаміка титру антитіл у хворих наперитоніт після переливання.
Висновки
1. Імуномодулятори викликають імуностимулюючий ефект тільки на 4-5 добу після ін’єкції.

2. В умовах виснаження функціональної
здатності захисних механізмів та вторинного
імунодефіциту, що спостерігається у хворих з
ІІІ- Б, ІV ступенем тяжкості перитоніту, проведення імуностимуляції є недоцільним. У таких
випадках в комплексне лікування застосовують плазму донорів-реконвалесцентів, що перехворіли на гострий перитоніт.
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Резюме. Приведен анализ клинико-иммунологческого обследования 49 больных с разными формами перитонита. Доказано, что в условиях изнеможения функциональных возможностей защитных механизмов и вторичного иммунодефицита
больных ІІІ-Б, ІV степеней тяжести перитонита, проведение
иммуностимуляции есть не корректным. С целью коррекции
вторичного иммунодефицита в комплексном лечении обосновано введение плазмы доноров-реконвалесцентов, переболевших острым перитонитом.
Ключовые слова: перитонит, титр специфических антител,
вторичный иммунодефицит.

Summary. The analysis of clinical and immunological examination of 49 patients with various forms of peritonitis is presented.
It is proved that carrying of immunostimulation is inappropriate in
conditions ofof the functional ability of defense mechanisms and
secondary immunodeficiency inpatients with III-B, IV severity of
peritonitis. Introduction of plasma donors — reconvalescents who
recover from acute peritonitis is justified to correct the secondary
immunodeficiency.
Key words: peritonitis, specific antibodies, secondary immunodeficiency.
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ЗАСТОСУВАННЯ СОРБЦІЙНОГО МЕТОДУ
У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПЕРИТОНІТУ
ТА ЙОГО УСКЛАДНЕНЬ
Резюме. У статті показано результати дослідження ефективності використання у комплексному лікуванні дифузного
перитоніту комбінації сорбенту ентеросгелю та антисептика
мірамістин у дренажному пристрої. Встановлено, що застосування сорбційного методу дозволяє швидше усунути запальний процес у черевній порожнині, знизити ендотоксикоз та
кількість післяопераційних ускладнень
Ключові слова: гострий перитоніт, ендотоксикоз, сорбент.

Вступ
Гострий перитоніт є одним із найбільш тяжких ускладнень захворювань та пошкоджень
органів черевної порожнини і стабільно посідає провідне місце в структурі хірургічної
летальності [1]. Важливу роль у патогенезі перитоніту відіграє бактеріальна контамінація
очеревини та ендотоксикоз що часто призводить до поліорганної недостатності та смерті [4,
6] . Провідну роль у лікуванні абдомінальної
інфекції відіграють вчасна та максимально повна хірургічна санація її вогнища й адекватна
антибактеріальна фармакотерапія. У той же
час, навіть найретельніша однократна санація є не достатньо ефективною, що спонукає
до використання нових способів детоксикації,
таких як сорбційний метод [2, 3]. Актуальними
залишаються питання профілактики післяопераційних ускладнень шляхом застосування
антимікробних препаратів, які є активними
по відношенню до антибіотикорезистентних
збудників гнійної інфекції [5].
Мета роботи
Дослідження клінічної ефективності поєднаного використання сорбенту на основі поліметилсилоксану (ентеросгель) та антисептику
мірамістин у комлексному лікуванні хворих на
гострий апендицит ускладнений перитонітом.
Матеріал та методи досліджень
Проведено клінічне обстеження та лікування 103 хворих на гострий апендицит (ГА), що
ускладнився дифузним перитонітом. Хворі на
ГА перебували на стаціонарному лікуванні в
ІІ хірургічному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги м. Чернівці. Усі хворі були
розділені на дві групи: 1-ша (основна) – 48
хворих, у комплексному лікуванні яких було
використано сорбційний метод; 2-га (контрольна) – 55 хворих, які отримували загальноприйняте лікування.
Вираженість ендогенної інтоксикації оцінювали шляхом визначення питомої електропровідності сироватки венозної крові (ПЕСВК) за
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методикою Б. О. Милькова та співавт. (1987),
модифікованою В. В. Білооким (1994) [4]. Визначення середньомолекулярних пептидів
(МСМ) виконували за скринінг-методикою
Н. І. Габриеляна та ін. З метою більш точної діагностики ендотоксикозу нами було використано метод оцінки функціонального стану захисних сил організму відповідно інтенсивності
ендотоксикозу у хворих на гострий гнійний
перитоніт (деклараційний патент на винахід
№ 49166А). З метою швидкої та чіткої діагностики реактивності організму на ендотоксикоз
при перитоніті проводиться визначення питомої електропровідності сироватки венозної
крові та співставлення цих даних з даними
лейкоформули (лейкоцити, паличкоядерні
нейтрофіли). Зменшення кількості лейкоцитів
на тлі збільшення паличкоядерних нейтрофілів та зменшення питомої електропровідності
венозної крові свідчить про невідповідність
реакції організму на ендотоксикоз.
Загальний аналіз крові хворим досліджували за загальноприйнятою методикою з визначенням відсоткового співвідношення імунокомпетентних клітин при підрахунку їх у
камері Горяєва та визначенням рівня гемоглобіну колориметричним методом за допомогою
гемометра Салі. Лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) за формулою Я. Я. Кальф-Каліфа
(1941).
Хворим основної групи виконували дренування дренажним пристроєм (патент на корисну модель 12952), який являє собою трубку, що
виготовлена з медичного пластикату (ПМ-1/42)
з боковими отворами. У стінці трубки знаходиться канал для введення лікарських речовин
(мікроіригатор). У просвіті трубки розміщений
контейнер із сорбентом (ентеросгель) (5 г), на
гнучкому провіднику.
Пристрій уводився, після основного етапу
операції, через окремий розріз на передній черевній стінці. Через 2 год після введення дренажу проводили заміну контейнера з сорбентом
за допомогою провідника. Терміни наступних
замін контейнера визначалися виходячи з виХарківська хірургічна школа
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раженості та поширеності запального процесу
у черевній порожнині, показників ендотоксикозу, лейкоцитарної формули. Конструкція
пристрою дозволяла проводити багаторазову
заміну контейнера не видаляючи дренажної
трубки. Через мікроіригатор у черевну порожнину через кожні 6 год уводили 20 мл 0,01 %
розчину мірамістину. Дренаж видаляли на
2–4-ту добу після нормалізації температури,
зниження показників ендотоксикозу, нормалізації показників лейкоцитарної формули.
Порівняльна оцінка ефективності проведеного комплексного лікування, у хворих обох груп,
проводилася шляхом оцінки термінів появи
перистальтики, нормалізації показників лейкоцитарної формули, температури, рівня ендотоксикозу, імунологічної реактивності, наявності ускладнень у післяопераційному періоді,
а також тривалості стаціонарного лікування.
Статистичну обробку даних здійснювали
за допомогою програми «STATISTICA 6.1» та
«BIOSTAT».
Результати досліджень та їх обговорення
У більшості досліджень кількість лейкоцитів
адекватно відображала наявність запального
процесу в організмі хворих, проте у 15 % пацієнтів контрольної групи та 19 % основної груп,
кількість лейкоцитів становила до 9 Г/л, що
згідно більшості літературних даних, відповідає межам норми. Визначення ЛІІ засвідчило
наявність ендотоксикозу в обох групах і більш
об’єктивно демонструвало його рівень порівняно з окремими показниками лейкограми.
Проте, у 8 % випадків ЛІІ відповідав нормі,
що зменшувало його інформативність щодо
визначення рівня ендогенної інтоксикації та
пояснювалося, на нашу думку, низькою реактивністю організму відповідних хворих.
Як видно з таблиці протягом 1-ої доби з моменту оперативного втручання, у хворих контрольної групи збільшувався рівень ендотоксикозу, тимчасом в основній групі, вже через

12 год, показники токсичності крові були достовірно меншими у порівнянні з контрольною.
У наступні терміни досліджень, спостерігалося
зниження показників токсичності крові в обох
групах, що можна пояснити позитивним ефектом від призначеного комплексного лікування.
Однак в основній групі показники ПЕСВК
в аналогічні строки дослідження були нижчими
у порівнянні з показниками пацієнтів контрольної групи. Перед випискою рівень ПЕСВК
нормалізувався в обох групах, проте був достовірно вищим у хворих основної групи.
За даними МСМ через 12 год із моменту оперативного втручання збільшується ендотоксикоз у осіб обох груп. Показники токсичності
в цей період суттєво між собою не відрізнялися. Через 24 год в контрольній групі рівень
токсичності збільшився на 0,015 ум. од., а в
основній групі практично не змінився. До 3-ї
доби показник МСМ зменшився в обох групах,
однак його рівень був вірогідно нижчим у хворих основної групи у порівнянні з контрольною. Перед випискою у хворих основної групи
різниця в порівнянні з контрольною становила
0,012 ум. од.
Нормалізація температури у хворих контрольної групи наступала на 4–5 добу після оперативного втручання, в основній — на 3-4 добу.
У хворих основної групи перистальтика з’являлася на 2–3 добу, у контрольній — на 3–4 добу.
Показники лейкоцитарної формули у хворих, у яких післяопераційний період протікав без ускладнень, свідчили про затихання
запального процесу, однак у хворих основної
групи показники лейкоформули досягали нормального рівня у більш короткі строки, так вже
на 7 добу після оперативного втручання кількість лейкоцитів та відсоток паличкоядерних
нейтрофілів у хворих основної групи знаходилися в межах норми, у той час, як в основній
зберігалися ознаки запалення.
Перебіг післяопераційного періоду ускладнився у 10 хворих контрольної групи та 2 хвоТаблиця

Динаміка змін ендотоксикозу
Терміни
Перед оперативним втручанням
12 год
24 год
3 доба
5 доба
Перед випискою
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Основна група
(n = 48)
1,35±0,05
Р 1-2 > 0,05
1,36±0,06
Р 1-2 < 0,05
1,37±0,03
Р 1-2 < 0,001
1,45±0,09
Р 1-2 < 0,01
1,48±0,09
Р 1-2 < 0,01
1,54±0,09
Р 1-2< 0,05
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ПЕСВК
Контрольна група
(n = 55)
1,36±0,07
1,33±0,05
1,32±0,05
1,39±0,06
1,42±0,09
1,49±0,10

МСМ
Основна група
(n = 48)
0,448±0,01
Р 1-2 > 0,05
0,452±0,04
Р 1-2 > 0,05
0,457±0,03
Р 1-2 > 0,05
0,318±0,08
Р 1-2 < 0,01
0,266±0,06
Р 1-2 > 0,05
0,228±0,02
Р 1-2< 0,05

Контрольна група
(n = 55)
0,443±0,037
0,456±0,05
0,471±0,033
0,376±0,08
0,295±0,09
0,240±0,02

43

питання хірургічної інфекції

рих основної групи, переважно у випадках
гангренозного перфоративного апендициту із
великою кількістю гнійного ексудату та зниженою реактивністю організму.
Середня тривалість перебування в стаціонарі у хворих контрольної групи становила
(11,5±0,45) діб, у хворих основної — (9,31 ±0,57).
Висновки
1. Застосування сорбційного методу в хірургічному лікуванні хворих на дифузний перито-

ніт дозволяє швидше усунути запальний процес у черевній порожнині, що підтверджується
клінічними та лабораторними спостереженнями (нормалізація лейкоформули, температури,
поява перистальтики і т. п.).
2. Застосування комбінації сорбенту та антисептику у комплексному лікуванні перитоніту дозволяє знизити рівень ендогенної інтоксикації, зменшити тривалість перебування в стаціонарі та кількість післяопераційних
ускладнень.
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Резюме. В статье показаны результаты исследования эффективности использования в комплексном лечении диффузного перитонита комбинации сорбента энтеросгеля и антисептика мирамистин в дренажном устройстве. Установлено,
что применение сорбционного метода позволяет быстрее устранить воспалительный процесс в брюшной полости, снизить ендотоксикоз, снижает количество послеоперационных
осложнений.
Ключевые слова: острый перитонит, эндотоксикоз, сорбент.

Summary. The article shows the results of research efficiency
in the treatment of diffuse peritonitis with the combination of
sorbent enterosgel and antiseptic miramistin in drainage device.
It is established that the use of sorption method makes it easier to
remove inflammation in the abdomen, reduce endotoxemia, reduces
postoperative complications.
Key words: acute peritonitis, endotoxemia, sorbent.
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Резюме. В работе представлен опыт лечения 130 больных
с синдромом диабетической стопы, осложненным гнойной хирургической инфекцией. Рассматриваются вопросы антибактериального и оперативного лечения. Определены и обоснованы этапы проведения лечебных мероприятий в зависимости
от формы поражения стоп. Полученные результаты позволяют считать этапный подход к лечению гнойной хирургической инфекции у больных с синдромом диабетической стопы наиболее эффективным в медицинском, функциональном
и косметическом отношении в современных условиях.
Ключевые слова: синдром диабетической стопы, гнойная рана,
антибактериальная терапия, этапное хирургическое лечение.
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Введение
Острые гнойно-воспалительные процессы
кожи и мягких тканей стопы — частые спутники сахарного диабета (СД), что существенно
отягощает течение заболевания и создает угрозу генерализации инфекции с расширением
зоны гнойно-некротических изменений. Риск
развития гангрены нижних конечностей с последующей ранней инвалидизацией увеличился
в 20 раз [1, 4, 7]. Поэтому лечение осложненных
форм синдрома диабетической стопы остается
актуальной проблемой имеющей социальную
значимость. [2, 5, 6].
Международное соглашение по диабетической стопе дает определение: синдромом диабетической стопы (СДС) представляет собой
«инфекция, язва и/или деструкция глубоких
тканей, вызванная нейротрофическими нарушениями или снижением артериального кровотока в нижних конечностях» (Амстердам,
Голландия, 1999).
Основной причиной заболеваемости, госпитализации и смертности больных СД является инфекционное поражение нижних конечностей. Инфекционный процесс способствует
тромбозу уже измененных артерий вследствие
атеросклероза, что приводит к прогрессированию ишемии и развитию гангрены. Развитие гнойно-некротических процессов на фоне
диабетической стопы более чем в 50 % случаев
приводит к ампутации, что в 17–45 раз чаще,
чем у лиц, не страдающих СД [3, 4].
Однако в настоящее время не решены вопросы о сроках выполнения радикальных хирургических вмешательств на стопе, о границах
проведения ампутаций и способах их завершения. До конца не сформулирован алгоритм
использования антибактериальной терапии
Kharkiv Surgical School
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и лечебно-диагностических методов у больных
с диабетической стопой [3, 8, 10].
Цель исследования
Проведение анализа лечения больных СДС
с последующим определением наиболее оптимальных вариантов медикаментозной, антибактериальной терапии и хирургического
лечения.
Материалы и методы исследований
Под наблюдением находилось 130 больных
СДС и наличием гнойно-некротических процессов. Средний возраст больных составил
(65±6,2) года. Женщин было 97 (74,6 %), мужчин — 33 (25,4 %). У 81 (62,3 %) больного верифицирована нейропатическая форма, у 28
(21,5 %) ишемическая и у 21 (16,2 %) — смешанная формы СДС. Превалировал II тип сахарного диабета — 113 больных (86,9 %), I тип
сахарного диабета у 17 (13,1 %). Подход к ведению больных с СДС на всех этапах лечения и
реабилитации осуществлялся междисциплинарно и объединял следующих специалистов:
диабетолог-эндокринолог, ортопед, хирург,
невропатолог, подготовленный средний медицинский персонал. Все больные (независимо
от типа СД) с гнойно-некротическими процессами, с целью коррекции гликемии переводились на инсулин короткого действия по
принципу «интенсивной инсулинотерапии».
Интенсивная инсулинотерапия включала
в себя подкожное или внутривенное введение
8-10 ЕД инсулина короткого действия от 3 до
6 раз в сутки с тщательным этапным контролем уровня гликемии в течение суток. Основным условием профилактки и лечения диабетической полинейропатии было достиже45
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ние уровня гликемии, соответствующего 7-9
ммоль/л. Симптоматическое лечение включало применение нестероидных противовоспалительных препаратов, трициклических антидепрессантов для эффективного уменьшения болевого синдрома, препаратов витаминов
группы В содержащих бенфотиамин. Диагностическая программа включала общеклинические методы обследования, оценку гнойно-некротического очага (рентгенограмму стоп в
2-х проекция), качественное и количественное определение микрофлоры с определением
чувствительности к антибиотикам, цитологическое исследование раны), методы оценки
степени ишемии стопы и характера поражения
сосудистого русла (пальцевое исследование артерий, ультразвуковое допплеровское картирование, при необходимости ангиография),
методы оценки нейропатии (исследование нарушения чувствительности, определение сухожильных рефлексов).
Показанием к проведению антибактериальной терапии служили — общие проявления
инфекции, локальные признаки прогрессирующего гнойно-некротического процесса,
наличие целлюлита в глубине раневого дефекта, наличие трофических язв, пенетрирующих всю глубину мягких тканей до кости
с признаками инфекционного процесса, наличие остеомиелита или артрита с признаками
прогрессирования инфекции. Продолжительность антибактериальной терапии у больных
с осложненным СДС осуществляли в среднем
10–14 дней, до появления отчетливого клинического эффекта и снижения уровня микробной контаминации в ране до 103-4 микробных
тел в 1 г ткани.
Лечебная программа включала три последовательных этапа. Первый этап предусматривал
проведение комплекса консервативного лечения: коррекция гликемии, иммобилизация,
системная антибиотикотерапия, активная щадящая хирургическая обработка ран и нейротропная терапия (берлитион, нейровитан,
мальгамма). При нейроишемической и ишемической форме лечебную программу дополняли ангиотропной, дезагрегантной терапией,
медикаментозной коррекцией липидного обмена. Ко второму этапу лечения переходили в
случаях отсутствия положительного эффекта
на первом этапе. Проводимое лечение дополняли использованием вазодилатирующих и
ангиопротекторных средств (алпростан, вазонит), кожнопластическим закрытием дефектов
мягких тканей. Третий этап лечения включал в
себя выполнение хирургических вмешательств
(ангиохирургическая коррекция, экзартикуляции, малые и большие ампутации пораженных
сегментов конечности). Показанием к перехо46

ду к третьему этапу лечения служило развитие
необратимых трофических расстройств в тканях конечностей.
Результаты исследований и их обсуждение
На I этапе лечения проведено полноценное и
«агрессивное» консервативное лечение (с полным исключением нагрузки на рану, правильной антибиотикотерапией и активное ведение
раны во влажной среде) в течение (16±2,8) суток. В этих случаях применяли непростаноидные вазоактивные препараты — антиагреганты
(аспирин, клопидогрель, тиклид) и низкомолекулярные гепарины (фраксипарин, кливарин и
т.п.), гепариноиды (Вессел Дуэ Ф). В результате
проведенного лечения положительный эффект
в виде заживления ран получен у 57 (43,8 %)
пациентов.
В тех случаях, когда достигнуть положительного результата лечения не удалось у 73 (56,1 %)
больных потребовало перехода ко второму
этапу лечения. На II этапе применяли вазодилатирующие, ангиопротекторные средства
(алпростан, вазонит), с целью медикаментозного обеспечения максимальной оксигенации
тканей. Продолжительностью до (15±2,3) суток. Положительный эффект в виде заживления ран имело место у 39 (30 %) больных.
При отсутствии эффекта от лечения на
II этапе, что имело место у 34 (26,15 %) больных, переходили к III этапу, который предусматривал поиск возможностей для ангиохирургического лечения. Из пациентов, перешедших на III этап лечения у 6 (17,6 %) проведены
реконструктивные операции на сосудах нижних конечностей, экзартикуляции в области
стопы выполнены у 12 (35,4 %), малые ампутации у 8 (23,5 %) и высокие ампутации –
у 8 (23,5 %) больных.
Микробный пейзаж гнойно-некротических
очагов у больных СД носил поливалентный
характер, при этом необходимо учитывать наличие различных штаммов микроорганизмов
на поверхности и в глубине язвенного дефекта. Результаты бактериологических исследований показали, что в гнойных очагах на стопе
у больных СД присутствует смешанная аэробноанаэробная инфекция в 90 % случаев, аэробная – в 10 %. У 121 (93,1 %) больных выделены ассоциации с участием факультативно —
и облигатно-анаэробных неклостридиальных
микроорганизмов. Из облигатных анаэробов
получены P. melaninogenica, Bacteroides fragilis, Peptpcoccus spp., Fusobacterium spp. и аэробов
St. aureus, St.epidermidis, Str. β-haemolyticus, Enterococcus spp., анаэробные бактерии представлены Pseudomonas aeruginosa. Наличие множественных ассоциаций в гнойно-некротическом
очаге сочеталось с высокой микробной обсеХарківська хірургічна школа
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мененностью тканей раны – 108–1011 микроорганизмов в 1 гр ткани. Следует подчеркнуть
сложность купирования инфекционного процесса, обусловленного анаэробно-аэробными
ассоциациями, что связано с синергизмом ассоциантов, а также с возможным реинфицированием раны госпитальными высокорезистентными микроорганизмами.
При лечении инфекции у больных с осложненным СДС проводили два вида антибактериальной терапии – эмпирическую и целенаправленную. При проведении эмпирической
терапии основывались на следующих принципах – антимикробный спектр препарата должен охватывать всех потенциально возможных возбудителей при этой патологии, режим
антибактериальной терапии учитывает современные тенденции антибиотикорезистентности и вероятность наличия мультирезистентных возбудителей, режим антибактериальной
терапии не должен способствовать селекции
резистентных штаммов возбудителей. В качестве препаратов выбора использовали фторхинолоны III–IV поколений (левофлоксацин,
моксифлоксацин), цефалоспоринов III–IV поколения (цефотаксим, цефтазидим, цефоперазон, цефепим), гликопептидов (ванкомицин), ингибиторозащищенные пенициллины
(ко-амоксиклав). Из 130 больных, которым
назначали эмпирическую терапию, чувствительность к назначенным антибиотикам после
получения анализов бактериологического исследования отмечена у 123 (94,6 %) пациентов,
у 7 (5,4 %) понадобилась смена антибактериальных препаратов с учетом чувствительности
высеянной микрофлоры к антибиотику. Своевременно начатая и адекватная эмпирическая
антибактериальная терапия позволила остановить прогрессирование гнойно-некротического процесса на пораженной стопе, давая время,
особенно при нейроишемической форме поражения стопы, восстановить нарушенную макро- и микрогемодинамику на нижней конечности и выполнить адекватное хирургическое
лечение гнойного очага, а при нейропатической форме поражения после ранней хирургической санации гнойного очага предотвратить
распространение инфекции и тем самым избежать повторных хирургических вмешательств
и сохранить опорную функцию стопы.
После получения результатов бактериологического исследования проводили коррекцию
антибактериальной терапии с учетом выделенных микроорганизмов и их чувствительности к антимикробным препаратам. В случае
необходимости, производили коррекцию антибактериальной терапии с учетом выделенной микрофлоры и ее чувствительности к антибактериальным препаратам. Необходимость
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в замене антибактериальных препаратов возникала:
1. При отсутствии клинического эффекта от
антибактериальной терапии в течение 5 дней
при условии купирования явлений критической ишемии на стопе и хирургической санации
гнойно-некротического очага.
2. При появлении новых штаммов микрофлоры в гнойном очаге (реинфицирование раны), не чувствительных к проводимой антибактериальной терапии.
3. При развитии осложнений или побочных
реакций, связанных с применением данного
антибиотика.
Для оценки эффективности проводимой
комплексной терапии использовали данные
исследований цитологических отпечатков
из ран и микробной обсемененности тканей
гнойного очага. Цитологическое исследование
отпечатков ран позволяло судить о характере и
фазах течения раневого процесса, эффективности проводимого комплексного лечения, а
также определить показания или противопоказания к различным консервативным и хирургическим мероприятиям. Так, при поступлении у 27 % больных цитология раневых
отпечатков соответствовала дегенеративновоспалительному типу, у 34 % — гнойнонекротическому, у 37 % — гнойно-воспалительному. На 14-е сутки проведения антибактериальной терапии (при адекватно выполненной хирургической обработке и отсутствии
вторичных некрозов в ране) цитология раневых
отпечатков менялась: у 37 % больных на воспалительный тип и у 39 % на воспалительнорегенераторный. Продолжение введения антибактериальных препаратов к 23—24-м суткам
изменяло тип цитограммы на регенераторный
у 73 % больных.
Местная терапия некротических процессов
включала тщательную санацию ран с применением ультразвуковой кавитации в растворе
антисептика (раствор хлоргексидина биглюконата 0,05 %, октенисепта в разведении 1: 2-4),
ежедневные перевязки, с использованием препаратов в зависимости от фазы раневого процесса, ведение раны во влажной среде. Эти
мероприятия позволили добиться заживления
ран или подготовить ее к кожно-пластическому закрытию.
Так, у 34 (26,1 %) больных проведены восстановительные операции – пластика свободным
расщепленным кожным лоскутом, наложение
первичных и вторичных швов, пластика местными тканями, комбинированное применение
методов. Следует подчеркнуть, что пластическое закрытие раны применяли у всех больных
после купирования инфекционного процесса, ликвидации ишемии, полного очищения
47
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раневой поверхности, снижения микробного
обсеменения ран ниже критического уровня.
Крайне важна точная оценка состояния кровотока в нижних конечностях с применением
ультразвукового допплеровского картирования сосудов и при наличии показаний ангиографии, что позволяет разделить пациентов
на группы с принципиально разным лечением
и прогнозом .
В основу лечения больных с СДС с наличием инфекционных осложнений нами предложены следующие принципы: полная разгрузка конечности (кресло-каталка, разгрузочный
«башмак», постельный режим); подавление
раневой инфекции; правильная местная обработка раны (адекватная некрэктомия, удаление гиперкератоза + применение эффективных и безопасных антисептиков + использование современных перевязочных материалов);
достижение компенсации углеводного обмена,
устранение отека; восстановление артериального кровотока при нейроишемической форме СДС. Целью комплексного хирургического
лечения являлось восстановление физиологических механизмов течения раневого процесса, обеспечивающих отграничение некрозов,
очищение раневой поверхности, активизацию
процессов репарации в ране. Все это лежит

в основе восстановления части пораженных
тканей, а также является обязательным условием для успешного выполнения восстановительных операций.
Таким образом, анализ лечения больных показал, что при своевременно начатой адекватной терапии можно избежать инвалидизирующих хирургических вмешательства у 98,1 %
больных с нейропатической формой СДС,
у 60,0 % пациентов с нейроишемической формой, у 25,4 % пациентов с критической ишемией предотвратить высокие ампутации на уровне бедра. Сохранение функционально активной конечности являлось одной из основных
задач в лечении гнойно-некротических поражений нижних конечностей у больных СД.
Выводы
1. Лечение больных с синдромом диабетической стопы должно быть комплексным, патогенетически обоснованным на результатах
обследования с целью верификации клинической формы поражения.
2. Разделение комплексной лечебной программы больных с СДС на три этапа позволяет индивидуально планировать лечебный
процесс с максимальной эффективностью
в каждом конкретном случае.
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ХІРУРГІЧНЕ ПОЕТАПНЕ
ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ
ХВОРИХ НА СИНДРОМ
ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
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Г. М. Герасимов

STAGED SURGICAL
TREATMENT OF DIABETIC
FOOT SYNDROME
E. D. Khvorostov,
S. A. Morozov,
Yu. B. Zaharchenko,
G. N. Gerasimov
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Резюме. У роботі представлено досвід лікування 130 хворих з синдромом діабетичної стопи, ускладненого гнійною
хірургічною інфекцією. Розглядаються питання антибактеріального і оперативного лікування. Визначено та обґрунтовано етапи проведення лікувальних заходів залежно від форми ураження стоп. Отримані результати дозволяють вважати
етапний підхід до лікування гнійної хірургічної інфекції у
хворих з синдромом діабетичної стопи найбільш ефективним
з медичної, функціональної та косметичної точки зору в сучасних умовах.
Ключові слова: синдром діабетичної стопи, гнійна рана, антибактеріальна терапія, етапне хірургічне лікування.

Summary. In work the experience of treatment of 130 patients
with the diabetic foot syndrome complicated with a purulent surgical
infection is presented. The ways of antibacterial and operative
treatments are considered. Determined and grounded the stages
of conducting of medical measures depending on the form of feet
damages. The received results let us consider that the complex
approach to treatment of a purulent surgical infection in patients with
diabetic foot syndrome is the most effective in medical, functional
and cosmetic ways at modern conditions.
Key words: diabetic foot syndrome, a purulent wound, the antibacterial
treatment, staged surgical treatment.
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ПОЄДНАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВАКУУМНОЇ ТЕРАПІЇ
І АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ В ЛІКУВАННІ РАН У
ХВОРИХ НА СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
Резюме. На основі обстеження та лікування 218 хворих на
ускладнені форми синдрому діабетичної стопи вивчено вплив
вакуумної терапії на підготовку ран до автодермопластики та
пригоєння вільних шкірних клаптів. Доведено, що вакуумна терапія ран дозволяє майже вдвічі зменшити кылькысть
етапних некректомій та скоротити терміни підготовки ран
до автодермопластики у хворих з невропатично-інфікованою
формою ураження в середньому на (3,8±1,7) дні, у хворих з ішемічно-гангренозною формою – в середньому на (3,9±1,6) дні.
Вакуумна фіксація автодермотрансплантантів створює кращі умови для їх фіксації і пригоєння. Це дозволяє зменшити терміни стаціонарного лікування хворих у середньому на
(4,6±1,7) ліжко-дні, що має не тільки медичне, а і соціальне
значення.
Ключові слова: синдром діабетичної стопи, вакуумна терапія,
аутодермопластика.

Вступ
У структурі пізніх ускладнень цукрового діабету (ЦД), синдром діабетичної стопи
(СДС) займає лідируючи позиції, призводячи до зростання інвалідизації за смертності
хворих цієї групи. Гострі гнійно-некротичні
ураження та хронічні ранові дефекти нижніх
кінцівок виникають у 15-25 % хворих на ЦД, і
їх лікування досі залишається актуальною і не
до кінця вирішеною проблемою.
Хірургічне лікування ускладнених форм
СДС набуло спрямування на проведення органозберігаючих хірургічних обробок і «малих»
ампутацій у хворих на СДС, які спрямовані
на збереження нижньої кінцівки та її опірної функції [5, 7]. Однак виконання таких
втручань призводить до формування великих
ранових дефектів, які в умовах метаболічних
порушень та спотвореного перебігу ранового
процесу часто формують хронічні рани ( виразки) [8]. Велика площа ран створює несприятливі умови для самостійного загоєння, що
потребує вирішення питання про їх пластичне
закриття.
Пластика ран у хворих на СДС місцевими
тканинами у 30–50 % випадків ускладнюється некрозами м’якотканинних клаптів, розвитком нагноєнь [4]. Тому перевага надається
автодермопластиці вільними шкірними клаптями. Даний метод не потребує спеціального
обладнання і може широко використовуватися
в лікуванні ран у хворих на СДС [1, 6].
Підготовка ран до пластичного закриття у
хворих на СДС займає тривалий час, з виконанням повторних некректомій та численних
перев’язок. Це обумовлює пошук нових методів підготовки ранових дефектів до пластичного закриття. Одним із них є вакуумна терапія
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ран, яка ґрунтується на створенні негативного
тиску на рановій поверхні. В літературі описані
позитивні впливи вакуумної терапії на перебіг
ранового процесу, однак лікуванню хворих на
СДС цим методом присвячено окремі публікації, які повністю не висвітлюють вказану
проблему, що потребує проведення подальших
досліджень.
Мета дослідження
Вивчити вплив вакуумної терапії гострих
та хронічних ран у хворих з СДС на етапах лікування, та її місце і роль в автодермальному
закриті ранових дефектів вільними шкірними
клаптями.
Матеріали та методи досліджень
Робота ґрунтується на матеріалах комплексного обстеження та лікування 218 хворих на
ускладнені форми СДС, які впродовж 2013–
2016 р. перебували на стаціонарному лікуванні
в клініці загальної хірургії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України» (хірургічне
відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги). У всіх пацієнтів
було отримано інформовану згоду на запропоновані дослідження та методи лікування.
Серед обстежених хворих чоловіків було 123
(56,4 %), жінок – 95 (43,6 %), віком від 49 до
69 років. Середній вік пацієнтів
склав
(63,2±4,5) роки. Усі хворі були з ЦД другого типу. Тривалість захворювання варіювала
в межах від 6 до 32 років і у середньому складала (10,5±3,8) роки. Стадію компенсації ЦД
при шпиталізації діагностовано у 42 хворих
(19,3 %), субкомпенсації – у 138 (63,3 %), декомпенсації – у 38 (17,4 %) пацієнтів.
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При розподілі хворих за патогенетичними
формами СДС, ми не виділяли змішану форму ураження, оскільки визначальний вплив
на перебіг ранового процесу у вищеозначених
хворих відіграє вираженість порушень гемодинаміки нижніх кінцівок. Хворих з невропатично-інфікованою формою (НІФ) СДС було
69 (31,7 %), з ішемічно-гангренозною (ІГФ) –
149 (68,3 %). За глибиною ураження пацієнтів
з І ст. було 19 (8,7 %), ІІ ст. – 46 (21,1 %), ІІІ ст. –
97 (44,5 %), IV ст. – 56 (25,7 %) (за Мегіт-Вагнером). У дослідження не включали пацієнтів
з V ступенем, та хворих з хронічною артеріальною недостатністю (ХАН) IV ст.
Залежно від характеру перебігу ранових процесів хворі були поділені на пацієнтів з гострими
гнійно-некротичними процесами – 143 (65,6 %),
та хронічними ранами – 75 (34,4 %). Серед гострих гнійно-некротичних уражень у хворих
діагностували абсцеси, флегмони, вологу або
суху гангрену одного або декількох пальців,
вологу або суху гангрену дистального відділу
стопи. Хронічними вважали рани у пацієнтів з
рановими дефектами, які не гоїлися впродовж
чотирьох і більше тижнів на тлі адекватної терапії ( виразки, рани після хірургічних втручань на стопі). Контрольні групи склали по
10 пацієнтів з відповідною формою ураження,
яким вакуумну терапію не проводили.
Усім хворим проводили комплексне клініколабораторне та інструментальне обстеження.
Воно включало клінічне обстеження пацієнтів, що дозволяло діагностувати тип та тяжкість ЦД, патогенетичну форму СДС, характер
і поширеність гнійно-некротичного процесу.
Зміни мікрогемодинаміки нижніх кінцівок
вивчали за допомогою лазерної доплерівської
флоурометрії (ЛДФ).
Моніторинг перебігу ранового процесу доповнювали клінічними, цитологічними, мікробіологічними та морфологічними критеріями за стандартними методиками. Планіметричне дослідження виконували за методикою
Л. Н. Попової (1941). Динаміку росту грануляційної тканини та об’єму ранового дефекту
визначали гідрометричним методом. Матеріал
для морфологічного дослідження отримували
шляхом ексцензійної біопсії під час оперативного втручання або при перев’язках. Виготовлення і забарвлення гістологічних препаратів
гематоксиліном і еозином здійснювали за загальноприйнятою методикою, з наступними
світлооптичними дослідженнями.
Усі отримані числові результати статистично
обробляли за допомогою загальноприйнятих
методів, з розрахунком значень критерію Стьюдента, за допомогою комп’ютерних програм
S-PLUS 2000, STATISTICA, Excell. Результати
вважали достовірними при значеннях р<0,05.
Kharkiv Surgical School
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Для накладання вакуумної пов’язки використовували стандартні перев’язувальні набори V.A.C. GranuFoam Dressing (USA). Від’ємний
тиск створювали за допомогою апарату для
вакуумної терапії вітчизняного виробництва
фірми «АГАТ-ДНІПРО». Вакуумну терапію
ран проводили в режимах від’ємного тиску
в межах 80–125 мм рт. ст. У ряді випадків для
накладання вакуумних пов’язок використовували запропоновані нами силіконові камери
(патент України на корисну модель UA 77350).
Результати досліджень та їх обговорення
Хворим з гострими гнійно-некротичними
процесами проводили хірургічне лікування
у вигляді хірургічних обробок або «малих ампутацій» стопи. Хворим з хронічними ранами
проводили хірургічні обробки або механічний
дебридимент ран за показаннями. У всіх хворих
у наступному застосовували вакуумну терапію
ран, яку налагоджували одразу після оперативного втручання (38,4 % хворих) з режимом
вакуумування в першу добу 50–80 мм рт. ст.
або на наступний день (61,6 % хворих) з режимом 100–120 мм рт. ст.
Вже на 1–2 день лікування з використанням
вакуумної терапії достовірно зменшувався больовий синдром (р<0,001), стихали прояви гострого запального процесу (купування набряку, інфільтрації та гіперемії тканин довкола рани) (р<0,05–0,001). Пацієнти відмічали значне
покращення загального стану, нормалізацію
температури тіла, покращення сну та апетиту,
тоді як у контрольних групах ці показники стабілізувалися лише на 4–5 добу лікування.
У хворих з НІФ СДС формування грануляційної тканини розпочиналося з (4,52±0,91) дня
(р<0,05), а до (4,86±0,18) дня ранові дефекти
були готові до проведення автодермопластики
(контрольна група – (8,26±1,14) день). У пацієнтів з ІГФ СДС формування грануляційної тканини розпочиналося з (6,48±1,23) дня
(р<0,02) і рани були готові до пластичного закриття на (8,45±1,31) день (контрольна група –
(12,24±1,74) день).
Поряд з цим відмічалося і достовірне зменшення об’єму ранових дефектів. При НІФ ураження цей показник склав відповідно: після хірургічного втручання – (18,76±0,42) см3,
на 4–5 день – (11,16±0,21) см3 (на 41,2 %), на
7–8 добу – (5,28±0,12) см3 (на 72,2 %) (р<0,05).
У пацієнтів з ІГФ СДС динаміка зменшення
об’єму ран була наступною. Після операції –
(16,73±0,16) см3, на 4–5 день – (10,18±0,21) см3 (на
38,6 %), на 7–8 день – (7,84±0,62) см3 (на 51,2 %)
(р<0,05).
На момент поступлення у всіх хворих контрольних та основних груп відмічався некротичний або дегенеративно-запальний тип цито51
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грам. Уже на 3 добу лікування у хворих, які
отримували вакуумну терапію, з’явився запальний тип цитограм при НІФ у 36,6 % хворих, а при ІГФ – у 20,8 % пацієнтів. На 6 добу
у 51,2 % з НІФ і у 4,2 % з ІГФ ураженням відмічено появу регенераторних типів цитограм,
що дозволяє створити сприятливі умови для
закриття ран автодермопластикою.
На 9 добу відсоток регенераторних типів
цитограм склав для НІФ 86,2 %, для ІГФ –
68,5 % (контроль – 53,8 % і 41,2 %). На 14 добу регенераторні типи цитограм відмічалися
у 94,8 і 78,5 % хворих основних груп (контроль – 69,3 і 66,7 %) відповідно.
Мікробіологічне дослідження дозволило
встановити, що найбільшу частку мікробних
угруповань склали стафілококи, мікрококи,
коринебактерії, аеробні cпороутворювальні
бацили, стрептококи, ентеробактерії, псевдомонади, з загальною середньою колонізацією
7,86 lg КУО/г.
Використання вакуумної терапії на 4 добу
лікування дозволило знизити загальну щільність мікроорганізмів до (3,96±0,48) lg КУО/г,
що було достовірно нижче, ніж у контрольній
групі (5,64±0,72) lg КУО/г (р<0,05). Відмічалося
і значне зменшення видового розмаїття мікроорганізмів у рані.
Використання постійної вакуумної терапії
в лікуванні ранових дефектів дозволило значно покращити показники місцевої мікроциркуляції за даними ЛДФ. Вже на 3 добу основні показники зростали в середньому вдвічі, порівняно з контрольними величинами,
і в подальшому утримувалися в цих межах
(р<0,05–0,001).
Морфологічні дослідження м’яких тканин
з ділянок ран на тлі вакуумної терапії, дозволило на 5 день констатувати морфологічні зміни
тканин, які свідчили про перехід ранового процесу з фази запалення в фазу проліферації, що
дозволяє проводити автодермальне закриття
ран. На 10 добу використання вакуумної терапії формувався масив грануляційної тканини,
морфологічна картина якої на цьому терміні
відповідала змінам, які у хворих групи порівняння ми спостерігали на 15 добу лікування.
Аналіз результатів використання вакуумної
терапії показав, що майже вдвічі зменшується
кількість етапних некректомій, терміни підготовки ран до автодермопластики скорочуються у хворих з НІФ СДС в середньому на
(3,9±1,3) дні, у хворих з ІГФ ураження в середньому на (4,02±1,3) дні.
Наступним завданням дослідження було
вивчити вплив вакуумної терапії на автодермотрансплантати після проведення пластики. Автодермопластику проводили за методом
Тірша, додатково перфорованими шкірними
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клаптями, з подальшою вакуумною терапією.
Адгезивність пов’язки до шкіри та від’ємний
тиск запобігали можливості зміщення шкірних клаптів, навіть при відповідній руховій
активності хворих, та сприяли їх більш щільному контакту з рановою поверхнею. Перев’язку проводили один раз на два дні з метою
контролю за перебігом ранового процесу.
Використання вакуумної терапії сприяє видаленню надлишкової рідини з інтерстиціального простору, що стимулює мікроциркуляцію
та позитивно впливає на подальшу фіксацію і
приживлення шкірних клаптів. Це стверджується і даними ЛДФ. На тлі вакуумної терапії
основні показники мікроциркуляції на краю
рани утримуються в межах, майже вдвічі вищих від нормальних показників, як для гострих, так і для хронічних ран (р<0,05–0,001).
Реєстрація показників мікроциркуляції за
допомогою ЛДФ на пересаджених шкірних
клаптях показала, що на тлі вакуумної терапії
на другу добу лікування дані не визначалися як
в контрольних, так і в основних групах. Однак
вже на 3–4 добу лікування вакуумом з’являлися показники ЛДФ у пересаджених клаптях
шкіри, хоча вони мали спотворений характер.
У хворих контрольних груп показники ЛДФ не
визначалися. На 5–6 добу лікування у хворих
основних груп визначалися показники мікроциркуляції, які в цифрових значеннях були
нижчими від контрольних показників, що може свідчити про повну фіксацію пересадженої
шкіри. У пацієнтів контрольних груп у ці терміни показники ЛДФ лише починали реєструвати. Це свідчить про кращі умови та стимуляцію процесу приживлення шкірних клаптів на
тлі вакуумної терапії. У жодному випадку використання вакуумної терапії ми не відмітили
зміщення або відшарування шкірних клаптів.
Проведення перев’язок щоденно або через
день та динамічний контроль за перебігом ранового процесу дозволяють запобігти зміщенню та лізису шкірних трансплантатів.
Хорошим результат вважали при приживленні шкірних клаптів не менше ніж на 90 %
з наступною повною епітелізацією рани. Задовільним – пригоєння клаптів на 50–90 %
з можливістю подальшого самостійного загоєння рани шляхом епітелізації. Незадовільним –
пригоєння клаптів менше ніж на 50 %.
У хворих на НІФ СДС загальний відсоток
ускладнень у контрольній групі з гострими
ранами склав 42,4 %, а у хворих основної групи – 21,6 %, що на 20,8 % менше. При хронічних ранах відповідні показники склали 54,8
і 36,5 %, що менше на 18,3 %.
У хворих на ІГФ СДС відсоток ускладнень
у контрольній групі пацієнтів з гострими ранами склав 81,2 %, в основній – 31,4 %, що на
Харківська хірургічна школа
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49,8 % менше. При хронічних ранах ці показники склали для контрольної групи 64,1 %, для
основної – 48,7 %, що менше на 12,7 %.
У загальному у хворих на НІФ з гострими ранами гарний результат автодермопластики отримано у 28 (66,6 %), а задовільний – у 14 (33,4 %)
випадках. Для хронічних ран результати автодермопластики склали: гарний – у 19
(70,3 %), задовільний – у 8 (29,7 %) пацієнтів.
Незадовільних результатів у цій групі хворих
не було.
У пацієнтів з ІГФ СДС гарний результат автодермопластики при гострих ранах отримано
у 63 (62,4 %) хворих, задовільний – у 26 (25,7 %),
незадовільний – у 12 (11,9 %). При хронічних
ранах ці показники склали: гарний результат – у 21 (43,8 %), – задовільний – у 18 (37,5 %),
незадовільний – у 9 (18,7 %) пацієнтів.
Це дозволило скоротити терміни стаціонарного лікування хворих з НІФ СДС в середньому на (4,8±1,6) ліжко-дні, хворих на ІГФ – на
(4,3±1,7) ліжко-дні.

Висновки
1. Вакуумна терапія ран у хворих на СДС
сприятливо впливає на перебіг ранового процесу і є ефективним методом лікування, який
можна рекомендувати для використання у вищеозначених хворих.
2. Вакуумна терапія дозволяє майже вдвічі
зменшити кількість етапних некректомій та
скоротити терміни підготовки ран до автодермопластики у хворих з НІФ СДС в середньому
на (3,8±1,7) дні, у хворих з ІГФ – в середньому
на (3,9±1,6) дні.
3. Використання вакуумної терапії після проведення автодермопластики сприяє кращій фіксації та швидшому приживленню автодермотрансплантатів та запобігає розвитку їх лізису.
4. Використання вакуумної терапії ран дозволяє скоротити терміни стаціонарного лікування хворих з НІФ СДС в середньому
на (4,8±1,6) ліжко-дні, хворих на ІГФ – на
(4,3±1,7) ліжко-дні, що має не тільки медичне,
а й соціальне значення.
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Совместное
использование
вакуумной терапии и
аутодермопластики
в лечении ран у
больных синдромом
диабетической стопы
П. А. Герасимчук, Д. Б. Фира,
А. В. Павлишин

Combined use of
vacuum therapy and
autodermoplasty
in the treatment of
wounds in patients with
diabetic foot syndrome
P. O. Gerasymchuk, D. B. Fira,
A. V. Pavlyshyn
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Резюме. На основе обследования и лечения 218 больных
с осложненными формами синдрома диабетической стопы, изучено влияние вакуумной терапии на подготовку ран
к аутодермопластике и приживление свободных кожных лоскутов. Доказано, что вакуумная терапия ран позволяет почти
вдвое уменьшить число этапных некрэктомий и сократить
сроки подготовки ран к аутодермопластике у больных с нейропатической формой поражения в среднем на (3,8 ± 1,7) дня,
у больных с ишемической формой — в среднем на (3,9 ± 1,6) дня.
При пересадке свободных кожных лоскутов вакуумная фиксация создает лучшие условия для их приживления. Это
позволяет сократить сроки стационарного лечения больных
в среднем на (4,6 ± 1,7) койко-дня, что имеет не только медицинское, а и социальное значение.
Ключевые слова: синдром диабетической стопы, вакуумная
терапия, аутодермопластика.

Summary. Based on the examination and treatment of 218 patients with complicated forms of diabetic foot syndrome the effect of
vacuum therapy on wounds during preparation for autodermoplasty
and healing in free skin grafts was studied. It was proven that vacuum
therapy of wounds allowed almost half reduction in the number of
necrectomy and reduced the preparation time for autodermoplasty of
wounds in patients with neuropathic-infected lesions form by an average of (3,8 ± 1,7) days, in patients with ischemic-gangrenous form
by an average of (3,9 ± 1,6) days. Vacuum fixing autodermotransplant
created better conditions for their fixation and healing. This reduced
the term of in-patient admission for treatment on an average of
(4,6±1,7) days, this has not only medical value but also social value.
Key words: diabetic foot syndrome, vacuum therapy, autodermoplasty.
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Questions of surgical infection

М. І. Покидько, І. М. Вовчук,
В. А. Кацал, М. А. Гудзь,
В. П. Юрчак
Вінницький національний
медичний університет
імені М. І. Пирогова
©© Колектив авторів

Зміни гемокоагуляційного
потенціалу крові у хворих
на біліарний сепсис
Резюме. У роботі представлено зміни регуляції агрегатного
стану крові у 78 хворих з біліарним сепсисом, які лікувалися
на базі Вінницького центру хірургії печінки, позапечінкових
жовчних шляхів та підшлункової залози.
Ключові слова: біліарний сепсис, синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові, агрегатний стан крові.

Вступ
Проблема сепсису, незважаючи, на значний
прогрес медичних технологій, постійно перебуває в центрі дискусії хірургів і анестезіологів.
Розроблені стандарти, клінічні протоколи лікування хворих на абдомінальну патологію не
зменшують кількість септичних ускладнень,
розвиток синдрому системної запальної відповіді та полі органної недостатності. Такий
стан речей значноюміроювизначаєтермінальнустадіюзахворюваньорганівчеревноїпорожнини, що супроводжуються прогресуванням
механічної жовтяниці [3]. Саме наростання ендогенної інтоксикації та полі органної недостатності є основними причинами летальності
у хворих з найважчими захворюваннями органів панкреатодуоденальної зони і позапечінкових жовчних шляхів. Їх перебіг залежить від
тяжкості основного захворювання, ступеня,
тривалості міліарної обструкції, вірулентності
мікрофлори, адаптаційної здатності організму.
Розвиток біліарного сепсису (БС) пов’язаний
з надмірною внутрішньо судинною гемокоагуляцією, тяжким ендотоксикозом, поліорганною недостатністю, як у самому органі, так і в
оточуючих тканинах, що й зумовлює високу
летальність [4]. Тяжкість токсико-септичного біліарного синдрому корелює з ступенем
важкості основного захворювання, тривалістю
міліарної обструкції та вірулентністю мікрофлори. У розвитку ускладнень біліарного сепсису особливого значення набувають системні
порушення регуляції агрегатного стану крові,
здатні призвести до поліорганної недостатності [2, 5] .
Мета досліджень
Оцінити особливості змін у системі регуляції агрегатного стану крові у хворихна біліарний сепсис.
Матеріали та методи досліджень
На базі хірургічної клініки кафедри хірургії № 2 Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова та Вінницького центру хірургії печінки, позапечінкових жовчних шляхів та підшлункової залози
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за період 2005–2015 роки обстежено 78 хворих на БС.
Дослідження системи регуляції агрегатного
стану крові включало комплексну оцінку первинного і коагуляційногогемостазу,протизгор
таючої активності крові. Інтенсивність першої
стадії гемокоагуляції – тромбіногенезу – аналізували за хронометричними показниками,
що дозволяють визначити швидкість утворення ІІІ фактора за зовнішнім (протромбіновий
час) і внутрішнім (час рекальцифікації плазми крові, активований парціальний тромбопластиновий час) механізмами згортання крові. Інтенсивність фібриногенезу оцінювали за
тромбіновим часом, стан структурної гемокоагуляції – за вмістом у крові фібриногену. Для
аналізу протизгортаючої здатності крові визначали активність антитромбіну ІІІ. Первинний
гемостаз аналізували за відсотком адгезивних
тромбоцитів та індексом їх спонтанної агрегації, що дозволяє кількісно та якісно оцінити
стан тромбоцитарної ланки первинних механізмів згортання крові. Для визначення інтенсивності внутрішньо судинної гемокоагуляції
досліджували три показники, комплекс змін
яких дозволив діагностувати дисемінованевнутрішньосудинне згортання крові – активність ХІІ фактора, активність антитромбіну
ІІІ і вміст в плазмі крові розчинних комплексів фібринмономера. Крім того, для контролю
обстежено 30 практично здорових осіб (донори крові). Стан тромбоцитарно-судинного
гемостазу оцінювали за відсотком адгезивних
тромбоцитів,а також за індексом спонтанної
агрегації тромбоцитів. Хронометричні параметри згортання крові (час рекальцифікації
плазми, протромбіновий і тромбіновий час,
активований парціальний тромбопластиновий
час), активність антитромбіну III, концентрацію розчинних комплексів фібрин-мономера в
крові визначали за допомогою наборів реактивів фірми «Simko Ltd.» (Україна). Дослідження
часу рекальцифікації проводили в плазмі, що
отримали після центрифугування крові протягом 5 хв за 1500 об/хв. [1].
Середній вік хворих становив (65,89±3,66) роки. Для оцінки важкості стану хворих викорис55
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товували систему APACHE-2, MODS-2, SOFA,
SAPS (оцінювання проводили відповідно до
рекомендацій IGA 2000 р., під час поступлення
і протягом 12, 24, 72 годин), яка придатна для
більшості хірургічних хворих, враховуючи запропонований коефіцієнт. Бальна оцінка для
хворих за шкалою APACHE-2 – (11,80±0,73), за
шкалою SOFA –(4,32±0,31) бали.
Віковий ценз склав (60,7±0,79): жінки – 47
(62,1±1,09 ), чоловіки – 31 (58,9±1,21). Пацієнти
похилого віку — 53 (75,5±3,96), чоловіки — 21
(74,6±3,85) жінки – 32 (75,9±3,98).
Визначення достовірності отриманих результатів лікування хворих, у світлі доказової
медицини, проводили методом статистичного аналізу. Для статистичної обробка результатів використано пакет прикладних програм STATISTICA 6.1. Результати досліджень
представлено у відповідності з рекомендаціями групи CONSORT (Consolidated Standarts
of Reporting Trials). Дослідження проведено
у 78 хворих на БС, що відображено у таблиці.
Результати досліджень та їх обговорення
Коагулопатія при БС має складний генез
і обумовлена не тільки дефіцитом факторів
згортання, але і підвищенням фібринолітичної активності, найбільш ймовірною причиною якої є внутрішньо судинне згортання. При
БС відбувається зниження синтезу факторів
згортання крові. Спочатку знижується синтез факторів VII, потім II, IX, X, а при тяжкій печінково-клітинної недостатності також
зменшується синтез факторів I, V, XIII. При
механічній жовтяниці синтез протромбіну порушений не в результаті пошкодження печінки, а через припинення надходження жовчі
в кишечник. Для синтезу протромбіну необ-

хідний вітамін К, який є жиророзчинним і
всмоктується в кишечнику при нормальному
перетравленні жиру. Необхідною ж умовою для
цього є присутність жовчі у тонкій кишці. Тому деяким хворим показано введення вітаміну
К, хоча нерідко призводить до ліквідації коагулопатії. Підвищене споживання факторів
згортання крові виникає внаслідок того, що з
пошкоджених клітин печінки відбувається виділення в кров тромбопластичних факторів,
утворюються тромби, активізується фібринолітична система. Ці процеси потребують підвищеної кількості I, II, V, VII, IX-XI факторів,
в результаті чого виникає коагулопатія споживання, тобто виникає тромбо-геморагічний
синдром. Геморагічний синдром проявляється
кровотечами, що, в свою чергу, призводить до
розвитку гемічної гіпоксії і погіршення трофіки печінки. Кровотечі посилюють гіпопротеїнемію. Кровотечі частіше зустрічаються в
шлунково-кишковому тракті, що викликає мікроби небродіння (гниття) крові в кишечнику,
збільшення продукції аміаку та збільшення
інтоксикації. Виникаюча коагулопатія призводить до кровотечі, що може бути спонтанною і
виникає із слизових оболонок; може спостерігатися кровотеча у шлунково-кишковий тракт
або крововилив в головний мозок, що є частою
причиною смерті.
Для оцінки стану системи згортання крові найбільш широко використовується дослідження протромбінового часу. Воно дозволяє
визначити прогноз і є одним з критеріїв при
вирішенні питання про необхідність трансплантації печінки.
Оцінюючи динаміку показників судиннотромбоцитарного гемостазу, встановлено, що
при госпіталізації індекс спонтанної агрегації
Таблиця 1

Показник
Час рекальцифікації, сек
Активований парціальний тромбопластиновий час,
сек
Протромбіновий час, сек
Індекс спонтанної агрегації тромбоцитів, од.
Кількість адгезивних тромбоцитів, %
Фібриноген, г/л
Антитромбін ІІІ, %
Активність плазміногену, хв
Хагеман-залежний фібриноліз, хв
Фібринстабілізуючий фактор, %
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Госпіталізація (n=78)
(M±m)

Виписка (n=78) (M±m)

68,12±1,72
(р<0,001)
23,76±0,47
(р<0,001)
38,76±1,48
(р<0,001)
20,5±0,67
(р<0,001)
55,2±1,71
(р<0,001)
8,59±0,10
(р<0,001)
70,34±1,12
(р<0,001)
28,26±0,87
(р<0,001)
23,02±0,86
(р<0,001)
71,28±1,24
(р<0,001)

74,2±1,98
(p>0,05)
28,69±0,62
(p<0,001)
23,86±1,64
(p<0,001)
8,54±0,46
(p<0,001)
46,54±1,42
(p<0,001)
2,14±0,09
(p<0,01)
85,35±1,22
(p<0,001)
20,51±0,74
(p<0,01)
19,1±0,74
(p>0,05)
83,25±1,67
(p<0,001)

Група порівняння (n=30)
(M±m)
78,12±2,87
35,42±0,89
21,09±1,1
4,52±0,31
38,14±1,39
3,72±0,18
96,45±1,46
17,11±0,81
17,32±0,63
98,14±1,89
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тромбоцитів (20,5±0,67) од. та кількість адгезивних тромбоцитів (55,2±1,71) % достовірно
різнилася (p<0,001) від показників порівняння (відповідно (4,52±0,31) од.; (38,14±1,39) %).
Встановлено наявність достовірної різниці
(p<0,001) між показниками індексу спонтанної
агрегації тромбоцитів (8,54±0,46) од., кількості
адгезивних тромбоцитів (46,54±1,42 % та показниками порівняння. Аналізуючи динаміку змін показників загального коагуляційного
потенціалу крові при госпіталізації, з’ясовано,
що час рекальцифікації (68,12±1,72) сек,
активований парціальний тромбопластиновий час (23,76±0,47) сек, протромбіновий
час (38,76±1,48) сек, кількість фібриногену
(8,59±0,1) г/л, антитромбіну ІІІ (70,34±1,12) %,
плазміногену (28,26±0,87) хв, значення Хагеман-залежного фібринолізу (23,02±0,86) хв та
фібринстабілізуючого фактору (71,28±1,24) %,
достовірно різнилися (p<0,001) від аналогічних
показників групи порівняння. Час рекальцифікації (74,2±1,98) сек та значення Хагеман-залежного фібринолізу (19,1±0,74) хв достовірно
не відрізнялись (р>0,05) від показників порівняння, а значення активованого парціального тромбопластинового часу ((28,69±0,62) сек;
p<0,001), протромбінового часу ((26,86±1,64)
сек; p<0,001), фібриногену ((4,44±0,09) г/л;
p<0,01), плазміногену ((20,51±0,74) хв; p<0,01),
антиплазміну ((92,67±1,21) %; p<0,01), фібринстабілізуючого фактору ((83,25±1,67) %;
p<0,001), достовірно відрізнлися від аналогічних показників групи порівняння.
Отже, у хворих на БС поступово розвивається прогресуюча хронометрична гіпокоагу-
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ляція, яка зумовлена пригніченням тромбіногенезу, як за внутрішнім, так і за зовнішнім
механізмами згортання крові, й поєднується з
різким гальмуванням процесів фібриногенезу
на фоні структурної гіперкоагуляції, про що
свідчить підвищення вмісту в крові фібриногену (8,59±0,10) (р<0,001).
У хворих БС відбувалось зменшення активності антитромбіну ІІІ (70,34±1,12) %, що призводило значної гіпокоагуляції. Отже, у хворих
короткочасна гіперфібринемія змінюється зниженням вмісту фібрину в крові (2,14±0,09 г/л),
що відбувається на тлі різкого гальмування
процесів фібриногенезу.
На нашу думку, обсяг діагностичних методик для визначення ДВЗ-синдрому в хірургії
БС повинен відповідати такому як в гематології і включати дослідження хронометричних
параметрів згортання крові, активність антитромбіну ІІІ, і вмісту в крові розчинних комплексів фібрин-мономеру.
Висновки
1. У хворих на БС поступово розвивається
прогресуюча хронометрична гіпокоагуляція,
що зумовлена пригніченням тромбіногенезу.
2. Підвищення вмісту в крові розчинних
комплексів фібринмономера, зниження активності антитромбіну ІІІ та пригнічення фібринстабілізуючої здатності крові свідчить, що у
хворих на БС розвивається синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові.
3. В перспективі є доцільним провести морфологічне дослідження печінки при БС для
визначення морфо-лабораторних паралелей.
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Резюме. В работе представлены изменения регуляции агрегатного состояния крови у 78 больных с билиарным сепсисом,
которые лечились на базе Винницкого центра хирургии печени, внепеченочных желчных путей и поджелудочной железы.
Ключевые слова: билиарный сепсис, синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, агрегатное состояние крови.
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Summary. The article presents changes in the regulation of aggregate state of blood in patients with biliary sepsis. 78 patients treated
onthebase of Vinnitsa liver surgery centre, extra hepatic biliary tract
and pancreas.
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ЛІКУВАННЯ ПЕРИТОНІТУ – ШЛЯХ ВІД ДОКАЗОВОЇ
ДО ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЦИНИ
Резюме. У роботі наведено результати обстежень 224 хворих на перитоніт з використанням загальноклінічних, біохімічних, імуноферментних, генетичних методів. Доведено
залежність між вираженістю проявів запалення, його розповсюдженням та варіантами гену IL1β (-511С/Т), що дозволяє
прогнозувати перебіг перитоніту. Показано зв’язок між вираженістю парезу кишечнику при перитоніті та варіантами гену
SERT, який регулює серотонінергічні механізми скоротливої здатності кишечнику. Досліджено процеси пероксидного
окиснення, антиоксидантного захисту, необмеженого протеолізу, фібринолітичної активності у реалізації системних
реакцій при перитоніті, показано варіанти їх індивідуальної
варіабельності. З урахуванням індивідуальних особливостей
механізмів запального процесу вдосконалено етапи оперативних втручань, схеми медикаментозного лікування та запропоновано методи профілактики різних ускладнень. Такий персоналізований підхід до діагностики, прогнозування
перебігу гострого перитоніту, вибору лікувальної тактики,
вдосконалення етапів оперативного втручання та медикаментозного впливу на провідні механізми запального процесу дав
можливість значно покращити результати лікування, знизити
летальність.
Ключові слова: перитоніт, генетичні дослідження, прогнозування, персоналізована медицина.

Вступ
Підвищення ефективності лікування хворих на гострий перитоніт є однією з найактуальніших проблем у абдомінальній хірургії [1,
5, 6]. Висока частота виникнення перитоніту
як ускладнення гострих хірургічних захворювань [1, 6], непрогнозований характер перебігу, швидкий розвиток системних дисфункцій
[5], недостатня ефективність існуючих методів
лікування [1, 5, 6] визначають проблему перитоніту як провідну, що потребує нових досліджень. Поглиблений аналіз патогенезу перитоніту, оцінка ініціюючих та підтримуючих механізмів запальних реакцій дасть можливість
визначити ті умови та чинники, які сприяють
чи зумовлюють перехід запальної реакції із захисної у пошкоджувальну, аутокаталітичну, що
призводить до життєвонебезпечних порушень
гомеостазу. Досягти цього можливо шляхом
використання принципів персоналізованої медицини, яка базується на виборі діагностичних, лікувальних та профілактичних засобів із
урахуванням генетичних, фізіологічних, біохімічних та інших особливостей пацієнта [9].
Матеріали та методи досліджень
У дослідження було включено 224 пацієнти
з ознаками гострого перитоніту. Дослідження
проведені із дотриманням основних положень
GСP (1996), Конвенції Ради Європи про права
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людини та біомедицину (1997), Гельсінської
декларації Всесвітньої медичної асоціації про
етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964–2008)
і наказу МОЗ України № 960 від 23.09.2009 р.
Вік обстежених пацієнтів варіював від 18 до
84 років і в середньому склав (53,5±1,72) роки.
Усім хворим проведено обстеження загальноприйнятими клінічними, лабораторними, біохімічними та інструментальними методами.
Рівень цитокінів та серотоніну у сироватці крові визначали методом імуноферментного аналізу, використовуючи реактиви фірми
«DRG» (Німеччина).
Досліджували пероксидне окиснення ліпідів за вмістом малонового альдегіду в плазмі
крові (Владимиров Ю. А., Арчаков А. І., 1972);
визначали активність глутатіонпероксидази
глутатіон-S-трансферази (Мещишен І. Ф., Геруш І.В., 1998).
З використанням реактивів фірми «Danish
Ltd.» (м. Львів) проводили оцінку ферментативної (ФФА), неферментативної (НФА), сумарної фібринолітичної активності (СФА)
плазми крові та протеолітичної активності
плазми крові (за лізисом азоальбуміну, азоказеїну та азоколагену).
Алелі поліморфних ділянок генів IL1β (-511С/Т)
та SERT вивчали шляхом виділення геномної
ДНК з лейкоцитів периферичної крові, ста59
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білізованої ЕДТА як антикоагулянт («Merk®»,
Німеччина), із наступною ампліфікацією поліморфної ділянки за допомогою полімеразної
ланцюгової реакції (ПЛР). Фрагменти візуалізували за допомогою УФ-випромінювача за наявності маркера молекулярних мас 100–1000 bp
(«СибЭнзим», Росія).
Статистична обробка результатів досліджень
проводилася із використанням електронних
таблиць Microsoft® Office Excel (build 11. 5612.
5703) та програми для статистичної обробки
Statgraphics Plus 5.1 Enterprise edition (®Statistical
Graphics corp. 2001).
Результати досліджень та їх обговорення
Причинами гострого перитоніту у обстежених пацієнтів були: гострий деструктивний
апендицит – у 85 хворих (37,95 %), деструктивний холецистит – у 43 хворих (19,20 %), перфоративна виразка шлунку чи дванадцятипалої
кишки – у 51 хворого (22,77 %), кишкова непрохідність – у 27 хворих (12,05 %), гінекологічна патологія — у 18хворих (8,03 %).
Розповсюдженість запального процесу по
очеревинній порожнині визначали за класифікацією І. Ю. Полянського та співавт., (2012) [9].
Місцевий перитоніт виявлено у 16 (7,14 %)
пацієнтів, дифузний – у 63 (28,12 %), розлитий —
у 94 (41,96 %), загальний – у 51 (22,78 %).
Важливу роль у розвитку перитоніту відіграють цитокіни [2, 3]. Нами у виявлено прямопропорційну залежність між розповсюдженістю запального процесу по очеревинній порожнині та концентрацією в крові IL1β. Так,
у хворих з місцевим та дифузним перитонітом
вона склала (181,05±0,65) та (184,42±2,49) пг/мл
відповідно, а у хворих на розлитий та загальний
перитоніт – (232,50±3,68) та (236,62±12,65) пг/мл
(р<0,01). Це свідчить, що вагомим чинником
прогресування запального процесу по очеревинній порожнині є активність IL1β.
Відомо, що секреція цитокінів має генетичну
детермінованість [1]. При дослідженні залежності між варіантами поліморфізму гену IL1β
(-511С/Т) та концентрацією в крові IL1β встановлено, що найнижча його концентрація спостерігалася при СС-варіанті ((180,38±3,99) пг/мл),
вірогідно вища – при СТ-варіанті (202,6±9,58 пг/мл;
р<0,05) і найвища – при ТТ-варіанті генотипу
((223,73±5,18) пг/мл; р<0,01). Генетичними дослідженнями встановлено, що у всіх хворих з
місцевим перитонітом мав місце СС-варіант
IL1β (-511С/Т), у хворих з дифузним перитонітом СС-варіант зустрічався у 92 % пацієнтів,
а СТ – у 8 %. У пацієнтів з розлитим перитонітом, сприятливий СС-варіант зустрічався
тільки у 8 % випадків, СТ – у 75 % випадків,
у 17 % пацієнтів – ТТ-варіант. При загальному
перитоніті у жодного з пацієнтів не виявлено
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СС-варіанту, у 50 % мав місце СТ-варіант та
у 50 % – ТТ-варіант.
За теорією шансів ймовірність розвитку місцевого чи дифузного перитоніту вірогідна при
СС-варіанті гену IL1β (-511С/Т) (t= 0,75; р<0,01),
а при ТТ-варіанті – розповсюдженого перитоніту (t= 0,85; р<0,001).
Це стало підґрунтям для розробленого [8]
способу прогнозування перебігу перитоніту:
при наявності у пацієнта СТ-, та, особливо,
ТТ-варіанта гену IL1β (-511С/Т) прогнозуємо
розвиток розповсюдженого перитоніту. У таких
хворих лікувальна тактика повинна бути спрямованою на попередження прогресування запального процесу по очеревинній порожнині та
його ліквідацію шляхом більш ретельної та інтенсивної санації очеревинної порожнини та локальним підведенням антицитокінових засобів.
Провідною ланкою патогенезу перитоніту
є пошкодження тканин з утворенням великої
кількості токсичних продуктів з подальшою їх
транслокацією. Важливу роль у цих процесах відіграють не тільки агресивні властивості мікроорганізімів, а й системні реакції: надмірна активація процесів пероксидного окиснення та необмеженого протеолізу. Нами виявлено не тільки
прогресуюче зростання у крові концентрації
малонового альдегіду, а й зниження активності
ферментів антиоксидантного захисту (глутатіонпероксидази, глутатіон-S-трансферази), що є
проявом дисбалансу у редокс-системі, вираженість якого індивідуалізована.
Про надмірну активацію протеолітичної активності свідчить виявлене нами зростання
протеолізу за азоальбуміном (до низькомолекулярних структур), за азоказеїном (до середньомолекулярних структур) та зниження протеолізу
за азоколом (до високомолекулярних структур).
На тлі мікроциркуляторних порушень та
проявів гіперкоагуляції спостерігається зростання сумарної фібринолітичної активності,
в основному, за рахунок неферментативного
фібринолізу.
Одним із важливих складових патогенезу
перитоніту є виникнення динамічної кишкової непрохідності, ліквідація проявів якої
є невід’ємною складовою ефективного лікування таких хворих. Нами виявлено, що відновлення скоротливої здатності кишечнику
прямо пропорційно залежить від концентрації
в крові серотоніну. Відомо, що рівень серотоніну та його дія на рецептори носить генетичнодетермінований характер. Ген SERT, регулює
зворотнє захоплення серотоніну з синаптичної
щілини у везикули пресинаптичної мембрани,
звідки надлишок його попадає в кров. Відомі
три варіанти генотипу SERT – SS, LS, LL. Найбільш фізіологічним є LL варіант, при якому
забезпечуються найвища концентрація сероХарківська хірургічна школа
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тоніну у везикулах, а, отже і їх фізіологічна дія
у відповідь на подразнення. При LS та, особливо, SS варіантах генотипу SERT, зменшується
зворотнє захоплення серотоніну, що знижує
можливість дії на постсинаптичні рецептори й
ініціацію скорочення кишки.
Встановлено, що у хворих, у яких у післяопераційному періоді моторно-евакуаторна функція кишечнику відновлювалась на 2-3 добу,
LL-варіант генотипу спостерігався у 78,95 %
випадків, а LS- та SS-варіанти зустрічались
у 5,26 та 15,79 % відповідно. Хворі тривалими
ознаками парезу кишечнику мали SS-генотип
SERT у 72% випадків, LS-генотип – у 20 %
випадків і тільки у 8 % випадків зустрічався LL-генотип. Важливо відмітити, що концентрація серотоніну у плазмі крові хворих
з LL-генотипом була (250,74±21,14) нг/мл,
а при LS- та SS-варіантах – вірогідно нижчою
((117,78±11,89) та (128,85±13,44) нг/мл відповідно; р<0,01). Це стало підґрунтям для розробленого способу прогнозування виникнення
порушень функціонального стану кишечнику – при SS- та LS-варіантах гену SERT, слід
прогнозувати гіпокінетичні порушення кишечнику, зумовлені низькою активністю серотоніну [7], що потребує зміни лікувальної
тактики у таких хворих.
Аналіз клінічних та лабораторних показників свідчить про чітку залежність між розвитком запального процесу, його здатністю розповсюджуватись по очеревинній порожнині
та характером і вираженістю провідних механізмів запалення, які мають генетичну детермінованість. Так, надмірна активність прозапальних цитокінів, дисбаланс між про- та
протизапальними інтерлейкінами, з нашого
погляду, є тим чинником, який багато в чому
визначає прояви запально-деструктивних процесів та метаболічних порушень, які визначають важкість перебігу перитоніту.
Складовими прогресування запального процесу, його трансформацію у ендотоксикоз, сепсис, поліорганну дисфункцію є дисбаланс прота антиоксидатних систем, надмірна активація
необмеженого протеолізу та фібринолізу з формуванням синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання, що призводить до
порушення енергозабезпечення різних органів.
Генетичні дослідження дають змогу прогнозувати характер перебігу запальної реакції, її
вираженість та розвиток різних ускладнень, у
першу чергу, з боку кишечника.
Несприятливий прогноз зумовлює необхідність зміни лікувальної тактики у таких хворих – вона повинна носити превентивний характер, бути направленою на попередження/
нівелювання пошкоджувальних механізмів.
Kharkiv Surgical School
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Так, для попередження ініціальної ролі цитокінів у розповсюдженні запального процесу,
особливо у осіб з генетично детермінованими
порушеннями цитокінового дисбалансу, доцільним і ефективним є створення умов для
тривалого локального підведення антицитокіноваих препаратів за розробленою методикою.
Слід розширити у таких пацієнтів показання
до запрограмованих повторних санацій очеревинної порожнини.
Для відновлення функції кишечнику на тлі
перитоніту, особливо у осіб з генетично детермінованим дефіцитом серотоніну, доцільним є
розширення показань до інтубації кишечнику,
локальне підведення до стінки кишки серотонінергічних препаратів за розробленими методиками.
Для підвищення ефективності персоналізованого комплексного медикаментозного лікування вибір препаратів та їх дозу доцільно
визначати за результатами лабораторного моніторингу вираженість провідних механізмів
пошкоджень, компенсаторно-пристосувальних
реакцій. Так, стандартна антиоксидантна терапія згідно існуючих стандартів буде неефективною у пацієнтів з генетично детермінованою недостатністю ферментів антиоксидантного захисту. Корекція проявів необмеженого
протеолізу буде ефективною тільки за умови
персоналізованої оцінки впливу протеолітичної активності не тільки на процеси утворення
токсичних речовин, а й індивідуальних особливостей участі цих процесів у активації/інактивації біологічних субстратів, які є регуляторами функціональної активності різних систем.
Для підвищення ефективності санації очеревинної порожнини важливо враховувати не
тільки розповсюдженість запального процесу
на момент операції, а й прогнозовану схильність до розповсюдження запалення. Зашивати операційну рану наглухо у осіб з вірогідно
прогнозованим несприятливим варіантом перебігу невідмежованого перитоніту, з нашого
погляду, вкрай небезпечно із-за високої ймовірності прогресування запального процесу,
швидкого розвитку різних ускладнень. Більш
доцільно в таких випадках використати лікувально-діагностичну запрограмовану лапараперцію, яка дасть змогу виявити та ліквідувати
ці ускладнення на ранніх етапах їх розвитку.
Такий персоналізований підхід до діагностики, прогнозування перебігу гострого перитоніту, вибору лікувальної тактики, вдосконалення етапів оперативного втручання та медикаментозного впливу на провідні механізми
запального процесу дав можливість значно покращити результати лікування, знизити летальність до 6,70 %.
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Разом з тим, очевидно, що комплексним
лікуванням неможливо досягти оздоровлення всіх хворих на перитоніт. Попередження
його виникнення через планове оперативне
лікування тих хірургічних захворювань, які
можуть ускладнитись перитонітом, своєчасна
діагностика та раннє адекватне лікування гострої хірургічної патології – реальний шлях
вирішення цієї проблеми.
Висновки
1. Характер та вираженість запального процесу при перитоніті, схильність до розповсю-

дження, системних порушень зумовлені індивідуальними генетично детермінованими особливостями механізмів запалення.
2. Генетичні дослідження дають змогу прогнозувати перебіг перитоніту, можливий розвиток різних ускладнень, що потребує нових
підходів до лікувальної тактики, вдосконалення етапів оперативного втручання, вибору
схем медикаментозного лікування.
3. Персоналізований підхід до діагностики,
прогнозування перебігу та лікувальної тактики при гострому перитоніті дозволяє значно
покращити результати його лікування.
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Лечение перитонита —
путь от
доказательной к
персонализированной
медицини
И. Ю. Полянский,
П. В. Мороз, В. И. Москалюк,
В. В. Андриец, А. Ф. Гринчук

Treatment of
peritonitis - the way
from evidence-based
to personalized
medicine
I. Yu. Polianskyi, P. V. Moroz,
V. I. Moskaliuk, V. V. Andriiets,
A. F. Grynchuk
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Резюме. В работе приведены результаты обследований 224
больных перитонитом с использованием общеклинических,
биохимических, иммуноферментных, генетических методов.
Доказана зависимость между выраженностью проявлений
воспаления, его распространением и вариантами гена IL1β
(-511С/Т), что позволяет прогнозировать течение перитонита.
Показана связь между выраженностью пареза кишечника при
перитоните и вариантами гена SERT, регулирующого серотонинергические механизмы его сократительной способности.
Исследована роль процессов перекисного окисления, неограниченного протеолиза, фибринолитической активности в реализации системных реакций при перитоните, возможную их
индивидуальную вариабельность. С учетом индивидуальных
особенностей механизмов воспалительного процесса усовершенствованы этапы оперативных вмешательств, схемы медикаментозного лечения и предложены методы профилактики его осложнений. Такой персонализированный подход
к диагностике, прогнозированию течения острого перитонита, выбору лечебной тактики, усовершенствование этапов оперативного вмешательства и медикаментозного воздействия на
ведущие механизмы воспалительного процесса позволил значительно улучшить результаты лечения, снизить летальность.
Ключевые слова: перитонит, генетические исследования, прогнозирование, персонализированная медицина.

Summary. Article shows the investigation results of 224 patients
with peritonitis with the use of general clinical, biochemical, immune-enzyme, genetic methods. Study proved the connection between the severity of inflammatory manifestations, its distribution
and gene variants IL1β (-511S / T), which allows to predict the course
of peritonitis. Article shows the connection between the severity of
intestinal paresis in peritonitis and SERT gene variants, that regulates
serotonergic mechanisms of its contractile ability. The role of peroxidation, unlimited proteolysis, fibrinolytic activity in the implementation of systemic reactions in peritonitis, the possibility of individual
variability was shown. Taking into account the individual characteristics of the mechanisms of inflammation, it was improved stages of
surgical procedures, medical treatment scheme and proposed methods of prevention of its complications. This personalized approach
to diagnosis, prognosis of acute peritonitis, the choice of treatment
strategy, improvements in stages of surgery and medical effects on the
mechanisms of the inflammatory process allowed to improve significantly results of treatment, reduce mortality.
Key words: peritonitis, genetic research, prediction, personalized
medicine.
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Вплив відеолапароскопічних санацій та
раннього ентерального харчування на
розвиток імунного дистрес-синдрому
у хворих на гнійний перитоніт
Резюме. Проведено аналіз показників цитокінового профілю в крові у 126 хворих з гнійним перитонітом (ГП) із визначенням їх діагностичної цінності при визначенні ступеня
імунного дистрес-синдрому на тлі використання традиційних релапаротомій і при застосуванні відеолапароскопічних
санацій в поєднанні з раннім ентеральним харчуванням.Досліджено рівні ІЛ-1, ІЛ-2, ІЛ-4, ІЛ-6, ТНФ-α на етапі госпіталізації та під час лікування.Моніторинг імунологічної
реактивності констатував, що використання традиційних релапаротомій поглиблює процеси імуносупресії (визначається
стадія імунологічного паралічу), в той час як при використанні мініінвазивних відеолапароскопічних санацій в поєднанні
з раннім ентеральним харчуванням явища імунологічної ареактивності мають коротший період існування та знижується
ризик виникнення гнійно-септичних ускладнень перитоніту.
Використання оптимізованої програми дозволило знизити
терміни госпіталізації у хворих з термінальною і токсичною
стадіями перитоніту з (25,6±1,58) діб до (18,2±1,45) та зменшити післяопераційну летальність хворих з 12,3 % (8 хворих) до
4,9 % (3 хворих) основної групи.
Ключові слова: гнійний перитоніт, імунний дистрес-синдром,
релапаротомія, раннє ентеральне харчування.

Вступ
Актуальність проблеми гнійного перитоніту
(ГП) обумовлена тим, що незважаючи на дослідження патогенетичних та патофізіологічних механізмів розвитку його ускладнень, вдосконалення хірургічних методів та технологій
лікування, сучасні методи хірургічного впливу
супроводжуються значними показниками летальності (18,8–92 %), без тенденції до зниження [4]. В основі механізму розвитку ГП лежить
неконтрольований викид медіаторів-цитокінів з подальшим розвитком запалення і системних порушень в органах, що віддалені від
первинного вогнища. Ключові фактори, які
відіграють істотну роль в цих ушкодженнях внутрішньоклітинна і тканинна гіпоксія, внутрішньоклітинний гіперметаболізм, гіперактивація іммунної системи, адгезія нейтрофілів
до ендотелію, дисфункція ендотелію, реперфузійні ушкодження з подальшим розвитком
каскадних реакцій гострої фази запалення.
Шлунково-кишковий тракт є однією з найперших цілей для медіаторів пошкодження в
стадію ініціації імунного дистрес-синдрому
внаслідок особливої чутливості його судин до
ішемічно-реперфузійних пошкоджень, різкої
катаболічній орієнтації організму, енергетичного та пластичного дефіциту. Усі ці процеси
призводять до гіпоксії клітин слизової ШКТ
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та руйнуванню місцевого імунного барєру, що
відбувається в стадії імунного паралічу, проявляючись неспроможністю основних ефекторних систем імунітету, вторинною інвазією
патогенної флори (транслокацією) із розвитком прогресування перитоніту, виникненням
його ускладнень, та бактеріально обумовленої
поліорганної недостатності. У профілактиці
прогресування імунних змін поряд із комплексною терапією перитоніту доцільне використання раннього ентерального харчування
як засобу неспецифічної імунопрофілактики,
так як воно сприяє швидкому відновленню перистальтики, попереджає атрофію клітин слизової, сприяє виробленню захисного слизу, та
відновленню місцевого кишкового бар’єру.
Аналіз літератури показує, що позитивний
результат лікування хворого з розповсюдженим ГП на 80 % залежить від оптимальної
хірургічної тактики, в першу чергу від адекватної санації черевної порожнини, і лише на
20 % — від антибактеріальної та інтенсивної
терапії [1]. На сьогоднішній день вирішення
питання про усунення джерела ГП, яке має бути надійно ліквідоване за допомогою найменш
травматичного і технічно легкого способу, не
викликає розбіжностей серед хірургів. У даний
час у клінічній практиці застосовуються різноманітні методи санації черевної порожнини:
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лапаротомія з дренуванням черевної порожнини, лапаростомія, програмована релапаротомія (РЛ). До переваг методу програмованої
РЛ відносять можливість постійного спостереження за станом черевної порожнини і проведення повторних сануючих заходів, контроль
стану та функції дренажів. Істотними недоліками РЛ є травматичність і висока ступінь
ризику різних ускладнень [1, 3]. Використання
сучасних відеолапароскопічних санацій (ВЛС)
розширило можливості повторних оперативних втручань. Цей метод став широко використовуваним не тільки для верифікації ГП і його
диференціальної діагностики, а й як метод
повторної санації черевної порожнини у післяопераційному періоді [5].
Мета досліджень
Оцінити вплив раннього ентерального харчування та мініінвазивних відеолапароскопічних санацій на перебіг імунного дистрес-синдрому у хворих на гнійний перитоніт.
Матеріали та методи досліджень
В основу роботи покладено дослідження
стану 126 хворих з гострими хірургічними захворюваннями, перебіг яких ускладнився розвитком ГП, що знаходилися на стаціонарному
лікуванні в клініці кафедри хірургії № 2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова на базі міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги впродовж 2012 – 2016 р.
Усі хворі розділені на групу порівняння
(65 хворих) та основну групи (61 хворий). У 16
(24,1 %) хворих групи порівняння було проведено 17 традиційних РЛ на вимогу та в програмованому режимі. Усі РЛ виконано у хворих з попередньо діагностованими токсичною
(2 хворих) і термінальною стадіями перитоніту
(14 хворих), жодної не виконувалось при реактивній стадії ГП. Одну РЛ виконано – у 11 хворих (13,8 %), дві – у 3 хворих (4,6 %).
У 12 (19,6 %) пацієнтів основної групи було
проведено 5 (8,1 %) відкритих РЛ на вимогу, та
12 ВЛС, з яких 5 було виконано у хворих з термінальною стадією перитоніту перед відкритою РЛ. У хворих основної групи виконувалось
тільки по одній відкритій РЛ, 2 і більше не виконано у жодного хворого, всі хворі які підлягали ВЛС і традиційним РЛ мали попередньо
діагностовано термінальну стадію перитоніту.
Враховуючи важкий стан хворих та виражену імунну дисфункцію (імунний дистрес-синдром), яка присутня на момент операції та різко посилюється після виконання РЛ, внаслідок
високої травматичності останньої за принципами методик «damage control» та «second look»,
усім хворим в якості початкового етапу викоKharkiv Surgical School
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нувався мініінвазивний метод санації — відеолапароскопічна санація (ВЛС) з використанням лапароскопічних портів і запропонованої
дренажної конструкції (патент на корисну модель № 100410).
У хворих основної групи оперативне втручання завершувалось назоінтестинальною інтубацією для наступного введення ентерального харчування (через 24 години від моменту
оперативного втручання) сумішшю «Фрезубін
Оригінал» в комплексі із посиндромною терапією перитоніту. Стадії імунного дистрес-синдрому оцінювались по власній методиці (патент «Спосіб діагностики стадій імунного дистрес-синдрому у хворих із розповсюдженим
гнійним перитонітом» № 93641 від 10.10.2014 р.)
[4]. Хворим проводилось в сироватці крові визначення цитокінового профілю шляхом твердофазного імуноферментного аналізу на аналізаторі «Stat Fax 303 Plus» (США):
1) прозапальних інтерлейкінів (ІЛ) –ТНФ-α
(41,2±6,32) пг/л, ІЛ-1 (10,6±2,52) пг/мл, ІЛ-2
(1,46±0,04) пг/мл, ІЛ-6 (4,2±0,72) пг/мл;
2) протизапального інтерлейкіну — ІЛ-4
(2,3±1,42) пг/мл стандартними патентованими наборами фірм IMMUNOTECH та Diaclone
(Франція), Biosourse (Бельгія), Cytimmune
(США).
Виконання статистичних розрахунків, в програмі STATISTIKA 6.0, що містить інструменти для їхнього аналізу. Після доведення нормальності розподілу даних та рівності генеральних дисперсій у вибірках контрольної та
основної груп, котрі порівнювалися, застосовували наступні методи статистичної обробки:
t-критерій Стьюдента (двохвибірковий t-тест
з однаковими дисперсіями), парний t-критерій
Стьюдента (парний двохвибірковий t-тест
для середніх). Формат даних в таблиці М±m,
де М – середнє арифметичне, m – стандартна
похибка середнього арифметичного.
Аналіз показників цитокінового профілю у
хворих групи порівняння (табл. 1), яким виконувались традиційні відкриті РЛ демонстрував
важкість стану хворих та вказував на прогресування імунного дистрес-синдрому, про що свідчила негативна динаміка змін прозапальних
цитокінів ІЛ-1 та ТНФ-α. ІЛ-1 та ТНФ-α були
стабільно високими з тенденцією до збільшення, досягнувши різниці (p<0,001) вже на 1 добу —(147,3±1,63) та (288,4±3,47) пг/л відповідно,
продовжуючи зростати до (151,4±1,97) (p<0,001)
та (319,3±4,15) пг/л (р<0,001) перед РЛ.
ІЛ-2, ІЛ-4, демонстрували протилежну динаміку і зменшувались, досягнувши різниці (р<0,001) вжена 1 добу — (2,82±0,16) та
(23,5±0,52) пг/мл продовжуючи знижуватись
і перед РЛ складали (2,17±0,09) та (18,3±0,38)
пг/мл (р<0,001) відповідно. ІЛ-6, як активатор
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цитокінової реакції, зниженням демонстрував
виснаження реактивності організму на тлі прогресування ГП, зменшившись вже на 1 добу
до (22,3±0,48) пг/мл (р<0,001), продовжуючи
цю тенденцію перед РЛ був (19,5±0,39) пг/мл
(р<0,001). Динаміка цитокінів вказувала на наявність стадії імунопаралічу імунногодистрессиндрому перед виконанням РЛ.
Після виконання традиційної РЛ, на
1 добу показник ІЛ-1 підвищувався до
(156,2±1,89) пг/мл (р<0,001), знижувався достовірно на 9 добу (109,6±2,43) пг/мл (р<0,01)
та на час виписки був (88,5±1,57) пг/мл
(р<0,001), втричі вище показника норми.
ТНФ-α підвищувався на 1 добу після РЛ до
(326,4±3,92) пг/л (р<0,001), поступово знижувався набуваючи достовірної різниці на 9 добу – (205,3±2,21) пг/л (р<0,001). ІЛ-1 втричі та
ТНФ-α вдвічі на момент виписки перевищували норму.
Група багатофункціональних цитокінів
ІЛ-2, ІЛ-4, ІЛ-6 мали подібну динаміку. ІЛ-2
продовжив зменшення на 1 добу після операції до (1,83±0,10) пг/мл (р<0,001), з 5 доби почав
зростати і на 9 добу недостовірно був вищим
показника при госпіталізації (5,18±0,18) пг/мл
(р<0,05), на час виписки знизився до
(3,57±0,21) пг/мл, що було вдвічі вище нормативних показників (р<0,001).Концентрації протизапального ІЛ-4 та активатора цитокінової реакції
ІЛ-6 на тлі ареактивності організму зменшу-

вались (р<0,001) протягом 1 доби, але з 5 доби почали зростати і на 9 добу досягли максимуму (26,9±0,58) пг/мл (р<0,05) та (25,8±0,58)
пг/мл (р<0,05), що не мало різниці з вихідним
рівнем,а на момент виписки обидва опустились
нижче ініціальних значень (24,3±0,42) пг/мл,
р<0,001; (23,9±0,73) пг/мл, р<0,01), значно перевищуючи норму. Така динаміка ІЛ-2, ІЛ-4,
ІЛ-6 свідчила про зворотній розвиток імунного
паралічу та відновлення реактивності організму та появу, хоч і слабкої, імунної відповіді на
інфекційний фактор.
В основній групі також на протязі 5 діб
після первинного оперативного втручання,
практично не відмічалось позитивної динаміки жодного показника цитокінового профілю, а перед РЛ спостерігалось їх наростання
(табл. 2). Рівень прозапального цитокіну ІЛ-1
мав тенденцію до збільшення, на 1 добу його показник був (135,6±1,48) пг/мл (р<0,001),
на 3 добу – (139,3±1,55) пг/мл (p<0,001),
а перед РЛ незначно змінювались, в порівнянні з попередніми показниками і досягав
(140,2±1,67) пг/мл, що було вище (p<0,001), ніж
при поступленні. Рівень ТНФ-α був високим
і складав на 1 добу (276,7±2,87) пг/л (p<0,001),
на 3 добу – (281,8±2,58) пг/л (p<0,001), а перед
РЛ досягав (292,6±3,12) пг/л, що було вище, ніж
при поступленні (p<0,001).
Зміни мультифункціональних ІЛ відображали виснаження реактивності організму та

Динаміка цитокінового профілю у хворих групи порівняння, яким проводились РЛ, n=16, M±m
Показник
ІЛ – 1, пг/мл
ІЛ – 2, пг/мл
ІЛ – 4, пг/мл
ІЛ – 6, пг/мл
ТНФ-α, пг/л

Госпіталізація
120,3±
1,73
4,81±
0,13
28,4±
0,63
26,7±
0,43
257,4±
2,53

1 доба
138,6±
1,52****
2,82±
0,16****
23,2±
0,52****
22,3±
0,48****
288,4±
3,47****

3 доба
147,3±
1,63****
2,59±
0,37****
20,5±
0,44****
19,8±
0,37****
297,7±
3,91****

Перед РЛ
151,4±
1,97****
2,17±
0,09****
18,3±
0,44****
19,5±
0,39****
319,3±
4,19****

1 доба
156,2±
1,89****
1,83±
0,10****
16,4±
0,39****
17,8±
0,39****
326,4±
3,92****

5 доба
135,3±
2,32****
4,25±
0,15**
23,5±
0,47***
23,7±
0,57****
254,3±
2,65*

9 доба
109,6±
2,34***
5,18±
0,19*
26,9±
0,48*
25,8±
0,58*
205,3±
2,21****

Таблиця 1
Виписка
88,5±
1,57****
3,57±
21***
24,3±
0,42****
23,9±
0,73***
173,2±
2,45****

Примітка. р>0,05 - *; р<0,05 - **; р<0,01 - ***;р<0,001-****

Динаміка показників цитокінового профілю у хворих основної групи, n=12, M±m
Показник
ІЛ – 1, пг/мл
ІЛ – 2, пг/мл
ІЛ – 4, пг/мл
ІЛ – 6, пг/мл
ТНФ-α, пг/л

Госпіталізація
120,8±
1,59
4,85±
0,15
27,1±
0,65
26,9±
0,53
252,3±
2,94

Таблиця 2

1 доба

3 доба

Перед ВЛС

1 доба

5 доба

9 доба

Виписка

135,6±
1,48****
3,06±
0,17****
23,1±
0,52****
23,5±
0,48****
276,7±
2,87****

139,3±
1,55****
3,02±
0,18****
22,7±
0,48****
23,9±
0,57***
281,8±
2,58****

140,2±
1,67****
2,84±
0,15****
22,1±
0,43****
24,1±
0,45***
292,6±
3,12****

142,4±
1,69****
3,45±
0,12**
23,6±
0,56***
24,7±
0,45**
284,5±
2,51****

116,4±1,93*

92,5±1,67****

73,7±1,89****

8,79±
0,25****
31,7±
0,64****
30,3±
0,69***
201,8±
2,48****

6,75±
0,18****
26,9±
0,55*
26,2±
0,54*
154,9±
1,93****

5,93±
0,23***
22,7±
0,48****
21,6±
0,52****
125,8±
1,87****

Примітка. р>0,05 - *; р<0,05 - **; р<0,01 - ***;р<0,001-****
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відсутність адекватної імунної відповіді, вказуючи на стадію імунопаралічу імунного дистрес-синдрому. Так, концентрація ІЛ-2 знижувалась протягом однієї післяопераційної
доби до (3,06±0,17) пг/мл (р<0,001), відносно
показника при госпіталізації, і повільно продовжувала знижуватись з мінімумом перед
ВЛС (2,84±0,15) пг/мл (р<0,001). Активатор
інших інтерлейкінів ІЛ-6 та протизапальний
ІЛ-4 демонстрували тенденції імунопаралічу,
характерного для хворих з термінальним ГП,
знижувались (р<0,001) одразу після операції до
(23,1±0,48) пг/мл, та (23,5±0,48) пг/мл відповідно. У післяопераційному періоді не мали позитивної динаміки, залишаючись на сталому
рівні до моменту ВЛС (ІЛ-4 – (22,1±0,43) пг/мл,
р<0,001; ІЛ-6 – (24,1±0,45) пг/мл, р<0,001),
зупинка подальшого зниження пов’язана
з впливом імуномоделюючої терапії на
цитокіновий профіль.
Після виконання ВЛС та початку проведення локальної раннього ентерального харчування сумішшю «Фрезубін Оригінал» стан хворих
стабілізувався. Швидка динаміка зворотнього розвитку імунного дистрес-синдрому після
ВЛС в основній групі вказує на ефективність
розроблених методик лікування ГП. Покращення загального стану у хворих основної групи супроводжувалось позитивною динамікою
цитокінів (табл. 2).
Рівень ІЛ-1 достовірно (p<0,001) знижувався на 5 добу – (116,4±1,93) пг/мл, з подальшою
тенденцією до зниження на 9 добу та час виписки – (92,5±1,67) (p<0,001) та (73,7±1,89) пг/мл
(p<0,001), відповідно. ТНФ-α також знижувався (p<0,001) на 5 добу до (201,8±2,48) пг/л, а на
9 добу та день виписки (154,9±1,93) пг/л (p<0,001)
та (125,8±1,87) пг/л (p<0,001), відповідно. Післяопераційна динаміка ІЛ-2 та протизапального
ІЛ-4 мала подібний перебіг, вже з 1 доби після
ВЛС вони демонстрували незначне збільшення
(р>0,05, відносно вихідного рівня), збільшуючись на 5 добу, в той же час, досягаючи своїх
пікових значень (8,79±0,25) пг/мл (р<0,001), та
(31,7±0,64) пг/мл (р<0,001), демонструючи відновлення реактивності організму і вихід із стадії імунного паралічу.
З 9 доби почали зменшуватись, на момент
виписки досягаючи ІЛ-2 – 5,93±0,23 (р<0,01),
ІЛ-4 – 22,7±0,48 (р<0,001), обидва показника
залишались значно вище показників норми.
Мультифункціональний ІЛ-6 у першу добу не
мав (р>0,05) змін, змінюючись на 5 добу з максимумом 30,3±0,69, (р<0,01). З 9 доби почав
знижуватись, і на момент виписки був нижче
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рівня при поступленні 21,6±0,52, (р<0,001), перевищуючи значення норми (р<0,001).
Порівняльний аналіз показників цитокінового профілю, у хворих основної і групи порівняння, яким проводили повторні оперативні
втручання РЛ і ВЛС, показав, що застосування оптимізованої схеми лікування, із диференційованим підходом до вибору метода повторної санації на основі врахуванням стану
реактивності імунної системи та застосування
раннього ентерального харчування сумішшю
«Фрезубін Оригінал», сприяло покращенню
результатів лікування. Створюються умови
для прискореної нормалізації цитокінового
профілю та зворотнього розвитку імунногодистрес-синдрому. Діагностовано зменшення
прозапальних факторів: ІЛ-1 – 20,1 %, ТНФ-α –
37,7 %, виникає корегуючий вплив на динаміку протизапального ІЛ-4 (зростає на 5 добу
в основній групі до 31,7±0,64, проти в групі порівняння до 23,5±0,47), та багатофункціональних ІЛ-2 (зростає на 66,1 %), ІЛ-6 (знижується
на 10,6 %).
Так, в групі порівняннявнутрішньо-очеревинні ускладнення виникли у 16 (24,1 %) хворих, що потребуваловиконання традиційних
РЛ. Середній термін перебування хворих у стаціонарі складав при цьому (25,6±1,58) ліжкодні. Летальність складала 12,3 % (померло
8 хворих). В основній групі виконувались мініінвазивні ВЛС 12 хворим, що потребували повторних оперативних втручань. Середній термін перебування в стаціонарі хворих основної
групи складав (18,2±1,45) ліжко-дні, летальність склала 4,9 % (померло 3 хворих).
Висновки
1. Визначення комплексу показників цитокінового профілю (ТНФ-α, ІЛ-1, ІЛ-2, ІЛ-4 та
ІЛ-4), для оцінки ступеня важкості перитоніту
має високу діагностичну цінність, дозволяє
оцінити стан імунологічної реактивності організму, прогнозувати появу гнійно-септичних
ускладнень перитоніту.
2. Використання раннього ентерального
харчування в комплексі лікувальних заходів
гнійного перитоніту, сприяє ліквідації цитокінового дисбалансу, прискорю зворотній розвиток імунного дистрес-синдрому.
3. Проведення малоінвазивних відеолапароскопічних санацій черевної порожнини
дозволило зменшити потребу у використанні відкритих РЛ, скоротити термін госпіталізації та зменшити рівень післяопераційної
летальності.
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Резюме. Проведен анализ показателей цитокинового
профиля в крови у 126 больных с гнойным перитонитом
с определением их диагностической ценности при оценке
степени иммунного дистресс-синдрома на фоне использования
традиционных
релапаротомий
и
при
применении
видеолапароскопичних санаций в сочетании с ранним
энтеральным питанием. Исследованы уровни ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ4, ИЛ-6, ТНФ-α на этапе госпитализации и во время лечения.
Мониторинг иммунологической реактивности констатировал,
что
использование
традиционных
релапаротомий
углубляет процессы иммуносупрессии (определяется
стадия иммунологического паралича), в то время как при
использовании миниинвазивных видеолапароскопичних
санаций в сочетании с ранним энтеральным питанием
явления иммунологической ареактивности имеют короткий
период существования и снижается риск возникновения
гнойно-септических осложнений перитонита. Использование
оптимизированной программы позволило снизить сроки
госпитализации у больных с терминальной и токсической
стадиями перитонита с (25,6 ± 1,58) суток до (18,2 ± 1,45) и
уменьшить послеоперационную летальность больных с 12,3
(8 больных) до 4,9 % (3 больных).
Ключевые слова: гнойный перитонит, иммунный дистресссиндром, релапаротомия, раннее энтеральное питание.

Summary. The analysis of indicators of the cytokine profile in the
blood of 126 patients with purulent peritonitis to define their diagnostic value in assessing the degree of immune distress-syndrome on the
background of the use of traditional relaparotomies and application
of videolaparoscopic sanations combined with early enteral nutrition
was performed. Levels of IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, TNF-α on admission and during treatment were investigated. Monitoring of immunological reactivity stated that the use of traditional relaparotomies
deepens the processes of immune suppression (defined immunological paralysis stage), while using a less invasive videolaparoscopic
sanations combined with early enteral nutrition phenomenon of immunological areactivity have a short period of existence, and reduces
the risk of septic complications of peritonitis. Using the optimized
program we reduced the length of stay in patients with toxic and terminal stage of peritonitis to (25,6 ± 1,58) days prior to (18,2 ± 1,45)
and reduce postoperative mortality of patients with 12.3 (8 patients)
to 4.9 % (3 patients).
Key words: purulent peritonitis, immune distress syndrome, relaparotomy, early enteral nutrition.
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Questions of surgical infection
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Релапароскопия в лечении желчных
перитонитов
Резюме. В работе проведен анализ результатов хирургического лечения 10243 больных желчнокаменной болезнью,
которым выполнили лапароскопическую холецистэктомию.
Желчный перитонит в послеоперационном периоде диагностировали у 28 (0,27 %) больных. Разработанная хирургическая тактика с использованием релапароскопии в качестве основного хирургического метода лечения основана на данных
УЗИ и ЭРХПГ и позволяет улучшить результаты лечения и
снизить число гнойно-септических осложнений и летальных
исходов. Релапароскопия с проведением санации брюшной
полости и устранением причины возникновения желчного перитонита была эффективна у 19 (67,9 %) больных. Применение
релапароскопии в комплексном лечении желчного перитонита
позволило снизить число лапаротомных операций до 32,1 %.
Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, лапароскопическая холецистэктомия, желчный перитонит, хирургическая
тактика, релапароскопия.

Введение
Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ)
в настоящее время получила широкое распространение в лечении различных форм желчнокаменной болезни (ЖКБ). Несмотря на
достаточно большой накопленный опыт выполнения ЛХЭ и её высокую эффективность,
возможность возникновения интра- и послеоперационных осложнений, которые существенно влияют на результаты оперативного
лечения, удлиняют сроки послеоперационного
периода и в значительной мере определяют исход заболевания остается достаточно высокой
[3, 4, 5]. Желчный перитонит (ЖП) — одно из
наиболее тяжёлых в структуре послеоперационных осложнений ЛХЭ, следующий рассматривать как самостоятельную проблему, которая может иметь очень серьёзные последствия
и быть опасной для жизни [6, 7].
Использование релапароскопии (РЛ) в комплексном лечении больных послеоперационным ЖП недостаточна изучена, но в то же
время перспективна для дальнейших исследований хирургической проблемой [1, 2, 8].
Цель исследований
Улучшение результатов хирургического лечения больных с ЖКБ, у которых послеоперационный период осложнился развитием ЖП,
путём разработки показаний и технического
совершенствования применения РЛ для снижения числа лапаротомных операций.
Работа выполнена в соответствии с комплексной научно-исследовательской работой
кафедры хирургических болезней Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина «Разработка малоинвазивных оперативных вмешательств в лечении больных
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желчнокаменной болезнью, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки»,
№ 0100U005308.
Материалы и методы исследований
Проведен анализ результатов хирургического лечения 10243 пациентов с различными формами ЖКБ в клинике хирургических болезней
Харьковского национального университета
имени В. Н. Каразина с апреля 1994 по январь
2017 года. Всем больным была выполнена ЛХЭ.
Диагностическая программа включала в себя
стандартное общеклиническое обследование,
УЗИ, ФЭГДС, по показаниям – ЭРХПГ, КТ
и МРТ брюшной полости. Во всех случаях
операцию завершали дренированием брюшной полости одним либо двумя контрольными
дренажами. ЖП в послеоперационном периоде
диагностировали у 28 (0,27 %) больных. Женщин было 24 (85,7 %), мужчин – 4 (14,3 %). Возраст пациентов составил от 23 до 78 лет.
ЖП наблюдался у 22 (78,6 %) больных, оперированных по поводу острого холецистита,
и у 6 (21,4 %) – по поводу хронического холецистита. У 23 (82,1 %) больных отмечалось
желчеистечение (ЖИ) по дренажу, а у 5 (17,9 %)
пациентов – отграниченное скопление желчи
в брюшной полости с формированием абсцедирующей биломы.
Результаты исследований и их обсуждение
Нами изучена частота и причины возникновения желчного перитонита в раннем послеоперационном периоде. При выявлении послеоперационного ЖИ нами учитывался как
суточный дебит желчи по дренажам брюшной полости, так и данные УЗИ – определяли
объём отграниченного скопления жидкости
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в проекции ложа удаленного желчного пузыря,
а также локализацию и объём свободной жидкости в брюшной полости.
При наличии ЖИ по контрольному дренажу
более 200 мл в течение 2-3 суток после операции, выполняли ЭПСТ с назобилиарным
дренированием, которое было эффективным
методом профилактики развития послеоперационного ЖП.
При безуспешности или неэффективности
ЭРХПГ, сохранении либо усилении болей в
животе, симптомов интоксикации и раздражения брюшины 19 (67,9 %) больным была выполнена РЛ. При санационной РЛ без технических
трудностей выполняли дополнительную электрокоагуляцию ложа желчного пузыря, клиппирование ходов Люшка или несостоятельной
культи пузырного протока, адекватную санацию и дренирование брюшной полости. Если
в ходе выполнения РЛ возникали сомнения
в отсутствии ятрогенного повреждения внепеченочных желчных протоков, то обязательным считали выполнение интраоперационной холангиографии через культю пузырного
протока, что было произведено 5 пациентам.
У 5 (17,9 %) больных скопление желчи в брюшной полости было выявлено по данным УЗИ
после удаления дренажей, им была выполнена
РЛ с санацией и установкой дополнительных
2-3 дренажей брюшной полости.
Технические принципы выполнения лапароскопической санации брюшной полости были
максимально приближены к принципам традиционной хирургии. Принцип санации был
направлен на ликвидацию и профилактику
межпетлевых абсцессов и скоплений патологического экссудата, для чего производилась ревизия всей тонкой кишки, подпеченочного и надпеченочного пространств и карманов брюшной
полости с одновременной аспирацией содержимого. Эвакуацию экссудата и желчи по возможности проводили аспиратором с регулируемой
силой вакуума. Плотные наложения фибрина
удаляли браншами диссектора. Для санации
брюшной полости использовали растворы антисептиков декасан, фурацилин и водный раствор хлоргексидина объемом от 1,5 до 5 л.
Лапаротомия была выполнена у 9 (32,1 %)
больных. Лапаротомия, санация, наружное
дренирование холедоха и брюшной полости
была выполнена у 5 (17,9 %) пациентов по по-
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воду разлитого желчного перитонита на ранних этапах освоения лапароскопических технологий и у 2 (7,1 %) больных при выявлении
краевого повреждения гепатикохоледоха произведено ушивание дефекта и дренирование
холедоха по Вишневскому.
У 2 (7,1 %) пациентов причиной послеоперационного ЖП был дефект гепатикохоледоха
более чем на 2/3 его диаметра. Этим больным
выполнили наложение гепатикоеюноанастомоза на выключенной петле тонкой кишки по
Ру с адекватной санацией и дренированием
брюшной полости.
Оценка непосредственных результатов РЛ
в лечении ЖП, возникшего после ЛХЭ, показала, что у 4 больных отмечались осложнения в виде нагноения послеоперационных
ран и у 2 — продолжающееся желчеистечение,
которое потребовало выполнения повторной
РЛ с последующим успешным выздоровление
больных.
Летальных исходов в группе больных, которым была выполнена РЛ, не было.
При наблюдении за больными в отдаленном
послеоперационном периоде (от 1 года до 12 лет)
клинических данных за развитие стриктур магистральных желчных протоков не выявлено.
Выводы
1. Дренирование брюшной полости после
ЛХЭ способствует ранней диагностике желчеистечения в послеоперационном периоде и
последующего развития желчного перитонита.
2. Желчеистечение по дренажу, сопровождающиеся явлениями желчного перитонита либо
значительным скоплением желчи в брюшной
полости при отсутствии травмы гепатикохоледоха требует выполнения релапароскопии с
диагностической и лечебной целью.
3. При желчеистечении более 200 мл в сутки,
необходимо выполнение эндоскопической ретроградной холангиографии с целью диагностики повреждения магистральных желчных
протоков, при подтверждении травмы гепатикохоледоха показана реконструктивная операция лапаротомным доступом.
4. Применение релапароскопии в комплексном лечении желчного перитонита после ЛХЭ
позволяет существенно уменьшить число лапаротомных операций для коррекции возникших осложнений.
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Резюме. У роботі проведено аналіз результатів хірургічного
лікування 10243 хворих на жовчнокам’яну хворобу, яким була виконана лапароскопічна холецистектомія. Жовчний перитоніт у післяопераційному періоді було діагностовано у 28
(0,27 %) хворих. Розроблена хірургічна тактика з використанням релапароскопії в якості основного хірургічного метода
лікування базується на даних УЗД та ЕРХПГ і дозволяє поліпшити результати лікування та знизити кількість гнійносептичних ускладнень і летальних випадків. Релапароскопія з проведенням санації черевної порожнини і ліквідацією
причини виникнення жовчного перитоніту була ефективною
у 19 (67,9 %) хворих. Застосування релапароскопії в комплексному лікуванні жовчного перитоніту дозволило знизити
кількість лапаротомних операцій до 32,1 %.
Ключові слова: жовчнокам’яна хвороба, лапароскопічна холецистектомія, жовчний перитоніт, хірургічна тактика, релапароскопія.

Summary. The paper analyzes the results of surgical treatment of
10 243 patients with cholelithiasis who underwent laparoscopic cholecystectomy. Bile peritonitis in the postoperative period was diagnosed
in 28 (0.27 %) patients. The developed surgical tactic with re-laparoscopy as the primary surgical treatment is based on the ultrasound
data and ERCP and can improve treatment results and reduce the
number of septic complications and morbidity. Based on ultrasound
and ERCP data, surgical tactic was developed, using re-laparoscopy
as the primary surgical treatment technique. Such tactic allows to
improve treatment results and reduce the number of septic complications and morbidity. Re-laparoscopy followed by abdominal cavity
sanation and elimination of the cause of bile peritonitis was effective
in 19 (67.9 %) patients. Application of laparoscopic re-intervention in
treatment of bile peritonitis allowed to reduce the number of laparotomic operations to 32.1 %.
Key words: cholelithiasis, laparoscopic cholecystectomy, bile peritonitis, surgical tactics, re-laparoscopy.
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Зміни імунологічного статусу
у хворих з гнійно-запальними
захворюваннями м’яких тканин
на тлі цукрового діабету 2 типу
Резюме. У роботі представлено результати дослідження
148 хворих які лікувались з гнійно-запальними захворюваннями м’яких (ГЗЗМТ) тканин на тлі цукрового діабету 2 типу. Для оцінки природної резистентності організму пацієнтів
обстежених груп було вивчено показники неспецифічної резистентності організму: фагоцитарна активність нейтрофілів,
інтенсивність фагоцитозу, фактор форми нейтрофільних гранулоцитів та імунологічна реактивність організму,
Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, гнійно-запальні захворювання м’яких тканин, імунологічні зміни.

Вступ
За оцінками ВООЗ, на даний час у світі нараховується більше 100 млн хворих на цукровий діабет (ЦД), а в Україні понад 1,5 млн, і ці
показники лише збільшуються [1]. При цьому
смертність у хворих на ЦД у 3 рази вища, ніж
у інших контингентів населення, що скорочує
очікувану тривалість життя на 2-12 %. Згідно даних МОЗ України, показник поширеності ЦД становить 1769,3 на 100 000 населення
(станом на 2014 р.), серед яких 82 % — інсулінонезалежний діабет. У Вінницькій обл.
захворюваність складає 1791,2 хв на 100 тис.
населення. Однак наведені цифри не відповідають дійсному поширенню ЦД. За даними
досліджень, у хворих на ЦД 2-го типу виявляються стійкі зміни в різних ланках імунної
системи: клітинному, гуморальному імунітеті,
фагоцитарній активності [3, 4]. Гіперглікемія,
гіперліпідемія, інсулінорезистентність і адаптивна гіперінсулінемія впливають на клітини
імунної системи, сприяють розвитку метаболічної імунодепресії, формується стійке імунологічне порушення [1, 2]. Ступінь і глибина
імунопатологічних змін залежать від тяжкості,
тривалості хвороби і є прогностичним критерієм розвитку ускладнень при ЦД 2-го типу [1].
У науковій літературі даних щодо зв’язку ДПН
та порушення імуногомеостазу у пацієнтів із
ЦД 2-го типу досить мало. Зокрема, встановлено, що сироватка хворих на ЦД 2-го типу з нейропатією містить аутоімунні імуноглобуліни,
що призводить до комплементнозалежного,
кальційзалежного апоптозу нейронів. Рівень
експресії цих імуноглобулінів асоціюється з
тяжкістю нейропатії і з типом нейронального ураження, тому припускають, що зазначені
цитотоксичні фактори поряд із гіперглікемією
можуть впливати на розвиток нейропатії [4, 5].
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Мета досліджень
Вивчити та оцінити особливості змін у системі локального та загального імунітету у хворих з ГЗЗМТ на тлі цукрового діабету 2 типу.
Матеріали та методи досліджень
У розвитку запального процесу провідну
роль відіграє стан імунобіологічної реактивності організму і взаємодія макроорганізму
і мікроорганізму. Для оцінки резистентності організму пацієнтів обстежених груп було
вивчено показники неспецифічної резистентності організму: фагоцитарна активність нейтрофілів, інтенсивність фагоцитозу та імунологічна реактивність організму.
Для визначення ІРО одну-дві краплі крові хворого змішують з гепарином. Дві краплі гепаринізованої крові вносили в луночку
мікротитратора Такаччі, змішували з однією
краплею добової тест-культури стафілококу
209. Перемішану реакційну суміш поміщали
в термостат на 120 хв за 37 °С. Після цього одну мірну петлю суміші вносили у чашку Петрі
і рівномірно перемішували з 15 мл розплавленого й охолодженого до 45-50 °С МЛА. В якості контролю брали суспензію в ізотонічному
розчині натрію хлориду добової тест-культури
стафілококу 209. Чашки Петрі поміщали в термостат на 18-24 години за 37 °С, після чого підраховували кількість колоній, що виросли в
дослідній і контрольній чашках Петрі. Імунологічну реактивність визначають за формулою:
IPO = 100 % — Мд. × 100 %,
де Nfl — кількість колоній у досліді; nk —
кількість колоній у контролі.
Для вивчення фагоцитарної активності фагоцитів брали одну краплю крові і змішували
з 0,5 мл 2 млрд суспензії добової культури стаХарківська хірургічна школа
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філококу. Після цього суміш протягом 30 хв
інкубували за температури 37 °С. Потім готували мазок на предметному склі із поверхневої
плівки, що покриває суспензію, фіксували його і контрастували. Рахували під мікроскопом
кількість активних лейкоцитів (ФАЛ) і середню кількість фагоцитованих бактерій в одному
фагоциті (ФЧ).
Результати досліджень та їх обговорення
Імунобіологічне дослідження проводили до
початку лікування, також перед випискою пацієнтів з стаціонару. Результати проведених
досліджень представлено в табл. 1.
Таблиця 1

Порівняльна оцінка імунобіологічних показників до і після
лікування хворих з ГЗЗМТ на тлі ЦД 2 типу (М±т)
Імунологічні
показники
IPO до лікування
ІРО після лікування
ФАЛ до лікування

Контрольна
група
67,61±4,03*

Основні групи
ДКМ
ХГБ
67,65±2,44*
68,61±2,8*

693±2,97*

71,61±2,11***

69,93±3*

54±5,1*

52,61± 5,97*

52,54±5,28*

ФАЛ після лікування

55,48±5,17*

57,04±4,7**

54,36±3,98*

ФЧ до лікування

3,57±0,83*

3,43±0,5*

3,43±0,53*

ФЧ після лікування

4,13±0,54*

5,17±0,78***

4,1±0,55*

Примітка. *(р>0,05); **(р<0,05); ***(р<0,01)

Аналіз результатів дослідження неспецифічних факторів захисту організму груп хворих дозволяє встановити певну закономірність
у динаміці показників ІРО, ФАЛ, ФЧ. Отримані дані свідчать, що у всіх обстежених хворих
спостерігали зниження показників гуморального імунітету в порівнянні з нормою. Так,
за даними літератури, ІРО становить 70-90 %,
ФЧ — 1-5 і ФАЛ — 40-50 % [3].
У табл. 1 представлено зміни індивідуальних
показників неспецифічних ланок гуморального
та клітинного імунітету в результаті проведеного комплексного лікування ГЗЗМТ у хворих
з ЦД. Отримані результати дослідження свідчать, що показники гуморального імунітету —
ІРО підвищувались у всіх порівнюваних групах
хворих. Найбільш суттєвим таке підвищення
відмічали в першій основній групі (р<0,01). Ступінь підвищення ІРО в другій основній і контрольній групах був недостовірним (р > 0,05).
Комплексне лікування ГЗЗМТ приводило до
підвищення показників неспецифічного клітинного імунітету. Насамперед це стосувалось
хворих першої основної групи, у яких активність і інтенсивність фагоцитозу підвищилась
(р < 0,01) відповідно.
Так, у хворих основних і контрольної груп до
лікування середні значень ІРО були дещо нижчими від нормальних і становили 67,61±4,03;
67,65±2,44; 68,61±2,8, але між собою суттєвих
відмінностей не мали (р>0,05). Після комплексного лікування ГЗЗМТ показники ІРО підвиKharkiv Surgical School
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щились, проте неоднаково. Після комплексного лікування із застосуванням імуномодулятора мурамілпептидної в/в ІРО підвищилась до
71,61±2,11 (р<0,01), із місцевим застосуванням —
становила 69,93±3 (р>0,05), в контрольній групі — 69,3±2,97 (р>0,05), Як видно достовірне
підвищення показників гуморального імунітету відбулось у хворих, у яких в якості лікувального засобу застосовували препарати мурамілпептидного ряду як системно, так і локально.
Фагоцитарна активність не мала достовірних відмінностей між групами обстежених хворих і визначалась на рівні 54,0±5,1 у
контрольній, 52,61±5,97 у першій і 52,54±5,28
у другій основній підгрупах (р>0,05). Після
лікування в контрольній групі вона становила
55,48 ± 5,17 (р > 0,05). В основній групі ці показники дещо різнились між собою. В другій
підгрупі, де застосовували в лікуванні ХГБ
вона становила 54,36±3,98 (р>0,05), в першій
підгрупі, де застосовували імуномодулятор
системно, вона становила 57,04±4,7, тобто відбулося достовірне її підвищення (р<0,05).
Аналогічні результати отримані при вивченні ФЧ. Ці показники у всіх групах до лікування
були майже однаковими: 3,57±0,83 в контрольній, 3,43±0,5 в першій і 3,43±0,53 в другій
основних підгрупах (р>0,05). Однак проведене лікування з застосуванням запропонованої
схеми привело до суттєвого підвищення цього
показника — 5,17±0,78 (р<0,01). У контрольній
групі він становив 4,13±0,54 (р>0,05).
Серед загальної кількості хворих 61 (41,5 %)
пацієнт поступив у клініку у задовільному стані, 49 (33,3 %) в стані середнього і важкого ступеня перебігу захворювання, у яких констатували підвищення температури тіла до 38°С та
інші прояви ендогенної інтоксикації. Показники лейкоцитозу підвищувались до 10×10/л
з відхиленням формули вліво, середній індекс
запалення підвищувався до 10 і вище, ЛП до
3 і вище. В ході виконання досліджень нам видалось цікавим вивчити стан деяких показників неспецифічного захисту організму у хворих
з гострими гнійними процесами м’яких тканин в залежності від ступеня важкості перебігу
запального процесу та їх зміни в процесі комплексного лікування. Порівняльна характеристика цих показників представлена в табл. 2.
У хворих із важким станом і станом середнього ступеня важкості перебігу захворювання вони були значно зниженими в порівнянні
з групою хворих, що були госпіталізовані в задовільному стані і становили відповідно: ІРО —
59,96 ± 1,75 і 71,47 ± 1,71; ФЧ — 2,18±0,16
і 4,06±0,43; ФАЛ — 41,3±3,27 і 58,29±3,29.
Позитивна динаміка імунологічних показників співпадала з клінічним покращенням
загального стану хворих при лікуванні за за73

питання хірургічної інфекції

пропонованою схемою лікування: зменшилась
інтоксикація, нормалізувалась температура,
показники лейкоцитозу, ЛП, нормалізувались
показники глюкози крові, ранова поверхня
очистилась від гнійних виділень, спостерігалась епітелізація ран, зявилась можливість
прискорення загоєння ран шляхом накладання за необхідності вторинних швів.
Таблиця 2

Порівняльна характеристика показників неспецифічної
реактивності в залежності від ендогенної інтоксикації
у хворих на гнійно-запальні захворювання
на тлі ЦД 2 типу (М±т)
Показники
ІРО
ФЧ
ФАЛ

Стан середнього
ступеня важкості
59,9611,75*
2,18 ±0,16*
41,3 ±3,27*

Задовільний стан

Отримані результати свідчать про пригнічення неспецифічних ланок гуморального та
клітинного імунітету у хворих з ГЗЗМТ на
тлі ЦД 2 типу. Послаблення імунних механізмів обумовлено станом реактивності макроорганізму. Зниження показників природної резистентності достовірно відмічається
у пацієнтів з середнім та важким перебігом
захворювання, тобто у хворих з вираженою
ендогенною інтоксикацією і навпаки, у хворих, які госпіталізовані в задовільному стані, ці показники незначно відрізняються
від нормальних значень.
Таблиця 3

71,47 ±1,71
4,06 ± 0,43
58,29 ± 3,29

Показники імунітету в динаміці у хворих на гнійно-запальні
захворювання на тлі ЦД 2 типу, які госпіталізовані
у задовільному стані (М±т)

Примітка* (р< 0,001)

Для об’єктивного відображення ролі показників неспецифічного імунітету в розвитку і
перебігу гнійно-запальних процесів м’яких
тканин вивчили їх динаміку у хворих, які поступили в задовільному стані
Представлені в табл. 2 дані свідчать, що
показники ІРО, ФЧ, ФАЛ при госпіталізації знаходились на достатньо високому рівні: 71,47±1,71; 4,06±0,43 і 58,29±3,29 відповідно
і в процесі лікування практично не змінювались (р>0,05) за винятком підвищення ФЧ
(р< 0,01). Таким чином, з наведених даних видно, що рівень показників ІРО, ФЧ, ФАЛ прямо пропорційний стану неспецифічної резистентності організму.

Показники

До лікування

Після лікування

ІРО

71,47 ± 1,71

72,73 ± 1,42

ФЧ

4,06 ± 0,43

4,92 + 0,45*

ФАЛ

58,29 ± 3,29

58,33 ± 3,2

Примітка* (р < 0,01)

Висновок
Результати досліджень вказують на доцільність застосування системного імуномодулятора мурамілпептидного ряду в комплексному
лікуванні ГЗЗМТ на тлі ЦД 2 типу у всіх стадіях ранового процесу: він володіє імуномодулюючою дією і підвищує показники резистентності організму та створює умови для кращої
репаративної регенерації пошкоджених ГГЗЗ
м’яких тканин.
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Questions of surgical infection

Изменения
иммунологического
статуса у
больных с гнойновоспалительными
заболеваниями
мягких тканей на
фоне сахарного
диабета 2 типа
М. Д. Желиба, М. Г. Богачук,
И. М. Вовчук, А. А. Ярмак

CHANGES OF
IMMUNOLOGICAL
STATUS IN PATIENTS
WITH FESTERINGINFLAMMATORY
DISEASES OF SOFT
TISSUES ON THE
BACKGROUND
OF DIABETES
MELLITUS 2 TYPE

Резюме. В работе представлены результаты исследования
148 больных, которые лечились с гнойно-воспалительными
заболеваниями мягких тканей на фоне сахарного диабета 2
типа. Для оценки естественной резистентности организма
пациентов обследованных групп были изученны показатели
неспецифической резистентности организма: фагоцитарная
активность нейтрофилов, интенсивность фагоцитоза, фактор
формы нейтрофильных гранулоцитов и иммунологическая
реактивность организма.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей, иммунологические изменения.

Summary. Results of the treatment of 148 patients with festeringinflammatory diseases of the soft tissues on the background diabetes
mellitus 2 are presented. In order to estimate the natural resistance
of the patient’s organism in the investigated groups the indicators of
non-specific resistance were studied: phagocytic activity of neutrophils, intensity of phagocytosis, mode factor of neutrophilic granulocytes and immunological reactivity of organism.
Key words: diabetes mellitus 2 type, festering-inflammatory diseases
of the soft tissues, immunological changes.
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Резюме. На основі вивчення результатів лікування 186 хворих з холедохолітіазом досконалено тактичні підходи з позицій ролі і місця транспапілярних ендоскопічних втручань на
жовчовивідних шляхах у даної категорії пацієнтів. Лікувальна
тактика при ускладненому холедохолітіазі полягає у виконанні транспапілярних ендоскопічних втручань на жовчовивідних шляхах за наведеною технологією.
Ключові слова: транспапілярні ендоскопічні втручання, холедохолітіаз.
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Вступ
Захворюваність на жовчнокам’яну хворобу на
теперішній час залишається високою і в структурі захворювань органів травлення становить
близько 30-40 %. Частота жовчнокам’яної хвороби серед населення розвинених країн варіює від 10 до 15 %, і більше ніж у 17 % хворих
ускладнюється холедохолітіазом [1-3, 5].
Синдром механічної жовтяниці (МЖ) виникає у 15–40 % хворих з жовчокам’яною хворобою [3]. Хірургічні втручання у хворих МЖ, що
виконуються за екстренними показаннями,
супроводжуються великою кількістю ускладнень, а летальність досягає 15–30 %, що в 4
рази вище, ніж у тих випадках, коли МЖ вдається ліквідувати до операції [4].
Механічна жовтяниця може бути проявом
постхолецистектомічного синдрому: резидуальний холедохолітіаз, стриктури, стенози холедоха, холангіту [5].
Декомпресія біліарної системи є головним
завданням у лікувальному алгоритмі даної
категорії хворих [1]. Метод ендоскопічної папілосфінктеротомії є найбільш прийнятний
для створення умов вільного відтікання жовчі
[6]. Однак питання вибору хірургічної тактики, термінів виконання, обсягу оперативного
втручання, ролі та місця транспапілярних ендоскопічних втручань на жовчовивідних шляхах у хворих холедохолітіазом потребують узгодження.
Мета дослідження
На основі вивчення результатів лікування
хворих з холедохолітіазом удосконалити тактичні підходи з позицій ролі і місця транспапілярних ендоскопічних втручань на жовчовивідних шляхах у даної категорії пацієнтів.
Матеріали та методи дослідження.
Проведено аналіз результатів лікування
186 хворих на жовчокам’яну хворобу, що
ускладнена холедохолітіазом.
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До найбільш частих ускладнених форм холедохолітіаза відносимо множинний холедохолітіаз за наявності 3 і більше конкрементів, фіксовані конкременти дистального відділу загальної жовчної протоки (ЗЖП), великі камені
ЗЖП, вклинення каменя у великому сосочку
дванадцятипалої кишки (ВСДК). При множинному холедохолітіазі виконуємо адекватну
ендоскопічну папілосфінктеротомію (ЕПСТ).
У залежності від анатомічних та індивідуальних особливостей, розріз досягав довжини від
1,0 до 1,5 см у напрямку 11-12 годин увздовж
великої повздовжної складки дванадцятипалої
кишки, що призводило до достатньо широкого розкриття дистального відділу холедоха.
Одномоментно почергово видаляємо камені за
допомогою корзинки Дорміа без або з механічною літотрипсією.
Вичікувальна тактика полягала у адекватній
ЕПСТ, призначені інфузійної, антибактеріальної та спазмолітичної терапії, холекінетиків і
була розрахована на самостійне відходження
конкрементів.
При фіксованих конкрементах дистального
відділу ЗЖП після адекватної ЕПСТ виконували зміщення конкременту із зони вклинення в проксимальному напрямку біопсійними
щипцями, або металевим тубусом літотріптера, дроблення конкременту літотріпторним
кошиком, проведеного в протоку повз фіксований камінь по гідрофільній струні, видалення
фрагментів каменів за допомогою корзинки
Дорміа.
За наявності великих конкрементів гепатікохоледоха (конкременти діаметром > 15 мм)
виконували адекватну ЕПСТ, транспапілярну
механічну літотрипсію, видалення фрагментів
каменів за допомогою корзинки Дорміа.
Вклинені конкременти великого сосочка
дванадцятипалої кишки потребують ендоскопічного лікування, переважно з використанням атипової торцевої папілотомії голчатим папілотомом. Як правило, конкременти
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в більшості випадків зі струмом жовчі і гною
відходять в порожнину дванадцятипалої кишки. Якщо відходження конкремента не відбувалося, його видаляли шляхом зміщення в
проксимальні відділи холедоха жорстким іструментом, з наступною екстракцією кошиком
Дорміа без або з попередньою літотрипсією.
У всіх випадках транспапілярних ендоскопічних втручань при холедохолітіазі заключним етапом було виконання ЕРХПГ з промиванням протоків до чистої води.
З метою ліквідації високої механічної жовтяниці та гнійного холангіту ми застосовували ендобіліарне стентування пластиковими
стентами 10 F double pigtail, або назобіліарне
дренування.
Розподіл хворих за віком та статтю представлено у табл. 1.
Осіб чоловічої статі було 56 (30,1 %), жіночої — 1
30 (69,1 %). За віком хворі розприділялись таким чином: до 30 років — 11 (5,9 %), 31–40 років — 9 (4,8 %), 41–50 років — 31 (16,7 %),
51–60 років — 36 (19,4 %), 61-70 років — 50
(26,9 %), 71 рік і старіше — 49 (26,3 %).
Таблиця 1
Розподіл хворих за віком та статтю, n-186
Характеристики
Чоловіча стать
Жіноча стать
До 30 років
Вік 31-40 років
Вік 41-50 років
Вік 51-60 років
Вік 61-70 років
71 років і старіше
Всього

Абс
56
130
11
9
31
36
50
49
186

%
30,1
69,1
5,9
4,8
16,7
19,4
26,9
26,3
100

Загальна діагностична програма включала
клінічний аналіз крові та сечі, визначення групи крові та резус-фактора, біохімічні дослідження фукції печінки, нирок, глюкози крові,
показники згортальної системи крові. Оглядова рентгенграфія черевної порожнини, електрокардіографія, УЗД органів черевної порожнини, комп’ютерна томографія відносяться до
першочергових методів обстеження. Ендоскопічну ретроградну холангіопанкреатографію
виконували в процесі лікування.
Ретгенологічні дослідження виконувалися на
устаткуванні фірми «Simens», ендоскопічні —
за допомогою дуоденоскопов JF-1T40, TJF-160
VR Olympus, ендовідеохірургічне втручання —
з застосуванням торцевих и канюляційних
сфінктеротомів, корзин і механічних літотриптерів фірм «Ефа», «Karl-Shtorc», Boston
Scientific, Olympus и Microvasive Endoscopy, ультразвукові — на устаткуванні фірми «Simens»
«Aloka» з датчиками 3,5–4 МГц, що володіють
глибокою проникаючою й хорошою роздільKharkiv Surgical School
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ною здатністю при візуалізації гепатодуоденальної зони.
Результати досліджень та їх обговорення
Розподіл хворих за формами холедохолітіазу
у табл. 2.
Таблиця 2

Розподіл хворих за формами холедохолітіазу, n-186
Характеристики
Множинний холедохолітіаз
Фіксовані конкременти ЗЖП
Великі (>15мм) конкременти гепатікохоледоха
Вклинені конкременти ВСДК
Всього

Абс
116
21
23
26
186

%
62,4
11,2
12,4
14,0
100

У 116(62,4 %) діагностовано множинний холедохолітіаз, у 21(11,2 %) — фіксовані конкременти ЗЖП, у 23(12,4 %) — великі (>15 мм)
конкременти гепатікохоледоха, у 26(14,0 %) —
вклинені конкременти ВСДК.
Клінічними проявами проявами холедохолітіазу були жовтушність шкіри, іктеричність
склер у 176(94,6 %) хворих, шкіряний свербіж
— у 60 (32,3 %), потемніння сечі — у 176(94,6 %),
болі у правому підребер’ї — у 104 (55,9 %),
гіпертермія з ознобом — у 115 (61,8 %). Прихована форма захворювання характеризується
повною відсутністю симптомів захворювання
і мала місце у 10 (5,4 %) спостережень. При
біохімічному дослідженні рівні загального білірубіну варіювали від 44 до 392,7 мкмоль/л,
рівні активності трансаміназ (АсАТ, АлАТ)
сягали (1,36±0,07) і (5,2±0,26) мкмоль/ч відповідно. У хворих з холедохолітіазом, який
супроводжувався холангітом, лейкоцитоз у
середньому склав 20,3×109/л зі зсувом лейкоцитарної формули вліво, без наявності холангіта — 12,5×109/л. Рівень сечовини і креатенину
дорівнював (14,1±0,71) та (0,192±0,01) ммоль/л
відповідно.
При множинному холедохолітіазі запропонована нами тактика дозволила в 110 (94,8 %)
випадках досягти успішних результатів лікування і в 3-4 етапи повністю санувати жовчні протоки пацієнтів. Найбільш важливою
умовою успішного ендоскопічного лікування
множинного холедохолітіазу вважаємо відповідність розмірів протокових конкрементів діаметру дистального відділу ЗЖП і виконаної
папілосфінктеротомії. Оперативному лікуванню підлягали 6 (5,2 %) хворих з традиційного
лапаротомічного доступу.
Фіксовані конкременти дистального відділу
ЗЖП обумовлені щільною фіксацією каменів
в інтрапанкреатичному відділі ЗЖП, що не
давало можливості обійти їх інструментом з
метою захоплення і видалення. Традиційну холедохолітотомію лапаротомним доступом виконано у 3 (14,3 %) пацієнтів даної групи.
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Транспапілярная механічна літотрипсія з
наступною літоекстракцією при конкрементах
гепатохоледоха > 15 мм виконана у 13 (56,5 %)
хворих.
З метою ліквідації високої механічної жовтяниці і гнійного холангіту ми застосували ендобіліарное стентування у 6 (26,1 %) пацієнтів
похилого віку з поодинокими конкрементами
і важкою супутньою патологією.
Переважно з лапаротомного доступу було
прооперовано 4 (17,4 %) хворих з великими
конкрементами (> 25 мм в діаметрі).
Вклинення конкрементів великого сосочка дванадцятипалої кишки було виявлено
у 26(14,0 %) хворих з холедохолітіазом. У нашій клініці всі хворі з вклиненим камінням
ВСДК лікувалися ендоскопічно з використанням атипові торцевої папіллотомії.
За даними літератури частота ускладнень
після виконання ЕПСТ у хворих з холедохолітіазом досягає 9,8 % [4], за нашими даними вона
склала 13(6,99 %) випадків.
Клінічно значиму кровотечу у зоні папілотомічного розтину діагностована у 5 (2,7 %)
пацієнтів і вимагала гемотрансфузії, ендоскопічного гемостазу в комбінації з раціональною

консервативною терапією. Трансдуоденальний
гемостаз з лапаротомного доступу виконано
1 хворому.
Гострий панкреатит є одним з найбільш
частих ускладнень ЕПСТ і його частота, за
даними літератури становить від 2 до 7,5 %.
Ми спостерігали це ускладнення у 7 (3,8 %)
хворих. Асептичного або інфікованого панкреонекрозу та ретродуоденальної перфорації,
а від так, і післяопераційної летальності не
спостерігали.
Висновки
Адекватна ендоскоп ічна папілосфінктеротомія є приорітетним методом лікування
ускладнених форм холедохолітіазу.
Серед ускладнень ендоскоп ічної папілосфінктеротомії найбільш частіше зустрічаються
кровотечі з папілотомного розтину та ознаки
гострого панкреатиту, які у більшості випадків
піддаються ендоскопічному гемостазу та консервативній терапії.
Лікувальна тактика при ускладненому холедохолітіазі полягає у виконанні транспапілярних ендоскопічних втручань на жовчовивідних
шляхах за наведеною технологією.
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Роль и место
транспапиллярных
эндоскопических
вмешательств при
холедохолитиазе
В. В. Мищенко, В. В. Грубник,
А. И. Ткаченко, В. В. Горячий

Резюме. На основе изученных результатов лечения 186 больных с холедохолитиазом усовершенствованы тактические подходы с позиций роли и места транспапиллярных эндоскопических вмешательств на желчевыводящих путях у данной
категории пациентов. Лечебная тактика при осложненном холедохолитиазе заключается в выполнении транспапиллярних
эндоскопических вмешательств на желчевыводящих путях по
приведенной технологии.
Ключевые слова: транспапиллярные эндоскопические вмешательства, холедохолитиаз.

Summary. Based on the study results of treatment of 186 patients with
choledocholithiasis improved tactical approach from the standpoint
of the role and place transpapillary endoscopic interventions on the
biliary tract in these patients. Treatment tactics in the complicated
choledocholithiasis is performing of transpapillary endoscopic
procedures on biliary tract at the presented technology.
Key words: transpapillary endoscopic intervention, choledocholithiasis.
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Питання хірургії панкреатобіліарної системи
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ОБҐРУНТУВАННЯ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ ПРИ
ПОШКОДЖЕННЯХ ОРГАНІВ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ
ЗОНИ ПРИ ЗАКРИТІЙ ТРАВМІ ЖИВОТА
Резюме. У статті проаналізовано результати лікування хворих з пошкодженнями печінки та позапечінкових жовчних
шляхів при закритій травмі живота (ЗТЖ). Метою дослідження було визначення діагностичних предикторів ураження органів гепатобіліарної зони при ЗТЖ та ефективності лікування в залежності від об’єму пошкодження та локалізації.
Визначено діагностично-лікувальну «карту пацієнта» з використанням візуальних методів діагностики для покращення
результатів лікування.
Ключові слова: закрита травма живота, травма печінки,
сполучна травма черевної порожнини, діагностично-лікувальна
«карта пацієнта», ускладнення, лікування.

Вступ
З кожним роком проблема травматизму набуває найбільшої актуальності. Про тенденцію до його неухильного зростання свідчать
дані як світової, так і вітчизняної статистики. Щороку через травматичні пошкодження
в Україні гине 31-44 тис. чоловік, а за останні
10 років летальність зросла на 38,7 %. Закрита
травма живота (ЗТЖ) є однією з найважчих
напрямів у невідкладній хірургії, що пов’язано
зі складністю діагностики пошкоджень внутрішніх органів та визначення вибору тактики
лікування. Остання в більше ніж 50 % випадків є оперативною, вирішується в екстреному
порядку та вимагає одночасної роботи багатьох
фахівців. Пошкодження печінки діагностується в 15-20 % уражень органів черевної порожнини [1, 2]. Сполучені та множинні пошкодження печінки характеризуються стертою та
важкою для діагностики клінічною картиною,
що призводить з часом до розвитку різноманітних ускладнень. Дані літератури щодо частоти
пошкоджень печінки при ЗТЖ досить суперечливі [1, 2, 3] і варіюють від 7,2 [2] до 59 % [1].
У вітчизняній спеціалізованій літературі [1, 2, 5]
показник пошкоджень також знаходиться
в межах від 8,2 до 59,2 %. Вибір тактики лікування пацієнтів з ЗТЖ за останні десятиліття
зазнав певних змін — від абсолютних показів
до оперативного лікування при всіх видах пошкодження [3, 4] до стриманої тактики з наданням переваги консервативній терапії більш ніж
у 50 % випадках [5, 6].
Матеріали та методи досліджень
В основу роботи покладено ретроспективний
аналіз результатів лікування хворих із ЗТЖ
у клініці хірургії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова,
яка розташована на базі відділення хірургії та
ендоскопії МКЛ ШМД м. Вінниці за період
з 2014 по 2016 р., де на лікуванні перебувало
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188 хворих; чоловіків — 105 (56 %), жінок — 83
(44 %), середній вік яких склав (43,8±3,4) року.
У структурі пошкоджень переважали травми,
отримані внаслідок ДТП — 133 (71 %), побутові травми — 55 (29 %). У 14,1 % постраждалих
діагностовано — пошкодження печінки та у
0,6 % — жовчного міхура. В стані алкогольного сп’яніння різного ступеня госпіталізовано
26,5 % травмованих. Для визначення ступеня
пошкодження печінки використовується класифікація Мірвіса (5 ст.), враховуючи результати УЗД та КТ.
Результати досліджень та їх обговорень
Ізольованих пошкоджень печінки діагностовано у 31пацієнта (16,4 %). Серед них пошкоджень 1 ст. за Мірвісом — 22,8 %, 2 ст.—15,1 %,
3 ст. — 40,5 %, 4 ст. — 18,0 %, 5 ст. — 3,6 %.
У переважної більшості пацієнтів з 1—2 ст.
травма була побутова (прямий удар), що призвело до пошкодження вісцеральної поверхні
правої частки печінки у вигляді розривів до
3–5 см та субкапсулярних гематом. При постановці «пошукового катетеру» у 82 % було
діагностовано ненапружений гемоперітонеум.
Хірургічне лікування проведено у 57 % пацієнтів цієї групи. Такий відсоток втручань
зумовлений відсутністю незаперечних доказів
ізольованості пошкодження печінки на тлі нестабільної гемодинаміки в ранньому посттравматичному періоді. У більшості цих пацієнтів
паралельно проводились реанімаційні заходи,
спрямовані на відновлення ОЦК, а також корекцію порушення функцій серцево-судинної
та дихальної системи. Окрім того, важкість
стану оцінювали за шкалою ISS (Injury Severity
Score), яка широко застосовується в травматологічних клініках Європи [6]. До 6 год з моменту травми госпіталізовано 82 % постраждалих.
При надходженні стан пацієнтів був середньої
тяжкості (46 %), важким (39 %) та вкрай важХарківська хірургічна школа
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ким (15 %). У 77 % спостережень пошкодження печінки були множинними і сполучними.
Згідно стандартів в діагностиці травм печінки
застосовували клінічний і біохімічний аналізи
крові. У клінічному аналізі була зафіксована
анемія середнього та тяжкого ступенів. При поєднаному пошкодженні печінки та підшлункової залози в біохімічному аналізі крові відзначалась гіперамілаземія. Ранній діагностиці та
скороченню доопераційного періоду сприяло
застосування ультразвукового та ендовідеохірургічного дослідження — у 46 % спостережень
відповідно. При проведенні УЗД ОЧП звертали
увагу на розміри, топографію, контури, стан
поверхні печінки, селезінки, підшлункової залози, наявність та кількість вільної рідини в
черевній порожнині. Динамічне спостереження за станом печінки за допомогою УЗД з одночасною пункцією правої плевральної порожнини та проведення оглядової Rö-графії ОГК
дає змогу повноцінно провести диференційну
діагностику. Визначення анехогенних ліній і
їх розташування до поверхні печінки (лінійні,
дугоподібні, зірчасті) трактувалось як сонографічна картина розриву печінки. У складних діагностичних випадках проводили лапароскопію. У 8 % спостережень лапароскопічно була
діагностована травма жовчевидільної системи,
яка супроводжувалась значним виділенням
жовчі в черевну порожнину. Крім того, огляд
інших органів дозволив виявити пошкодження стінки кишки (25,6 %), селезінки (39,3 %).
У 12,5 % спостережень відзначалось утворення
масивної заочеревинної гематоми, яка свідчила про пошкодження великих судин, нирок або підшлункової залози. При діагностиці
поверхневих пошкоджень печінки з повним
та надійним гемостазом (1-2 ст. за Мірвісом)
лікувальна тактика була консервативною, зі
збереженням «пошукового катетеру» протягом
трьох діб з метою динамічного спостереження. Усі травмовані з 4-5 ст. і частково 3 ст. було
виконано хірургічне лікування. Оперативним
доступом у всіх випадках була середньо-серединна лапаротомія, в 33,6 % продовжена вверх,
в 3,8 % – переведена в торакофренолапаротомію (при пошкодженні VII і VIII сегментів
печінки, правої печінкової вени). Травма ІІІ–
VI сегментів було діагностовано в 61,2 % випадків, І і ІІ сегмент – 9,5 та 2,2 % відповідно,
VII і VIII – 11,3 та 15,8 % випадків. Локалізація
пошкоджень у VII та VIII сегментах найбільш
складна для адекватного хірургічного втручання, що вимагало застосування зручного та
повноцінного доступу до цієї ділянки печінки.
У 5,2 % спостережень використаний комбінований доступ, який виключав пересічення
діафрагми — лапаротомія з торакотомією в
VII міжребер’ї справа. Таке втручання, на наш
Kharkiv Surgical School

№ 1(82) 2017

погляд, є важливим моментом у профілактиці плевролегеневих ускладнень. При розкритті черевної порожнини в 71,5 % спостережень
визначався гемоперитонеум об’ємом (1100±10)
мл, що свідчило про масивне пошкодження
печінки або на одномоментне пошкодження
крупної судини черевної порожнини. Реінфузію проводили в 16,8 % випадків. Структура
травми згідно за класифікацією Мірвіса: субкапсулярну гематому печінки (1–2 ст. за Мірвісом) було виявлено в 57,5 %, тріщина (2 ст.) –
41,2 %, розриви до 10 см (3 ст.) – 35,1 %, відрив
і розчавлення – 22,6 %. У 54,7 % випадках було
діагностовано декілька пошкоджень печінки,
що, ймовірно, пояснюється морфофункціональним її станом і механізмом травми. Об’єм
оперативного втручання визначався локалізацією та характером пошкодження і полягав
у первинній хірургічній обробці рани печінки,
здійсненні гемостазу з наступним виконанням
адекватного дренування. При субкапсулярній
гематомі визначали розмір, ступінь напруженості та швидкість її наростання в динаміці.
У випадках значного напруження гематоми
або її швидкого розповсюдження на сусідні
сегменти печінки проводили розсічення капсули Гліссона з ревізією, здійснювали гемостаз
и дренували субкапсулярний простір. Важливим чинником, що попереджує виникнення
абсцесу печінки, є момент прошивання дна рани, – це дозволяє запобігти утворенню «сліпої
кишені». При зашиванні ран використовували
різні види швів, але при великих пошкодженнях надавали перевагу ушиванню опірним
швом Аврейя або Брегадзе. При пошкодженні великих внутрішньопечінкових жовчних
проток проводили зовнішнє дренування після
ушивання стінки структури. У 5,6 % при ушиванні печінкової рани місце розриву додатково перитонезували пасмом великого чепця.
У 14,4 % чепець був занурений в рану на судинній ніжці. Розрив ушивали наглухо, при
масивній травмі маніпуляцію на печінці завершували дренуванням як рани печінки (до
місця ушивання жовчної протоки або крупної
судини), так і навколопечінкового простору.
Особливої уваги заслуговує застосування тампонів, яких було використано у 12,3 % випадках при 4 та 5 ст. травм печінки. Їх видаляли
в середньому на 4-7 добу після операції, тому
що більш тривале перебування в черевній порожнині збільшувало ймовірність виникнення арозивних кровотеч та гнійно-септичних
ускладнень. Показами до постановки тампону
була наявність профузної кровотечі з рани печінки при її масивному розриві й розчавленні. При поєднаному пошкодженні також було
діагностовано травми селезінки (32,5 %), підшлункової залози (17,1 %), кишечника (44,7 %),
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позапечінкових жовчних шляхів (13,4 %), великих судин (8,3 %), нирок (25,8 %), легень
(20,1 %) й серця (1,2 %). Важкість діагностики була обумовлена поєднаною травмою,
яка призвела в подальшому до розвитку ПОН.
У післяопераційному періоді в 72,3 % спостережень відзначено розвиток посттравматичного гепатиту. Найбільша кількість ускладнень
виникла при разривах печінки 4–5 ст. (16 %),
рідше — при її лінійних пошкодженнях і субкапсулярних гематомах. З метою раннього виявлення післяопераційних ускладнень з боку
як пошкодженої печінки, так і інших травмованих органів, застосовували УЗД в динаміці
та КТ. У цілому, в 13,6 % випадків діагностовано розвиток гнійно-септичних ускладнень,
з яких над- та печінкові абсцеси склали 8,9 %,
жовчні нориці – 4,6 %, жовчний перитоніт –
13,5 %, а заочеревинна флегмона розвинулась
у 2,6 % пацієнтів. Найчастіше ускладнення
виникали у постраждалих з одномоментною
травмою печінки 4–5 ст., поєднаної з травмою
селезінки і підшлункової залози, що відповідали більш ніж 22,5 балам за шкалою ISS. Не зважаючи на значні досягнення сучасної хірургії,
летальність при травмі печінки склала 12,2 %,

що було зумовлено тяжкістю поєднаного пошкодження та розвитком посттравматичних
ускладнень (>36 балів за шкалою ISS).
Висновки
Пошкодження печінки та позапечінкових
жовчних протоків при ЗТЖ у структурі травм за
даними клініки складають 14,1 %. Проте важкість стану пацієнтів, що зумовлена множинною поєднаною травмою, та високі показники
летальності, як в ранній післятравматичний,
так і в післяопераційний період, зумовлюють
подальші дослідження щодо удосконалення
діагностично-лікувальної тактики. Упровадження візуалізованих неінвазивних методів
діагностики масштабності пошкодження дає
змогу звузити покази до невідкладного оперативного втручання, що є безсумнівно позитивним моментом надання допомоги, зменшуючи травматичне навантаження. В діагностиці
травм печінки, а також їх ускладнень при ЗТЖ
вирішальне значення мають данні УЗД та КТ.
В складних випадках показано проведення діагностичної лапароскопії. З метою об’єктивної
оцінки важкості травматичної хвороби доцільно використовувати шкалу ISS.
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ОБОСНОВАНИЕ
ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ
ПОВРЕЖДЕНИИ ОРГАНОВ
ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ
ЗОНЫ ПРИ ЗАКРЫТОЙ
ТРАВМЕ ЖИВОТА
М. И. Покидько, В. А. Кацал,
В. В. Балабуева, В. В. Бондарь

Rationale for the
tactics of treatment
of damaged organs
of hepatobiliary zone
in closed abdominal
trauma
M. I. Pokydko, V. A. Katsal,
V. V. Balabueva, V. V. Bondar

Kharkiv Surgical School

Резюме. В статье проанализированы результаты лечения
больных с повреждениями печени и внепеченочных желчных путей при закрытой травме живота (ЗТЖ). Целью исследования было определение диагностических предикторов поражения органов пищеварительной зоны при ЗТЖ и
эффективности лечения в зависимости от объема повреждения и локализации. Определена лечебно-диагностическая «карта пациента» с использованием визуальных методов диагностики для улучшения результатов лечения.
Ключевые слова: закрытая травма живота, травма печени, сочетанная травма брюшной полости, лечебно-диагностическая
«карта пациента», осложнения, лечение.

Summary. The article analyzes the results of treating patients
with damaged liver and extrahepatic bile ducts in closed abdominal
trauma (ACT). Aim of the study was to determine the diagnostic
predictors lesions of hepatobiliary zone at ACT and effectiveness
of treatment depending on the amount and location of damage.
The diagnostic-therapeutic «patient card» using visual diagnostic
methods for improving outcomes.
Key words: closed abdominal trauma, liver trauma, combined trauma
of abdominal cavity, diagnostic-therapeutic “patient card”, complications, treatment.
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Хірургічне лікування постраждалих
із травматичними ушкодженями
підшлункової залози
Резюме. Проаналізовано дані результатів хірургічного лікування 226 постраждалих із травматичними ушкодженнями
підшлункової залози (ПЗ). Показано, що тактика оперативного лікування при пошкодженнях ПЗ залежить як від ступеня
вираженості її травматизації, так і тяжкості стану потерпілого,
відсутності або наявності супутніх ушкоджень анатомо-функціональних областей. У сумнівних діагностичних ситуаціях
слід ширше користуватися відеолапароскопією, яка дозволяє
уникнути непотрібних лапаротомій і супроводжується низькими цифрами ускладнень і летальності. З 126 потерпілих
з I ступенем тяжкості ушкодження ПЗ померли 55 (43,7 %); з 38
з II ступенем тяжкості — 23 (60,5 %); з 34 з III ступенем тяжкості — 18 (52,9 %); з 28 з IV ступенем тяжкості — 14 (50 %). Запропонована концепція надання допомоги хворим з травмами
ПЗ, заснована на індивідуалізації діагностичного і лікувально-тактичного підходу, дозволила знизити летальність та розвиток гнійно-септичних ускладнень.
Ключові слова: травма, підшлункова залоза, лікування, гострий посттравматичний панкреатит.

Вступ
За останні роки травми та їх наслідки займають провідне місце в структурі смертності
та інвалідності, особливо серед осіб працездатного віку [4]. Не зважаючи на досягнення сучасної хірургії, травматичні ушкодження (ТУ)
органів панкреатодуоденальної зони представляють собою досить актуальну проблему, що
пов’язано із важкістю стану постраждалих,
труднощами у розпізнаванні травми та її лікуванням.
За даними ВООЗ частота ТУ підшлункової залози (ПЗ) складає 1-3 % при закритих та
6-8 % при відкритих травмах черевної порожнини [1, 2]. Слід відмітити, що ТУ ПЗ мають
тенденцію до зростання у воєнний час, так як
при мінно-розривних та вогнепальних пораненнях ризик травми ПЗ, як і інших органів
черевної порожнини (ОЧП) та заочеревинного
простору (ЗП), значно зростає. Так, відмічається підвищення частоти ТУ ПЗ в Україні впродовж останніх двох років.
У групі ізольованих травм панкреатодуоденальної зони летальність варіює від 5 до 7 %, а
при поєднаних та множинних пошкодженнях
вона складає 20-30 % [7, 8]. Летальність при
поєднаній травмі ПЗ складає 12,2-63,4 % та
має тенденцію до росту, і залежить від причини, що призвела до ТУ, локалізації та ступеня
тяжкості пошкодження ПЗ, кількості і ступеня тяжкості супутніх ускладнень, а також від
тяжкості травматичного і геморагічного шоку
(Berger P. Et al, 2006).
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За даними сучасних авторів, травми ПЗ супроводжуються важкими ускладненнями у
36,8-75,5 % випадків, що стимулюють медіатори запалення та призводять до наслідків
– гострого посттравматичного панкреатиту
(ГПТП) та синдрому поліорганної дисфункції (СПД), що розвиваються у 15,5-29,0 % постраждалих [5, 7].
Матеріали та методи досліджень
Проаналізовано результати оперативного лікування 226 постраждалих із ТУ ПЗ з 1986 по
2016 р., з яких чоловіків було 162 (71,55 %), жінок – 64 (28,45 %). Постраждалі були розподілені на 2 клінічні групи: порівняльна та основна (табл. 1).
Таблиця 1
Розподіл постраждалих за клінічними підгрупами
Вид ушкодження ПЗ
Ізольована травма ПЗ
Травма ПЗ + ОЧП
Сукупна травма ПЗ
Разом

Група
порівняння
абс.
%
27
25,3
41
38,3
39
36,4
107
100

Основна
група
абс.
%
32
26,9
49
41,2
38
31,9
119
100

Разом
абс.
%
59 26,1
90 39,8
77 34,1
226 100

Аналіз клінічного матеріалу проводили відповідно до вдосконаленої класифікації Pancreas
Injury Scale, запропонованою Moore E.E. et al. у
1990 році [7], згідно якій пошкодження ПЗ розділяють:
• за характером пошкодженнь: закриті та
відкриті; ізольовані, множинні та поєднані;
Харківська хірургічна школа
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• за механізмом пошкоджень: удари, розриви, відриви, розтрощування ПЗ; колоторізані та вогнепальні.
• за локалізацією травми: лівобічні (тіло,
хвіст), правобічні (голівка, голівка із дванадцятипалою кишкою (ДПК) і поліфокальне пошкодження;
• за характером ускладнень: а) місцеві (з боку ПЗ – кісти, нориці, гострий панкреатит (ГП), діабет, хронічний фіброзний
панкреатит); б) внутрішньочеревні (кровотечі, перитоніт); в) з боку ЗП (абсцеси,
флегмони, гематома); г) системні (сепсис,
СПД);
• за ступенем тяжкості:
— І ступінь: гематома ПЗ без порушення або з порушенням очеревинного покриву і/або паренхіми органу, але без
пошкодження головної панкреатичної
протоки (ГПП) і магістральних судин
(МС) залози;
— ІІ ступінь: дистальна травма із порушенням цілісності ГПП (а. без пошкодження МС ПЗ, б. з пошкодженням МС
ПЗ);
— ІІІ ступінь: проксимальна травма ПЗ
без залучення ампули ДПК;
— ІV ступінь: поєднане пошкодження голівки ПЗ та ДПК.
Постраждалих із ТУ ПЗ І ст. було 126 (55,8 %),
ІІ ст. – 38 (16,8 %), ІІІ ст. – 34 (15,1 %), IV ст. –
28 (12,3 %). ТУ локалізувались: у тілі ПЗ – у 101
хворого (44,7 %), хвості – у 41 (18,1 %), голівці
– у 33 (14,4 %), перешийку – у 11 (4,9 %). Поліфокальне ушкодження ПЗ було у 40 (17,7 %)
постраждалих. Усіх пацієнтів було обстежено.
Діагностична програма включала: загальноклінічні методи дослідження крові та сечі, біохімічні та бактеріологічні дослідження, визначення маркерів ендотоксикозу, імунологічні та
імуноферментні дослідження, морфологічні та
інструментальні (рентгенографія ОЧП та грудної клітки (ГК), ультразвукове дослідження
(УЗД) ОЧП, доплерографія воротної вени (ВВ),
спіральна компьютерна томографія (СКТ),
фіброгастродуоденоскопія (ФГДС), ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія
(ЕРХПГ) дослідження.
Результати досліджень та їх обговорення
Закриті ТУ ПЗ виявляли при ревізії черевної порожнини із обов’язковим розкриттям
чепцевої сумки (ЧС) та ревізією органа і ЗП.
На пошкодження ПЗ вказували заочеревинна
та навколопанкреатична гематома, крововиливи до ЧС та ПЗ, поранення ПЗ різної локалізації та ступеня важкості. При огляді ПЗ були наявні гематоми, розрив паренхіми (різної
глибини, аж до повного відриву), ділянки розKharkiv Surgical School
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трощення паренхіми органа, вогнища стеатонекрозу. До непрямих ознак ТУ ПЗ при закритих травмах відносились – гематоми у ділянці
малого чепця, мезоколон, шлунково-ободової
зв’язки, ЗП, наявність геморагічного випоту.
При І ступені тяжкості пошкоджень та стабільному стані хворого операція доповнювалась
різноманітними варіантами гемостазу (електорокоагуляція, використанння гемостатичних
матеріалів, шви на очеревину, що покриває ПЗ)
та дренуванням ЧС, а при виконанні у більш
віддалений термін – дренуванням парапанкреатичної клітковини (80 хворих). При цьому
видалялись нежиттєздатні фрагменти ПЗ, проводили трансназальну інтубацію тонкої кишки
(за показаннями), санація та дренування черевної порожнини. До лапароскопічних втручань вдавались лише тоді, коли мало місце указання на специфічний механізм травми, а також були сумнівні перитонеальні симптоми,
неадекватна поведінка хворого, а результати
неінвазивних досліджень не дозволяли виключити ТУ ПЗ (24 постраждалих). У 32 постраждалих вибір хірургічної тактики грунтувався
на розробленому способі вибору лікувальної
тактики при ушкодженнях органів панкреатодуоденальної області (патент України № 53061),
що полягає у вимірюванні внутрішньочеревного тиску (ВЧТ) заздалегідь непрямим способом
із використання катетеру Фолея, і в залежності
від рівня ВЧТ на наявності органної дисфункції вирішувалась подальша тактика. Крім того,
у 3 постраждалих використовувалась тактика
«Damage Control Surgery» («DCS»).
Питання про вибір способу хірургічного лікування постраждалих із ІІ ступенем тяжкості ТУ
ПЗ вирішувалось у кожному конкретному випадку індивідуально та залежало від характеру
ТУ та важкості стану хворого на момент операції.
Використовувались дренуючі та резекційні оперативні втручання із проточним дренуванням
ЧС та дренуванням черевної порожнини. ТУ
ГПП спостерігались у 6 (33,3 %) постраждалих.
Інтраопераційно відмічались достовірні ознаки
ТУ ГПП: розрив, розтрощення та поранення ПЗ
більш ніж на ½ діаметра, що було локалізовано у тілі ПЗ. Для визначення умовно-безпечної
зони топографії ГПП використовували спосіб
діагностики топографії ГПП, що заздалегідь був
апробований на секційному матеріалі (патент
України № 43137). У 14 постраждалих із ІІ ступенем тяжкості ушкодження ПЗ дистальна трансекція органа була діагностована до операції, у
інших – під час лапаротомії: у 6 з них виконана
дистальна резекція ПЗ із селезінкою, у 2 – зі
збереженням селезінки. Дистальну резекцію ПЗ
проводили лише постраждалим основної групи.
А лапаротомія, тампонада і крізне дренування
ЧС виконували лише у групі порівняння (12).
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Із 133 постраждалих із І та ІІ ступенем тяжкості ТУ ПЗ у 71 (53,4 %) проводили хірургічну
корекцію інших супутніх ушкоджень. Із 12
постраждалих із ІІ ступенем тяжкості ТУ ПЗ,
оперованих у І клінічній групі, померло 11 хворих (91,7 %), у ІІ клінічній групі – 4 (28,6 %).
За ІІІ ступеня тяжкості 9 постраждалим було
виконано лапаротомію, ушивання голівки ПЗ,
тампонаду та крізне дренування ЧС із формуванням оментобурсостоми за розробленою
методикою (патент України № 43919). Панкреатодуоденальну резекцію (ПДР) виконано у 1
постраждалого. Лапаротомія, ушивання ДПК,
холецистостомія, крізне дренування ЧС виконані 9 постраждалим із ІV ступенем тяжкості
ТУ ПЗ у сполученні із значними ушкодженнями як голівки ПЗ, так і суміжних структур.
Проникаючі ТУ ПЗ були виявлені при ревізії
черевної порожнини із обов’язковим розкриттям ЧС та візуальною ревізією органа та ЗП. На
ТУ ПЗ вказували заочеревинна та навколопанкреатична гематома, крововиливи до ЧС, крововиливи до ПЗ, її поранення різного ступеня
тяжкості та локалізації. Інтраопераційно прямі
ознаки ушкодження ПЗ відмічались у 18 (29 %)
постраждалих, непрямі – у 41 (66,1 %), жодних
ознак не виявлено у 3 (4,9 %) постраждалих.
При огляді ПЗ були характерними: наявність
гематом із порушенням чи без, цілісності очеревини, що покривала ПЗ; розриви паренхіми
різної глибини, ділянки розтрощення паренхіми ПЗ, вогнища стеатонекрозу. До непрямих
ознак ТУ ПЗ при колото-різаних пораненнях
відносились: крізні поранення шлунку, ободової кишки, ДПК, шлунково-ободової зв’язки.
Із 62 постраждалих І ступінь тяжкості ТУ
ПЗ було діагностовано у 19 із ізольованими пошкодженнями та у 6 – із множинними пошкодженнями ОЧП. Із-за наявності множинних
пошкоджень ОЧП, із розвитком декомпенсованого вазодилятаторного шоку та коагулпатії
у 2 постраждалих із І ступенем тяжкості ТУ ПЗ
була використана тактика «DCS» за власною
методикою (патент України № 53060).
У постраждалих із ІІ ступенем тяжкості ТУ
ПЗ задача вирішували індивідуально у кожному конкретному випадку та її рішення залежало від характеру виявлених пошкоджень
та тяжкості стану хворого на момент операції. Були використані дренуючі та резекційні
оперативні втручання із проточним дренуванням ЧС та дренуванням черевної порожнини.
У І клінічній групі перевагу надавали дренуючим оперативним втручанням (5 постраждалих) із тампонадою ЧС та корекцією поєднаних ушкоджень. У ІІ клінічній групі усім
6 постраждалим було виконано дистальну резекцію ПЗ.
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Лапаротомію, ушивання голівки ПЗ, тампонаду та крізне дренування ЧС виконували лише у групі порівняння у постраждалих
із ІІІ ступенем тяжкості (6 постраждалих).
В основній групі ці операції не виконувались –
6 постраждалим було виконано лапаротомію,
гемостаз, тампонаду та крізне дренування ЧС
із оментобурсостомією за власною методикою
(патент України № 43919). Із 14 постраждалих
із ІІІ ступенем тяжкості ТУ ПЗ у ранні строки
після операції померло 5 (83,3 %) у І клінічній
групі, а в другій – 2 (25 %). У 14 постраждалих
розвинувся ГПТП, причому у 4 із них саме він
став причиною смерті у зв’язку з розвитком
септичної фази захворювання.
Тактику «DCS» було використано у 5 постраждалих із ІV ступенем тяжкості ТУ ПЗ.
Попереднє рішення про необхідність застосування принципів «DCS» у цих хворих приймалось у наступних випадках:
1.	Проникаючі колото-різані поранення живота на фоні систолічного артеріального
тиску менше 80 мм рт. ст. – 4 випадки.
2.	Вогнепальні та мінно-розривні ушкодження – 1 випадок.
Остаточний висновок про необхідність надання медичної допомоги за протоколом «DCS»
цій категорії хворих був наступним: гіпотензія при рівні систолічного артеріального тиску
менше 80 мм рт. ст. у зв’язку з пошкодженням
магістральних судин та масивною крововтратою на фоні інфузійної терапії та інотропної
підтримки (4); гіпотермія та коагулопатія (1).
Лапаротомія, ушивання ДПК, холецистостомія, крізне дренування ЧС були виконані
13 постраждалим із ІV ступенем тяжкості ТУ ПЗ.
Таким чином, було розроблено алгоритм діагностичної та лікувальної тактики при травмі ПЗ (рис.).
У оперованих хворих виникли такі ускладнення: інфікований панкреонекроз, панкреатичний
абсцес, інфікована псевдокіста ПЗ, внутрішньочеревний абсцес, спайкова непрохідність кишківника, розповсюджений післяопераційний перитоніт, арозивна кровотеча (табл. 2).
Види ускладнень в оперованих хворих

Ускладнення
Інфікований панкреонекроз
Панкреатичний абсцес
Інфікована псевдокіста ПЗ
Внутрішньочеревний абсцес
Спайкова непрохідність кишківника
Розповсюджений післяопераційний
гнійний перитоніт
Арозивна кровотеча
Усього: абс./ %

Таблиця 2

Групи хворих
Група
Основна
порівняння
група
(n=107)
(n=119)
32
28
6
2
6
2
5
2
4
2
6

3

4
63/58,9

1
40/33,6
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Підозра на травму ПЗ

Стабільна гемодинаміка

УЗД

Нестабільна гемодинаміка

СКТ

Нормальна ПЗ/контузійні пошкодження

Гемодинамічна
стабільність

Консервативне лікування

Діагностика та
лікування
ускладнень

Ангіографія

Немає пошкодження
ГПП

Пошкодження цілісності паренхіми ПЗ

Лапароцентез/
лапароскопія

ЕРХПГ

Неповне
пошкодження ГПП

Асоціюється з іншими
пошкодженнями

О
П
Е
Р
А
Ц
І
Я

Повне пошкодження
ГПП

Ендоскопічне стентування ГПП

Консервативне лікування

Рис. Алгоритм діагностичної та лікувальної тактики при травмі ПЗ

Висновки
1. ГПТП розвивається при будь-якому ТУ
ПЗ, причому розповсюдженість і важкість панкреонекрозу не мають прямої залежності від
травмуючого фактору.

2. Застосування розробленного алгоритму
діагностичної та лікувальної тактики при ТУ
ПЗ дозволило мінімізувати післяопераційні
ускладнення, підвищити ефективність хірургічної корекції та знизити летальність.
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повреждениями
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А. Г. Дроздова

Surgical treatment
of the victims with
traumatic injuries
of pancreas
S. N. Teslenko,
N. М. Goncharova,
A. G. Drozdova
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Резюме. Проанализированы данные результатов хирургического лечения 226 пострадавших с травматическими повреждениями поджелудочной железы (ПЖ). Показано, что тактика оперативного лечения при повреждениях ПЖ зависит как
от степени выраженности ее травматизации, так и от тяжести состояния потерпевшего, отсутствия или наличия сопутствующих повреждений анатомо-функциональных областей.
В сомнительных диагностических ситуациях следует использовать видеолапароскопию, которая позволяет избежать ненужных лапаротомий и сопровождается низкими цифрами
осложнений и летальности. Из 126 потерпевших с I степенью
тяжести повреждения ПЖ умерли 55 (43,7 %); из 38 со II степенью тяжести — 23 (60,5 %); из 34 с III степенью тяжести —
18 (52,9 %); из 28 с IV степенью тяжести — 14 (50 %). Предложенная концепция оказания помощи больным с травмами ПЖ, основанная на индивидуализации диагностического
и лечебно-тактического подхода, позволила снизить летальность и развитие гнойно-септических осложнений.
Ключевые слова: травма, поджелудочная железа, лечение,
острый посттравматический панкреатит.

Summary. The results of surgical treatment of 226 victims with
traumatic injuries of pancreas were analyzed. It is shown that
the tactics of surgical treatment of pancreatic injuries depends on
the severity of trauma and severity of the condition of the victim,
the absence or presence of concomitant injuries anatomical and
functional areas. In doubtful diagnostic situations should be more
widely used videolaparoscopy, which avoids unnecessary laparotomy
and is accompanied by low numbers of complications and mortality.
Of the 126 patients with Stage I pancreatic injury severity died
55 (43,7 %) of 38 with severity II — 23 (60,5 %) of 34 with
III degree — 18 (52,9 %) out of 28 with the IV degree of severity —
14 (50 %). Thus, the proposed concept of providing care to patients
with injuries of pancreas based on the individualization of diagnostic
and therapeutic-tactical campaign, allowed to reduce the fatality rate
and development of septic complications.
Key words: trauma, pancreas, treatment, acute posttraumatic
pancreatitis.
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Діагностика та хірургічне лікування
варикотромбофлебіту у хворих
з хронічною венозною недостатністю
в стадії декомпенсації
Резюме. У хірургічній клініці ЗОКЛ ім. Андрія Новака,
м. Ужгород проліковано 80 хворих із декомпенсованою хронічною венозною недостатністю ускладненою гострим варикотромбофлебітом великої та малої підшкірних вен. В залежності від причини виникнення трофічних виразок всі хворі були
поділені на дві групи. Перша група включала 41 пацієнта з відкритими трофічними виразками, що виникли на фоні варикозної хвороби. Друга група включала 39 пацієнтів з відкритими трофічними виразками, що виникли на фоні перенесеного
посттромбофлебітичного синдрому. Особливістю лікування
цих пацієнтів, при відсутності загрози переходу тромботичного процесу на глибоку венозну систему, було розподіл його
на два етапи. На першому етапі виконували санацію виразки
методом вакуумування, на другому – проводили етіопатогенетичне втручання на венозній системі нижніх кінцівок. При
загрозі переходу тромботичного процесу на глибоку венозну
систему чи наявності флотуючих тромбів в глибокій венозній
системі і/або тромбозі суральних вен виконували термінове
оперативне втручання. Також встановлено, що застосування
вакуум-терапії покращує перебіг усіх стадій ранового процесу,
прискорюючи загоєння трофічних виразок.
Ключові слова: хронічна венозна недостатність, гострий варикотромбофлебіт, посттромбофлебітичний синдром, відкрита
трофічна виразка, вакуум-терапія, велика підшкірна вена, мала
підшкірна вена.

Вступ
Хронічна венозна недостатність нижніх кінцівок (ХВН) – глобальна медико-соціальна
проблема сучасності. Це відносно самостійний патологічний стан (симптомокомплекс)
в основі якого лежить ціла низка патологічних
змін на молекулярному, клітинному і тканинному рівнях, який викликається венозним стазом, що призводить до дезорганізації реґіонарної системи мікроциркуляції [3, 4, 7]
Висока частота незадовільних результатів
лікування хворих хронічною венозною недостатністю нижніх кінцівок із венозними трофічними виразками пояснюється тим, що при
цій патології відбуваються зміни мікроциркуляторного русла, подовжуються фази запалення і регенерації, заторможується проліферація
фібробластів і знижується синтез ДНК, РНК,
глюкопротеїдів і колагену, що у свою чергу затримує формування грануляційної тканини й
епітелізацію виразок. Зміни у венозній системі
викликають різні по важкості та розповсюдженості вторинні зміни в лімфатичній системі
[2, 3, 5, 6].
Виникнення такого ускладнення, як гострий варикотромбофлебіт (ГВТФ) у пацієнтів з трофічними порушеннями та відкритими
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трофічними виразками внаслідок варикозної
хвороби і/або післятромбофлебітичного синдрому суттєво погіршує прогноз захворювання. Ситуація ускладнюється тим, що внаслідок
виникнення гострого тромбофлебіту у хворих
в стадії декомпенсації ХВН нерідко виникає
ураження глибокої венозної системи кінцівки, яке практично не діагностується у зв’язку
з відсутністю чітко виражених клінічних симптомів та супутніх змін шкіри в зоні трофічної
виразки. На відміну від ГВТФ, де запалення
є асептичним, а запалення навколишніх тканин не викликане інфекційним агентом, при
відкритих трофічних виразках, як правило,
приєднується бешихове запалення і ситуація
різко змінюється: присутній фактор інфекції,
аутоімунної агресії, алергії, що в кінцевому
варіанті заставляє лікаря помилятись з діагнозом і пропустити таке грізне ускладнення
як ГВТФ [1, 3].
Матеріали та методи досліджень
На лікуванні в хірургічній клініці ЗОКЛ ім.
Андрія Новака м. Ужгород за період із 2011 по
2016 роки знаходилось на лікуванні 80 хворих
із декомпенсованою ХВН ускладненою ГВТФ
великої та малої підшкірної вени. З них 41
89
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хворий мав відкриті виразки з приводу варикозної хвороби, 39 – внаслідок перенесеного
ПТФС. ГВТФ у першій групі пацієнтів у ВПВ
зустрічався у 37, МПВ — у двох, в другій групі
відповідно у 35 та у двох. Окрім того ще двоє
пацієнтів у кожній з груп мали ГВТФ одночасно у ВПВ та МПВ.
Співвідношення жінок до чоловіків було
приблизно однакове 34 та 7 у першій групі і 34
та 5 у другій групі.
даними
комп’ютерної
планімеЗа
трії виразки до 10 см2 спостерігались у 10
та 9 хворих першої та другої групи відповідно,
до 20 см2 – у 18 та 15, понад 20 см 2 у 13 та 15 пацієнтів.
При цьому згідно з класифікацією (Фісталь Е. Я.), в основу якої покладено глибину
ураження виразковим процесом тканини сегмента, переважна більшість хворих мали ІІ та
ІІІ ступінь. Відповідно до цієї класифікації до
першого анатомічного шару відносять епідерміс. Дерма, підшкірна жирова клітковина і/
або фіброзна тканина утворювали другий шар.
М’язи, сухожилля і судинно-нервові пучки
включені до третього шару, а кістково-суглобові структури – до четвертого.
Усі хворі мали ІІІ ступінь глибини ураження
при діаметрі виразки понад 10 см.
Для контролю за мікрофлорою та її чутливістю до призначених антибактеріальних препаратів проводили бактеріологічне дослідження за загальновживаним методом паперових
дисків порівняно з кількісним методом із визначенням мінімальної пригноблюючої концентрації – Е-тестом.
Для виділення бактеріальної мікрофлори
використовували загальні (м’ясо-пептонний
агар) та селективні поживні середовища (жовтково-сольовий агар, Ендо і Сіммонса). Із метою
ізоляції представників мікроскопічних грибів
ексудат трофічних виразок додатково висівали на агар Сабуро, Чапека-Докса та Громико
(сусло агар : м’ясо-пептонний агар = 1:1). Чисті
культури виділених патогенів ідентифікували
за допомогою АРІ-тестів.
При бактеріологічних дослідженнях вивчали видовий склад мікрофлори, її чутливість до різних антибіотиків, загальне мікробне число у поверхневому та глибокому шарах
трофічних виразок.
Гістологічно вивчили біопсійний матеріал
(поверхневий і глибокий шар трофічних виразок). Гістропрепарати забарвлювали гематоксиліном та еозином, толуїдиновим синім, сафраніном і міцним зеленим (fastgreen), за ВанГізон, Вейгертом, ставили ШІК-реакцію. Також
використовували імуногістіохімічні методи для
визначення проліферації клітин PCNA.
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У хворих з відкритими трофічними виразками, які самі по собі різко болючі, а навколишні тканини ущільнені та набряклі внаслідок ліподерматосклерозу клінічне визначення локалізації та наявності тромботичного
процесу поверхневих і особливо глибоких вен
проблематично. У встановленні діагнозу окрім
клінічного огляду допомагав скурпульозний
аналіз даних анамнезу з вказівкою на характер посилення болю, приєднання підвищеної
щільності тканин та їх напруження, збільшення набряку, відчуття розпирання в кінцівці,
а також результати кольорового дуплексного
ангіосканування.
У 50 (69 %) хворих першим етапом виконана термінова радикальна флебектомія, у 30
(38 %) – типова кросектомія, короткий стрипінг, дистальна склеротерапія з облітерацією
неспроможних пронизних вен в зоні виразки
препаратом «Склеровейн» (Швейцарія) у дозі
1-2 мл розчину по методиці «foam-form».
У всіх хворих проводилася вакуум-терапія
трофічних виразок апаратом «Агат-Днепр» та
«КСІ» — ActiV.A.C. США підтримуючи негативний тиск в межах 100-130 мм рт. ст.
Після проведеного хірургічного лікування
значні ранові дефекти, за умови відсутності інфекції в рані та дозрівання грануляційної тканини, закривали автодермопластикою за методикою Тірша або Яновича-Чайнського. Для
запобігання зміщення або відриву клаптів при
перев’язці використовували сітчасті атравматичні пов’язки під дією вакуум-терапії.
Результати досліджень та їх обговорення
При аналізі даних анамнезу та скарг пацієнтів відмічено, що практично у всіх основною
скаргою була наявніcть трофічних виразок з
якими і пов’язували симптоми тромбофлебіту, що починався. У більшості хворих тромбофлебіт виникав без усяких предвістників,
за виключенням пацієнтів у яких провокуючим фактором було бешихове запалення, яке
спостерігалось у 7 та 18 пацієнтів відповідно
першій та другій групам. При відносно задовільного стану пацієнти скаржились на появу
ущільнення по ходу варикозно змінених вен.
Підвищення температури тіла до 37,8 °С відмічало 7 хворих першої групи та 18 пацієнтів
другої групи. І у 7 – з ерітематозною формою
рожистого запалення по гомілці з підвищення
температури до 39 °С з ознобом (табл. 1).
Великої різниці у частоті клінічних симптомів між групами не виявлено.
Тромбофлебіт системи МПВ як самостійно,
так і у поєднанні з тромбофлебітом ВПВ клінічно проявлявся тільки болючістю при пальпації литки.
Харківська хірургічна школа
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Таблиця 1

Частота клінічних проявів у хворих на ГВТФ ВПВ
при ХВН в стадії декомпенсації
Клінічна симптоматика
Біль
Гіперемія шкіри по ходу вени
Шнуроподібний тяж
Варикозне розширення вен
Болючість по ходу вени при пальпації
Запальний інфільтрат
Набряк ураженої кінцівки
Гіпертермія(загальна)
С-м Хоманса (+)

Кількість хворих у %
варикозна
хвороба
100
50
100
100
100
100
73
17
5

ПТФС
100
30
100
100
100
100
100
46,2
10

При виникненні вираженого набряку ступні
та гомілки або його різке збільшення, які супроводжувались болями при пальпації м’язів
гомілки та болючістю під час ходьби, позитивним симптомом Хоманса можна було передбачити перехід патологічного процесу на глибоку
венозну систему.
На основі аналізу даних клінічного обстеження та дуплексного ангіосканування нами
відмічено наступні види ГВТФ в залежності
від локалізації.
У першій групі у 8 пацієнтів спостерігався
тотальний варикотромбофлебіт ВПВ з флотацією верхівки тромбу у стегновій вені. У 18
пацієнтів – процес доходив до сафено-феморального співгирла, у 13 – до нижньої третини
стегна. У двох пацієнтів із ГВТФ МПВ спостерігався перехід тромботичного процесу на
камбаловидні синуси.
У пацієнтів другої групи флотуючий тромб
у стегновій вені спостерігався у 13 випадків, у
15 – тромб доходив до сафено-феморального
співгирла, у 7 – до нижньої третини стегна. У
двох пацієнтів з ГВТФ МПВ спостерігався перехід процесу на литкові синуси. У двох пацієнтів із поєднанням ураженими ВПВ та МПВ
тромб доходив до співгирла на стегні і переходив на суральні синуси на гомілці.
Якщо поширений вертикальний рефлюкс
по ВПВ у першій групі хворих спостерігався у
44 % випадків, а в другій групі – тільки у 28 %,
то горизонтальний рефлюкс в першій групі
хворих спостерігався тільки у 29,3 %, а у другій
групі хворих у 100 % випадків.
Тактикою лікування ГВТФ при важких формах декомпенсованої венозної недостатності з
трофічними виразками передбачено:
• профілактика тромбоемболічних ускладнень;
• радикальне хірургічне лікування ГВТФ з
корекцією порушень венозної гемодинаміки у поєднанні з санацією гнійно-трофічного дефекту за допомогою вакуум-терапії;
Kharkiv Surgical School
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• закриття трофічних дефектів – аутодерматопластика;
У зв’язку з загрозою ТЕЛА у 26 (32,5 %) хворих першої групи та 28 (35 %) пацієнтів другої
групи виконана термінова флебектомія, яка
включала в себе: кросектомію, при потребі
тромбектомію, короткий стрипінг та дистальну катетерну склерооблітерацію. За наявності
горизонтального рефлюксу в зоні трофічної
виразки у 51 (64 %) хворого виконано склерооблітерацію пронизних вен.
У пацієнтів з важкими формами ХВН з трофічними виразками та ГВТФ хірургічна тактика визначалася в залежності від превалювання
того патологічного компонента, який вимагав
першочергової корекції.
При локалізації тромбофлебіту в підшкірних
венах гомілки і стегна у 26 (32,5 %) хворих, за
відсутності прямої загрози переходу процесу
на глибоку венозну систему перевагу віддавали консервативному лікуванню (низькомолекулярні гепарини, флеботоніки, антибіотики
– у випадках бешихи), вакуумуванню трофічної виразки. Радикальна флебектомія з ліквідацією порушень локальної венозної гемодинаміки з аутодермопластикою виконувалися
в плановому порядку через 5-7 днів з моменту
поступлення.
У разі локалізації верхівки тромбу на рівні
сафено-феморального та сафено-поплітеальних співгирл і в разі переходу процесу у вигляді флотуючих тромбів в глибоку венозну
систему і/або тромбозу суральних вен – виконували термінове втручання: кросектомія,
тромбектомія, короткий стрипінг на стегні з
дистальною катетерною склерооблітерацією і
санацією гнійно-трофічної виразки за допомогою вакуумування.
При ГВТФ системи МПВ та переходу тромботичного процесу на глибоку венозну систему
трофічну виразку вакуумували і в положені
хворого на животі, S-подібним розрізом в підколінній ямці, виконували видалення МПВ з
перев’язкою тромбованих литкових синусів, з
подальшою, у відстрочений періоді (3-4 тижні),
аутодерматопластикою трофічної виразки.
Особливістю операції у пацієнтів з відкритими трофічними виразками було поділ її на
два моменти. Спочатку виконувалася санація
виразки методом вакуумування. І тільки після
накладання вакуумної пов’язки проводилися
втручання на венозній системі нижніх кінцівок.
Спектр бактеріальної складової мікрофлори, яка ініціювала й ускладнювала перебіг загоєння трофічних виразок, характеризувався відносною різноманітністю. Серед
усіх ізолятів переважали коагулазо-позитивні
(Staphylococcus aureus) та епідермальні стафі91
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лококи (Staphylococcus epidermidis). Друге місце за кількістю займали штами гемолітичних
стрептококів (Streptococcus pyogenes), зовсім незначною була кількість культур ентерококів
(Enterococcus faecalis). Вище названі бактеріальні ізоляти належали до представників грампозитивних бактерій, частка яких сумарно в
етіології трофічних виразок становила 66,1 %,
з приводу спектра менш значної частки грамнегативних бактерій в патогенезі трофічних
виразок, то він представлений, в основному,
такими видами, як Proteus vulgaris, Klebsiella
oxytoca, Klebsiella pneumoniae і Pseudomonas
aeruginosa, які розміщені тут у порядку зменшення кількості їх ізолятів.
Дослідження етіологічної ролі мікроскопічних грибів у виникненні і/або ускладненні
трофічних виразок показало на наявність їх
зв’язку з цією патологією. Із усіх обстежених
нами трофічних виразок у чотирьох випадках
висіяно ізольовано культуру Candida albicans.
У результаті патогістологічних досліджень
встановлено, що поверхневий шар виразки утворений некротичною тканиною і має товщину
від 0,5 до 3 мм. Клітинні елементи в поверхневому шарі не спостерігалися. У шести випадках
спостерігалися ділянки нейтрофільної інфільтрації у вигляді гнійного розплавлення тканин.
У глибокому шарі некротичні вогнища практично не спостерігалися, натомість виявлено
наявність значної кількості волокнистої міжклітинної речовини, що містить поліморфноядерні лейкоцити та імунокомплементні клітини. Переважна більшість лімфоцитарних
клітин глибокого шару були Т- лімфоцити
(СD+) та макрофагіальні клітини, які виявлялися практично по всій товщі глибокого шару. В-лімфоцити (СD 20+) зустрічалися тільки
у 7 хворих і у вигляді окремих скупчень, що
співпадає з даними інших авторів.
У 71,2 % випадків мікрофлора поверхневого шару являє собою монокультуру. У глибоких шарах виразки монокультура становила
81,3 %. Мікробне обсіменіння поверхні виразки коливається від (7,4±0,5)×106 до (9,9±2,1)×106
і у середньому в 150-1000 разів більше ніж у її
глибоких шарах.
На відміну від поверхневого шару, глибокий
шар виразки має незначну бактеріальну контамінацію, добре васкуляризований, у ньому
присутні імунокомпетентні клітини й проліферуючі фібробласти, що сприяє протіканню
раньового процесу після аутодермопластики.
Ось чому ліквідація поверхневого шару трофічної венозної виразки дозволяє створити
сприятливі умови для приживлення шкірних
аутотрансплантантів та епітелізації виразкового дефекту. Одним із способів очищення трофічних виразок є вакуумування останніх.
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Вакуум-терапія покращує протікання всіх
стадій раньового процесу, прискорюючи загоєння місця пошкодження, знижує рівень
ексудації, впливаючи на підтримання помірно
вологого раньового середовища, необхідного
для нормального перебігу репаративно-регенеративних процесів. Указані ефекти сприяють
зростанню клітинної проліферації, підсилюють синтез у рані основних речовин сполучної
тканини та протеїнів.
Одним із ефектів вакуум-терапії є активна
евакуація раньового вмісту разом із наявними
клітинними протеазами, тому ця процедура
в комплексному лікуванні при ХВН патогенетична обґрунтована.
Повна епітелізація при виразках до 10 см та І
І ступеня глибини ураження досягнута у 19 пацієнтів, відповідно по групам 10 та 9 пацієнтів
протягом 7 сеансів вакуум-терапії (один сеанс
3-5 днів) (табл. 2).
Таблиця 2

Строки повного загоєння виразок вторинним натягом
та після аутодермопластики

ХВН – вторинним натягом (n=10)
ХВН – після аутодермопластики
(n=31)
ПТФС – вторинним натягом (n=9)
ПТФС – після аутодермопластики
(n=30)

Строки загоєння
0-1 міс. 1-2 міс. 2-3 міс.
6
4
0
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У 61 (76 %) хворого виконано аутодермопластику (рис.), у 32 (48 %) при виразках площею
до 20 см2 по Яновичу-Чайнському, у 29 (36 %)
площею більше 20 см2 за методикою Тірша.
При використанні вакуум-терапії нами виявлено значне скорочення часу підготовки рани
до аутодерматопластики, для декомпенсованої варикозної хвороби він був в середньому
6,7 днів, а для пацієнтів з ПТФС – 11,3 днів.
Повне загоєння виразки після аутодермопластики впродовж трьох місяців встановлено у 57
(93,4 %). Лізис трансплантата наступив у 4 хворих з ПТФС, що потребувало повторної аутодермопластики. Тромбемболії легеневої артерії
ми не спостерігали в жодному випадку.
Вакуумну пов’язку продовжували використовувати після аутодермопластики клаптів для
їх фіксації та утриманню трансплантатів на рецепієнтній ділянці. Для запобігання зміщення
або відриву клаптів при ранній перев’язці на
3 і 7 день застосовували сіткові атравматичні
пов’язки. При дотриманні вищенаведених правил, приживлення шкірних клаптів відбувалося в 93,4 % випадків.
Використання радикальної флебектомії у
пацієнтів з ХВН в стадії декомпенсації ускладненою ГВТФ з вакуумуванням гнійно-трофічних дефектів та аутодермопластикою дозволяє
Харківська хірургічна школа

№ 1(82) 2017

questionS of PHLEBOLOGY

а)

б)

в)

г)

Рис. Аутодермопластика вільним розщепленим клаптем: а) виразка вкрита некротичними тканинами; б) вакуумна
пов’язка; в)чиста гранулююча рана, готова до АДП; г) результат через 2 місяці після АДП

надійно профілактувати ТЕЛА та сприяє заживленню трофічних ран.
Висновки
1. Лікування пацієнтів з ХВН в стадії декомпенсації з трофічними виразками ускладненою
гострим варикотромбофлебітом направлена на
ліквідацію тромботичного процесу при ембо-
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логенних формах тромбофлебіту, корекцію порушень венозної гемодинаміки та ліквідацію
гнійно-трофічного дефекту.
2. Використання вакуум-терапії сприяє ранньому очищенню ран від нашарувань фібрину
та ділянок некрозу, зменшенню площі та глибини рани, росту грануляцій, прискоренню
крайової епітелізації.
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Резюме. В хирургической клинике ЗОКБ им. Андрея Новака, г. Ужгород пролечено 80 больных с декомпенсированной хронической венозной недостаточностью осложненной
острым варикотромбофлебитом большой и малой подкожных
вен. В зависимости от причины возникновения трофических
язв все больные были разделены на две группы. Первая группа включала 41 пациента с открытыми трофическими язвами, которые возникли на фоне варикозной болезни. Вторая
группа включала 39 пациентов с открытыми трофическими
язвами, которые возникли на фоне перенесенного посттромбофлебитического синдрома. Особенностью лечения этих пациентов, при отсутствии угрозы перехода тромботического
процесса на глубокую венозную систему, было распределение
его на два этапа. На первом этапе выполнялась санация язвы
методом вакуумирования, на втором - проводились этиопатогенетические вмешательства на венозной системе нижних
конечностей. При угрозе перехода тромботического процесса
на глубокую венозную систему или наличии флотирующего
тромба в глубокой венозной системе и / или тромбозе суральних вен выполняли срочное оперативное вмешательство. Также установлено, что применение вакуум-терапии улучшает
течение всех стадий раневого процесса, ускоряя заживление
трофических язв.
Ключевые слова: хроническая венозная недостаточность,
острый варикотромбофлебит, посттромбофлебитический синдром, открытая трофическая язва, вакуум-терапия, большая
подкожная вена, малая подкожная вена.

Summary. In the surgical clinic of Transcarpation regional clinical hospital named after A. Novak, Uzhhorod treated 80 patients
with chronic decompensate venous insufficiency complicated by
acute varicothrombophlebitis of large and small saphenous vein.
Depending on the cause of venous ulcers, all patients were divided
into two groups. The first group includes 41 patients with open
trophic ulcers, arisen against the background of varicose veins. The
second group included 39 patients with open trophic ulcers, arisen
against the background of suffering postthrombophlebitic syndrome.
The peculiarity of the treatment of these patients in the absence of
the threat of thrombotic transition process in the deep venous system
was its distribution into two phases. The first phase was carried out
by vacuuming sanitation ulcers, the second - held intervention on the
venous system of the lower extremities. With the threat of thrombotic
transition process in the deep venous system or presence of flotation
of blood clots in the deep venous system and / or venous thrombosis
of sural vein performed emergency surgery. Also found that the use
of vacuum therapy course improves all phases of wound healing,
accelerating the healing of venous ulcers.
Key words: chronic venous insufficiency, acute varicothrombophlebitis, post-thrombotic syndrome, open trophic ulcers, vacuum therapy,
great saphenous vein, small saphenous vein.
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До проблеми лікування
трофічних виразок нижніх кінцівок
Резюме. У статті представлено розробку комбінованого методу лікування трофічних виразок нижніх кінцівок. Використання плазми, що збагачена тромбоцитами, сприяє швидшому
загоєнню трофічних виразок нижніх кінцівок, дозволяє підвищити ефективність комплексного лікування на тлі зменшення його вартості та скоротити середній ліжко-день.
Ключові слова: хронічна венозна недостатність, трофічна виразка, плазма збагачена тромбоцитами.
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Вступ
Серед захворювань нижніх кінцівок, що супроводжуютьсятрофічними порушеннями,
найбільшу питому вагу займають хвороби судин, а поміж останніх – захворювання венозної системи. Частіше від інших трапляється варикозне розширення вен (ВРВ). Близько 20 %
чоловіків і 40 % жінок страждає різними формами даного захворювання. Щорічний приріст
хворих, що є його носіями досягає 2,5 % [2, 8].
Перебіг захворювання нерідко ускладнюється розвитком хронічної венозної недостатності
(ХВН), яка проявляється набряком нижніх
кінцівок та трофічнимизмінами шкіри [8].
Пошук ефективних методів лікування хронічної венозної недостатності та найбільш частого її ускладнення – трофічних виразок(ТВ) –
залишається актуальною проблемою сучасної
хірургії [6, 11]. На хронічну венозну недостатність нижніх кінцівок страждає 25–30 % осіб
жіночої статі та 10–20 % – чоловічої статі [8].
У 40–90 % осіб, хворих на ХВН, трапляються
виразки [4, 5]. Лікування останніх супроводжується значними, а нерідко і непереборними
труднощами, що пояснюється прогресивним
зростанням розвитку ВРВ з віком, коли у хворих вже є низка супутніх захворювань [12].
На теперішній час існує загальновизнане положення, за яким лікування хворих данної
категорії проводиться комплесно. Алгоритм
лікуваннявключає застосування хірургічних
методів, що спрямовані на корекцію флебогіпертензії [2, 8]. Одночасно із оперативними методами лікування застосовуються консервативні, які включають місцеві методи та
медикаментозні. Медикаментозне лікування
трофічних виразокзвичайно є тривалим, і вартісним. Проте, незважаючи на зазначене, воно
далеко не завжди ефективне. Частота рецидивів за консервативного лікування знаходитьсяу
межах 30–100 %, а за оперативної тактики –
у 30 % хворих [10].
Як і при ранах, що утворюються внаслідокдії
пошкоджуючих чинників, у зоні ТВ спостері96

гаються ознаки всіх 3 фаз ранового процесу:
набряку, проліферації, епітелізації. Останні
є наслідком порушення трофіки та репаративних процесів у ділянці хронічної виразки.
Окрім наведеного, у зоні ТВ одночасно присутні ділянки некрозу, грануляцій і крайової
епітелізації [2].
Дослідження біологічних процесів, що мають місце у хронічній виразці, дали змогу розширити уявлення про патогенез ТВ і сприяли
застосуванню факторів росту у комплексному лікуванні цього ускладнення. В організмі людини фактори росту у значній кількості
знаходяться у тромбоцитах [2, 12]. З огляду
на це в останні роки у якості субстанції, що
сприяє активації метаболічних і репаративних процесів у рані пропонується аутоплазма,
збагачена тромбоцитами (АПЗТ) – platelet-rich
plasma [2, 9].
Встановлено, що АПЗТ містить у 3-5 разів
більше тромбоцитів, ніж цільна кров, а саме –
1–1,2 млн тромбоцитів в 1 мкл плазми. Зрозуміло, що у такій аутоплазмі концентрація
природніх факторів росту збільшується, а вони стимулють ангіогенез,залучаючипри цьому
недиференційовані стовбурові клітини у зону
виразки, що й«запускає» процес поділу клітин,
які приймають участь у регенерації тканин.
Наведена дія АПЗТ зумовлена тромбоцитарним фактором росту (PDGF), трансформуючим фактором росту (TGF), фактором росту
ендотелія судин (VEGF), фактором росту епітелія (EGF) [2, 9, 10]. Перевагами застосування АПЗТ при будь-яких ранах є безпечність
і простота застосування, доставка наведених
вище факторів безпосередньо у ділянку рани,
швидкість і простота у приготуванні препарату [2]. У клінічній практиці відомі поодинокі
випадки застосування АПЗТ у хірургії, ортопедії, стоматології, естетичній та відновній
медицині [2, 9].
Незважаючи на це, до останнього часу був
відсутній алгоритм уніфікованого застосування аутоплазми, що збагачена тромбоцитами,
Харківська хірургічна школа
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при лікуванні трофічних виразок. У відомих
роботах не брався до уваги характер та площа
виразкового дефекту, не враховувалися особливості артеріального та венозного кровотоку
у кінцівках, не враховувалася наявність супутніх захворювань [3, 5, 6, 8]. З огляду на наведене актуальність проблеми щодо лікування ХВН і її ускладнень за типом ТВ здається
очевидною. За актуальність проблеми можуть
свідчити: частота рецидивів ТВ, термін лікуваннята довготривала непрацездатність таких хворих, що призводить до інвалідизації
у 10–60 % випадків [8].
Мета досліджень
Розробка комбінованої методики лікування,
яка налаштована на її інтенсифікацію у хворих
на хронічну венозну недостатність нижніх кінцівок, ускладнену трофічною виразкою.
Матеріали та методи досліджень
У 2015 році на базі хірургічного відділення КЗ «Сумський обласний клінічний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни»
проведено лікування 32 хворих на виразки
нижніх кінцівок шляхом застосування аутоплазми, яка збагачена тромбоцитами. Осіб чоловічої статі поміж досліджених хворих було
11 (34,4 %), жіночої – 21 (75,6 %). Середній
вік пролікованих хворих чоловічої статі склав
72 роки, жіночої – 68. Тривалість трофічної виразки на тлі ХВН до початку лікування у осіб
чоловічої статі склала – 6,4 роки, у осіб жіночої
статі 8,1 роки.
У 25 (78 %) осіб виразки були наслідком первинного варикозного розширення вен нижніх
кінцівок, у 7 (22 %) – наслідком посттромбофлебітичного синдрому.
Критеріями включення хворих у дослідження на даному етапі були: площа виразки до
10 см2, що знаходилася у проліферативній фазі ранового процесу, ХВН IIIза класифікацією
Об’єднаної асоціації судинних хірургів (СЕАР),
оперативне втручання направлене на ліквідацію причини виразки. При проведенні лікування бралася письмова згода хворих на застосування у процесі лікування аутологічної плазми.
Критеріями виключення хворих із даного
дослідження були – кровотеча, сепсис, інсульт
головного мозку, гострий інфаркт міокарда.
Хірургічне патогенетичне лікування було
направлене на виключення із кровотоку патологічно змінених підшкірних вен. У 25 хворих
виконаніекстракційні оперативні втручання
– флебектомія та субфасціальна венодисекція
перфорантних вен.
У післяопераційний період усі хворі отримували лікування згідно регіонарного стандарту,
яке включало туге бинтування враженої кінKharkiv Surgical School
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цівки, системну патогенетичну фармакотерапію (реосорбілакт, пентоксифілін, троксевазин, ескузан). Місцеве лікування виразкового
дефекту проводилося залежно від фази ранового процесу. Застосовувалися також фізіотерапевтичні процедури.
Хворим основної групи у процесі лікування
використовувалася власна плазма крові, збагачена тромбоцитами, яку отримували шляхом дворазового центрифугування. Лікування
АПЗТ розпочинали на другу добу після оперативного втручання. Кров хворих забирали беспосередньо перед маніпуляцією в об’ємі 40–60 мл
і центрифугували перший раз при 1000 об/хв.
При цьому відбувалося розділення крові на два
шари: нижній, у якому осідали еритроцити, та
верхній, забарвлений у солом’яно-жовтий колір, у якому знаходилися тромбоцити з рештою
формених елементів. Верхній шар плазми за
допомогою стерильного шприця відбирали в
окремі стерильні пробірки та центрифугували повторно при 1500 об/хв. Отриману таким
чином АПЗТ активувалирозчином 10 % CaCl
і післянекректоміївиразки вводили у зону порушеної трофіки за розробленою нами методикою. Введення такої аутоплазми проводили
двічі з інтервалом у 10 днів. Дану методику ми
доповнювали місцевими аплікаціями АПЗТ.
Перев’язки виконували з інтервалом у 2 дні.
Групу порівняння склали 20 хворих з тією ж
площею ТВ, що і в основній групі. Цим хворим
виконували лікування за стандартноюметодикою згідно регіонарних протоколів. Обом
групам хворих проводили ультразвукове дослідження венозного відтоку нижніх кінцівок,
вивчення мікробіоценозу виразок, лабораторні
дослідження крові.
Оцінку клінічної ефективності проведеного
лікування проводили на 10-ту, 20-ту, та 30-ту
добу від початку лікування.
Площу виразкового дефекту розраховували
за допомогою методу Kundin [7].
Для аналізу проведених спостережень та підтвердження вірогідності одержаних результатів застосовувалися методи варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента [7].
Результати досліджень та їх обговорення
Протягом першої декади лікування динаміки у загоєнні ТВ в обох групах не було помічено. На 20-ту добу від початку лікування в
основній групі спостерігали зменшення виразкового дефекту на 46,4 % у порівнянні з висхідними даними. У групі порівняння зменшення
площі виразки досягало 32,1 %, що менше ніж у
основній групі у 1,4 разу (p<0,05). Епітелізація
виразки, тобто її зменшення, розпочиналося
з периферії до центру. Даний феномен пояснюємо меншими порушеннями кровотоку у
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периферійній зоні, а відтак і швидким відновленням репаративних процесів за рахунок
інтенсивнішого залучення стовбурових клітин
у цю зону.
Середній термін епітелізації трофічних виразок в основній групі склав 36,5 діб, а у групі
порівняння – 82,7 діб (p<0,05).Тобто, термін
епітелізації у хворих, яким було застосовано
аутоплазму, що збагачена тромбоцитами, скоротився у 2,3 разу по відношенню до хворих,
які отримували стандартне лікування (p<0,05).
У 10 (33 %) хворих основної групи з площею
виразки до 5 см2 вдалося домогтись повного заживлення виразки у середньому на (30±2) добу, тоді як у групі порівняння – на (45±3) добу
(p<0,05).
При мікробіологічному дослідженні поверхні виразокдо початку лікування виявлено високий рівень забруднення ран – lg КУО/г =
= 7,21 ± 0,06. При динамічному дослідженні хворих основної групи, на 10 добу виявлено зменшення мікробної контамінації ран (lg КУО/г =
= 3,46 ± 0,05) у 2,1 разу (p<0,05). У групі порівняння рівень забруднення у цей термін залишався незмінним.
Критеріями виписки досліджених із стаціонару були очищення ран, поява грануляцій
та епітелізації, зменшення набряку кінцівок.
Середній ліжко-день в основній групі хворих
склав 14,6 днів, тоді як у групі порівняння –
22,3 дні (p<0,05).Після виписки хворі спостерігалися амбулаторно до моменту повного
загоєння трофічної виразки. Наш контроль
проводився за протоколами дослідження на
20 і 30 добу вже після виписки хворих із стаціо-

нару, а потім на 50,70 та 90 добу в амбулаторних
умовах.
Таким чином використання у процесі лікування плазми, збагаченої тромбоцитами, з повним правом можна назвати патогенетичним,
оскільки за рахунок природніх факторів росту
тромбоцитів, що веде до «залучення» стовбурових клітин у зону їхньої високої концентрації стимулюється ангіогенез і загоєння виразки. Підтвердженням даної думки є підсилення
епітелізації виразки з наступним рубцюванням з периферійної зони, де порушення кровотоку найменші. Данийметод лікування сприяє
більш швидкому заживленню поширених трофічних виразок нижніх кінцівок, що дозволяє
підвищити ефективність комплексного лікування на тлі зменшення його вартості.
Висновки
1. У основній групі термін епітелізації виразок скоротився у 2,3 разу по відношенню до
групи порівняння.
2. У хворих основної групи при виразках до
5 см2 заживлення досягнуто на (30 ± 2) добу,
у групі порівняння – на (45 ± 3) добу;
3. Зменшення мікробної контамінації до
10 доби у 2,1 разу наступило в основній групі,
а у групі порівняння до 10 доби термін забруднення не змінився.
Перспективи подальших досліджень. Продовжити накопичення клінічного матеріалу
у основній групі та вивчити можливості застосування методу у осіб з протипоказами до
хірургічного етапу лікування.
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К проблеме лечения
трофических язв
нижних конечностей
И. Д. Дужий,
В. П. Кисляков,
В. М. Попадинец,
С. А. Голубничий,
А. С. Николаенко

The problem
of treatment of
trophic ulcers
oflower extremities

ских язв нижних конечностей. Использование плазмы, обогащенной тромбоцитами, способствует более быстрому заживлению трофических язв нижних конечностей, позволяет повысить эффективность комплексного лечения на фоне
уменьшения его стоимости и сократить средний койко-день.
Ключевые слова: хроническая венозная недостаточность,
трофическая язва, плазма обогащенная тромбоцитами.

Summary. The article presents the development of the combined
method of treatment for venous leg ulcers. The use of platelet-rich
plasma, promotes more rapid healing of venous ulcers of the lower
limbs, to improve the efficiency of complex treatment on the background reduce its cost and to reduce the average bed-day.
Key words: chronic venous insufficiency, trophic ulcer, plasma riched
by platelets.

I. D. Duzhiy, V. P. Kislyakov,
V. M. Popadynets,
S. A. Holubniychyi,
A. S. Nikolaenko

Kharkiv Surgical School

№ 1(82) 2017

99

Питання ПРОКТОЛОГІЇ

Я. С. Березницький,
В. П. Сулима,
К. О. Ярошенко,
С. Л. Маліновський

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ««Ілон»» ДЛЯ
ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПРИВОДУ ЗАПАЛЬНИХ
ПРОКТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Дніпропетровська медична
академія

Резюме. Лікування гнійно-запальних уражень шкіри та слизових, вибір для цього ефективних методів дії до теперішнього
часу є однією з актуальних проблем сучасної хірургії та фармакології. Ця проблема поглиблюється невирішеністю питань боротьби з інфекцією післяопераційних ран, що призводить до зростання кількості їх гнійно-запальних ускладнень.
Враховуючи значну терапевтичну ефективність та переносимість, мазь «Ілон» може бути рекомендована для комплексного
лікування хворих з приводу гострого парапроктиту та запалення епітеліальної кисти куприку.
Ключові слова: мазь «Ілон», гострий парапроктит, запалення
епітеліальної кисти куприку.
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Вступ
Лікування гнійно-запальних уражень шкіри
та слизових, вибір для цього ефективних методів дії до теперішнього часу є однією з актуальних проблем сучасної хірургії та фармакології.
Ця проблема поглиблюється невирішеністю
питань боротьби з інфекцією післяопераційних ран, що призводить до зростання кількості
їх гнійно-запальних ускладнень.
Гнійно-запальні ускладнення післяопераційних ран призводять до їх довготермінового
загоювання, що збільшує строки непрацездатності, сприяє утворенню у віддаленому періоді грубих келоїдних рубців, та можуть бути
причиною повторного оперативного втручання. Виникнення цих ускладнень збільшує матеріальні витрати на їх усунення, що свідчить
про соціально-економічне значення проблеми
лікування інфікованих ран.
Запропоновані та широко застосовуються
в практиці хірургічні, хімічні та біологічні методи лікування поверхневих інфікованих ран,
а також їх комбінації, та вони, маючи, в ряді
випадків, ефективну терапевтичну дію, часто
недоступні пацієнтам [1-6].
Слід відмітити, що особливе місце серед поверхневих інфікованих ран займають рани після проктологічних операцій з приводу гострого парапроктиту та запалення епітеліальної
кисти куприка, коли рана може забруднюватись калом, що буде сприяти розвитку інфекції
у рані та збільшувати термін лікування [7-12].
Мета досліджень
Підвищення ефективності лікування хворих
в проктологічній практиці за рахунок необхідної ефективної дії з широким спектром та фінансової доступності застосованого препарату
«Ілон» у порівнянні з іншими антисептичними
засобами.
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Матеріали та методи досліджень
Препарат «Ілон», мазь у тубах по 25 грам,
призначений для лікування пацієнтів з проктологічною патологією, механізм дії якого зумовлений широким спектром.
Мазь «Ілон» наносять тонким прошарком
на уражену ділянку 1 раз на добу, можна застосовувати під оклюзійну пов’язку. Препарат
добре переноситься, але в одиничних випадках
можуть виникнути подразнення, які з часом
зникають.
Препарат «Ілон», мазь в тубах по 25 грам було
застосовано в лікуванні 46 хворих – основна
група, при гострих проктологічних захворюваннях (пацієнти жіночої та чоловічої статі
у віці від 18 до 65 років з діагнозами гострий
парапроктит та запалення епітеліальних кист
куприку). Контрольна група – 46 пацієнтів,
яким застосовували інші антисептичні засоби. Під час лікування хворі отримували призначені препарати та їм проводились необхідні
дослідження.
Мазь застосовували місцево, наносили або
на уражену поверхню, або наносили на стерильні марлеві серветки, якими закривали
поверхню, після чого накладали стерильну
пов’язку. Вказану процедуру виконували кожного дня на протязі 5 діб.
Для обстеження пацієнтів застосовувались
наступні методи:
•об’єктивне обстеження (оцінка стану рани);
•мікробіологічне дослідження матеріалу, що
був взятий з рани;
•загальний аналіз крові (еритроцити, гемоглобін, лейкоцити, ШОЕ);
•загальний аналіз сечі (колір, реакція, питома вага, білок, цукор, епітеліальні клітини,
лейкоцити, еритроцити, сіль);
•біохімічний аналіз крові (АЛТ, АСТ, креатинин, глюкоза).
Харківська хірургічна школа
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Результати досліджень та їх обговорення
Під впливом терапії поверхневих проктологічних захворювань маззю «Ілон» у хворих наступало зменшення клінічних проявів острого
парапроктиту та запалення епітеліальної кисти
куприку: ефективно зменшились запальні зміни
в оточуючих тканинах, змінювався характер виділень, зменшувалась кількість самих виділень,
стимулювалось загоєння.
Значний клінічний ефект відмічався вже к 4-й
добі, повний клінічний ефект відмічався до
кінця 6-ої доби. Позитивна динаміка клінічних проявів була подібною як у хворих основної групи, так і контрольної. Зникнення клінічних проявів наступало практично одночасно з контрольною групою. Початок загоєння
у хворих основної та контрольної груп було
подібним, що вказує на ефективність препарату. Відмічено також позитивну рівноцінну
динаміку суб’єктивних скарг у хворих основної
і контрольної груп після проведення рекомендованого комплексу лікування.
Таким чином, результати дослідження препарату «Ілон», що отримані на підставі вивчення зрівняльної динаміки об’єктивних клінічних проявів, свідчать про високу виражену
фармакотерапевтичну активність препарату.
Аналіз результатів, свідчить про те, що лікування із застосуванням препарату «Ілон» та інших антисептичних засобів не причиняло якоїсь
негативної дії на показники периферійної крові. В обох групах після лікування відмічалось
достовірне зниження кількості лейкоцитів, еозинофілів та ШОЕ до нормальних показників.
Аналіз кількості лейкоцитів у хворих показав підвищення лейкоцитів до проведення лікування, що обумовлено наявністю місцевого
гнійного вогнища при гострому парапроктиті
та запаленні епітеліальної кисти куприку. Зниження кількості лейкоцитів у хворих основної
та контрольної груп після проведення лікування, може бути показником санації вищезгаданих вогнищ. Прискорення ШОЕ у хворих обох
груп, розцінюється як слідова реакція макроорганізму на гнійну інфекцію.
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Динаміка показників біохімічного аналізу
крові у хворих контрольної групи і пацієнтів
основної групи достовірно не змінювалась. Аналіз лабораторних даних показав, що препарат
«Ілон» не має токсичних властивостей, не викликає побічних ефектів, не впливає на функцію печінки та фізико-хімічні властивості білків сироватки крові.
Показники, що характеризують стан клітин печінки та інтенсивність цитолізу гепатоцитів (активність аланінамінотрансферази та
аспартатамінотрансферази), а також функції
гепатоцитів у процесі лікування хворих препаратом «Ілон» не мали ніяких змін і зостались
у межах норми.
Загальний стан хворих при застосуванні
препарату «Ілон» був характерним для клінічних проявів гострого парапроктиту та запалення епітеліальної кисти куприку.
За час застосування препарату «Ілон» побічних явищ не зареєстровано та не було відмічено ні одного випадку непереносимості препарату «Ілон».
Висновки
1. Препарат «Ілон», мазь у тубах по 25 грам
має значну загоювальну дію при лікуванні гострого парапроктиту та запалення епітеліальної кисти куприку.
2. «Ілон» добре переноситься хворими з гострим парапроктитом та запаленням епітеліальної кисти куприку, не викликає патологічних змін з боку органів кровотворення, видільної системи.
3. Мазь «Ілон» терапевтично еквівалентна
іншим антисептичним засобам за показником
загальної ефективності.
4. Препарат «Ілон» статистично значимо не
відзначається від інших антисептичних засобів за показником загальної переносимості.
5. Враховуючи значну терапевтичну ефективність та переносимість, мазь «Ілон» може
бути рекомендована для комплексного лікування хворих з приводу гострого парапроктиту
та запалення епітеліальної кисти куприку.
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Резюме. Лечение гнойно-воспалительных поражений кожи
и слизистых, выбор для этого эффективных методов воздействия до настоящего времени остается одной из актуальных
проблем современной хирургии и фармакологии. Эта проблема усугубляется нерешенностью вопросов борьбы с инфекцией послеоперационных ран, что приводит к росту количества
их гнойно-воспалительных осложнений. Учитывая выраженную терапевтическую эффективность и переносимость, мазь
«Илон» может быть рекомендована для комплексного лечения
больных с острым парапроктитом и воспалением эпителиальной кисты копчика.
Ключевые слова: мазь Илон, острый парапроктит, воспаление эпителиальной кисты копчика.

Summary. The treatment of pyoinflammatory lesions of the skin
and mucous membranes, selection of effective methods for the impact to date remains one of the urgent problems of modern surgery
and pharmacology. This problem is exacerbated by the unresolved issues of infection control of postoperative wounds, which leads to the
increase in the number of inflammatory complications. Taking into
account the pronounced therapeutic efficacy and tolerability, “Ilon”
ointment may be recommended for complex treatment of patients
with acute paraproctitis and inflammation of epithelial coccyx cysts.
Key words: “Ilon” ointment, acute paraproctitis, inflammation of epithelial coccyx cyst.
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Возможности стимуляции приживления
свободных аутодермотрансплантатов
при глубоких ожогах
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им. В. Т. Зайцева НАМНУ»,
г. Харьков

Резюме. Предложены доступные методы, позволяющие обеспечить в короткий срок эффективное и атравматическое
лечение пострадавших с глубокими ожогами, путем обеспечения динамического контроля и создания оптимального течения раневого процесса после первичной некрэктомии, а так
же оценку состояния и уровня приживления аутодермотрансплантатов со своевременной коррекцией тактики лечения.
Полученные клинические результаты свидетельствуют об их
эффективности для предотвращения повреждения аутотрансплантатов за счет создания оптимального состояния воспринимающего ложа и рационального ведения послеоперационного периода.
Ключевые слова: глубокие ожоги, первичная некрэктомия,
кожная пластика.

Харьковская городская
клиническая больница
скорой неотложной
медицинской помощи
им. проф. А. И. Мещанинова
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Введение
Техническая проблема пластического закрытия ожоговых ран в значительной степени решена, однако далека от окончательного решения задача рациональной подготовки
раневой поверхности к пластике и вопросы
послеоперационного ведения ран. Ожоги на
большой площади сопровождаются развитием ожоговой болезни. Радикальная хирургическая некрэктомия у этой категории больных
представляет собой вмешательство с высоким
хирургическим риском. В связи с этим поиск
новых методов подготовки ожоговой поверхности к кожной пластике остается важной задачей комбустиологии [6].
Для временного закрытия раневой поверхности возможно применение аллотрантсплантатов, ксенокожи и раневых покрытий. Такая
тактика позволяет стабилизировать состояние
больного на время эпителизации донорской
раны и выполнить этапную аутодермопластику. Однако подготовка длительно незаживающей раны, представленной зачастую патологически измененными грануляциями, рубцовыми тканями, оставшимися фокусами некроза,
вторичных некрозов, требует значительного по
времени и трудозатратам этапа подготовительного местного лечения [3].
Общая и местная инфекция — один из ведущих факторов, определяющих результаты
лечения ожоговых больных [12, 13]. Эффективность профилактики и лечения инфекционного процесса во многом зависит от адекватности местного лечения обожжённых. Применение местных противомикробных средств,
особенно антисептиков, достоверно снижает
летальность у больных с ожогами до 60 % поверхности тела, способствует снижению веKharkiv Surgical School
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роятности развития ожогового сепсиса [2, 5].
Отечественные и зарубежные авторы применяют различные антисептики в составе многокомпонентных мазей для лечения ожоговых
ран: сульфадиазин серебра, сульфадиазин серебра с добавлением нитрата церия, нитрат серебра, повидон-йод, ацетат мафенида, сульфамилон, сульфат гентамицина, хлоргексидин,
нитрофуразон и мн. др. [1, 7].
Из множества имеющихся в арсенале комбустиологии перевязочных средств, следует
выбирать те, которые соответствуют конкретным клиническим задачам, возникающим при
местном лечении ожоговых ран. Даже различные по своему строению и составу перевязочные средства могут обладать однонаправленным действием на раневой процесс, что диктует
необходимость дифференциации их использования. Появление высокорезистентных штаммов микроорганизмов диктует необходимость
рационального использования имеющихся антимикробных средств, а также применения дополнительных методов воздействия [11].
Фундаментальные исследования патогенеза
ожоговых ран, появление новых лекарственных препаратов, раневых повязок и аппаратуры позволяют разрабатывать современные технологии местного лечения обожженных, что
объективно обеспечивает снижение летальности, сроков лечения, улучшение функциональных и эстетических последствий ожогов [4, 10].
Цель исследований
Улучшить результаты лечения пострадавших
с обширными глубокими ожогами за счет создания оптимальных условий для максимального сохранения жизнеспособности аутодермотрансплантатов и рационального исполь103
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зования кожных лоскутов путем активации
регенераторно-восстановительных процессов в
раневом ложе и защите трансплантатов от инфекционного и механического повреждения.
Материалы и методы исследований
Детальному анализу результатов лечения
подверглись 156 пострадавших с ожогами различной глубины на площади от 10 до 42 % поверхности тела в возрасте от 19 до 62 лет, госпитализированных в Харьковский ожоговый
центр в период с 2013 по 2016 год.
Основную группу составили 85 пациентов.
Возраст пострадавших составлял (37,40±7,82)
года. Площадь ожоговой поверхности у больных основной группы в среднем составляла
(24,8±2,6) % (от 10 от 42 % п. т.). У 56 (65,8 %)
больных отмечались ожоги пламенем, у 29
(34,1 %) пострадавших – кипятком. Мужчины
составляли 48 (56,4 %) пострадавших, женщины 37 (43,5 %). У больных основной группы глубокое поражение составляло – от 7 до
25 % п. т. (в среднем (11,2±4,4) % п. т.). Глубина
ожога оценивалась по клиническим признакам (наличие или отсутствие эпителиальных
пузырей, цвет и чувствительность дермы, уровень ее влажности, начинающееся формирование струпа, наличие колликвационного или
коагуляционного некроза, присутствие сети
тромбированных сосудов). Клинические данные подтверждались разработанными нами
техническими методами исследования [8, 9].
Эффективность проводимого лечения оценивали по степени первичного приживления
кожных лоскутов в процентном соотношении
с площадью закрываемого дефекта, частоте
местных осложнений (частичный лизис трансплантатов, нагноение), и сроку окончательного восстановления кожного покрова по полной
эпителизации межлоскутных пространств.
В основной группе больным по стабилизации общего состояния выполнялась первичная некрэктомия (секвенциальная в области поверхностного поражения) в среднем на
(4,16±0,19) сутки, после чего раневые поверхности укрывались по нижеуказанной методике.
Группу сравнения составили 71 пациент
с ожогами, площадь которых в среднем составляла (26,1±1,8) % (от 11 до 40 % п. т).
У 45 (63,3 %) больных были ожоги пламенем,
у 26 (36,6 %) кипятком. Мужчины составляли 39 (54,9 %) пострадавших, женщины
32 (45,1 %). Глубокие ожоги в этой группе составляли от 6 до 24 % п.т. (12,2±4,3) %. Возраст
пострадавших в группе сравнения составлял
(35,88±9,42) лет. Больным в группе сравнения
выполнялось первичная некрэктомия в среднем на (4,28±0,24) сутки. Сроки аутодермопластики определялись состоянием раневого
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ложа либо интраоперационно или после соответствующей подготовки на (5,2±1,7) сутки после некрэктомии. Подготовку раневого
ложа производили перевязками с водорастворимыми мазями, содержащими антисептики.
Если возникала необходимость — дополняли
некрэктомиями. После кожной пластики в ходе повязочного лечения покрытие Grassolind
neutral и орошение антисептическими растворами не использовали, местное лечение ограничено антибактериальными мазями. В целом
группы были рандомизированы по показателям тяжести травмы, возраста и половой принадлежности. Пациенты с летальными исходами были исключены из исследования, так как
лечение ожоговых ран у них проведено не на
всех этапах наблюдения.
Нами использован алгоритм последовательных действий различных методов и препаратов
в зависимости от глубины, площади и стадии
ожогового процесса. При этом обеспечивали атравматичность в независимости от конституционных особенностей пострадавших,
и проводили динамический контроль за раневым процессом после первичной некрэктомии и состоянием аутодермотрансплантатов
и уровнем их приживления.
Стимуляция приживления свободных аутотрансплантатов при глубоких ожогах, включала: первичную некрэктомию, подготовку
раневых поверхностей и аутотрансплантатов
к свободной пластике путем очистки и санации постнекрэктомической раны, профилактики воспалительных реакций, а также стимуляции регенераторно-восстановительных
процессов, проводятся ежедневно в течение
первых (3 ± 1) суток путем последовательной
обработки растворами поверхностных антисептиков и повязками с мазью, содержащей
сульфадиазина серебра. Стимуляцию регенераторно-восстановительных процессов проводят в течение суток путем наложения повязки,
которую постоянно увлажняют лекарственной
смесью антибиотика, химиопрепарата широкого спектра бактерицидного действия и ГКС
(глюкокортикостероиды) на основе антисептического раствора; далее проводят аутодермопластику, при необходимости перфорированными лоскутами; кожные лоскуты покрывают
сетчатой повязкой Grassolind neutral, фиксируют ее влажной повязкой, которую постоянно
пропитывают лекарственной смесью нижеуказанного состава. Через 72 часа после выполнения аутодермопластики контролируют состояние аутотрансплантатов, если аутодермотрансплантаты прижились, повязку Grassolind
neutral, как правило, не снимают, проводят
очередную санацию и накладывают толстый
слой 10 % повидон-йодной мази (Бетадин или
Харківська хірургічна школа
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Раностоп); если же при контроле раны через
72 часа оказалось, что некоторые аутодермотрансплантаты не прижились, на участках лизиса меняют повязку Grassolind neutral, накладывают тонкий слой мази на гидрофильной
основе и продолжают увлажнять повязку еще
48 часов, проводят обработку раны и выполняют повторную аутодермопластику в необходимом объеме; лечение прекращают при
соединении кожных трансплантатов между собой, в случае неприживления отдельных аутодермотрансплантатов, проводят обработку еще
раз в той же последовательности.
Целесообразно очистку и санацию послеожоговой раны проводить последовательно
3 % раствором перекиси водорода, 0,05 % раствором хлоргексидина или 0,02 % раствором
Декасана.
Выполнение санации и профилактики воспалительных реакций реципиентных поверхностей проводят ежедневно в течение первых
3 ± 1 суток, поскольку именно в это время
происходит четкая верификация зон паранекроза, т.е. тканей которых утеряны безвозвратно, и тех, которые могут быть восстановлены.
При этом обработка 3 % раствором перекиси
водорода обеспечивает безболезненное снятие повязок и механическое очищение ран от
отделяемого и тканевого детрита. Обработка
0,05 % раствором хлоргексидина или 0,02 %
раствором Декасана позволяет обеспечить гарантированное антисептическое воздействие
на грамположительные и грамотрицательные
бактерии, микробные споры, вирусы, простейшие и грибы. Кроме того, за счет увеличения
проницаемости цитоплазматических мембран
микробных клеток повышается чувствительность антибиотикорезистентных микробов
к антибиотикам.
Использование повязок с мазью, содержащей сульфадиазина серебра, на следующем
этапе обусловлено тем, что он обеспечивает
пониженние резистентности раневой бактериальной флоры к антибактериальным препаратам длительного действия. Мази обладают
противомикробным и противомикотическим
действием со стимуляцией регенераторно-восстановительных процессов за счет блокирования синтеза фолата в микробных клетках
и активации ферментов, содержащих серебро.
Указанные мази улучшают рост грануляций,
но при этом могут приводить к их повышенной
экссудации, что может помешать приживлению трансплантата. Именно этим обусловлено
использование на следующем этапе (24-часовой) повязки, которую постоянно увлажняют
лекарственной смесью антибиотика, химиопрепарата широкого спектра бактерицидного
действия и гидрокортизона ацетата в составе
Kharkiv Surgical School
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антисептического раствора. Снижение экссудации со стабилизацией клеточных мембран
можно проводить путем наложения повязок,
которые постоянно увлажняют раствором
комплекса с 0,1 г рифампицина (бенемицин),
30 мл метронидозола с концентрацией 5 мг/мл,
4 мл 2,5 % раствора гидрокортизона ацетата
на основе раствора 1-2 г борной кислоты в 400
мл 0,9 % раствора натрия хлорида из расчета
на площадь ожога 4 % площади тела в сутки.
Наложенные повязки, постоянно увлажняют
указанным раствором, что позволяет создать
влажную среду на поверхности раны со специальными свойствами. А именно:
• антибиотик (подбирается индивидуально), например, рифампицин — полусинтетический препарат, бактерицидно действует на грамположительные и грамотрицательные бактерии, а также споровые
бактерии и стафилококки, устойчивые
к пенициллину и другим антибиотикам.
Он обладает пролонгированным действием (до 12 часов).
• антисептик, например, метронидазол (мератин) — химиопрепарат широкого спектра бактерицидного действия, влияющий
на анаэробные инфекции и простейшие
(трихомонады, лямблии, амебы и т. п.);
• ГКС — гидрокортизона ацетат, который
имеет противоаллергическое, противовоспалительное, десенсибилизирующее,
антитоксическое и иммунодепрессивное
действие. Также он уменьшает проникаемость капилляров, снижает отек.
Избрание борной кислоты в качестве основы
указанного раствора обусловлено ее увеличенной растворимости (1:25) и дополнительным
антисептическим действием.
Указанный состав позволяет сократить экссудацию и привести к «оживлению» грануляций (стимулировать обменно-регенераторные
внутриклеточные процессы), то есть подготовить рану к свободной аутотрансплантации,
которую выполняют на следующем этапе.
Использование сетчатой повязки Grassolind
neutral обусловлено её положительным действием как на постнекрэктомическую поверхность, так и на кожные трансплантаты.
Сетчатая ткань Grassolind neutral пропитанная белым вазелином диглицеролэстера монои дикарбоновых жирных кислот воска, не содержит фармацевтических препаратов, нейтральна и поэтому наиболее совместима с раневой тканью, а активирует процессы регенерации. Благодаря ее фиксации к верхним
слоям раны на протяжении всех лечебных процедур они остаются защищенными. При этом
исключается приклеивание марлевых повязок,
что уменьшает риск углубления пограничных
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ожогов, стимулирует процессы эпителизации,
делает процедуру смены повязок атравматической и безболезненной, снижает вероятность
патологического рубцеобразования. Ее фиксируют влажной повязкой, которую в следующие 72 часа постоянно орошают указанным
антисептическим раствором. Таким образом,
предотвращается высыхание, инфицирование и
воспаление как раневой основы, так и кожных
трансплантатов. В течение 3-х суток перевязка
раны как правило не производится, в большинстве случаев уже на первой перевязке можно обнаружить убедительные признаки приживления или отторжения трансплантата (цвет
кожного лоскута, его отечность, уровень экссудации, плотность фиксации к раневому ложу).
После этого меняют повязку Grassolind
neutral, накладывают тонкий слой мази на гидрофильной основе и продолжают увлажнять
повязку еще 48 часов. К 5-м суткам происходит проращивание трансплантата сосудами
и микрососудистая сеть полностью фиксирует трансплантат, обеспечивая его питание
и прочность.
Следующей задачей становится стимуляция краевой эпителизации аутотрансплантата. Как правило, это продолжается 3-7 суток
после приживления лоскутов, при этом в зону
пересадки накладывают толстый слой 10 % повидон-йодной мази (Бетадин или Раностоп),
которая является антисептиком с антибактериальным и противогрибковым действием
и создает оптимальные условия для эпителизации аутотрансплантата, устраняя негативные
воздействия раневой инфекции. Обработку
раны прекращают при соединении кожных аутодермотрансплантатов между собой за счет
краевой эпителизации. В случае неприживления отдельных аутодермотрансплантатов или
их частей, раневую поверхность обрабатывают
еще раз в той же последовательности.
Статистическая обработка результатов проводилась путем вычисления средне-арифметической (М), критерия Стъюдента (t), с определением вероятности ошибки (Р).
Результаты исследования и их обсуждение
В качестве критериев оценки результатов пересадки кожи у наших пациентов взяты: степень первичного приживления кожных лоскутов в процентном соотношении с площадью
закрываемого дефекта, частота местных осложнений (частичный лизис трансплантатов,
нагноение), и сроки окончательного восстановления кожного покрова (по полной эпителизации межлоскутных пространств).
В основной группе полное приживление лоскутов достигнуто у 76 (89,4 %) пациентов,
у 8 (9,4 %) пациентов лизировалось около
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10 % площади пересаженных лоскутов, а у 1
(1,1 %) пациента были отмечены нагноения
аутотрансплантатов что потребовало дополнительных аутодермопластик. У 76 (89,4 %) больных срок приживления кожных аутотрансплантатов составил (5,2±2,2) суток, на
(5,6±3,1) сутки после приживления наблюдалось соединение и укрепление жизнеспособных аутотрансплантатов в единый кожный покров за счет их краевой эпителизации.
В контрольной группе полное приживление
кожных лоскутов достигнуто у 48 (67,6 %) пациентов, у 13 (18,3 %) больных лизировалось от
5 до 40 % площади пересаженных лоскутов и
раны требовали выполнения повторных операций по восстановлению кожи, а у 10 (14 %) пациентов были отмечены нагноения аутотрансплантатов. Срок приживления лоскута у 48
(67,6 %) пациентов составил (7,1±3,7) суток, на
(11,2±5,6) сутки после приживления аутотрансплантатов наблюдалось соединение межлоскутных пространств в единый кожный покров за счет их краевой эпителизации (табл. 1).
Таблица 1
Осложнения местного характера после выполнения кожной
пластики в группах
Группы исследования
Группа сравнения (N=71)
Основная группа (N=85)

Осложнения местного характера
Частичный лизис
Нагноение АДТ
АДТ
13 (18,3 %) p≥0,01 10 (14 %) p≥0,01
8 (9,4 %)
1 (1,1 %)

Эффективность предложенного способа иллюстрируется следующим клиническим примером.
Клинический пример.
Больной Б., 43 лет, был госпитализирован
в Харьковский ожоговый центр с диагнозом:
«Ожог пламенем IIАБ-III степени головы,
шеи, туловища, обеих верхних конечностей
30 (10) % поверхности тела. Ожоговый шок».
На фоне проведения комплексной инфузионно-противошоковой медикаментозной терапии по стабилизации общего состояния пациенту на 2-е сутки проведена первичная некрэктомия на площади 10 % поверхности тела. При
этом проводилась подготовка реципиентных
поверхностей к свободной аутодермопластике,
а именно: обработка 3 % раствором перекиси
водорода, 0,05 % раствором хлоргексидина.
Реципиентную раневую поверхность покрыли Grassolind neutral и многослойной марлевой
повязкой с кремом «Аргосульфан» (содержит
20 мг сульфадиазина серебра на 1 г крема). Эту
процедуру повторяли в течение первых 3 суток
ежедневно. На 4 сутки наложили повязку, которую каждые 3 часа увлажняли разработанной лекарственной смесью. На 5-е сутки пациенту выполнена операция — аутодермоплаХарківська хірургічна школа
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стика расщепленными лоскутами толщиной
0,2–0,3 мм на площади 1650 см2.
Аутотрансплантат покрыли сетчатой повязкой Grassolind neutral, фиксировали ее влажной
повязкой, которую в последующие 3-е суток
постоянно орошали описанной лекарственной
смесью. Через трое суток провели контрольную перевязку. При этом обнаружили, что
практически все аутотрансплантаты сохранили жизнеспособность. Выполнили туалет раны
по описанной методике. Учитывая необходимость дальнейшей антибактериальной защиты
аутотрансплантатов, их реваскуляризацию и
укрепление на реципиентных раневых поверхностях, в дальнейшем использовали ежедневно мазь Левомеколь с продолжением увлажнения повязки в течение 2 суток. Последующий
контроль раны на 5 сутки позволил сделать
окончательный вывод, что жизнеспособность
и укрепление аутотрансплантатов произошло
на 95 % поверхности глубоких ожогов. Остальные 5 % находились в небольшой зоне только
одного ауторансплантата и не потребовали дополнительной кожной пластики. В зоне сохранения и фиксации аутотрансплантатов накладывали в течение 3 суток повязки с толстым
слоем 10 % повидон-йодной мази (Бетадин).
При этом осуществляли ежедневный контроль
состояния аутотрансплантатов и степени их
краевой эпителизации. На 9 день после аутодермотрансплантации наблюдалось соединение и укрепление приживших трансплантатов
в единый кожный покров за счет их краевой эпителизации, что позволило в этих зонах
продолжить открытое ведение участка восстановленного кожного покрова. Такой подход
позволил на 15 сутки после получения глубоких ожогов восстановить кожный покров.
Продолжено общее и местное лечение зон поверхностных ожоговых повреждений. Больной
выписан на 26-е сутки в удовлетворительном
состоянии.
Предложенное лечение позволило сократить сроки восстановления кожного покрова с

(22,58±3,4) до (14,96±2,8) суток, а общее время
нахождение пациентов в стационаре уменьшить 6,3 суток (табл. 2).
Таблица 2

Сроки восстановления кожного покрова
Группа наблюдения
Группа сравнения (N=71)
Основная группа (N=85)

Сроки восстановления кожного
покрова, M±m (сутки)
22,58±3,8 p≥0,01
14,96±2,3 p≥0,01

Таким образом, выполнение предложенного способа позволяет обеспечить в оптимальные сроки эффективное и атравматическое
лечение пострадавших с глубокими ожоговыми повреждениями, что позволяет выполнять
кожную пластику на фоне положительного течения раневого процесса и осуществлять динамический контроль за ходом приживления
трансплантатов и позволяет своевременно корректировать тактику лечения.
Анализируя полученные результаты, можно
сделать вывод, что сроки восстановления кожного покрова в основной группе сокращаются
в 1,5 раза что связано с меньшим числом осложнений местного и общего характера, а использование предложенной методики приводит к сокращению сроков приживления и повышает жизнеспособность лоскутов аутокожи.
Выводы
1. Предложен комплекс методов по обеспечению эффективного и атравматического лечения пострадавших с глубокими ожогами.
2. Обеспечение динамического контроля
состояния кожных трансплантатов, течения
раневого процесса и нежелательных осложнений на фоне защитного, антисептического
и стимулирующего действия на раневое ложе
и пересаженную кожу позволяет существенно
улучшить результаты хирургического лечения.
3. Проведенное клиническое исследование
подтверждает эффективность использованного метода на процессы приживления, эпителизации и борьбу с раневой инфекцией при
глубоких ожогах.
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Резюме. Запропоновано доступні методи, що дозволяють
забезпечити в короткий термін ефективне й атравматичне
лікування постраждалих з глибокими опіками шляхом забезпечення динамічного контролю та створення оптимального
перебігу ранового процесу після первинної некректомії, і так
само оцінку стану і рівня приживлення аутодермотрансплантатів зі своєчасною корекцією тактики лікування. Отримані
клінічні результати свідчать про їх ефективність для запобігання пошкодження аутотрансплантатів за рахунок створення оптимального стану сприймаючого ложа і раціонального
ведення післяопераційного періоду.
Ключові слова: глибокі опіки, первинна некректомія, шкірна
пластика.

Summary. Affordable methods to ensure in the short term effective
and atraumatic treatment of patients with deep burns, by providing
dynamic control and create an optimal wound process after primary
necrectomy, as well as the assessment of the state and level of engraftment of autologous dermal graft with a timely correction of treatment
are provided. These clinical results demonstrate their effectiveness
for preventing autografts damage through the creation of an optimal
state of perceiving the bed and rational management of the postoperative period.
Key words: deep burns, primary necrectomy, skin plastic.
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QUESTIONS OF BURN DISEASE

Б. В. Петрюк, І. І. Білик,
Ю. М. Мишковський,
А. Я. Господарський,
І. Є. Семенюк

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «БЕТАДИН»
ПРИ ЛІКУВАННІ ПОВЕРХНЕВИХ
ДЕРМАЛЬНИХ ОПІКІВ

Буковинський державний
медичний університет,
м. Чернівці

Резюме. Метою роботи було вивчення клінічної ефективності препарату «Бетадин» у лікуванні потерпілих із поверхневими дермальними опіками. Його використовували у комплексному лікуванні 14 хворих із опіками ІІ ст. Було встановлено, що застосування препарату «Бетадин» сприяє зменшенню
рівня мікробної контамінації опікових ран, зниженню резистентності ранової мікрофлори до антибіотиків, покращує перебіг ранового процесу, стимулює репаративну регенерацію.
Це позитивно відображається на термінах ліквідації опікової
поверхні та лікування опечених загалом.
Ключові слова: опіки, мікробна контамінація; рановий процес.
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Вступ
Не підлягає сумніву той факт, що опікова
рана є не лише вхідними воротами, але й джерелом інфекції, внаслідок чого мікрофлора, а
також токсичні продукти її життєдіяльності
потрапляють у внутрішнє середовище організму. На жаль, поява нових високоефективних системних антибактерійних препаратів не
змогла повністю вирішити проблему інфекції в
комбустіології [3, 7], що пов’язано зі швидким
розвитком антибіотикорезистентності микроорганізмів, а також погіршеним чи відсутнім
кровообігом у зоні пошкодження [6]. Останній
чинник суттєво ускладнює або унеможливлює доступ циркулюючого в крові препарату
до вогнища інфекції. Має місце доволі висока
резистентність висіяної з опікових ран мікрофлори до багатьох поширених антибіотиків. У
випадку тривалого застосування даних препаратів резистентність мікрофлори до них із часом, зазвичай, тільки зростає [3]. Із огляду на
вказане, використання ефективних препаратів
для місцевого впливу на інфекцію опікових
ран залишається важливою складовою комплексного лікуванняя потерпілих.
Виходячи з цього, своєчасне застосування
адекватного місцевого лікування опіків створює можливість попередження ускладнень ранового процесу [2], що позитивно відображається на клінічному перебігу опікової хвороби,
якщо вона розвивається [1] .
Як відомо, інфекція опікових ран сприяє
поглибленню некрозу, гальмує процеси регенерації, зумовлює надлишкове утворення рубцевої тканини, а також може перешкоджати
своєчасному та успішному виконанню вільної
шкірної пластики у випадку глибоких пошкоджень [5]. Боротьба з інфекцією опікових ран
та прискорення процесів репаративної регенерації залишаються важливими задачами комбустіології [8].
Kharkiv Surgical School
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Мета роботи
Дослідження клінічної ефективності препарату «Бетадин» при лікуванні потерпілих із поверхневими дермальними опіками.
Матеріали та методи досліджень
За даними довідкової літератури бактеріцидний ефект бетадину пов’язаний із виділенням
вільного йоду. Комплекс повідон-йод являє собою депо, звідки постійно вивільняється елементарний йод. Вільний йод вступає в реакцію
з SH- чи OH-групами амінокислотних ланцюгів ферментів та структурних білків мікробних
тіл, інактивучи ці ферменти та білки.
Дослідну групу (I гр.) склали 14 хворих із
опіками ІІ ступеня площею від 6 до 13 % поверхні тіла віком від 18 до 70 років, яким із різних причин не було виконано раннє хірургічне
лікуння (тангенційна некректомія). «Бетадин»
у вигляді 10 % р-ну зазвичай використовували
з 1-2 доби з моменту травми до повної епітелізації уражених ділянок. У кількох потерпілих
препарат було застосовано через 3-4 доби через
запізніле їх поступлення у відділення. Перевязки проводились, як правило, 1-2 рази на добу з огляду на просякання повязок рановими
виділеннями. Контрольну групу (II гр.) склали
12 хворих із аналогічними за глибиною опіками площею від 5 до 12 % поверхні тіла віком
від 18 до 72 років, яким також не проводилося
раннє хірургічне втручання, а для місцевого лікування використовували хлоргексидину
біглюконат.
Потерпілі обох груп отримували традиційне
медикаментозне лікування. За ними проводили клініко-лабораторне спостереження. Аналізували загальний стан пацієнтів (сон, апетит,
психомоторна активність, больовий синдром),
оцінювали перебіг ранового процесу та деякі
статистичні показники (доопераційний ліжкодень, тривалість перебування у стаціонарі).
109

Питання ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ

В якості спеціальних методів дослідження були використані: метод ранових відбитків за
Покровською-Штейнбергом як показник перебігу ранового процесу, а також бактеріологічне дослідження опікової поверхні. Видовий
склад мікрофлори опікових ран із визначенням кількості мікробних клітин на 1 см2 ранової поверхні вивчали шляхом змивів. Її чутливість до антибіотиків оцінювали за допомогою
стандартних дисків. Цитологічне та бактеріологічне дослідження проводили на 2-3, 6-7 та
13-14 доби після травмування.
Результати досліджень та їх обговорення
На 2-3 добу після пошкодження у всіх потерпілих тип цитограм визначався як дегенеративно-запальний зі значною кількістю
мікрофлори, що переважно була розташована
позаклітинно. Серед клітин значно переважали НГ (понад 85-90 %) у стані незавершеного
або спотвореного фагоцитозу. На 6-7 добу після травмування у мазках-відбитках потерпілих
I гр. спостерігали зменшення кількості розташованої позаклітинно мікрофлори. Крім того,
підвищувалась кількість НГ, які перебували
у стані завершеного фагоцитозу (понад 50 %). У
цитограмах клітинний склад був наступним:
НГ (69,5 %), лімфоцити (23,5 %), моноцити (7 %),
що відповідало запально-регенераторному типу цитограми. У цей же період спостереження
у трьох потерпілих ІI гр. (25 %) ще мав місце
запальний тип цитограми.
На 13-14 добу спостерігали незначну кількість мікрофлори, котра мала переважно
внутріклітинне розташування. Кількість НГ
у стані завершеного фагоцитозу досягала 65 %.
Клітинний склад цитограм відзначався поступовим зменшенням числа НГ (60,4 %) і підвищенням кількості лімфоцитів (29,2 %) та
моноцитів (10,4 %), що відповідало регенераторному типу цитограми. На 13-14 добу в
мазках-відбитках чотирьох потерпілих ІI гр.
(33 %) ще спостерігали запально-регенераторний тип цитограми. Отже, місцеве лікування
опікових ран шляхом використання пов’язок
із препаратом “Бетадин” мало сприятливий
вплив на розвиток клітинно-опосередкованих
реакцій судинної фази запального процесу
за фагоцитарним типом із позитивною динамікою клітинного складу ранового ексудату,
зокрема зменшувалося число дегенеративно
змінених НГ.
Також дещо змінювався мікробіоценоз опікових ран у відповідні терміни. На 2-3 добу
в засівах із опікових ран частіше всього зустрічався золотистый стафілокок (54,2 %), синьогнійна паличка (25,6 %), кишечна палочка
(14,6 %), стрептокок (5,3 %) та ін. Ріст мікрофлори спостерігали у 85,6 % досліджуваних.
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Видовий склад мікробіоценозу опікових ран
змінювався у залежності від фази ранового
процесу. На 6-7 добу поверхневі дермальні опіки були контаміновані переважно коковою
мікрофлорою – St. aureus, St. epidermidis. При
цьому в І гр. лише у двох випадках (14,3 %)
мали місце асоціації з грамнегативною мікрофлорою – Ps. aerugenosa, Pr. vulgaris, Pr. mirabilis,
E. coli. В ІІ гр. такі асоціації виявили у трьох
потерпілих (25 %). На 13-14 добу опікові рани
в обох групах були контаміновані, як правило,
коковою мікрофлорою.
У перші доби кількість мікробних тіл не
перевищувало 102–104/cм2 ранової поверхні.
На 6-7 добу в II гр. спостерігали вірогідне зростання контамінації опікових ран: кількість
S. аureus зросло в 32 рази, S. еpidermidis та
E. сoli – відповідно 62 і 26 разів. В I гр. вірогідно зростала у 6 разів лише кількість S. аureus.
При цьому в II гр. число штамів S. aureus було
у 5 разів, S. epidermidis – в 24 рази, Ps. аeruginosae –
в 15 разів вище за відповідні показники дослідної групи (Р<0,02). Через 13-14 діб вірогідного зменшення рівня мікробного забруднення
опікових ран в жодній із груп не виявили. Проте кількість мікробних тіл збудників ранової
інфекції в І гр. було нижчим: S. aureus – у 8 разів, S. epidermidis – в 28 разів, E. coli – в 32 раза,
Ps. aeruginosae – в 9 разів (Р<0,02).
Чутливість ранової мікрофлори до антибіотиків у процесі спостереження мала тенденцію
до зниження без вірогідної різниці між групами, що може бути зумовлене формуванням антибіотикорезистентності внутрішпитальных
штамів, котрі потрапляють на опікову поверхню у процесі лікування. Іншою причиною даного явища може бути розвиток резистентності
мікрофлори внаслідок нераціонального застосування антибіотиків.
У потерпілих І гр. спостерігали більш сприятливий перебіг ранового процесу: на 2-3 доби швидше зникали ознаки інфекційно-запального процесу, прискорювалося очищення
ран від некротичних тканин. Воно відбувалося
за демаркаційним типом. У дослідній групі епітелізація поверхневих дермальних опіків
здійснювалася за острівковим типом і завершувалася зазвичай на 18-21 добу після травми
((19,8 ± 1,7) діб). Разом із тим, у потерпілих
контрольної групи спостерігали сповільнене
очищення опікових ран від некрозу та млявість
острівкової епітелізації. У цій групі менш активною була й епітелізація ранових поверхонь
із країв. Заживлення опікових ран у пацієнтів
ІІ гр. завершувалося на 23-26 добу після травми
((24,2 ± 2,1) діб).
Варто зазначити, що препарат «Бетадин» добре переноситься хворими, у жодного з 14 пацієнтів не спостерігали місцевих алергічних
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проявів чи загального токсичного впливу.
Препарат використовували у вигляді 10 % розчину. У процесі його застосування йод знебарвлюється, тому інтенсивність коричневого
забарвлення слугує індикатором ефективності
препарату.
Висновки
1. Препарат «Бетадин» доцільно використовувати у випадку поверхневих дермальних опіків (опіки ІІ ст.).

2. Даний препарат є ефективним антисептичним засобом при місцевому лікуванні потерпілих з термічними поверхневими дермальними опіками, добре переноситься, не дає побічних ефектів і ускладнень.
3. Використання препарату «Бетадин» при
проведенні місцевого лікування поверхневих
дермальних опіків дозволяє покращити перебіг ранового процесу, зменшує ризик розвитку
місцевих інфекційних ускладнень, скорочує
терміни загоєння ранових поверхонь.
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Резюме. Целью работы было изучение клинической эффективности препарата «Бетадин» в лечении потерпевших
с поверхностными дермальными ожогами. Его использовали
в комплексном лечении 14 больных с ожогами ІІ ст. Было установлено, что применение препарата «Бетадин» способствует уменьшению уровня микробной контаминации ожоговых
ран, снижению резистентности раневой микрофлоры к антибиотикам, улучшает течение раневого процесса, стимулирует
репаративную регенерацию. Это положительно отображается на сроках ликвидации ожоговой поверхности и лечения
обожженных в целом.
Ключевые слова: ожоги; микробная контаминация; раневой
процесс.

Summary. The study of clinical efficiency of “Betadin” for treatment of patients with superficial dermal burns was the purpose of this
work. Researches of clinical efficiency are conducted for treatment of
14 patients with burns of II degree. Application of “Betadin” has results in the considerable diminishing of level of microbial presence in
burned wounds, declining of microbial resistibility to the antibiotics,
improving course of wound healing process and stimulating reparative regeneration. It decreased terms of burned surface elimination
and improved general treatment of burned patients.
Key words: burns, microbial contamination; wound process.
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАН
Резюме. Проведен анализ лечения 1530 пациентов с огнестрельными ранениями различной тяжести и локализации.
Наряду с проведением первичной, повторной и вторичной
хирургической обработки огнестрельных ран, применялись
современные методы обработки и лечения ран: 211 раненым –
ультразвуковую кавитацию ран; 187 раненым применили
V.A.C.-терапию; 32 – обработку ран воздушно-плазменным
аппаратом «Плазон»; 43 – стволовые клетки и плазму, обогащенную тромбоцитами (в виде внутривенного и внутриартериального введения, а так же местно – в виде аппликаций
и обкалывания ран), 14 – гемосорбцию, 27 – плазмаферез,
114 – гипербаричекую оксигенацию. Осложнения составили
3,2 %, умерло 2 пациента с тяжелыми сочетанными ранениями, несовместимыми с жизнью.
Ключевые слова: огнестрельная рана, хирургическая обработка, ультразвуковая кавитация.
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ных с особенностями хирургической тактики военной медицины, но и гражданского здравопри различных огнестрельных ранениях. В на- охранения [4, 9].
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2
ния огнестрельных ранений в Военно-медиЦел
ль исслед
дования.
. Улучши
ить
резул
льтаты
л
лечения
оогнестрел
льных ран на
цинском клиническом центре южного региона
Материалы
и методы
исследований
(ВМКЦ ЮР).
Проведен
анализ
основе применени
п
ия новых хирургич
ческих лечения
технологий
й. 1530 раненых
Актуальность проблемы обусловлена уве- с огнестрельными ранениями различной тяжеМаттериалы и меетоды.Прроведен анализ леченияя 1530 раненыхх с
личением количества огнестрельных ранений, сти и локализации, находившихся на лечении
ранениям
ми В
разли
ичной тяж
жести
и локализаации,нахо
одившихсся на
сложностью диагностики и лечения, огнестре
боль-ельными
в ВМКЦ
ЮР.
структуре
повреждений
преобшим количеством осложнений и высокойлечении
сте- в ВМКЦ
ладали
осколочные
ранения
1).ли осколочные раннения
Ц ЮР.
В структуре
с
е поврежд
дений (рис.
прреобладал
пенью инвалидизации. Огнестрельные (рис.
ране1).
ния во время военных конфликтов в 47,5 %
Ожоги 3%
%
случаев служат причиной смерти на поле боя
и в 52 % — на этапах медицинской эвакуации
Пулевы
ые
[5, 7, 9]. Поэтому вопросы лечения огнестрель18%
Вззрывная
ных ранений занимают центральное место в
травма
военно-полевой хирургии. Огнестрельная рана
18%
имеет ряд принципиальных особенностей от
которых зависит дальнейшее течение раневого процесса [2, 6, 10]. Из-за высокой кинетической энергии и особенностей раневой балОскол
лочные
листики современные пули в момент сопри62
2%
косновения с тканями различной плотности
имеют тенденцию отклоняться от траектории
Рис.Рис.
1. Структура
ранений
снаряда
1.Структура
раненийпо
повиду
видуранящего
р
ранящего
о снаряда.
.
полета, вызывая при этом обширные поврежРанеения в основном
м носили
и сочетаанный хаарактер с преим
муществен
нным
Ранения в основном носили сочетанный хадения. Особый вид огнестрельного ранения —
поражен
нередко осложнял
лись разввитием
трравматичееской
конеечностей,
с преимущественным
поражением
ко- боллезни
это минно-взрывная травма, при которой
на- иемрактер
нечностей,
нередко
осложнялись
развитием
блюдаются множественные и сочетанные
по- ьными срроками сттационарнного леченния (таблл. 1).
с длител
ражения нескольких анатомических областей травматической болезни с длительными сро-Таблиица 1
с отрывом и размозжением сегментов конечно- ками стационарного лечения (табл. 1).
Л
Локализа
ация ран
нений в ВМКЦ
В
Ю
ЮР

112

Лока
ализация

Ко
оличество

%

Голо
ова

42
26

24,8
8

86
6

5,0

Харківська хірургічна школа

Чере
еп и гол. мо
озг
Орга
ан зрения

88
8

№ 1(82) 2017

5,1

QUESTIONS OF SURGICAL TREATMENT OF GUNSHOT WOUNDS
Таблица 1
Локализация ранений в ВМКЦ ЮР
Количество

%

Голова

Локализация

426

24,8

Череп и головной мозг
Орган зрения
Лицевой скелет
ЛОР органы
Шея

86
88
94
158
14

5,0
5,1
5,5
9,2
0,8

Позвоночник

14

0,8

Грудь

80

4,6

Живот

72

4,3

Таз

36

2,1

Конечности
нижние
верхние
Термические поражения

658
360
38

38,3
21,0
2,2

Сосуды

20

0,1

ВСЕГО

1718

100

Основным видом оперативного вмешательства при огнестрельной травме была первичная хирургическая обработка огнестрельной
раны. В зависимости от сроков выполнения
первичной хирургической обработки (ПХО)
проводили первичную, вторичную и повторную хирургическую обработку ран. Вторичная
хирургическая обработка выполнялась по поводу инфекционных осложнений огнестрельных ранений.
При проведении ПХО огнестрельных ран мы
придерживались следующих принципов:
• интенсивная инфузионно-трансфузионная противошоковая терапия в течение
острого и подострого периодов травматической болезни;
• полноценное обезболивание, которого
достигали проведением наркоза в сочетании с проводниковой, реже – местной
инфильтрационной анестезией;
• экономная хирургическая обработка мягкотканной раны, в основном выходного
отверстия, с удалением лишь заведомо
разрушенных тканей;
• сохранение всех костных отломков, связанных с тканями, обильное промывание
раны антисептическими растворами и,
по возможности, кислородпереносящими
препаратами;
• декомпрессия фасциальных футляров путем фасциотомии через рану и подкожно;
• первичный либо первично-отсроченный
стабильно-функциональный остеосинтез
аппаратами внешней фиксации.
Характеристика выполненных оперативных
вмешательств представлена в таблице 2.
Показаниями к срочной ампутации на наш
взгляд являются:
1) обширное повреждение мягких тканей
более половины окружности конечности, перелом кости, повреждение магистральных
сосудов;
Kharkiv Surgical School
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2) ишемический некроз (мышечная контрактура, полное отсутствие чувствительности,
при диагностическом рассечении кожи мышцы темные или наоборот обесцвеченные, при
надсечении не сокращаются и не кровоточат);
3) гангрена конечности.
Таблица 2

Структура выполненных оперативных вмешательств
Название операции
Первичная хирургическая обработка

Количество

Повторная хирургическая обработка

938

Вторичная хирургическая обработка

112

52*

Удаление инородных тел
(с применением ЭОПа)
Остеосинтез АВФ

276

Погружной остеосинтез

134

Пластическое закрытие дефектов
мягких тканей

128

212

Примечание. *остальным раненым ПХО была выполнена на предыдущих этапах.

При сомнении в нежизнеспособности конечности относительным показанием к срочной
ампутации может стать нарастание эндотоксикоза и олигоанурии.
Результаты исследований и их обсуждение
Наряду с проведением первичной, повторной
и вторичной хирургической обработки огнестрельных ран, применялись современные методы обработки и лечения ран. Ультразвуковую
кавитацию ран провели 211 раненым (рис. 2).
У 187 раненых применили V.A.C.-терапию
(рис. 3); у 32 – обработку ран воздушно-плазменным аппаратом «Плазон»; у 43 – стволовые
клетки и плазму, обогащенную тромбоцитами
(в виде внутривенного и внутриартериального
введения, а так же местно – в виде аппликаций и обкалывания ран), 14 – гемосорбцию,
27 – плазмаферез, 114 – гипербаричекую оксигенацию.
Для лечения огнестрельных ран нами использовалась обогащенная тромбоцитами плазма (концентрация тромбоцитов 1000000/ мкл).
Способ введения внутривенно или внутриартериально, а также в виде аппликаций и обкалывания ран. В основу механизма действия
положена способность полипептидной молекулы испускать биохимические сигналы, которые
воспринимаются рецепторами, расположенными на поверхностях поврежденных клеток.
Рецепторы, получив сигнал, стимулируют деление и рост этих клеток, что приводит к ускорению регенерации поврежденных тканей.
Для закрытия обширных дефектов мягких
тканей 47,2 % раненных применили несвободные методы кожной пластики, 45,4 % — свободные методы и 7,4 % — комбинированные
методы кожнопластических операций.
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Рис 2. Ультразвуковая кавитация огнестрельной раны.
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обогащенную тромбоцитами (в виде внутривенного и внутриартериального
введения, а так же местно – в виде аппликаций и обкалывания ран), 14 –
Рис 2. Ультразвуковая кавитация огнестрельной раны
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Резюме. Проведено аналіз лікування 1530 пацієнтов з вогнепальними пораненнями різної тяжкості та локалізації. Поряд
з проведенням первинної, повторної і вторинної хірургічної обробки вогнепальних ран, застосовували сучасні методи обробки та лікування ран: 211 пораненим застосували
ультразвукову кавітацію ран; 187 пораненим V.A.C.-терапію;
32 — обробку повітряно-плазмовим апаратом «Плазон»;
43 — стовбурові клітини та плазму, що збагачена тромбоцитами (у вигляді внутрішньовенного і внутрішньоартеріального
введення та місцево у вигляді аплікацій та обколювання ран);
14 — гемосорбцию, 27 — плазмаферез, 114 — гіпербаричну
оксигенацію. Ускладнення склали 3,2 %, померло 2 пацієнта
з тяжкими поєднаними пораненнями, несумісними з життям.
Ключові слова: вогнепальна рана, хірургічна обробка, ультразвукова кавітація.

Summary. The analysis of the treatment of 1530 wounded with
gunshot wounds of varying severity and localization. Along with
the primary, secondary and repeated surgical treatment of gunshot
wounds, applied modern methods of processing and treatment of
wounds: 211 wounded — ultrasonic cavitation wounds; 187 wounded
applied V.A.C.-therapy; 32 — treatment of wounds air-plasma apparatus «Plazon»; 43 — stem cells and plasma rich in platelets (as
intravenous and intraarterial administration, as well as locally — as
applications wound and chipping); 14 — hemosorption, 27 — plasmapheresis, 114 — hyperbaric oxygenation. Complications accounted
for 3.2 %, 2 patients died from severe concomitant injuries incompatible with life.
Key words: gunshot wound, surgical treatment, ultrasonic cavitation.
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Резюме. Нами проведено порівняльний аналіз результатів
лікування 30 поранених з пошкодженням кінцівок. Комплексне хірургічне лікування постраждалих з гнійними ускладненнями вогнепальних ран м’яких тканин прискорює загоєння ран в 1,5 рази, що дозволяє значно скоротити терміни
лікування та реабілітації поранених. Запропонована програма лікування дозволяє зменшити больовий синдром та припинити подальший розвиток ускладнень вогнепальних ран.
Відмічається зменшення частоти формування гіпертрофічних
келоїдних рубців та післятравматичних контрактур.
Ключові слова: гнійні ускладнення, вогнепальна рана, кінцівки,
хірургічне лікування.
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Вступ
У зв’язку з веденням бойових дій на сході
України лікування вогнепальної рани набуло характер актуальної проблеми сьогодення.
Поранені вимагають комплексного лікування з використання сучасних методів підходів,
одним з яких і є вакуумна терапія ран (VAC
therapy, VAC терапія), поєднана з іншими факторами впливу на вогнепальну рану. Ця методика дозволяє істотно скоротити терміни лікування пораненого в умовах стаціонару і прискорити його повернення в стрій.
Лікування ран негативним тиском (NPWT)
або VAC-терапія з комбінацією факторів є хорошим засобом для лікування вогнепальних
ран. За рахунок цього відбувається постійне
видалення з рани серозного або гнійного ексудату, зменшення мікробного обсіменіння,
поліпшення кровопостачання, зменшення набряку рани і тканин прилеглих до неї, прискорення часу появи грануляцій та найголовніше
- скорочення термінів загоєння рани.
Мета досліджень
Продемонструвати прискорену динаміку
репарації вогнепальної рани. Додатковим завданням роботи є покращити результати лікування поранених із зони АТО з гнійними
ускладненнями вогнепальних ран м,яких тканин кінцівок та тулуба шляхом використання
вакуум-терапії в комплексі заходів, що спрямовані на ранову інфекцію безпосередньо в
осередку ураження.
Матеріали та методи досліджень
Було проведено порівняльний аналіз результатів лікування 30 поранених з пошкодженням
кінцівок із зони АТО, доставлених для лікування у відділення хірургічної інфекції ВМКЦ
ПР в період бойових дій на сході України з 2014
року, що надійшли з кульовими і осколковими пораненнями м’яких тканин кінцівок (25
116

з яких без пошкодження кісткової структури і
5 з пошкодженням), які ускладнилися запальним процесом. Всі постраждалі були чоловіки віком від 18 до 52 років (середній вік склав
(24,6±0,4) роки).
У досліджуваних поранених були вогнепальні ураження кінцівок зі значним дефектом м’яких тканин. Залежно від методики лікування, яку застосовували, поранених було
розділено на 2 досліджувані групи. Основну
групу склали 15 поранених, яким застосовували VAC-асоційовану терапію вогнепальних
поранень кінцівок поєднано з різними факторами: фізичними — ГБО, ультразвук (пульсуючу струмінь рідини — кавітація), хімічними —
антибіотикотерапія, використання протеолітичних ферментів, вітамінотерапія, НПЗЗ,
антикоагулянтів (клексан у дозуванні 0,4 мл)
наркотичні та ненаркотичні анальгетики,
окислювачі (місцево в рані) і механічною —
повторна хірургічна обробка ран.
До контрольної групи увійшли 15 поранених, яким лікування проводилося за традиційною схемою (щоденні перев’язки з антисептиками і мазевими композиціями, етапні
хірургічні обробки). Досліджувані групи поранених були порівнянні за віком, статтю, розмірами ран і характеру бойової травми.
У всіх хворих у контрольній (n=15) групі застосовували звичну, «класичну» тактику ведення ран. Після проведення передопераційної
підготовки виконувалася хірургічна обробка
ран. Вона включала в себе розкриття ушитих
ран, видалення сторонніх тіл, нежиттєздатних тканин, фасціотомію, рясне промивання
мильними розчинами і розчинами антисептиків. Зміну пов’язок проводили 1–2 рази на
добу (в залежності від кількості виділень з поверхні рани і фази раньового процесу). Застосовувалися різні розчини антисептиків, такі
як: бетадин, декасан, октенісепт та ін. Паралельно з проведенням оперативних втручань
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і накладенням VAC-пов’язок хворим призначався комплекс консервативної терапії, який
був спрямований на запобігання наростання
ішемії. Антибактеріальну терапію проводили
згідно з даними антибіотикограм, найчастіше
це були препарати ципрофлоксацину (Ципринол), цефалоспоринів у поєднанні з сульбактамом (сульперазон, Сульбактомакс). Поліпшення периферичного кровообігу було спрямовано на зняття спазму судин (спазмолітики),
поліпшення реологічних властивостей крові
(рефортан), антикоагулянтну терапію проводили за рахунок клексану в дозуванні 40 мг
у термін від 14 до 35 діб, що було обумовлено тяжкістю травми і наявністю супутньої
патології, підвищення толерантності м’язової
тканини до ішемії (актовегін, пентоксифілін),
зменшення набряку ураженої кінцівки (маніт, фуросемід, L-лізіну есцинат). Проводилось
адекватне знеболювання (в першу добу допустимо застосування наркотичних анальгетиків,
в подальшому — перехід на ненаркотичні (дексалгін, Раптен рапід, ксефокам в поєднанні
з інфулганом). Профілактику і лікування посттравматичних нейропатій проводили комбінованими комплексними препаратами (дуовіт,
нейробіон, Нейрорубіні) та вітаміном С . Профілактику гіпоксії тканин проводили препаратами α-ліпоєвої кислоти (берлітіон, еспаліпон)
а також вітаміном Е. Як імуностимулятор використовували тілорон (Лавомакс).
При зниженні ознак запального процесу,
очищенні рани, зменшенні кількості ексудату
виробляли закриття за допомогою місцевих
тканин або методом шкірної пластики.
У досліджуваній групі (n=15 пацієнтів) застосовувався метод VAC-терапії в поєднанні з
ГБО, пульсуючим струменем рідини (кавітація), антибіотикотерапією та повторною хірургічною обробкою ран.
Показаннями для комплексного лікування
були ускладнені гнійним западенням вогнепальні рани, в тому числі і травматичні, а також ускладнені післяопераційні рани м’яких
тканин .
Первинне застосування цього методу ведення рани найбільш ефективно, на нашу думку,
в період, відповідний другій фазі раньового
процесу (3-7 добу). Особливості методики накладення пов’язки, її поширеності, заглибленості визначається типом і формою рани, її
глибиною. Контури поліуретанової губки формують ножицями безпосередньо перед накладенням таким чином, щоб вона точно відповідала формі рани. Необхідно уникати накладання губки на шкіру навколо рани, так як
вже триденна експозиція негативним тиском
у — 125 мм рт. ст. може заподіяти виникнення епідермальних пухирів у місцях контакту.
Kharkiv Surgical School
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У випадках сліпих ран (10 пацієнтів) з глибоким вузьким ходом каналу нами застосовувався метод накладення пов’язки у вигляді
«грибка» для кращого дренування і профілактики утворення «сліпих тунелів». Формували
губку, по ширині і довжині відповідно рановому каналу. Після адекватної анестезії (або
як остаточний етап хірургічної обробки), аж
до наркозу, за допомогою інструменту вводивли відрізок губки вглиб каналу. На поверхню
рани накладали окремий, розташований паралельно до поверхні шкіри, фрагмент губки
таким чином, щоб був забезпечений надійний контакт між зануреним і поверхнево розташованим відрізками. При наскрізних ранах
(4 пацієнти) губку розташовували по всьому
ходу раньового каналу з боку вхідного або
вихідного отворів. З однієї зі сторін, частіше з боку з меншою по діаметру рани, хід закривали оклюзійною пов’язкою у вигляді стерильної плівки або рану вшивали вузловими
швами. З іншого боку до отвору приєднували
трекпад (неспадаючу трубку), через який безпосередньо проводили аспірацію. Проведення
вакуум-дренування ран одноразово або кілька разів проводили в безперервному або переривчастому режимі. Необхідність здійснення
повторних сеансів вакуум-терапії визначалася клінічно. Зміна пов’язок проводилася через
3-4 дні. Розрив між повторними сеансами зазвичай не допускався. Зміну пов’язок виконували безпосередньо одна за одною.
Критеріями для припинення проведення
комплексного хірургічного лікування постраждалих з гнійними ускладненнями вогнепальних ран м’яких тканин були наступні: зменшення перифокального набряку; зниження
обсягу виділень з рани (приблизно на 70-80 %
від вихідного); очищення рани від некротичних тканин, нальотів фібрину, гнійних нальотів; кольору (рожевих) «соковитих» грануляцій; поліпшення показників клінічного аналізу крові (ознак запалення).
Усім хворим проводили загальну медикаментозну терапію, яка була спрямована на
компенсацію виявлених порушень загального стану, викликаного травмою. Антибактеріальну терапію використовували у всіх хворих
з урахуванням антибіотикограми. Антикоагулянтну терапію за схемою: основний курс терапії становив 7–10 діб, але при тяжких травмах,
поки зберігався ризик тромбозу (5 тижнів).
Протягом лікування, як характеристику раньового процесу, ми використовували бактеріологічне дослідження ран. Бактеріологічне дослідження виділень з рани проводили методом
прямих посівів на щільні поживні середовища,
визначали ступінь обсіменіння, матеріал фарбували за Грамом і досліджували під мікро117
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скопом, визначаючи морфологічну характеристику мікроорганізмів. Після ідентифікації
проводили дослідження чутливості мікроорганізмів до антибіотиків методом дифузії в агар із
застосуванням стандартних паперових дисків.
Бактеріологічне дослідження проводилося
всім пацієнтам до або під час операції, а також
1 раз в 3–4 дні після операції протягом усього
періоду лікування. За результатами бактеріологічних досліджень з рани спостерігалося виявлення наступної мікрофлори: S. aureus — 50 %;
E. faecalis — 20 %; P. mirabilis — 10 %; E.coli —
10 %; P. aureginosa — 5 %, відсутній ріст — 3 %,
непатогенна флора — 2 % (рис. 1).
При використанні комплексного хірургічного лікування постраждалих з гнійними
ускладненнями вогнепальних ран м,яких тканин спостерігали значне зменшення кількості мікроорганізмів в іншому посіві в 3–4 рази, в третьому і в четвертому в 10 разів.

фізичними і механічними факторами) проводили на підставі клінічних проявів патологічного процесу, динаміки мікробної контамінації гнійних ран (Lg загальної кількості
мікроорганізмів у колонії в умовних одиницях
(КУО) у перерахунку на 1 г тканини).
Використання VAC-терапії в режимі 12 кПа
в комплексному лікуванні гнійної вогнепальної рани м’яких тканин вплинуло на швидкість елімінації мікрофлори в осередку інфекції та забезпечило суттєве (р<0,05) скорочення
загальної кількості бактерій у ранах на 11 добу
лікування (таблиця).
Таблиця

Динаміка мікробної контамінації гнійних ран
Доба
1
3
5
8
11

Lg загальна кількість мікроорганізмів КУО/г
I група (n=15)
II група (n=15)
7,65±0,34
7,54±0,42
5,30±0,71
6,38±0,67
4,70±1,32
5,30±1,71
3,23±0,87
5,10±1,09
2,10±0,23*
4,90±1,21

Примітка: * р<0,05 – вірогідні відмінності між показниками в різних групах порівняно з відповідними показниками на 1-й добі обстеження.

Рис. 1. Ідентифіковані різновиди патогенної флори
у рані обстежених хворих

У пацієнтів основної групи (лікування VACтерапією) тривалість підготовки до закриття
рани або аутодермопластики становила від
7 до 20 діб (в середньому цей термін дорівнював
(13,2±0,7) доби; рис. 2).
Терміни лікування поранених контрольної
групи становили від 14 до 30 діб (в середньому —
(20,8±0,9) діб; рис. 3).

У 50 % випадків зростання мікрофлори було
відсутнім. У поодиноких випадках залишався незначне зростання S. aureus і P. aureginosa,
але при четвертому дослідженні і досягненні
готовності рани до закриття, ні в одному з випадків зростання мікрофлори не виявлено.
Систему VAC-терапії в комплексному хірургічному лікуванні постраждалих з гнійними
ускладненнями вогнепальних ран м’яких тканин встановлювалася на 1-2 добу після надходження у відділення, з величиною тиска розрядження 100–125 мм рт. ст.

Рис. 2. Терміни лікування постраждалих методом
VAC-терапії

Результати досліджень та їх обговорення
Результати лікування досліджуваних пацієнтів оцінювали за такими критеріями: тривалість підготовки рани до закриття вузловими швами або аутодермопластики, скорочення термінів бактеріального очищення рани.
Оцінку ефективності комплексного хірургічного лікування постраждалих з гнійними
ускладненнями вогнепальних ран м’яких тканин (вакуум-терапії в поєднанні з хімічними,

Рис. 3. Терміни лікування класичним методом
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Середні терміни лікування ран «класичним»
(пов’язочним) методом склали (20,8±0,9) діб:
сліпих, наскрізних ран — 25 діб; поверхневих — 19 діб. При використанні комплексного хірургічного лікування постраждалих
з гнійними ускладненнями вогнепальних ран
м,яких тканин середні терміни лікування становили (13,2±0,7) діб: сліпих, наскрізних ран —
до 20 діб; поверхневих — 12 діб (рис. 4).

Рис. 4. Терміни лікування поранених.
Позначення: чорні стовпчики – основна група (лікування VAC-терапією), сірі – лікування поранених класичним
методом

Таким чином, запропонований метод комплексного хірургічного лікування постраждалих з гнійними ускладненнями вогнепальних
ран м,яких тканин включений в комплексну
програму місцевого і загального лікування, дозволяє значно прискорити загоєння або підготовку рани до різних видів шкірної пластики в
середньому в 1,3–1,7 разу, скорочує період післяопераційного больового синдрому, сприяє
розвиненню нормотрофічних рубців, зменшує
кількості контрактур кінцівок та скорішого
відновлення амплітуди рухів.
Висновки
1. Комплексне хірургічне лікування постраждалих з гнійними ускладненнями вогнепальних ран м’яких тканин прискорює загоєння ран в 1,5 рази, що дозволяє значно скоротити
терміни лікування та реабілітації поранених.
2. Запропонована програма лікування дозволяє зменшити больовий синдром та припинити подальший розвиток ускладнень вогнепальних ран.
3. Відмічається зменшення частоти формування гіпертрофічних келоїдних рубців та післятравматичних контрактур.
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Резюме. Нами проведен сравнительный анализ результатов
лечения 30 раненых с повреждением конечностей. Комплексное хирургическое лечение пострадавших с гнойными осложнениями огнестрельных ран мягких тканей ускоряет заживление ран в 1,5 раза, что позволяет значительно сократить сроки
лечения и реабилитации раненых. Предложенная программа
лечения позволяет уменьшить болевой синдром и предотвратить дальнейшее развитие осложнений огнестрельных ран.
Отмечается уменьшение частоты формирования гипертрофических келоидных рубцов и посттравматических контрактур.
Ключевые слова: гнойные осложнения, огнестрельное рана,
конечности, хирургическое лечение.

Summary. We carried out a comparative analysis of the results of
treatment of 30 wounded with limb damage. Complex surgical treatment of victims with purulent complications of gunshot wounds of
soft tissues accelerates the healing of wounds by 1.5 times, which allows to significantly shorten the terms of treatment and rehabilitation
of the wounded. The proposed treatment program allows to reduce
the pain syndrome and prevent the further development of complications of gunshot wounds. There is a decrease in the frequency of the
formation of hypertrophic keloid scars and post-traumatic contractures.
Key words: purulent complications, gunshot wound, limbs, surgical
treatment.
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Причины возникновения симптомной
спаечной болезни брюшины
Резюме. Среди всех оперированных больных с кишечной
непроходимостью спаечная непроходимость в последние десятилетия составляет от 30 до 40 %. У 76 % больных спаечный
процесс развивается после операций, выполненных ниже поперечной ободочной кишки, у 14 % - выше поперечной ободочной кишки, а в 14 % случаев причиной спаечной непроходимости был перитонит. Ведущими факторами развития
симптомной спаечной болезни брюшины являются наличие
сращений после предыдущих оперативных вмешательств на
органах брюшной полости и степень выраженности гнойновоспалительного процесса в брюшной полости. На возникновение симптомной СББ влияет тактика выбора тотальной
интубации тонкой кишки и санации брюшной полости при ее
гнойно-воспалительной патологии.
Ключевые слова: спаечная болезнь брюшины, симптомы спаечной болезни брюшины.

Введение
Среди всех оперированных больных с кишечной непроходимостью спаечная непроходимость в последние десятилетия составляет
от 30 до 40 % [3, 4, 11]. В целом у 76 % больных
спаечный процесс развивается после операций, выполненных ниже поперечной ободочной кишки, у 14 % — выше поперечной ободочной кишки, а в 14 % случаев причиной спаечной непроходимости был перитонит [6, 10].
Наиболее часто (до 64 % случаев) выраженный спаечный процесс проявляется симптоматикой кишечной непроходимости после огнестрельных ранений брюшной полости, в то
время как после обычных операций — от 3
до 8 % [1, 8, 9]. Среди операций, приводящих
впоследствии к спаечной непроходимости и
спаечным внутрибрюшным сращениям, большинство авторов отмечают аппендэктомию —
7045 % [2, 5, 7]. Вероятно, это связано с ее наибольшей распространенностью в абдоминальной хирургии.
Материалы и методы исследований
Нами была изучена связь клинических проявлений спаечной болезни брюшины (СББ)
с патологией, по поводу которой производились оперативные вмешательства.
Болевой синдром наблюдался у 32 пациентов
из 72 (44,4 %), более чем у половины обследованных в отдалённом послеоперационном периоде он не наблюдался. При этом следует отметить, что у 17 из 32 (53,0 %) он не был связан
с приемом пищи, а у 8 (25,0 %) — возникал не
зависимо от ее характера.
Вторым фактором, провоцирующим болевой
синдром у пациентов со спаечной болезнью
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брюшины, была физическая нагрузка. Установлено, что у 25,0 % пациентов болевой синдром не возникал при физической нагрузке, а
у остальных в равной степени возникал как в
определённом положении тела, так и в любом.
Боли при физической нагрузке в любом положении тела возникали у 9 пациентов (60,0 %)
из 15 оперированных по поводу спаечной ОНК
и спаечной болезни брюшины, то есть у тех
пациентов, у которых к моменту операции уже
был спаечный процесс, который прогрессировал в послеоперационном периоде. В то же время остальные 12 пациентов были оперированы на фоне острого воспалительного процесса
(перитонита в той или иной стадии) различной распространенности, что могло привести
к ограниченному спаечному процессу. У 30 из
32 пациентов боли носили постоянный характер и только у 2 – наблюдались периодические
приступы.
Вздутие живота после приема пищи отмечали 44 пациента из 72, причём только у 20 оно
сочеталось с болевым синдромом и носило постоянный характер. У 24 метеоризм возникал
не постоянно, только после приёма определённых продуктов.
Нарушение стула было отмечено у 87,5 %.
У 12 пациентов оно проявлялось запорами
длительностью от 2–3 до 5 суток. При этом запоры были связаны с приемом растительной,
молочной, жирной и жареной пищи у 8 пациентов, а у 4 они носили постоянный характер.
Все эти пациенты были вынуждены постоянно пользоваться слабительными средствами.
У 9 пациентов наблюдалась тенденция к поносам от 3 до 10 раз в сутки, которая была связана
с приемом молочной, жирной и жареной пищи.
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У 7 пациентов отмечался неустойчивый стул
с чередованием запоров в течение 2-3 дней
и последующих поносов до 5 раз в сутки. Связи
с приемом пищи все эти пациенты не отмечали.
Результаты исследований и их обсуждение
Для анализа причин возникновения СББ
нами были проанализированы условия выполнения оперативных вмешательств.
Ретроспективно были изучены протоколы
оперативных вмешательств у пациентов группы сравнения в зависимости от степени выраженности симптоматики СББ в отдалённом
периоде. При этом выделялись 3 подгруппы:
А – отсутствия симптомов, Б – малые симптомы (только периодический метеоризм)
и В – выраженная симптоматика, приведшая
к инвалидизации.
С точки зрения возможности спайкообразования были изучены характер выпота в брюшной полости, наличие сращений, качество санации брюшной полости, вид и длительность
интубации кишечника (как метод профилактики кишечной непроходимости в послеоперационном периоде).
В первую очередь был проанализирован тип
перитонеальногоо экссудата (табл. 1).
Вид перитонеального экссудата
Вид перитонеального
экссудата
Нет
Серозный
Серозно-гнойный
Геморрагический + кишечный
Серозно-гнойный + кишечный
Всего

Таблица 1

Симптомокомплекс
СББ
А
Б
В
2
1
19
9
1
5
0
4
7
6
2
0
11
4
1
28
12
32

Всего
22
15
11
8
16
72

Как видно из табл. 1, в 51,4 % случаев экссудат брюшной полости носил серозный характер либо отсутствовал. Однако следует учесть,
что 24 пациента были оперированы по поводу ОКН и СББ, при которых в ранние сроки
экссудат либо отсутствует, либо имел серозный характер. В таком случае из оставшихся
8 наблюдений симптомной СББ во всех случаях перитонеальный экссудат имел серозногнойный характер и в одном случае с примесью кишечного содержимого. Из 12 пациентов с «малым» симптомокомплексом
СББ только в 2 случаях экссудат отсутствовал или имел серозный характер. В остальных
10 был серозно-гнойный или геморрагический
экссудат с примесью кишечного содержимого.
В связи с этим нами изучена распространённость вовлечения брюшины в гнойно-воспалительный процесс у 35 пациентов с признаками перитонита (табл. 2).
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Таблица 2

Распространенность перитонита
Распространенность
перитонита
Одна область
Две области
Три области и более
Всего

Симптомокомплекс
СББ
А
Б
В
10
1
0
5
3
2
0
6
8
15
10
10

Всего
11
10
14
35

Второй фактор, способствующий развитию
симптомной СББ – это наличие сращений
в брюшной полости к моменту начала оперативного вмешательства. При ретроспективном
количественном и качественном анализе спаечного процесса в брюшной полости к моменту
начала оперативного вмешательства получены
следующие данные (табл. 3).
Таблица 3
Спаечный процесс в брюшной полости
Вид спаечного процесса
Нет

Симптомокомплекс
СББ
Всего
А
Б
В
19
5
0
24

Нежные наложения фибрина

9

0

0

9

Грубые наложения фибрина

0

3

8

11

Плоскостные нежные

0

2

6

8

Плоскостные грубые

0

0

16

16

Шнуровидные
Всего

0
28

2
12

2
32

4
72

Как видно из табл. 3, у всех пациентов с симптомной СББ к началу оперативного вмешательства были сращения в брюшной полости.
У пациентов категории Б только в 33,3 % случаях имелись нежные плоскостные или шнуровидные сращения. У 3 пациентов выявлены
наложения фибрина. Только у 9 пациентов с
отсутствием симптомов СББ в начале оперативного вмешательства были наложения фибрина. При изучении степени распространенности спаечного процесса получены следующие данные (табл. 4).
Таблица 4
Распространенность спаечного процесса у пациентов
группы сравнения
Распространенность
спаечного процесса
Нет
Одна область
2 области

Симптомокомплекс
Всего
СББ
А
Б
В
19
5
0
24
8
1

4
3

0
8
24

24

28

12

32

72

3 области и более
Всего

12
12

Таким образом наши данные свидетельствуют, что в развитии спаечной болезни брюшины
ведущие факторы — это наличие сращений до
начала вмешательства и степень выраженности
гнойно-воспалительного процесса в брюшной
полости. Вместе с тем, эти факторы не всегда
приводят к возникновению симптомной СББ,
Харківська хірургічна школа

№ 1(82) 2017

notes of medical practitioner

в связи с чем нами были подвергнуты анализу
некоторые этапы оперативного вмешательства,
способные повлиять на развитие симптомной
СББ. Первым моментом мы считали выполнение санации брюшной полости при гнойно-воспалительных ее процессах или травме
полого органа.
Пациентам у которых не возникли симптомы СББ в 13 случаях не проводилась санация брюшной полости (из-за отсутствия показаний), в 5 случаях была ограничена применением растворов фурациллина и/или
хлорида натрия. При значительном загрязнении брюшной полости применялись растворы
катионных антисептиков или декаметоксина.
Из 32 пациентов со СББ — 24 санация брюшной полости не проводилась из-за отсутствия
показаний, у 7 — санация брюшной полости
включала применение в составе санирующего раствора перекиси водорода и у 1 только
раствором фурацилина. Из 12 пациентов со
СББ категории Б в 6 случаях санация брюшной полости не проводилась, в 4 использовались растворы хлорида натрия и фурацилина
и у 2 в сочетании с перекисью водорода.
При рассмотрении результатов сравнения
показаний и выполнения интубации тонкой
кишки было установлено, что в категории
А показания к интубации тонкой кишки в

18 случаях она была выполнена в 17 (94,4 %).
В категории Б интубация была показана в 7 случаях, а выполнена — в 5 (71,4 %), но главное,
что из 5 случаев необходимости в длительной
(более 5 суток) интубации она была выполнена только у 1 и у 2 зонд был удален преждевременно (ранее 5 суток). У пациентов с
симптомами СББ – категория В – тотальная интубация тонкой кишки была показана в 32 случаях, выполнена только в 21, при
этом у 13 пациентов длительность или характер интубации были недостаточными (либо
раннее удаление зонда, либо частичная интубация без достаточного висцеролиза). При
показаниях к длительной (более 5 суток) интубации у 49 пациентов она была выполнена
только у 21 (42,9 %).
Выводы
Ведущими факторами развития симптомной спаечной болезни брюшины — это наличие сращений после предыдущих оперативных
вмешательств на органах брюшной полости и
степень выраженности гнойно-воспалительного процесса в брюшной полости. На возникновение симптомной СББ влияет тактика
выбора тотальной интубации тонкой кишки и
санации брюшной полости при ее гнойно-воспалительной патологии.
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Резюме. Серед усіх оперованих хворих з кишковою непрохідністю спайкова непрохідність в останні десятиліття складає від 30 до 40 %. У 76 % хворих спайковий процес розвивається після операцій, які виконані нижче поперечної ободової
кишки, у 14 % — вище поперечної ободової кишки, а в 14 % випадків причиною спайкової непрохідності був перитоніт. Провідними факторами розвитку симптомной спайкової хвороби
очеревини є наявність зрощень після попередніх оперативних
втручань на органах черевної порожнини і ступінь вираженості гнійно-запального процесу в черевній порожнині. На виникнення симптомної СХО впливає тактика вибору тотальної
інтубації тонкої кишки та санації черевної порожнини при її
гнійно-запальної патології.
Ключові слова: спайкова хвороба очеревини, симптоми спайкової хвороби очеревини.

Summary. Among the operated patients with intestinal obstruction, adhesive obstruction in the past decade from 30 to 40 %.
In 76 % of patients develop adhesions after surgery, you-complements
below the transverse colon, 14 % — higher than the transverse colon,
and in 14 % of cases the cause of adhesive obstruction was peritonitis. The leading factors in the development of symptomatic adhesion
of the peritoneum are the presence of fusions after previous surgical
interventions on the abdominal organs and the degree of purulentinflammatory process in the abdominal cavity. The emergence of a
symptomatic SBB is influenced by the tactics of choosing the total
intubation of the small intestine and the sanation of the abdominal
cavity in its purulent-inflammatory pathology.
Key words: adhesive disease of the peritoneum, the symptoms of adhesive disease of the peritoneum.
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Ендоскопічний гемостаз у хворих
на синдром Меллорі – Вайсса

Вінницький національний
медичний університет
ім. М. І. Пирогова

Резюме. При синдромі Мелорі – Вайса описано використання різноманітних методів ендоскопічного гемостазу: ін’єкційних, абляційних, механічних. Незважаючи на велику
кількість методів ендоскопічного гемостазу та багаторічний
досвід їх застосування, на сьогоднішній день немає чітких рекомендацій щодо вибору оптимального методу гемостазу при
кровотечі, зумовленій СМВ. Найбільш ефективними серед
методів ендоскопічного гемостазу при СМВ є аргоноплазмова
коагуляція, лігування латексними кільцями та кліпування.
Аргоноплазмова коагуляція дає можливість забезпечити первинний гемостаз у 86 % випадків, з 14,3 % рецидивів кровотечі
та ефективністю вторинного гемостазу до 100 %.
Необхідне більш ґрунтовне та глибоке вивчення проблеми
для розробки чітких критеріїв використання ендоскопічного
гемостазу при СМВ з забезпеченням максимальної ефективності.
Ключові слова: синдром Мелорі – Вайса, кровотеча, аргоноплазмова коагуляція, лікування, ендоскопічний гемостаз.
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Вступ
Випадок синдрому Меллорі – Вайсса (СМВ)
вперше було описано в 1879 р. Guinke і лише в
1929 р. George Kenneth Mallory та Soma Weiss
описали 15 випадків важкої кровотечі спричиненої повздовжніми розривами слизової оболонки стравоходу або стравохідно-шлункового
переходу, якій передувала блювота у хворих на
алкоголізм.
У 1955 р. E. C. Whitiring, G. Baron повідомили
про успішне оперативне лікування 79-річного хворого з шлунково-кишковою кровотечею
неясного генезу. При гастротомії в порожнину
шлунку було введено сигмоскоп та герметизований кисетним швом. Візуально було виявлено повздовжній розрив слизової оболонки
кардії по малій кривизні. Розрив було ушито.
Згідно публікації I.T. Hardy СМВ прижиттєве було вперше діагностовано у 1956 р. Перші
повідомлення про успішний ендоскопічний
гемостаз з’явились у середині 1970 років [3].
Серед кровотеч з верхніх відділів шлунковокишкового тракту невиразкового ґенезу СМВ
складає понад 30 %. Особливо слід відмітити,
що переважну більшість хворих на СМВ складають особи молодого, працездатного віку. На
теперішній час відсутня єдина думка про причини виникнення та механізми розвитку СМВ,
а отже і відсутнє патогенетично та етіологічно
обґрунтоване лікування.
Більшість кровотеч, які спричинені синдромом Меллорі – Вайсса зупиняється спонтанно. Такі пацієнти потребують консервативного лікування. Деякі пацієнти вимагають
ендоскопічного або хірургічного лікування.
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Ендоскопічне лікування необхідне для хворих
з активною кровотечею (активна струминна
кровотеча, підтікання свіжої крові). Хворі з
тромбованою судинною, фіксованим згортком
крові не обов’язково вимагають ендоскопічного лікування, за виключенням рецидиву кровотечі. Ендоскопічний гемостаз на сьогоднішній день є методом вибору в таких випадках.
Незважаючи на велику кількість методів ендоскопічного гемостазу та багаторічний досвід
їх застосування, на сьогоднішній день немає
чітких рекомендацій щодо вибору оптимального методу гемостазу за кровотечі, що зумовлена синдромом Меллорі – Вайсса.
Мета досліджень
Проаналізувати результати ендоскопічної
гемостатичної терапії у хворих на синдром
Меллорі – Вайсса.
Матеріали та методи досліджень
Нами проаналізовано літературні дані та
представлено власні результати ендоскопічної
гемостатичної теріпії хворих на синдром Меллорі-Вайсса. Ендоскопічний гемостаз виконувався за наявності активної кровотечі.
Результати досліджень та їх обговорення
Як і будь яка інша кровотеча шлунковокишкового тракту, синдром Меллорі – Вайсса
потребує невідкладних заходів діагностики та
лікування. На теперішній час ключову роль відіграє виконання невідкладної фіброезофагогастродуоденоскопії (ФЕГДС) з метою верифікації діагнозу. У разі наявності шоку, необхід125
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но першочергово провести заходи спрямовані
на стабілізацію гемодинаміки хворого. Згідно сучасних підходів лікування складається
з консервативної гемостатичної, інфузійної,
протишокової, антисекреторної терапії та ендоскопічного гемостазу в разі потреби. Лише
за неефективності зазначених засобів потрібно виконувати оперативне лікування. Тим не
менше, більшість пацієнтів не потребують виконання ендоскопічного гемостазу, так як гемостаз та загоєння розривів вдається досягти
за допомогою консервативної терапії. Ендоскопічний гемостаз необхідно виконувати при
активній кровотечі. Ми не знайшли чітких
рекомендацій стосовно необхідності ендоскопічної терапії в хворих з нестійким гемостазом.
Проте розділяєм думку деяких авторів про
необхідність використання ендоскопічного лікування за наявності факторів ризику рецидиву кровотечі, таких як наявність портальної гіпертензії, коагулопатії та ін. При СМВ
описано використання різноманітних методів
ендоскопічного гемостазу: ін’єкційних, абляційних, механічних.
Основним завданням ендоскопії при кровотечі, обумовленій СМВ є:
• зупинка кровотечі, що продовжується;
• профілактика рецидиву кровотечі;
• пришвидшення термінів епітелізації дефектів слизової.
Найбільш часто використовувані ендоскопічні методи лікування активних кровотечі при СМВ є ін’єкційна терапія, контактна
термокоагуляція, аргоноплазмова коагуляція,
кліпування та лігування латексними кільцями. Щодо вибору методу ендоскопічного гемостазу єдиної думки немає. У багатьох дослідженнях не використовується монотерапія.
Автори дотримуються диференційованого підходу до вибору методу гемостазу в залежності
від місцевого статусу та часто використовують
їх різноманітні поєднання. Поодинокі дослідження вказують на переваги того чи іншого
методу, але мала кількість досліджених випадків не дають вичерпної відповіді на питання
вибору методу ендоскопічного гемостазу. Тим
неменше, проаналізувавши наявні публікації
про результати гемостатичної терапії, ми відмічаємо різну ефективність тих чи інших методів за даної патології.
Ін’єкційна терапія при СМВ дає можливість
досягти первинного гемостазу до 100 %, але
рівень рецидиву кровотечі може сягати від 5,8
до 44 % [10]. Деякі дослідження показали, що
ін’єкції адреналіну, як моно терапії активної
кровотечі може привести до збільшення повторних кровотеч у порівнянні з механічними
гемостазом або комбінованою терапією. Тому
ін’єкційна терапія, як монотерапія, не по126

винна використовуватись як метод гемостазу
першої лінії.
Описано дослідження в якому з метою ендоскопічного гемостазу при активній кровотечі
спричиненій СМВ використовувалась рідина
діатермокоагуляція в поєднанні з ін’єкційною
терапією тканин навколо джерела кровотечі
р-ном амінокапронової кислоти. Після досягнення гемостазу на дефект слизової наносився
гранульований сорбент (діовин, або гелевин).
За результатами дослідження первинний гемостаз вдалось досягти у 93,5 % випадків. Рецидиви кровотечі спостерігались у 6,5 %, оперативне лікування знадобилось 1,9 % хворим,
летальність 3,9 % [1].
Описано поєднання діатермокоагуляції зі
зрошенням р-нами гемостатиків та наступним
нанесенням на місце розриву плівкоутворюючих речовин. При цьому частота рецидивів
кровотеч складає 13,6 % [4].
Останні дослідження показують високу
ефективність аргоноплазмової коагуляції з
можливістю досягнення первинного гемостазу
до 100 % випадків при відсутності рецидивів
кровотечі [7].
Ендоскопічне кліпування можна успішно
використовувати при глибоких дефектах. Існує 2 види кліпування:
1) зближення країв розриву, починаючи з каудального до цефалгічного кінця;
2) кліпування чітко візуалізованого джерела
кровотечі.
Недавні дослідження показують високу
ефективність методу та низький відсоток рецидивів кровотеч.
Ендоскопічне лігування використовується
при кровотечі з нефіброзованих тканин, при
цьому ризик перфорації стравоходу майже відсутній. Згідно останніх досліджень цей метод
гемостазу є високоефективним та має нижчий
ризик розвитку рецидиву кровотечі у порівнянні з кліпуванням.
У дослідженні Young-Seok Cho вказано на
відсутність суттєвої різниці в результатах лігування та кліпування, водночас відмічається
можливість досягнення первинного гемостазу
до 100 % та розвитку рецидивів кровотеч 6–10
% [8]. Інше дослідження S. Lecleire вказує на
перевагу ендоскопічного лігування над кліпуванням у зв’язку з відсутністю рецидивів кровотеч — 0 % проти 18 % [9]. При рецидиві кровотечі виконувалась повторна ФЕГДС з виконанням ін’єкційної терапії р-ном адреналіну.
При неефективності ендоскопічного гемостазу
додатково виконувалась транскатетерна емболізація лівої шлункової артерії. Описано випадок комбінованого використання кліпування
країв великого розриву при СМВ та досягненні стійкого гемостазу при рецидиві шляхом
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зведення його країв за допомогою нейлонової
петлі [6]. Також можливе закриття великого
розриву шляхом кліпування країв великого
дефекту зі зведенням за допомогою петлі.
Результати поєднання радіохвильової коагуляції та ін’єкційної терапії дають можливість
забезпечити первинний гемостаз у 86 % хворих
на СМВ. Рецидиви спостерігаються у 13,9 %
пацієнтів при ефективності повторного ендоскопічного гемостазу 80 %, потребі оперативного лікування у 2,8 % та летальності 2,8 % [5].
У своєму дослідженні Ю. М. Панцирєв та
ін. вказують на необхідність диференційованого підходу до вибору методу ендоскопічного
гемостазу. Так, при активній кровотечі, при
неможливості чітко диференціювати кровоточиву судинну слід використовувати ін’єкційну методику. У разі чіткої візуалізації судини
можливе використання термічного методу. У
разі наявності глибоких розриві до м’язового
шару доцільно використовувати аргоноплазмову коагуляцію. Також при глибоких розривах та наявності крупних тромбованих судин
доцільним є кліпування цих судин або самого
дефекту. Використання даних принципів дало можливість зменшити кількість рецидивів
кровотечі до 4 %, необхідність в оперативному лікування до 0,4 % та летальності 4,7 % [3].
А. Е. Борисов та ін. використовували диференційований підхід до гемостазу: ін’єкційний, термічний (діатермокоагуляція та аргоноплазмова коагуляція), механічний (кліпування
кровоточивої судини, лігування зони розриву
латексними кільцями) та комбіновані методики. За результатами первинний гемостаз був
досягнутий у 100 % випадків. Рецидиви кро-

вотечі виникли у 11,4 % хворих. Повторний
гемостаз ефективний у 87 %, необхідність оперативного лікування 1,5 %, летальність 0,58 %.
В умовах хірургічного відділення ВОКЛ ім.
М. І. Пирогова за період з 2015 по лютий 2017 р.
нами було проліковано 45 хворих на СМВ.
Оперативне втручання знадобилось 1 хворому. Серед них 38 хворих поступили без ознак
активної кровотечі та отримували консервативну терапію. У 7 хворих було застосовано
ендоскопічну гемостатичну терапія. Усі хворі поступили в ургентному порядку. У першу
чергу проводили оцінку загального стану хворого, збір анамнезу, дослідження лабораторних показників та проведення невідкладної
ФЕГДС. Ендоскопічний гемостаз виконувався
лише за наявності активної кровотечі (Forrest
Ia, Ib). Переважну більшість складали чоловіки
(86 %). Наймолодшому пацієнту було 27 років,
найстаршому — 70 років.
З 7 хворих у 5 при первинному ФЕГДС дослідженні виявлено активну кровотечу. У чотирьох – Forrest Ib та у одного – Forrest Ia. У всіх
хворих з ступенем активності кровотечі F Іb
вдалось досягти первинного гемостазу: у одного за допомогою ін’єкційної терапії та у трьох
за допомогою АПК. В подальшому рецидиву
кровотечі у цих хворих не відмічалось. У одного хворого з ступенем активності кровотечі
F Ia було досягнуто первинний гемостаз за
допомогою комбінації АПК та ін’єкційної терапії, проте на 2 добу виник рецидив кровотечі. При ендоскопічному дослідженні виявлено
підтікання свіжої крові в місці розриву – виконано АПК. У подальшому рецидиву кровотечі
не виникало.

К-сть
пацієнтів

Ступінь
гемостазу

Порівняння досліджень ефективності різних методик ендоскопічного гемостазу при СМВ

31

FIa,b

11

FIa,b
FIIa,b

20
21
29
27
50

FIa,b
FIa,b
FIIa

90

FIa,b
FIIa,b
FIII
FIa,b

137

FIIa,b

171

FIa,b

36

Метод гемостазу

Ефективність
первинного
гемостазу, %

Ін’єкційна+діатермокоагуляція
+зрошення сорбентом
Аргоноплазменна коагуляція
(10), ін’єкційна (1)
Лігування
Кліпування
Лігування
Кліпування+ін’єкційна
Ін’єкційна
Радіохвильова+ін’єкційна
Ін’єкційна+термічна
Аргоноплазмова коагуляція
Кліпування
Ін’єкційна
Діатермокоагуляція
Аргоноплазмова коагуляція
Лігування
Кліпування
Комбфновані методики
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Рецидив Ефективність
кровотечі,
вторинного
%
гемостазу, %

Таблиця

Оперативне
лікування,
%

Летальність, %

Автори

93,5

12,9

83,3

3,2

6,4

А. Р. Баткаєв
[1]

100

0

—

0

0

B. Cybulka [7]

100
100
100
100
58

10
6
0
18
42

100
100
—
83
71

0
0
—
0
12

0
0
—
0
8

86

13,9

80

2,8

2,8

Cho Y. S. [9]
Lecleire S. [9]
Р. Б. Мумладзе [5]

100

7,8

—

1,1

5,6

100

2,9

—

0

5,8

Ю. М. Панцырев [3]

100

11,4

87

1,5

0,58

А. Е. Борисов
[2]
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У 2-х хворих на момент поступлення виявлено дефекти вкриті свіжими згортками крові
(Forrest IIb), у зв’язку з чим вони не потребували додаткового ендоскопічного гемостазу.
Проте на другу добу у них виник рецидив кровотечі F Ib, який було успішно зупинено завдяки використанню АПК. У одного з цих хворих
знову виник рецидив кровотечі, пов’язаний, як
виявилось згодом, з раніше не діагностованою
виразковою хворобою шлунка (ВХШ), ускладненою кровотечою. Хворий прооперований за
терміновими показами. Післяопераційний період проходив без ускладнень, на 15 добу в задовільному стані виписаний з стаціонару.
Щодо локалізації, то всі розриви були розташовані в стравохідно-шлунковому переході,
за виключенням одного в абномінальній частинні стравоходу, по задній (50 %) та правій (50
%) стінках.
Таким чином ефективність первинного гемостазу склала 86 %, рецидив кровотечі зу-

мовленої СМВ виник у 1 хворого (14,3 %). Ще у
одного хворого рецидив кровотечі був обумовлений ВХШ, що і зумовило необхідність в оперативному лікуванні. Ефективний вторинний
гемостаз був у 100 % (1 хворий) при рецидиві
кровотечі. Летальних випадків не було.
Висновки
1. Ендоскопічний гемостаз в лікуванні кровотеч спричинених синдромом Меллорі – Вайсса
— високоефективний засіб зупинки кровотечі, попередження розвитку рецидивів та зменшення необхідності оперативного лікування.
2. Найефективнішими серед методів ендоскопічного гемостазу при СМВ є лігування латексними кільцями, кліпування, аргоноплазмова коагуляція.
3. Аргоноплазмова коагуляція дає можливість забезпечити первинний гемостаз у 86 %
випадків, з 14,3 % рецидивів кровотечі та ефективністю вторинного гемостазу до 100 %.
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Резюме. При синдроме Меллори – Вайсса описано использование разнообразных методов эндоскопического гемостаза: инъекционные, абляционные, механические. Несмотря на
большое количество методов эндоскопического гемостаза и
многолетний опыт их использования, на сегодня нет чётких
рекомендаций по выбору оптимального метода гемостаза при
кровотечении, обусловленным СМВ. Наиболее эффективными среди методов эндоскопического гемостаза при СМВ есть
аргоноплазменая коагуляция, легирование латексными кольцами и клипирование. Аргоноплазменая коагуляция даёт возможность обеспечить первичный гемостаз у 86 % случаев, при
14,3 % рецидивов кровотечений и эффективности вторичного
гемостаза до 100 %. Необходимо более детальное и глубокое
изучение проблемы для разработки четких критериев использования эндоскопического гемостаза с обеспечением максимальной эффективности.
Ключевые слова: синдром Меллори – Вайсса, кровотечение, аргоноплазменая коагуляция, лечение, эндоскопический гемостаз.

Эндоскопический
гемостаз у больных
синдромом
Меллори – Вайсса
В. А. Шапринський,
А. И. Клюва,
Наср Наджиб Заки

Endoscopic hemostasis
in patients with
Mallory – Weiss
syndrome
V. O. Shaprinskiy,
A. I. Dzoba,
Nasr Nadjyb Zaki

Kharkiv Surgical School

Summary. Various methods of endoscopic hemostasis of MalloryWeiss syndrome (injection, ablative, mechanical) are described.
Despite the large number of methods for endoscopic hemostasis and
experience of their using, to date no clear guidelines on choosing
the optimal method of hemostasis in bleeding, due to Mallory-Weiss
syndrome. The most effective methods of endoscopic hemostasis
of MWS are argon-plasma coagulation, ligation with latex rings
and clipping. Argon-plasma coagulation enables to provide primary
hemostasis in 86 % of cases, with 14.3 % of rebleeding and secondary
hemostasis efficiency up to 100 %. A more thorough and deep study
of the problem is needed to develop clear criteria for the use of
endoscopic hemostasis with maximum efficiency.
Key words: Mallory-Weiss syndrome, bleeding, argon-plasma
coagulation, treatment, endoscopic hemostasis.
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Щодо деяких аспектів сучасного лікування
ехінококозу печінки
Резюме. Представлено результати лікування 159 хворих на
ехінококоз печінки у віці від 17 до 72 років. З них було 105 жінок (66 %) та 54 чоловіка (36 %). Солітарні кісти спостерігались
у 119 хворих (74,8 %), множинні у 40 (25,2 %). Ураження правої
долі виявлено у 108 (67,9 %), лівої у 42(26 %). У 9 пацієнтів було комбіноване ураження. З 159 пацієнтів 104 було виконано
лапаротомну, а 25 хворим – лапароскопічну ехінококектомію;
30 хворим виконано пункційне дренування. У випадку лапаротомних операцій без лазерної обробки порожнини кісти
ліжко-день склав 15; у випадку лазерної обробки він зменшився до 10,5. При лапароскопічній ехінококектомії він склав
12 ліжко-днів. При пункційному дренуванні середній ліжкодень склав 9 днів.
Ключові слова: ехінокок, печінка, лікування.

Вступ
Наявність в Одеській області ендемічних
вогнищ ехінококозу дозволило накопичити достатньо великий досвід хірургічного лікування
даної патології [1, 5].
За даними різних авторів [2, 3] ехінококкове
ураження печінки зустрічається у 52–83 % випадків ехінококозу людини.
З них у 58–65 % випадків захворювання
зустрічається у жінок у відносно молодому і
середньому віці (від 25 до 55 років). Частота
ураження різних відділів печінки неоднакова.
Так, у правій частині печінки ехінококові кісти
локалізуються в 50-65 % випадків, у лівій — у
25-35 %, у квадратній та спігелиєвій частці — у
4 %. Частіше зустрічаються поодинокі кісти,
однак останнім часом почастішали випадки
множинного, а також тотального ураження
печінки ехінококозом. Нерідкі випадки, коли окремі ехінококові кісти досягають гігантських розмірів, займаючи 2/3 черевної порожнини, виповнюючи порожнину малого тазу та
призводячі до різних ускладнень [7].
Матеріали та методи досліджень
З 2010 року по теперішній час у хірургічних
відділеннях Одеської обласної клінічної лікарні лікувались 159 хворих на ехінококоз печінки
у віці від 17 до 72 років. З них 105 жінок (66 %)
і 54 чоловіки (36 %). Поодинокі кісти спостерігалися у 119 хворих (74,8 %), множинні —
у 40(25,2 %). Правобічну локалізацію ураження
було виявлено у 108 (67,9 %) хворих, лівобічна —
у 42 (26 %). У ряді випадків спостерігалося поєднане ураження органів: печінки і легень —
у 14 (8,8 %) хворих, печінки і селезінки —
у 2 (1,2 %), печінки та діафрагми — у 3 (1,8 %),
тотальне ураження печінки — у 3 (1,8 %), множинні ураження печінки, підшлункової залози,
органів заочеревинного простору, органів ма130

лого тазу, брижі поперечної ободової кишки —
у 6 (3,8 %).
Частота ускладнень ехінококозу печінки за
нашими даними досягає 18,8 %. Такі ускладнення, як нагноєння кісти, реактивний плеврит, спайкова хвороба нами спостерігалися
у 19 випадках. У 2 випадках спостерігалася
перфорація кісти у вільну черевну порожнину,
у 5 — перфорація в жовчні шляхи, в 1 — перфорація в плевральну порожнину з утворенням
цисто-бронхіальної нориці, у 3 випадках —
здавлення нижньої порожнистої вени з відповідною клінічною симптоматикою, в 3 — звапніння кісти, в 1 — казуїстичний випадок перфорації виразки дванадцятипалої кишки в порожнину кісти.
У клініці застосовувалися всі відомі на сьогоднішній день методики хірургічних втручань, що базуються на органозберігаючих
принципах. Враховуючи великий накопичений досвід використання хірургічних лазерів
у клініці, останні широко використовувались
при лікуванні ехінококозу печінки. Крім хірургічних методів лікування застосовувалось
малоінвазивне пункційне лікування та хіміотерапія ехінококових кіст печінки.
Результати досліджень та їх обговорення
З 159 104 хворих були прооперовані лапаротомним шляхом та 25 лапароскопічним. Оперативні втручання проводилися під ендотрахеальннм наркозом. Для доступу використовувалися середньолапаротомні розрізи, іноді, при
локалізації процесу в 7,8 сегментах — розріз по
Федорову, при поєднаному ураженні діафрагмальної поверхні печінки і легень — торакофренолапаротомія.
За період з 2010 року в клініці «відкриту» ехінококкектомію не виконували жодного разу.
«Напівзакрита» ехінококектомію було виконаХарківська хірургічна школа
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но у 18 хворих з кістами, що ускладнены нагноєнням, цистобіліарними норицями, у випадках гігантських розмірів кіст, що склало 17,3 %.
«Закрита» ехінококектомію з ліквідацією залишкової порожнини різними методами було
виконано у 58 хворих (55,76 %).
У 5 хворих з крайовим розташуванням кісти
і з ознаками звапніння виконували перицистектомію (4,8 %).
У 16 хворих з невеликими периферично розташованими кістами вдалося виконати «ідеальну» ехінококектомію — видалення кісти
без порушення хітинової і фіброзної оболонок (15,4 %).
Резекцію печінки було виконано у 4 хворих
(3,8 %). Показанням до неї були наявність множинних кіст в сегментах печінки, а також крайове розташування звапнілих кіст.
У 3 хворих (3,9 %) з поєднаним ураженням
печінки і селезінки була виконана також спленектомія.
Оперативне втручання з використанням лазерного випромінювання виконано у 54 хворих.
Лазерне випромінювання нами використовувалося для санаційної обробки залишкової порожнини після ехінококектомії, для «заварювання» жовчних нориць, для виконання «ідеальної» ехінококектомії, перицистектомій [4, 5].
Для розтину і обробки кісти використовувався портативний С0-2 лазер LST-20/01 і неодимовий лазер «Радуга-1». Установка LST-20/01
має малі габарити і масу 2,6 кг, автономну
систему охолодження та діапазон вихідної потужності від 1 до 20 Вт, що дозволяє здійснювати лазерний вплив як в постійному, так
і в імпульсному режимі.
Лазерна установка «Радуга-1» має вихідну
потужність 50 Вт і дозволяє здійснювати втручання як в контактному, так і в безконтактному режимі. Контактне розсічення тканин
виконувалося за допомогою спеціальних наконечників.
При використанні лазерної техніки методики операцій були наступними. Після пункції
кісти та видалення хітинової оболонки порожнину фіброзної капсули обробляли розфокусованим лазерним променем потужністю до 20 Вт
(СО-2 лазер) або 40-50 Вт («Радуга-1»). Критерієм закінчення лазерного опромінювання
було утворення коагуляційного струпа чорно-сірого забарвлення та заварювання дрібних
жовчних нориць. На великі жовчні нориці накладали шви вікриловою ниткою на атравматичній голці. Надлишок фіброзної капсули висікали лазерним скальпелем, а залишкову порожнину було ліквідовано шляхом капітонажу
з використанням ввертаючого кісетного шва.
За локалізації кісти в проекції воріт печінки
і за відсутності вираженої фіброзної капсули,
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після видалення паразита та лазерної обробки
жовчні нориці ушивались, а капітонаж залишкової порожнини не проводили і порожнину
залишали відкритою.
«Ідеальна» ехінококкектомія виконувалася
при периферично розташованих неускладнених кістах з допомогою контактного АІГ-лазерного скальпеля (торцем світловода або сапфіровим наконечником) з малою потужністю
випромінювання (10-15 Вт). Після видалення
цілого паразита порожнину фіброзної капсули
та великі жовчні нориці додатково коагулювали розфокусованим променем і зашивали.
Ми солідарні з іншими хірургами в тому, що
видалення фіброзної капсули паразита дуже
ризиковано і веде до травматизації та можливих ускладнень [1]. Однак у ряді випадків при
периферичній локалізації кісти, використовуючи лазерний скальпель, паразита можна видалити разом з фіброзною капсулою.
Резекцію печінки при лікуванні гидатидозного ехінококозу слід виконувати за дуже суворими показаннями. Дане втручання було
виконано у 4 хворих. З них у 2 хворих спостерігали множинні різного діаметру і частково
ускладнені кісти, у 1 — периферично розташована кіста діаметром до 8 см з ознаками
нагноєння, у 1 — периферично розташована
зваплена кіста. При виконанні резекції печінки також широко використовували лазерне випромінювання.
З метою запобігання жовчовитіку у клініці
застосовується методика контактної лазерної
облітерації жовчних нориць [4]. Дана методика полягає в наступному: в просвіт жовчної
нориці діаметром не більше 3 мм вводили торець кварцевого світловоду, що представляє
собою термічний наконечник. При підведенні
по волокну неодимового лазерного випромінювання потужністю 15-20 Вт і одночасному
видаленні світловоду відбувалася облітерація
нориці за рахунок термічної коагуляції вистилаючих його тканин. При цьому досягався
стійкий, надійний жовчостаз.
Хірургічна тактика при множинному ураженні ехінококозом органів черевної порожнини залежить від ступеня ураження органів, від
стану хворого, що визначає ризик оперативного втручання. У всіх випадках ми прагнули
одночасного видалення всіх виявлених ехінококових кіст, однак в умовах з високим операційним ризиком, хірургічне втручання виконувалося в кілька етапів. Спочатку віддаляли
ускладнені та «потенційно небезпечні» кісти,
а через 1,5-2 місяці проводила наступний етап
оперативного лікування.
Серед усіх ускладнень ехінококозу печінки найбільш небезпечним є виникнення цистобіліарної нориці, хірургічне лікування якої
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становить певні труднощі, а післяопераційний період нерідко протікає з ускладненнями.
У клініці з такими ускладненнями спостерігалися 5 хворих. Лікування цих хворих було
диференційованим. Так, у 2 пацієнтів з клінікою механічної жовтяниці, гострого холангіту,
печінкової недостатності, вираженої інтоксикації застосовували багатоетапне лікування.
Лікувальну тактику починали з декомпресії
біліарного тракту і ліквідації клініки гострого
холангіту. У хворих виконували ендоскопічну
ретроградну холангіографію з ендоскопічною
папілосфінктеротомією; із загальної жовчної
протоки видаляли фрагменти оболонок паразита. Потім для санації жовчних проток виконувалось назобіліарне дренування жовчних
шляхів. Наступним етапом проводилося оперативне втручання, як спрямоване на ліквідацію жовчної нориці, залишкової порожнини,
ревізію та санацію жовчних шляхів, за необхідності — холецистектомію. Проводили лікування гнійного холангіту та боротьбу з печінковою
недостатністю. У 3 хворих зі стертою клінічною
картиною — періодичними болями у правому
підребер’ї, субіктерічністю склер, оперативне лікування полягало в санації залишкової
порожнини, ліквідації жовчних нориць методом лазерної коагуляції їх гирл і ушиванням
П-подібними швами великих жовчних нориць,
ліквідації залишкової порожнини. У 1 хворого
проведена закриту ехінококектомію з капітонажем залишкової порожнини, у 1 — напівзакрита ехінококектомія (капітонаж на дренажі),
у 1 — абдомінізація залишкової порожнини з
оментопексією і проведено холецистектомію.
Перфорація кісти з проривом її вмісту у вільну
черевну порожнину є показанням для термінового оперативного втручання. Нами спостерігалися 2 випадки перфорації кісти у вільну черевну порожнину. Ці хворі надійшли ургентно
з клінікою перитоніту. Було виконано серединну лапаротомію. В обох випадках виявлена
перфорація паразитарної кісти, що нагноїлася.
Хірургічна тактика зводилася до ехінококектомії та дренування залишкової порожнини
двохпросвітним дренажем. У післяопераційному періоді хворі отримали профілактичний
курс лікування вормілом.
Нами спостерігався казуїстичний випадок
перфорації виразки ДПК у порожнину кісти. Хірургічна тактика при цьому полягала
в роз’єднанні патологічного сполучення, ехінококектомії з інвагінацією надлишку фіброзної капсули в залишкову порожнину й ушивання її до дренажів; висічення виразки ДПК
і дуоденопластики. Середній ліжко-день при
лапаротомних втручаннях без опромінення
склав 15 днів, при лазерному опроміненні він
знизився до 10,5 днів.
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Поряд з лапаротомними втручаннями у клініці були виконані лапароскопічні хирургічні
втручання 25 хворим, що склало 15,7 % від
всієї групи хворих. Показами до лапароскопічних ехінококектомій були кісти з поверхневою
локалізацією на передній та нижній поверхні печінки, відсутність дочерніх кіст, та діаметр кіст до 10 см. Перед пункцією кісти зону
операції обкладали салфетками, що змочені
антипаразитарними розчинами. Технічно обробка ехінококової кісти при лапароскопічних втручаннях виконується у вигляді зовнішнього дренування, пломбування порожнини
великим чепцем, абдомінізації решткової порожнини і т. інше. Перевагою лапароскопічного втручання є значне зменшення тривалості
ліжко-дня до 12 днів, зменшення відсотків
нагноєння післяоперапційних ран. Недоліком
є неможливість застосування цього методу
у випадках внутрішньопечінкової локалізації,
розташуванні у 7-8 сегменті, множинних кістах печінки.
Крім хірургічних методів лікування в клініці широко застосовується малоінвазивне пункційне лікування ехінококових кіст печінки.
Раніше черезшкірна черезпечінкова пункція ехінококових кіст вважалася неприпустимою маніпуляцією з-за небезпеки обсіменіння черевної порожнини сколексами паразита
і розвитку анафілактичного шоку. Однак на
сучасному етапі, коли накопичено великий позитивний досвід пункційного лікування паразитарних кіст, коли удосконалено інструментарій для пункцій та дренування, впроваджено
сучасну апаратуру для УЗД, комп’ютерної томографії, що дозволяє проводити пункції прицільно, стало можливим пункційне дренування паразитарних кіст печінки з мінімальною
загрозою і розвитку можливих ускладнень.
Малоінвазивне пункційне лікування застосовували у наступних випадках: при локалізації кіст у важкодоступних для хірурга зонах —
діафрагмальна поверхня печінки, внутрішньопечінкове розташування кісти, у випадках поєднаного ураження печінки і легенів, у випадках виникнення рецидивів після перенесеної
раніше операції з приводу ехінококозу органів черевної порожнини, при високому ризику
оперативного втручання.
Пункційне лікування було виконано у 30 хворих під контролем ультразвукової апаратури.
У 17 хворих (56 %) визначалися солітарні кісти,
у 13 (44 %) – множинні. Діаметр кіст складав
від 4 до 18 см, що відповідало обсягам від 70
до 1200 мл. Для пункційного методу лікування була використана ехокамера «Aloka-650».
Дренування проводили за методикою Сельдингера. З метою деструкції кісти використовувався розчин гіпохлориту натрію. У всіх
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випадках проводили мікроскопію вмісту. Курс
лікування становив від 1 тижня до 2 місяців.
Критерієм повного одужання хворих вважали
відсутність залишкової порожнини, а також
відсутність елементів паразита при виконанні
голчастої біопсії. Середній ліжко-день склав 9
днів. Однак при пункційному лікуванні відсоток повторних госпіталізацій був удвічі більше
у порівнянні з хірургічною методикою.
Ми не володіємо достатнім досвідом медикаментозного лікування ехінококозу печінки.
Однак, у клініці під нашим спостереженням
знаходилися 8 пацієнтів, яким було призначено антигельмінтні препарати широкого спектру дії. З них 1 хворий відмовився від оперативного лікування, 2 — оперовані раніше двічі
з приводу множинного ехінококозу органів черевної порожнини, у 5 — виконати радикальну
операцію не представлялося можливим.
Ще в 70-ті роки з метою лікування гидатидозів людини були запропоновані препарати з
групи бензімідазольних карбаматів: мебендазол, альбендазол, флюбендазол, які гальмували утворення протеїну — тубуліну, і тим самим
порушували гомеостаз паразита [6].
Крім того, ці препарати чинили імуностимулюючу дію на імунну систему «господаря»,
що викликало пошкодження мембран паразита. Абсолютним протипоказанням до консервативної терапії служили ускладнення
гидатидных кіст, а також недостатність ниркової, печінкової та гемопоетичної функції.
Встановлено, що серед усіх антигельмінтних
препаратів є ворміл (альбендазол) найбільш
ефективним при лікуванні ехінококозу печінки.
До призначення вормілу кожен хворий
пройшов повне обстеження: ультразвукове дослідження печінки та органів черевної порожнини, біохімічні аналізи крові. Хворі отримували ворміл у таблетках з розрахунку 400 мг
2 рази на день протягом 4 тижнів, потім після
двох тижневої перерви за потреби 2 нові цикли
лікування. Усі хворі добре переносили ворміл.
Побічні реакції зводилися до почуття нездужання, дискомфорту з боку шлунково-кишкового тракту, періодичному головному болю.
У 5 пацієнтів відзначалися підвищення рівня
трансаміназ. У 2 хворих — підвищений рівень
АсАТ, який знизився після зменшення дози
препарату.
Після двох проведених циклів лікування ми
відзначили наступні морфологічні зміни кіст
(за даними УЗД і комп’ютерної томографії):
зменшення об’єму кісти аж до зникнення «молодих» кіст (діаметром до 3-х см), відкладення
кальцинатів в оболонках кіст, що розцінено як
дегенеративні ушкодження.
Під час лікування вормілом проводилися
лабораторні дослідження з частотою 2 рази на
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місяць (печінкові, ниркові проби, клінічний
аналіз крові). Ультразвукове дослідження проводили 1 раз на місяць, а в деяких випадках
також і комп’ютерну томографію. Питання про
співвідношення консервативного лікування та
хірургічного втручання на теперішній час залишається актуальним. Не викликають сумнівів переваги хірургічного лікування гидатидозного ехінококозу, однак існують випадки,
коли необхідно віддавати перевагу тому чи
іншому методу лікування, або їх доповнювати.
У даний час в усьому світі відзначається тенденція до більш комбінованого медикаментозного та хірургічного лікування, що проводиться одночасно або послідовно через короткі інтервали часу.
На жаль, після проведеної хіміотерапії ми не
спостерігали повного виліковування хворих.
Однак відзначали такі позитивні ефекти хіміотерапії як повне зникнення «молодих» кіст,
зменшення обсягу кіст, кальцифікація оболонок, дегенеративні зміни та звапнення кіст.
Погіршення стану і рецидивів після хіміотерапії ми не спостерігали.
З 54 хворих оперованих з застосуванням
лазерного випромінювання у 48 було досягнуто гарного результату в після операційному періоді. Практика показала, що в цій
групі хворих рецидиви не спостерігалися,
кровотеч не було. Жовчовитік спостерігався
у 3 хворих протягом 7 днів. Залишкова порожнина закривалася швидше у порівнянні
з контрольною групою.
З 50 хворих оперованих загальноприйнятими методами без лазерної обробки залишкової порожнини в післяопераційному періоді у
5 хворих спостерігалося нагноєння, у 6 — жовчновитік на протязі від 10 до 21 доби; у 3 — реактивний плеврит [7].
Усім хворим у післяопераційному періоді
проводилося ультразвукове обстеження печінки з визначенням лінійних розмірів, обсягів
і характеру вмісту залишкової порожнини.
Надалі усі хворі обстежувалися під контролем УЗД 1 раз на 6 місяців, за необхідності
виконували пункційну біопсія.
Тривалість післяопераційного перебування
хворих у стаціонарі скоротилась до 10,5 ліжкодня при використанні лазерного опромінення.
Специфічних ускладнень, що пов’язані із застосуванням лазерного опромінювання ми не
спостерігали.
Висновки
1. Використання лазерної обробки ехінококових кіст печінки веде до зниження середнього ліжко дня з 15 до 10,5 днів.
2. При лапароскопічній ехінококектомії середній койко день склав 12 днів.
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3. Пункційно-аспіраційний метод лікування
ехінококових кіст печінки знизив ліжко-день
до 9 днів в той же час кількість повторних госпіталізацій таких хворих вдвічі більше у порівнянні з оперативними втручаннями.

4. Консервативна терапія ехінококових уражень печінки може бути застосована в комплексному лікуванні у післяопераційному періоді для профілактики рецидивів захворювання.
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Резюме. Представлены результаты лечения 159 больных
эхинококкозом печени в возрасте от 17 до 72 лет. Из них было
105 женщин (66 %) и 54 мужчин (36 %). Солитарные кисты, наблюдались у 119 больных (74,8 %), множественные у 40 (25,2 %).
Поражение правой доли выявлено у 108 (67,9 %), левой у 42
(26 %). У 9 пациентов было комбинированное поражение. Из
159 пациентов 104 была произведена лапаротомная, а 25 — лапароскопическая эхинококкэктомия; 30 больным выполнено
пункционное дренирование кист. При лапаротомных операциях без лазерной обработки полости эхинококковой кисты
средний койко-день составил 15 дней; в случае лазерной обработки средний койко-день снизился до 10,5 дней. При лапароскопической эхинококкэктомии средний койко-день составил 12 дней. При пункционном дренировании эхинококковых
кист средний койко-день составил 9 дней.
Ключевые слова: эхинококк, печень, лечение.

Summary. Results of treatment of 159 patients with liver
echinococcosis, age from 17 to 72 years are presented. Among these
patients 105 females (66 %) and 54 males (36 %). Solitary cysts were
observed in 119 patients (74.8 %), multiple in 40 (25.2 %). The ecchinococcossis of the right lobe was seen in 108 (67.9 %), the left lobe
in 42 (26 %). In 9 patients complex lesions was observed. Of the 159
patients, 104 were operated laparotomically and in 25 laparoscopic
echinococcectomy was performed; 30 patients underwent puncture
drainage of cysts. The average hospital stay in laparotomic operations
without laser treatment cavity of the cysts was 15 days; in the case of
laser application, the average hospital stay decreased to 10.5 days.
After laparoscopic surgery, average hospital stay was 12 days. After
puncture drainage of cysts was performed, the average hospital stay
was 9 days.
Key words: еchinococcus, liver treatment.
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ПРОБЛЕМИ АБДОМІНАЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ
У НЕВІДКЛАДНІЙ ХІРУРГІЇ
Резюме. У роботі представлено результати хірургічного лікування ускладнень абдомінального туберкульозу у 23 хворих.
Проведено аналіз клінічних проявів і значення діагностичних
критеріїв захворювання, результати лікування та визначено
діагностично-лікувальну тактику. Післяопераційні ускладнення склали 50 %, летальність – 36 %.
Ключові слова: абдомінальний туберкульоз, невідкладна хірургія.

Вступ
За даними медичної статистики захворюваність на туберкульоз має тенденцію до постійного зростання і складає глобальну проблему
медичної галузі. В Україні кількість диспансерних хворих на туберкульоз перевищила 1 %
населення країни, при цьому кожну годину
захворює чотири жителя і один помирає. Тільки за 2016 рік захворюваність туберкульозом
в Україні в порівнянні з 2015 роком зросла на
8 % і складає 70,5 на 100 тисяч населення. Також відмічено зростання кількості хворих з
поєднаним ураженням туберкульозом і ВІЛінфекцією, яке склало в 2015 році 13 на 100
тисяч населення. Частота розвитку активного
туберкульозу у ВІЛ-інфікованих вища у 20-30
разів. Цьому сприяє значне зниження клітинного імунітету, схильність до ексудативних реакцій, тропність до ураження лімфоїдної тканини у ВІЛ-інфікованих, що зумовлює швидке
розповсюдження мікобактерій туберкульозу в
організмі [1, 7, 8].
По локалізації уражень виділяють легеневу
і не легеневу форми захворювання, відповідно
93,3 і 6,7 %. Серед не легеневих форм особливе
місце займає абдомінальний туберкульоз, який
складає 8-15 % у структурі не легеневих форм і
є актуальною проблемою не тільки фтизіатрії,
а і невідкладної хірургії [2, 3, 9]. Туберкульоз
черевної порожнини не має класичних клінічних проявів і в більшості випадків протікає під
прикриттям інших захворювань черевної порожнини. У 50–70 % хворих він визначається
під час оперативних втручань з приводу пухлин черевної порожнини, виразкової хвороби
шлунка та дванадцятипалої кишки, кишкової
непрохідності, апендициту, жовчевокам’яної
хвороби й інших гострих захворювань черевної
порожнини. Випадково зустрівшись з абдомінальним туберкульозом різноманітної локалізації та його ускладненнями хірург часто буває
не готовим до вибору оптимального об’єму
операції, так як рідко думає про диференційну діагностику захворювань органів черевної
порожнини з абдомінальними формами туKharkiv Surgical School

№ 1(82) 2017

беркульозу [4, 5, 6]. Найчастіше такі ситуації
виникають в ургентній хірургії.
Матеріали та методи досліджень
З метою вивчення особливостей клінічних
проявів, ефективності тактики хірургічного лікування хворих з абдомінальним туберкульозом в умовах відділення загальної хірургії було
проведено ретроспективний аналіз історій хвороб 23 пацієнтів, які лікувалися у хірургічному
стаціонарі базової клінічної лікарні у 2014-2016
р. Усіх пацієнтів прооперовано в ургентному
порядку з приводу наявності ознак гострої хірургічної патології черевної порожнини. На
основі аналізу клінічних проявів, даних лабораторного дослідження крові, інструментального обстеження, гістологічного дослідження
операційного матеріалу із застосуванням методів статистичної комп’ютерної обробки визначено діагностичну цінність кожного із вказаних показників при різноманітних локалізаціях туберкульозного ураження органів черевної
порожнини, а також вплив коморбідної патології на особливості протікання та результати лікування хворих на абдомінальний туберкульоз.
Результати досліджень та їх обговорення
За вказаний період у хірургічному відділені
клінічної лікарні № 2 Кривого Рогу прооперовано 1584 пацієнти з гострою хірургічною
патологією, із них 23 (1,5 %) – з приводу абдомінального туберкульозу. За статтю пацієнти розподілились практично рівномірно – 12
(52 %) чоловіків та 11 (48 %) жінок. Вік пацієнтів варіював від 25 до 55 років, при цьому
основну групу10 (43,5 %) склала вікова група
31-40 років. За даними оперативного втручання 2 (8,8 %) пацієнта оперовано з приводу туберкульозного апендициту, 2 (8,8 %) — з приводу гострої кишкової непрохідності на фоні
стенозуючої форми туберкульозу кишківника;
7(30,4 %) – з приводу перфорації виразки кишківника; 10 (43,5 %) – з приводу туберкульозного перитоніту; 2 (8,8 %) – з приводу псевдопухлин кишківника туберкульозної етіології.
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Серед клінічних проявів абдомінального туберкульозу основними визначено тріаду: абдомінальний больовий синдром (виявлено
у 100 % пацієнтів); інтоксикаційний синдром
(у 78 %); перитоніальний синдром (у 91 %).
Серед лабораторних основними критеріями визначено: анемічний синдром (гемоглобін
крові 72-104 г/л), який виявлено у 75 % хворих;
прискорення ШОЕ в межах 30-60 мм/год, виявлено у 84 % хворих; лейкопенія ((3,2±0,8)×109)
з незначним нейтрофільним зсувом, лімфопенія – відповідно у 50 %.
За даними інструментальних методів дослідження (УЗД черевної порожнини, оглядова
рентгенографія черевної порожнини та легень), які виконувались в ургентному, порядку
основними виявились: симптоми перитоніту
(рідина в черевній порожнині, ознаки кишкової непрохідності).
У 16 (69,9 %) пацієнтів при обстеженні виявлено наявність коморбідної патології: у 5 (31 %) —
ВІЛ; у 4 (25 %) – поліінфекція – ВІЛ, гепатит
С, легеневий туберкульоз; у 3 (19 %) – гепатит
С; у 3 (19 %) – легеневий туберкульоз. Серед
пацієнтів вказаної групи 10 (43,5 %) зловживали алкоголем, 7 (30,4 %) – наркотиками.
При оперативному лікуванні 2 (8,8 %) хворим виконано апендектомію; 7 (30,4 %) – резекцію кишківника; 5 (21,7 %) – зашивання
перфорацій кишківника; 8 (34,7 %) – лапаротомія, хірургічна обробка гнояків черевної порожнини - гнійний мезоденіт, гнійний оментит, абсцеси черевної порожнини; 1 (4,4 %) –
резекція шлунку.
За результатами хірургічного лікування
у 11 (50 %) післяопераційний період протікав
з різноманітними ускладненнями (частіше поліорганна недостатність); 8(36 %) – померло,
у 3(14 %) – післяопераційний період без ускладнень.
По своїй суті абдомінальний туберкульоз
є вторинним. В розвитку абдомінального туберкульозу головна роль належить лімфогематогенному шляху розповсюдження інфекції. Будь яке туберкульозне вогнище первинної
чи постпервинної інфекції може бути джерелом лімфогематогенної диссемінації, проте
найбільш частим є лімфатичні вузли кореня
легені, незалежності від активності процесу
в них. Уражуючись в період первинної інфекції
мезентеріальні лімфатичні вузли в подальшому самі можуть бути джерелом диссемінації по
лімфатичних шляхах. Уражені туберкульозом
мезентеріальні лімфовузли в силу своєї анатомічної близькості з очеревиною та кишківником нерідко втягують їх в процес контактним
шляхом. Таким же чином може виникнути
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специфічне ураження ілеоцекального відділу
кишківника, очеревини і мезентеріальних лімфатичних вузлів при туберкульозі додатків у
жінок. При цьому абдомінальний туберкульоз
частіше проявляється у вигляді туберкульозу кишківника з розвитком стенозів, псевдопухлин, виразок з частими їх перфораціями,
туберкульозним мезоденітом з їх деструкцією,
туберкульозним перитонітом ексудативної чи
злипливої формами. Вказані патологічні процеси клінічно проявляють себе у вигляді різноманітних гострих хірургічних захворюваннях
черевної порожнини, що зумовлює переважну
госпіталізацію таких пацієнтів у загально хірургічні стаціонари і відповідну активну хірургічну тактику, що направлена на невідкладне
усунення життєво небезпечних процесів.
Як показав проведений аналіз, більшість пацієнтів з абдомінальним туберкульозом мають коморбідну патологію (ВІЛ, вірусний гепатит С), переважно пов’язану з асоціальним способом проживання (наркоманія, алкоголізм;
ув’язнення; проституція та інш.). Ця особливість впливає на важкість протікання захворювання та незадовільні результати лікування.
У діагностиці абдомінального туберкульозу
важливе значення мають анамнестичні дані
(малі симптоми: незначна довготривала гіпертермія, ознаки хронічної інтоксикації, приналежність до групи ризику).
У алгоритмі лікування хворих на ускладнений абдомінальний туберкульоз крім хірургічної корекції основну роль відіграє проведення протитуберкульозного лікування, яке
обов’язково проводиться у спеціалізованих
фтизіатричних закладах.
Висновки
1. Абдомінальний туберкульоз переважно
виявляється при розвитку хірургічних ускладнень і складає 1,5 % у структурі гострої хірургічної патології черевної порожнини.
2. При госпіталізації і проведенні диференційної діагностики пацієнтів з гострою абдомінальною хірургічною патологією важливим
є визначення приналежності до групи ризику
по абдомінальному туберкульозу.
3. Висока частота післяопераційних ускладнень і значний рівень летальності зумовлений
важкими порушеннями функцій організму на
тлі туберкульозної інтоксикації та наявності
коморбідної патології.
4. Після хірургічної корекції життєнебезпечних ускладнень хворі з абдомінальним туберкульозом потребують обов’язкового лікування
у фтизіатричних відділеннях.
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Резюме. В работе представлены результаты хирургического лечения осложнений абдоминального туберкулеза у 23 пациентов.
Проведен анализ клинических проявлений и значение диагностических критериев заболевания, результатов лечения и определена лечебно-диагностическая тактика. Послеоперационные
осложнения составили 50 %, летальность – 36 %.
Ключевые слова: абдоминальный туберкулез, неотложная
хирургия.

Summary. In this work results of surgical treatment of the abdominal tuberculosis complications in 23 patients are presented.
The clinical displays, value of diagnostic criteria of disease, results of
treatment were analysed, and medical-diagnostic tactics is defined.
Postoperative complications were 50 %, mortality — 36 %.
Key words: аbdominal tuberculosis, urgent surgery.
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СУЧАСНА ДОКТРИНА ХІРУРГІЇ ПОШКОДЖЕНЬ
ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВИХ СТРУКТУР
Резюме. У статті представлено результати надання спеціалізованої хірургічної допомоги постраждалим із пошкодженням
внутрішньосерцевих структур на підставі досвіду клініки ДУ
«Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева
НАМН України» з використанням сучасних технологій й методик. Зроблено висновки про те, що впровадження новітніх
технологій в хірургію травми серця дозволяє оптимізувати
результати лікування постраждалих та покращити якість їх
життя в наступному.
Ключові слова: внутрішньосерцеві структури, пошкодження,
оперативне лікування.

Вступ
У нечисленній літературі, що присвячена
травматичним пошкодженням внутрішньосерцевих структур, до цього часу дискутується
питання про оптимальну тактику лікування
таких пацієнтів. Більшість хірургів дотримуються активної тактики хірургічного лікування травматичних пошкоджень внутрішньосерцевих структур в гострому та ранньому післяопераційному періодах [1].
Проте термінові операції з приводу пошкодження внутрішньосерцевих структур з використанням технології штучного кровообігу
можуть бути виконані лише в умовах спеціалізованих хірургічних клінік [4]. Додаткові
можливості, які надають хірургам загальної
практики новітні технології портативного
штучного кровообігу, слід залишити дискутабельними, бо це вкрай не дешева технологія.
У цілому, за відсутності можливостей одномоментної корекції пошкоджень серця операцію
доцільно планувати в два етапи: перший – зупинка кровотечі; другий – спеціалізована допомога в кардіохірургічному відділенні [3].
Разом з тим з погляду на швидку декомпенсацію постраждалих з летальними наслідками,
пацієнти до кардіохірургічних клінік не завжди можуть бути доставлені, що унеможливлює вторинну повноцінну корекцію внутрішньосерцевих пошкоджень. Виключення складають поодинокі «щасливі» клінічні випадки,
коли поранені первинно госпіталізуються в
такі центри, або при чіткій організації роботи
всіх ланок охорони здоров’я та повільному прогресуванні серцевої недостатності. У більшій
мірі вони відносяться до медичної допомоги в
умовах міст-мегаполісів.
Підґрунтям для визначення оптимальної хірургічної тактики при лікуванні поранень внутрішньосерцевих структур є вивчення результатів консервативного лікування у віддаленому
післяопераційному періоді. Дослідження пока138

зали, що спонтанного закриття травматичних
дефектів навіть невеликих розмірів не спостерігається. Проте майже у всіх таких постраждалих має місце легенево-серцева недостатність, бактеріальний ендокардит та дисеміновані дис і некробіотичні зміни в міокарді. Це,
в свою чергу, підкреслює життєву необхідність
раннього діагностування внутрішньосерцевих
пошкоджень та лікування в умовах спеціалізованого кардіохірургічного стаціонару [2].
Разом з тим, сьогодення диктує необхідність
виходу хірургічної допомоги на більш високий
рівень, який можна охарактеризувати двома
принциповими положеннями:
1) пошкодження внутрішньосерцевих структур повинні бути діагностовано за життя
пацієнта;
2) в більшості випадків такі пошкодження
повинні бути ліквідовані (переважно з використанням реконструктивної операції в умовах
штучного кровообігу).
Вирішення таких стратегічних і тактичних
питань лікування повинно проводитися шляхом консиліуму у складі хірурга загального
профілю, кардіохірурга, анестезіолога-реаніматолога, лікарів інших спеціальностей.
У найближчі терміни після операції з приводу поранення серця необхідно моніторувати діяльність серця за допомогою електрокардіографії, фонокардіографії, ехокардіоскопії,
комп’ютерної томографії в ангіорежимі тощо.
Виявлення недіагностованих під час життєвоврятовуючої операції внутрішньо серцевих
пошкоджень є підґрунтям для транспортування пацієнта в кардіохірургічній стаціонар,
де може бути виконана повноцінна хірургічна
корекція.
Матеріали та методи досліджень
У ДУ «Інститут загальної та невідкладної
хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України» накопичено досвід лікування більш ніж 410 поХарківська хірургічна школа
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страждалих з травмою серця, серед яких у 307
діагностовано пенетруючі поранення, а у 34 —
ушкодження внутрішньосерцевих структур. За
матеріалами клініки, внутрішньосерцеві пошкодження відмічено у 26,92 % випадках і відносяться до найбільш тяжких з летальністю до
70 %, що прогнозується.
Результати досліджень та їх обговорення
У ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України» впродовж багатьох років ефективно працює створена система надання хірургічної допомоги
пацієнтам з різноманітними невідкладними
захворюваннями та травмами. Існування кардіохірургічного відділення та відділення травматичного шоку, військової хірургії з хірургією надзвичайних сітуацій дозволяє поєднати
можливості загальної та серцевої хірургії в одній багатопрофільній клініці. Набутий досвід
щодо лікування постраждалих з пошкодженнями серця в межах одного високоспеціалізованого медичного закладу дозволив поглянути
на цю проблему з втіленням існуючих сучасних діагностичних та лікувальних методик,
опрацювати та впровадити в хірургічну практику деякі нові принципові положення.
Пацієнти з пошкодженням внутрішньосерцевих структур, як правило потребують подальшого оперативного лікування в умовах
штучного кровообігу. Технологія штучного
кровообігу для кардіохірургів є базовою для
оперативних втручань, що проводяться, добре опрацьована, а ускладнення зведені до мінімуму. В той же час для хірурга практичної
ланки охорони здоров’я її застосування, в силу
об’єктивних і суб’єктивних обставин, є неможливою. Таке положення справ є безперечним
аргументом концентрації пацієнтів з пошкодженнями серця в спеціалізованих клініках,
переважно IV рівня акредитації.
Обладнання та техніка штучного кровообігу в наш час доведені до досконалості, а тому в умовах спеціалізованих кардіохірургічних
стаціонарів ризики його застосування зведені до мінімуму. Не зважаючи на грандіозні
успіхи кардіохірургії сьогодення, не можна не
вказати на обмежені можливості впровадження таких високоспеціалізованих технологій
в повсякденну практику загальнохірургічних
стаціонарів. З одного боку всіх постраждалих
з пораненнями не вдається концентрувати
в кардіохірургічній клініці, з іншого – відсутня можливість забезпечити спеціалістами та
обладнанням усі загальнохірургічні заклади.
Поранення міжпередсердної перетинки відноситься до достатньо частих пошкоджень
внутрішньосерцевих структур. Частіше воно
поєднується з пошкодженнями правого передKharkiv Surgical School
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сердя. За одночасного пошкодження порожнистих вен інтенсивність кровотечі та тампонада серця розвиваються надто швидко, що
рідко дозволяє довезти пацієнта з місця події
до стаціонару. Разом з тим невеликі поранення, тромбування зовнішньої рани, стискаюча
гематома зумовлюють досить тривале утримання показників гемодинаміки і надають
шанс для виконання своєчасної та адекватної
хірургічної корекції.
За травматичного поранення міжпередсердної перетинки спостерігається виражене
скидання артеріальної крові з лівого в праве
передсердя, що зумовлене градієнтом існуючого тиску цих камер серця, різним діаметром зовнішньої та внутрішньої ран серця,
пов’язаними з крововтратою еластичністю серцевого м’язу та кровонаповненням шлуночків
серця, збільшенням центрального венозного
тиску внаслідок тампонади серця. В окремих
випадках при значній легеневій гіпертензії та
серцевій недостатності при «затисканні» серця
можливим є скидання крові зправа – ліворуч.
Найбільшу діагностичну інформативність
має пряма інтраопераційна та черезстравохідна ехокардіографія, ознакою якої є перерва ехосигналу в повздовжній та поперечній
проекціях, що в окремих випадках дозволяє
до відкриття камер серця визначити розміри,
спрямованість та локалізацію внутрішньосерцевої рани.
Для локалізації поранення міжпередсердної
перетинки та однозначної трактовки хірургічної ситуації доцільним є визначення анатомічних варіантів поранень, які умовно відповідають класифікації аналогічної вродженої
вади серця.
Доцільно виділяти:
1) центральне поранення, нижнє, верхнє, заднє, множинне;
2) великі та малі дефекти;
3) поєднані з ушкодженнями правого та лівого передсердь, порожнистих вен, шлуночків
серця та клапанів.
Загальноприйнятим доступом для ліквідації
вродженого дефекту міжпередсердної перетинки є серединна стернотомія. У хірургії ж травматичного пошкодження внутрішньосерцевих
структур в гострому періоді травми, первинно
виконують стандартну лівобічну торакотомію.
Установлення показів до штучного кровообігу
та внутрішньосерцевих ревізій та зашивання
ран може виявитися поперечне розширення
торакотомної рани з пересіченням груднини.
Після зашивання зовнішньої рани серця порожнисті вени забирають в турнікети. Венозні
канюлі встановлюють таким чином: у верхню —
через праве вушко серця з наступним просуванням її в щілину над правим передсердям;
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у нижню — через сформований отвір в стінці
правого передсердя максимально наближений
до вустя вени, попередньо обшитий кисетним
швом. У висхідну аорту вводять артеріальну
канюлю, яка також фіксують кисетним швом.
Через кисетний шов виконують пункцію аорти
з можливістю виконання кардіоплегії та випускання повітря після завершення штучного
кровообігу.
Після налагодження штучного кровообігу
повздовжнім розрізом відкривають праве передсердя, ревізують цілісність міжпередсердної
перетинки, визначають розміри та локалізацію
травматичного дефекту з наступною його ліквідацією шляхом зашивання чи вшивання латки з перикарду або синтетичної тканини.
Передні травматичні пошкодження зашивають типово як і центральні, проте краї рани
зшивають з захватом безпосередньо за стінку
передсердя та прилеглу до неї висхідну частину
аорти (цей шов має важливе значення у зв’язку
з тим, що грубий захват тканин в цій зоні в подальшому може ускладнитися формуванням
аортопередсердної нориці).
Задній тип рани ліквідують зшиванням переднього її краю безпосередньо до стінки передсердя, відступаючи зпереду не менше 5 мм
від вустя легеневих вен.
Нижній тип травматичного дефекту потребує ретельності в формуванні швів таким чином, щоб не деформувати вустя порожнистої
вени та не перемістити його в ліве передсердя,
що загрожує розвитком важкої гіпоксемії.
Попередження повітряної емболії досягається вивільненням повітря через кардіоплегічну голку або через окремий прокол верхівки
серця: знімають турнікети з порожнистих вен,
розпочинають штучну вентиляцію легень, заповнюють камери серця кров’ю. Рану правого передсердя зашивають безперервним швом,
штучний кровообіг завершують, судини деканюлюють із зав’язуванням попередньо накладених кисетних швів.
Центральний травматичний дефект умовно
відповідає локалізації овального вікна, рідко
потребує розширення оперативного об’єму.
Зашивання рани можливе шляхом розширення зовнішньої рани або через додатковий
розріз правого передсердя в умовах штучного
кровообігу.
Слід зазначити, що нижній рановий дефект
потребує ретельного огляду вінцевого синусу
та вустя нижньої порожнистої вени. Такі пошкодження рідко супроводжуються дефіцитом тканин перетинки, а тому необхідність
вшивання латки з перикарду виникає рідко.
Разом з тим при рваних ранах перетинки, значній гематоми їх країв іноді виникає потреба
у викроєні конгруентного клаптя перикарду
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(його перед вшиванням обробляють розчином
формаліну) та його вшиванні по периметру рани, що дозволяє запобігти деформації близько
розміщених нижньої порожнистої вени чи вустя вінцевого синусу.
Такий анатомічний варіант поранення міжпередсердної перетинки може бути наслідком нанесення травмуючого удару ззаду через
стінку нижньої порожнистої вени, або зпереду
з пораненням передньої стінки передсердя, перетинки та нижньої порожнистої вени.
Оптимальним алгоритмом послідовності
зашивання рани нижньої порожнистої вени
є захват її на тасьму-трималку (бокове відтискання з огляду на важкодоступність та коротку доступну для маніпуляцій зону, обмежене), установка венозної канюлі нижче зони
поранення з її закріпленням кисетним швом,
верхню порожнисту вену канюлюють типово
через праве вушко серця, а зашивання дефекту
проводять вже в умовах штучного кровообігу.
На час встановлення венозної канюлі рану
нижньої порожнистої вени тимчасово затискають пальцем хірурга. Повне перетискання
нижньої порожнистої вени турнікетом суттєво
знижує об’єм поступаючої до правого серця
крові, не дозволяє досягти тимчасового адекватного гемостазу, а тому така тактика не може
вважатися оптимальною.
У деяких випадках за невеликих ранах вдається на тлі пальцевого притискання рани
вени накласти перший шов атравматичною
голкою,а потім поступово її зашити при постійній тракції лінії поранення в площині,
зручній для зашивання.
Поранення вустя вінцевого синусу потребує
після підключення апарату штучного кровообігу і канюляції його трубчастим обтюратором
наступного зшивання поранених країв (знадобиться 2-3 вузлових шва ниткою пролену
8/0-10/0).
Верхній травматичний дефект серцевої перетинки також може бути нанесений через передню поверхню правого передсердя та ззаду
через поранення верхньої порожнистої вени.
Така локалізація поранення в поєднанні з брадікардією дозволяє запідозрити ушкодження
синусового вузла та його відгалуджень.
Після тимчасового пальпаторного затискання рани епікардіально закріплюють електроди
та під’єднують їх до тимчасового електрокардіостимулятора. Відновлення адекватної заданої
частоти серцевих скорочень підтверджує наявність саме такої травми.
Через праве вушко серця або безпосередньо
через верхню порожнисту вену (кисетний шов
накладають вище зони поранення) вводять венозну канюлю та перетискають її турнікетом.
Після канюляції аорти, нижньої порожнистої
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вени, кардіоплегії зашивають рану як верхньої
порожнистої вени, так і інші дефекти міжпередсердної перетинки.
При такому пораненні серцевої перетинки та
при задньому його анатомічному варіанті можливе аномальне дренування правих легеневих вен безпосередньо в праве передсердя або
в верхню порожнисту вену.
При невеликих дефектах можливе їх зашивання, при великих дефектах, розчавленні травмуючим предметом та гематомі цієї зони для
запобігання деформації правих легеневих вен
доцільно використати перикардіальну латку.
При локалізації рани в передній частині
міжсерцевої перетинки переднім його краєм
є стінка передсердя та «внутрішньосерцево»
розташована стінка аорти. В таких випадках
можливе поранення аортального клапану, вінцевих (частіше правої) артерій. Відновити цілісність клапану та адекватний коронарний
кровотік з такого доступу неможливо.
При уточненні характеру поранення після
ліквідації рани міжпередсердної перетинки
визначають покази до аортотомії, відновлення цілісності клапану та коронарної артерії.
Більш складною виявляється ситуація, коли
цілісність вінцевої артерії судинним швом відновити не вдається, можливо виконання аортокоронарного шунтування одним шунтом пошкодженої артерії.
Економія часу та більша фізіологічність операції відновлення коронарного кровотоку може бути формування коронарного шунта. Після ліквідації всіх виявлених травматичних дефектів зашивають хірургічні рани для доступу
аорти та стінки правого передсердя.
Хірургічне лікування полягає в зашиванні
рани або її пластиці латкою із синтетичного
матеріалу в умовах штучного кровообігу. Лише
невеликі рани до 1,0 см можна зашити, проте
перевагу, особливо, за великих розмірів рани
слід надавати формуванням латки з її пришиванняи нитками етібонд 3/0–5/0 з двома голками та прокладками.
В якості хірургічного доступу можна використати зовнішню рану серця, частіше правий
або лівий шлуночок, або додатковий розріз
правого передсердя.
При пораненні серця з пошкодженням міжшлуночкової перетинки у одного пацієнта було
застосовано в якості доступу до міжшлуночкової перетинки реканалізованого вхідного каналу від предмету поранення в м’язі шлуночка.
Використання такого доступу, що розроблений
у клініці, дозволяє зменшити травматичність
операції за рахунок обмеження додаткового
розрізу передсердя або шлуночка.
Провідна система серця складається з синусно-передсердного вузла, міжвузлових шляхів,
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передсердно-шлуночкового вузла, передсердно-шлуночкового пучка (пучок Гіса) та його ніжки. Синусно-передсердний вузол – це
анатомічне угрупування високоспеціалізованих нервових клітин, які локалізовані в пограничній борозні в місці з’єднання верхньої
порожнистої вени та правого передсердя по
передньо-медіальній поверхні. Зовні вузол має
яйцеподібну форму з широким тілом та хвостом, який поступово звужується розмірами
15×5×1,5 мм.
При його пошкодженні або артерії, що його
живить (гілка правої або лівої коронарної артерії, яка проходить спереду та ззаду від верхньої
порожнистої вени) розвивається сино-атріальна блокада, що клінічно супроводжується зупинкою серця, повною відсутністю електричної активності міокарду передсердь.
На тлі поранення серця, що супроводжується
тампонадою та крововтратою, шоком, поранення такого типу, зазвичай, не встановлюються.
Пацієнтів, як правило, не вдається доставити в
клініку, летальність майже стовідсоткова.
Разом з тим поодинокі випадки госпіталізації таких постраждалих, наявність рани серця
в анатомічній зоні синусового вузла потребують професійних активних дій оперуючого
хірурга.
Це необхідно ще і тому, що може бути неповне пошкодження такого анатомічного утворення, вузол може стискатися гематомою або
при прошиванні рани серця. Єдиним виходом
з такої ситуації є інтраопераційна електрокардіостимуляція серця.
Слід пам’ятати, що після закритих травм
серця можуть мати місце численні контузії
лівого шлуночка, які проявляються не лише
формуванням верхівкової аневризми, але і осередками міомаляції (наприклад, в задній стінці лівого шлуночка).
Пацієнти після закритих травм серця також
можуть потребувати виконання оперативних
втручань в умовах штучного кровообігу. Досвід
оперативного лікування хворих з післятравматичними аневризмами серця дуже обмежений,
а питання визначення показів та термінів операції дискутабельні. Операція полягає в резекції аневризми лівого шлуночка з ревізією
мітрального клапану в умовах гіпотермічної
перфузії та преривної кров’яної кардіоплегії.
Можна стверджувати, що пацієнтам з післятравматичним дефектом міжшлуночкової перетинки (ДМШП) в мембранозній частині та
м’язовій частині розміром до 1,5-2,0 см доцільно виконувати пластику VSD латкою з аутоперикарду або синтетичного матеріалу.
При пошкодженнях клапанів серця внаслідок серцевої травми розвивається гостра клапанна недостатність з прогресуючою серце141
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вою недостатністю, що є обґрунтуванням до
корекції виявлених порушень. Операція може здійснюватися в два етапи, іноді в один
при сприятливій клінічній ситуації, своєчасній діагностиці та наявності організаційнохірургічних умов.
Пошкодження мітрального клапану є гострою травматичною вадою серця, яка характеризується порушеннями функції, що запирає
лівий передсердно-шлуночковий клапан, наявністю травматичних дефектів та регургітацією в ліве передсердя під час систоли шлуночка.
У хворих на травматичне пошкодження клапанів рідко виникає необхідність протезування (лише за умови розтрощення створок при
вогнепальних пораненнях). Частіше вдається
відновити цілісність його структур по лінії
пошкодження (переважно при колото-різаних
пораненнях). Враховуючи молодий вік більшості постраждалих структура клапану звичайно не змінена, що складає передумови для
клапан-зберігаючих операцій.
Разом з тим не виключається можливість пошкодження патологічно зміненого хронічним
захворюванням клапану, що є унікальними
спостереженнями.
Анатомічною умовою мітральної недостатності є травматичне розщеплення або пошкодження стулок клапану, в результаті чого клапан щільно не змикається і відбувається регургітація крові. Такі ж порушення мають місце
при пересіченні хорд та ушкодженні сосочкових м’язів. Іноді ці дефекти поєднуються.
При закритті пошкодженого мітрального
клапану внаслідок втрати його герметичності
лівий шлуночок в систолі викидає частину крові в ліве передсердя, потоки крові розділяються
в антеградному та ретроградному напрямах,
ліве передсердя перевантажується значним
об’ємом крові, а враховуючи гостроту розвитку
травматичної вади та відсутність адаптації до
такої регургітації створюються передумови до
розвитку гострої серцевої недостатності.
Хірургічна корекція спрямована на відновлення цілісноті пошкоджених структур, різні
види пластичних операцій і, в крайніх випадках, протезування клапану. У випадках розсічення опорного кільця клапану дефект ліквідують простим зшиванням по всій довжині
рани. При пошкодженнях стулок та хордально-сосочкових структур їх відновлюють разом
з можливою раною серцевого м’язу. На відміну
від мітральних пошкоджень, при пораненнях
аортального клапану необхідність його протезування виникає частіше.
Всього під нашим наглядом після пошкодження внутрішньосерцевих структур було 34
пацієнта. Постраждалим після колото-різаних
поранень серця було виконано наступні опе142

ративні втручання: пластика VSD – 4 (23,5 %),
зашивання VSD – 6 (35,3 %), ревізія і зашивання ран серця – 2 (11,8 %), пункція перикарду –
1 (5,9 %). Після вогнепального поранення серця 2 (11,8 %) пацієнти потребували видалення
сторонніх тіл з м’язової маси правого шлуночку. У 5 % хворих, що знаходились на лікуванні
у клініці Інституту, дефект міжшлуночкової
перетинки поєднувався з травматичною недостатністю мітрального клапану, що потребувало хірургічної корекції. Констриктивний
перикардит після поранення серця потребував
операції – перикардектомії. Закрита травма
серця сприяла формуванню аневризми лівого
шлуночка та травматичній недостатності трикуспідального клапану. Таким хворим виконано резекцію аневризми лівого шлуночка та
протезування трикуспідального клапану.
Слід вказати, що всі м’язові VSD з інтраопераційним розміром до 1,5 см, при дефектах
більш ніж 1,5 см та VSD мембранозної локалізації були зашиті. Віддалені результати лікування у всіх пацієнтів, що отримали спеціалізовану кардіохірургічну допомогу, були задовільненими.
Висновки
Таким чином, серцеві поранення є найбільш
розповсюдженими фатальними пошкодженнями мирного та військового часу. В минулому
такі травми неминуче приводили до летальних
наслідків.
Подрєз А. А. – завідувач кафедри госпітальної хірургії Харківського медичного інституту вперше в світі видалив кулю з серця
при його вогнепальному пораненні у молодої дівчини із сприятливим наслідком лікування. Тим самим він довів можливість виконання подібних операцій. Аналогічні операції хірургів інших країн впевнено довели,
що серцеві травми можна успішно оперувати
за умови дотримання чітких організаційних,
реанімаційних та хірургічних дій. За останнє сторіччя накопичено безліч фактів повернення до життя постраждалих з пошкодженнями серця.
Накопичений нами досвід свідчить про доцільність дотримання наступних рекомендацій та положень:
• при вогнепальних пораненнях серця, доцільно зашивати рани серця з використанням розвантажувальних та гемостатичних
швів на підкладках з синтетики, що підвищує їх надійність;
• найбільша смертність спостерігається у хворих з пошкодженням коронарних артерій,
їх перев’язування в дистальних відділах не
приводить до значимих змін;
Харківська хірургічна школа

№ 1(82) 2017

notes of medical practitioner

• кількість хворих, які потребують кардіохірургічної допомоги після поранень серця з пошкодженням внутрішньосерцевих
структур складає близько 80 %;
• пацієнтам з травматичним мембранозним
дефектом міжшлуночкової перетинки та
м’язовим більш ніж 1,5 см, доцільно виконувати пластику дефекту латкою.
Організація післяопераційного нагляду за
хворими, точна та своєчасна оцінка ефективності лікування, що проводиться, набувають
суттєвого значення і, по суті, визначають успіх
операції та позитивні наслідки лікування.
Роль хірургів та анестезіологів не повинна обмежуватися виконанням хірургічного втручання, бо ускладнення післяопераційного періоду
можуть бути більш серйозними та важливими
ніж сама операція.
Нову еру сучасної хірургії серця відкрили
операції, пов’язані з впровадженням в практику технології штучного кровообігу та можливістю внутрішньосерцевих маніпуляцій при
пошкодженнях глибинних серцевих структур.
Досвід таких хірургічних втручань незначний
навіть в потужних світових клініках.

Це дозволило визначити основні принципи
хірургічної доктрини при серцевих пораненнях:
• своєчасна доставка постраждалого в хірургічний стаціонар;
• попередні реанімаційні заходи в повному
обсязі, що спрямовані на усунення проявів
шоку та тампонади серця;
• обов’язкове термінове хірургічне втручання
за життєвих показів та ефективна реанімаційно-анестезіологічна підтримка;
• зашивання рани серця, надійна зупинка
кровотечі, купірування явищ тампонади та
крововтрати;
• інтраопераційна діагностика внутрішньосерцевих пошкоджень;
• хірургічна корекція внутрішньосерцевих
пошкоджень з використанням технології
штучного кровообігу;
• адекватна післяопераційна інтенсивна терапія.
Впровадження новітніх технологій в хірургію травми серця дозволяє оптимізувати результати лікування постраждалих та покращити якість їх життя в наступному.
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Резюме. В статье представлены результаты
оказания
специализированной
хирургической помощи пострадавшим с повреж-
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СОВРЕМЕННАЯ ДОКТРИНА
ХИРУРГИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ВНУТРИСЕРДЕЧНЫХ
СТРУКТУР
Д. П. Замятин

THE MODERN DOCTRINE
OF SURGERY DAMAGE
INTRACARDIAC
STRUCTURES
D. P. Zamiatin
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дениями внутрисердечных структур на основании опыта
клиники ГУ «Институт общей и неотложной хирургии
им. В. Т. Зайцева НАМН Украины» с использованием
современных технологий и методик. Сделаны выводы, что
применение новейших технологий в хирургию травмы сердца
позволяет оптимизовать результаты лечения пострадавших
и улучшить в дальнейшем качество их жизни.
Ключевые слова: внутрисердечные структуры, повреждения,
оперативное лечение.

Sammary. The article presents the results of providing specialized
surgical assistance to victims with injuries routine structures based
on the experience of clinic State institution «Zaycev V. T. Institute of
General fnd urgent Surgery National Academy of medical sciences of
Ukraine» with the use of modern technologies and methods. Findings
that the use of the newest technologies in surgery heart injury allows
optimizovat’ the results of treatment of victims and improve their
quality of life in the future.
Key words: intracardiac structure, damage, surgical treatment.
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Комп’ютерна програма для вульнерометрії
Резюме. Запропоновано спосіб точної оцінки планіметричних характеристик рани, який передбачає цифрове фотографування рани або відбитка з неї з нанесеною еталонною
шкалою, опрацювання отриманого зображення власною розробленою комп’ютерною програмою і подальше збереження
результатів у базі даних. Даний спосіб успішно апробовано
для визначення площі ран у пацієнтів з опіками, некротизуючим фасціїтом, для планування реконструктивних втручань.
Ключові слова: рана, вимірювання, комп’ютерна програма.

Вступ
Запровадження в Україні медичної реформи і нових моделей фінансування охорони
здоров’я вимагає застосування об’єктивних параметрів якості лікування та передбачає поступовий перехід до цифрового документообігу.
Площа, периметр, довжина й ширина є базовими планіметричними характеристиками
рани а їх хронологічна зміна віддзеркалює перебіг ранового процесу. У практичній хірургії
найчастіше використовуються приблизні способи визначення цих величин. Проте, у пластичній і реконструктивній хірургії, комбустіології, судовій медицині та при виконанні
наукових досліджень трапляються випадки,
коли необхідно об’єктивізувати й максимально
точно виконати планіметричні розрахунки [3].
Серед багатьох відомих методів площинної вульнерометрії, сьогодні заслуговують на
увагу способи дистанційного вимірювання та
електронного опрацювання отриманих даних
[3, 4, 5]. Зокрема, популярністю за кордоном
користуються цифрове фотографування рани з наступним автоматичним аналізом зображення за допомогою спеціально розроблених комп’ютерних програм (напр., Silhouette,
PictZar і ін.) [3, 4, 5]. Останні відсутні на вітчизняному ринку.
Мета роботи
Розробити та апробувати комп’ютерну програму для швидкого та точного способу оцінки
планіметричних характеристик рани, моніторингу процесу загоєння рани та зберігання
отриманих даних.
Матеріали та методи досліджень
Запропонований спосіб цифрової планіметричної вульнерометрії є аналогом відомих методів [1, 2] і складається з трьох послідовних етапів – отримання зображення рани у цифровому
форматі, його комп’ютерного опрацювання та
збереження результатів аналізу у базі даних.
Зображення рани отримували двома шляхами безконтактним або контактним:
Kharkiv Surgical School
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безконтактний метод – рану фотографували
цифровим апаратом, розташованим перпендикулярно до її поверхні, захоплюючи у кадр
нанесену поруч з раною лінійку-шкалу. Ділянку, що підлягала розрахунку, зосереджували у
центральній частині кадру, щоб вона займала
не більше 50 % його площі;
контактний метод – у випадку, якщо поверхня рани не була площинною – її контур переносили на стерильну прозору плівку
(напр., «Foliodrape», «Visitrak grid» та ін.), після
чого плівку сканували або фотографували на
фоні шкали-лінійки.
Отримане в електронному форматі зображення переносили у комп’ютер і аналізували
за допомогою власної розробленої програми
«Аналізатор рани» (розробник — Фармага Т. І.).
Результати досліджень та їх обговорення
Розроблено комп’ютерну програму дозволяє
аналізувати цифрові фотографії поверхні рани
у найчастіше вживаних форматах зображення
(*.bmp *.jpg *.jpeg *.png *.tif *.tiff). Вбудований
модуль програми передбачає калібрування
одиниці вимірювання (у мм або см) по шкалі
еталону зображення та маркування периметру
рани шляхом нанесення на зображенні полігонального контуру (рис. 1). Після виконання
зазначених дій програма автоматично обраховує площу рани, виводячи значення на екран
та записуючи у базу даних комп’ютера.
Окрема функція програми дозволяє формувати адаптований для друку протокол дослідження, який, при потребі, може бути долучений до медичної карти пацієнта. Крім зазначення розміру протокол дозволяє фіксувати
інші об’єктивні характеристики рани (дані цитологічного та мікробіологічного дослідження,
кислотності, характер виділень) та застосоване
місцеве лікування.
Усі внесені результати зберігаються в архіві програми. Це дозволяє формувати масиви
цифрових даних щодо динамічного перебігу
загоєння рани а також висвітлювати їх у вигляді графіка.
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Рис. 1. Цифрова фотографія рани із шкалою після опрацювання у комп’ютерній програмі «Аналізатор рани»
(©Фармага Т. І., 2016)

Для апробації запропонованого способу цифрової планіметричної вульнерометрії визначили площу, периметр, радіус, довжину й ширину стандартних геометричних фігур різних
розмірів і форм (коло, прямокутник, квадрат).
Отримані величини не відрізнялися від даних,
отриманих після розрахунків за загальновідомими геометричними формулами. На похибку,
яка варіювала в межах 1-3 % впливали неточне
позначення розміру одиниці на міліметровій
шкалі, відхилення фотоапарата від перпендикулярної осі більше, ніж на 15 градусів.
Можливість похибки вдалося нівелювати розташуванням зображення у центральній частині кадру, строго перпендикулярним розташуванням до поверхні зображення,
комп’ютерним опрацюванням зображення у
збільшеному масштабі, що уможливило коректне позначення одиниці виміру на лінійці-еталоні та детальніше маркування контурів зобра-

ження. Додатковим чинником, що спричиняв
похибку під час фотографування рани, була
не площинна форма поверхні рани, що хибно
проектувалася при її фотографуванні. У такому випадку точнішим виявився контактний
метод – первинне позначення контуру рани на
стерильній прозорій плівці, яка щільно прилягає до рани, з його наступним оцифруванням.
Після апробації способу на правильних геометричних фігурах та достатнього напрацюванням потрібних навичок, розпочали його
використання у клініці та в наукових розрахунках.
Зокрема, спосіб цифрової планіметричної
вульнерометрії використано для визначення
площі глибокого і поверхневого опіку у 15 пацієнтів після опіків, для визначення площі рани після перенесеного некротизуючого фасціїту та дослідження динаміки загоєння рани у 7
пацієнтів, трофічних виразок та ран гомілки й
ступні – у 6 пацієнтів.
Крім визначення розмірів рани, цифрова вульнерометрія виявилася придатною для
окремих етапів при плануванні реконструктивних операцій. Так, визначено площу дефекту м’яких тканин (реципієнтної ділянки),
основи експандера та динаміку нарощування
розмірів шкірного клаптя під час виконання
тканинної дермотензії у шістьох пацієнтів.
Висновок
Опрацьована комп’ютерна програма для
вульнерометрії дозволяє здійснювати швидке,
точне й безконтактне вимірювання площі рани, зберігати і опрацьовувати отримані дані і
може широко використовуватися у різних царинах хірургії для об’єктивного контролю за
параметрами загоєння рани.
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Резюме. Предложен способ точной оценки планиметрических характеристик раны, предусматривающий цифровое фотографирование раны или ее отпечатка с нанесенной эталонной шкалой, обработки полученного изображения собственной разработанной компьютерной программой и дальнейшее
сохранение результатов в базе данных. Данный способ успешно апробирован для определения площади ран у пациентов с
ожогами, некротизирующим фасциитом, для планирования
реконструктивных вмешательств.
Ключевые слова: рана, измерения, компьютерная программа.

Summary. It was elaborated the method for accurate assessment
of planimetric features of the wound. The method includes digital
photography of wound (or imprint of it) with reference scale, digital
image processing by own developed computer software and results
storage in a database. This method has been successfully tested to
determine the area of wounds in patients with burns, necrotizing fasciitis and for the planning of reconstructive surgery.
Key words: wound measurement, computer software.
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Современные возможности асептического
ведения послеродовых ран промежности
Резюме. В статье изучена возможность асептического ведения послеродовых травм промежности с помощью жидкого
пластыря. Под наблюдением находились 54 пациентки с разрывами промежности I степени. Метод асептического ведения
послеродовых ран промежности обладает высокой комплаентностью и может быть рекомендован родильницам с разрывами
промежности I степени.
Ключевые слова: послеродовая рана промежности, жидкий
пластырь, субъективная оценка, комплаентность.

Введение
Травматизм промежности родильниц и его
неблагоприятные последствия для организма
женщины остаются по-прежнему актуальной
проблемой современного акушерства [2, 11].
Даже усовершенствованный в последнее время алгоритм ведения родов не снижает его
уровень и, оставаясь высоким, он составляет
10,2–39,0 % [7].
Известно, что родовые пути женщины подвергаются значительному растяжению, вследствие чего возможны их повреждения, которые
могут носить поверхностный характер в виде
трещин и ссадин, бессимптомных и самостоятельно заживающих в первые дни послеродового периода, оставаясь нераспознанными, а
могут стать причиной серьезных осложнений,
влияющих на здоровье и качество жизни женщины [5, 6, 8]. Разрывы мягких тканей родовых
путей это входные ворота для проникновения
инфекции [4, 12], предрасполагают к развитию
функциональной недостаточности мышц тазового дна, приводя к развитию пролапса тазовых органов [3, 10].
Несмотря на многообразие методов и способов лечения ран промежности, частота неблагоприятных последствий в раннем и позднем
послеродовом периоде остается высокой, что
вызывает неудовлетворенность акушеров-гинекологов и побуждает к поиску новых путей
решения проблемы исходов заживления послеродовых ран промежности [9].
В связи с этим актуальным остается применение в послеродовом периоде препаратов,
оказывающих местное противовоспалительное действие, способствующее быстрому заживлению послеродовых травм, профилактике развития инфекционных заболеваний и
уменьшению болезненных проявлений. Однако специфическая локализация раны делает
невозможным наложение асептической повязки или повязки с каким-либо лекарственным
средством. Кроме того, послеродовые выделения очень быстро «смывают» препараты, нанесенные на промежность. Одним из перспек148

тивных направлений современной хирургии
является применение в клинической практике жидкого пластыря «Пластоспрея», обеспечивающего асептическое течение процессов
заживления ран. В настоящее время жидкий
пластырь, в состав которого входят акрилововый кополимер (4 %), этиленацитат (42,98 %),
тертраметилтиурамдисульфат (0,02 %) и диметиловый эфир (53 %) называют «искусственной
кожей».
Цель исследования
Изучить возможность асептического ведения послеродовых травм промежности с помощью жидкого пластыря «Пластоспрей».
Материалы и методы исследований
Под наблюдением находились 54 родильницы с разрывами промежности I степени. Независимо от паритета родов пациентки были распределены на две группы: в I группу вошли 27
женщин, у которых применяли асептический
жидкий пластырь для заживления раны промежности в послеродовом периоде; II группу
составили 27 родильниц, ведение которых осуществлялось согласно действующим клиническим протоколам.
Оценка субъективных симптомов (жалобы
на боли в области промежности, дискомфорт,
жжение, зуд во влагалище и в области вульвы)
проводилась с помощью Шкалы субъективной оценки выраженности болезненности в
промежности в течение первых трех суток послеродового периода [1]. Состояние, которое
не ограничивало физической активности и не
вызывало никакого дискомфорта или только
легкие неприятные ощущения в промежности,
оценивалось в 1–3 балла; 4-6 баллов – состояние, незначительно ограничивающее активность (самообслуживание сохранено в полном
объеме) и вызывающее умеренные неприятные
ощущения в промежности; оценка 7–10 баллов
была выставлена при наличии жалоб на выраженную болезненность в области промежноХарківська хірургічна школа
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сти и значительное ограничение физической
активности.
Перед применением «Пластоспрея» проводилось очищение и осушение поверхности
промежности, а во влагалище вводился марлевый тампон. Распыление спрея осуществлялось на расстоянии 15-20 см от поврежденной
промежности таким образом, чтобы он полностью покрывал рану и образовывал защитную
пленку. Процедура трижды повторялась после
высыхания предыдущего слоя, что гарантировало лучшее покрытие пораженного участка. Время высыхания слоя варьровало от 20
до 40 с, что не затрудняло работу персонала.
Жидкий пластырь формирует на поврежденной коже тонкую, эластичную, липкую и прозрачную пленку, надежно защищающую рану
от инфекции.
Результаты исследований и их обсуждение
Средний возраст женщин обеих групп составил (26,0±3,7) лет. По паритету достоверных
отличий среди групп не было. Общая продолжительность родов у первородящих пациенток
варьировала от 3,5 до 12 ч, у повторнородящих
– от 5 до 10 ч. Средний вес новорожденных от
матерей I группы составил (3272,2±125,3) г, II
группы – (3358,3±185,4) г (р>0,5).
Сравнительный анализ субъективных симптомов (жалобы на боли в промежности, дискомфорт, жжение, зуд во влагалище и области
вульвы) в первые сутки пуэрперия показал, что
выраженные болевые и неприятные ощущения
в области разрывов, ограничивающие физическую активность (интенсивность по шкале

субъективной оценки 7–10 баллов), испытывали 4 (14,8 %) родильницы I группы и 9 (33,3 %)
— II группы (р<0,05) (рис.).
Женщинам II группы доставляла значительные неудобства необходимость частой обработки швов.
Около половины пациенток I группы (48,2 %)
и большинство II группы (55,6 %) отмечали
умеренные дискомфорт и болезненные ощущения в области промежности, соответствующие
4–6 баллам.
Важно отметить, что более трети (10–37,0 %)
родильниц I группы оценивали свое состояние
в 1–3 балла, т. е. не испытывали никаких ощущений или только легкие неприятные ощущения в промежности, не ограничивающие
физической активности, тогда как при стандартном ведении послеродовых ран промежности (II группа) легкие неприятные ощущения
наблюдались только у 3 (11,12 %) женщин, что
в 3,3 раза реже относительно I группы (р<0,5).
К третьим суткам послеродового периода все
(100,0 %) женщины I группы не предъявляли
жалоб на боли и жжение в области половых
органов и промежности, не испытывали дискомфорт и ограничение физической активности. Все пациентки этой группы отметили
высокую комплаентность жидкого пластыря,
который позволял осуществлять ежедневные
гигиенические процедуры без последующих
дополнительных обработок швов.
Выводы
1. Метод ведения послеродовых ран промежности с использованием жидкого пластыря
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Рис. Распределение родильниц по шкале субъективной оценки болезненности в области послеродовой раны
промежности
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«Пластоспрей» позволяет в 2,3 раза снизить частоту субъективных симптомов, обладает более высокой комплаентностью по сравнению
с традиционными методами обработки швов
и не ограничивает раннюю выписку родильниц из акушерского стационара.

2. Жидкий антисептик необходимо рекомендовать женщинам с разрывами промежности I ст.
3. Использование «Пластоспрея» при разрывах II-III ст. логически и патогенетически
обосновано, однако требует дополнительного
исследования.
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Резюме. У статті вивчена можливість асептичного ведення післяпологових травм промежини за допомогою рідкого
пластиру. Під спостереженням знаходилися 54 пацієнтки з
розривами промежини I ступеня. Метод асептичного ведення
післяпологових ран промежини має високу комплаентность і
може бути рекомендований породіллям з розривами промежини I ступеня.
Ключові слова: післяпологова рана промежини, рідкий пластир, суб’єктивна оцінка, комплаєнтність.

Summary. The paper studied the possibility of conducting of an
aseptic obstetric perineal trauma with liquid plaster. The study included 54 patients with perineal I degree. Aseptic method of doing
postpartum perineal wounds has a high compliance and can be recommended with childbirth perineal I degree.
Key words: postpartum perineal wound liquid plaster, subjective evaluation, compliance.
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ГОСТРИЙ ДИВЕРТИКУЛІТ ТОВСТОЇ КИШКИ –
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ТАКТИКА ХІРУРГІЧНОГО
ЛІКУВАННЯ
Резюме. Гострий дивертикуліт товстої кишки (ГДТК) – хірургічна патологія, захворюваність на яку неухильно зростає.
Мета дослідження – узагальнити досвід клініки в контексті
визначення диференційованої тактики лікування хворих на
ГДТК. Ретроспективним дослідженням охоплено 130 хворих
на ГДТК.Незначно переважали жінки (53,8 %). Вік пацієнтів
знаходився в межах 54-78 років (середній – 68,2±7,1). Операцію
типу Гартмана виконано ургентно 10,8 % хворим (післяопераційна летальність – 28,6 %). У більшості випадків перитоніт
був дифузним. Релапаротомії виконано при прогресуванні фекального та розвитку третинного перитоніту. Малоінвазійне
лікування ускладнень ГДТК застосовано 2 хворим. Консервативне лікування (антибактерійна, детоксикаційна терапія,
Салофальк 500 мг двічі в день) 114 пацієнтів з неускладненим перебігом ГДТК призвело до поступового покращення.
Середній ліжкодень склав 10,7-13,8. Причиною смерті була
поліорганна недостатність, особливо при появі третинного
перитоніту. Після виписки пацієнтам рекомендовано прийом
Салофальку 500 мг двічі в день упродовж 3 наступних місяців.
Ключові слова: гострий дивертикуліт товстої кишки, консервативне лікування, операційне лікування, третинний перитоніт.

Вступ
Гострий дивертикуліт товстої кишки (ГДТК)
– гостра абдомінальна хірургічна патологія, захворюваність на яку неухильно зростає упродовж останніх десятиріч [1, 5, 8]. Причину цього клініцисти вбачають у збільшенні кількості
осіб похилого та старечого віку в загальній популяції населення, передовсім економічно розвинених країн, поширеність дивертикульозу
товстої кишки серед яких є на високому рівні
[9]. Виникнення несправжніх дивертикулів в
місцях проходження через м’язовий шар прямих судин відбувається внаслідок інволютивних змін м’язові-сполучнотканинних структур
кишки, сегментарної інтралюменальної гіпертензії, що обумовлено недостатнім споживанням їжі, багатої на клітковину, ожиріння, генетичної схильності тощо [4].
Основою патогенезу ГДТК є гостре запалення дивертикула, спричинене відлежком від
копроліту з інвазією патогенної мікрофлори,
передовсім анаеробної [2]. У рідкісних випадках може наступити спонтанний абортивний
перебіг ГДТК завдяки експульсії копроліту з
запаленого дивертикула у просвіт кишки під
тиском гнійного ексудату. Однак у переважній більшості хворих запальний процес захоплюєсуміжні до первинного вогнища ділянки
товстої кишки, що визначаєпояву клінічних
проявів ГДТК.У зв’язку з переважаючим ураженням гострим дивертикулітом лівих відділів товстої кишки, проявами захворювання
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здебільшого є біль у лівому фланзі живота,
затримка випорожнень, лихоманка і дрощі, загальне недомагання [10]. При об’єктивному обстеженні виявляють локальну болючість при
пальпації, захисне напруження м’язів, що схоже на «лівобічний гострий апендицит» [10].
Своєчасне комплексне консервативне лікування переважно призводить до затихання запалення і поступового відновлення моторики
кишки [1, 6].
Однак у частини пацієнтів виникають
ускладнення захворювання, як правило, обумовлені перфорацією запаленого дивертикула у черевну порожнину або заочеревинний
простір: абсцес/флегмона мезосигми і/або ретроперитонеальної клітковини, гнійний або
фекальний перитоніт, які визначають необхідність виконання невідкладного операційного
втручання [3].
На сторінках спеціалізованих періодичних
видань та хірургічних форумах триває дискусія
клініцистів щодо класифікації ГДТК, тактики
консервативного і операційного лікування.
Мета досліджень
Узагальнити досвід клініки в контексті визначення диференційованої тактики консервативного і операційного лікування хворих на ГДТК.
Матеріали та методи досліджень
Ретроспективним дослідженням охоплено
130 хворих на ГДТК, які пройшли лікування
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в клініці на базі 1 та 3 хірургічних відділень
КМКЛШМД м. Львова у 2011-2015 роках. Незначно переважали жінки – 70 (53,8 %). Вік
пацієнтів знаходився в межах 54-78 років (середній – 68,2±7,1). Абсолютна більшість хворих була госпіталізованою за скеруваннями
лікарів швидкої медичної допомоги (93,3 %),
решта пацієнтів безпосередньо звернулась за
допомогою в приймальне відділення лікарні.
В анамнезі 23 хворих (17,7 %) відзначили попередні госпіталізації з приводуГДТК, під час
яких дивертикульоз та дивертикуліт було верифіковано ендоскопічними та променевими
способами.Протягом 1-ї доби від початку захворювання госпіталізовано 71,8 % пацієнтів,
2-ї, 3-ї, 4-ї і більше діб, відповідно, 14,4, 6,2 і
7,6 % хворих. Затримка у зверненні за допомогою була характерною для хворих із рецидивуючим перебігом ГДТК та спробами самолікування. Більшість пацієнтів (81,3 %) відзначила
супутні захворювання: переважно есенціальну
артерійну гіпертензію, ішемічну хворобу серця, цукровий діабет 2-го типу.
Характерними скаргами були: гострий біль
постійного характеру у лівій половині живота, затримка випорожнень, підвищення температури до фебрильних значень, дрощі. Під
час об’єктивного обстеження виявляли сухий,
обкладений нальотом язик, тахікардію, болючість та захисне напруження м’язів у лівій пахвинній ділянці. У 10 госпіталізованих із першим приступом захворювання діагностовано
«гострий живіт», свідченням якого були різко
позитивні симптоми подразнення очеревини
у лівій половині живота та гіпогастральній ділянці. Типовими змінами у результатах лабораторних досліджень були лейкоцитоз (від 9,8
до 24,5×109/л) та зрушення у лейкоцитарній
формулі вліво за рахунок збільшення кількості паличкоядерних нейтрофілів (від 8 до 13
у полі зору). Оглядова рентгеноскопія живота
у 42 пацієнтів (32,3 %) виявила поодинокі рівні
рідини у правих відділах ободової кишки. Наявність «вільного газу» під діафрагмою констатовано в 6 (4,6 %) хворих. Ультрасонографічно
при неускладненому перебігу захворювання
виявляли сегмент лівої половини товстої кишки з потовщеною стінкою та звуженням його
просвіту, набряк і смугастий вигляд параколярної клітковини. Комп’ютерну томографію
застосовували перед виконанням інвазійних
маніпуляцій (пункції та дренування параколярних абсцесів під контролем ультрасонографії, лапаротомії у пацієнтів із ускладненим
перебігом ГДТК). Абсцеси розміром до 5 см
у діаметрі виявлено у 2 хворих, більше 5 см
у діаметрі – у 4. Здуті, наповнені рідким вмістом кишки, різко потовщена товста кишка та
її брижа, набряк і неоднорідність клітковини
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заочеревинного простору та ексудат у черевній порожнині інтегрально свідчили про наявність розповсюдженого перитоніту як ускладнення ГДТК.
Від моменту поміщення в клініку пацієнтам
із неускладненим перебігом ГДТК призначали
комплексне консервативне лікування: антибіотики груп пеніцилінів або фторхінолонів
у поєднанні з нітроімідазолами, Салофальк
(месалазин) 500 мг двічі в день протягом
10 днів у формі таблеток або гранул, інфузійну
детоксикаційну терапію.
Малоінвазійне лікування ускладнень ГДТК
застосовано 2 хворим із абсцесами розміром до
5 см у діаметрі, розташованими з передньо-латерального боку від кишки – пункцією отримано від 6 до 27 мл сіро-зеленого гною, після
аспірації якого у порожнину абсцесу вводили
дренаж типу «pigtail». У подальшому виконували щоденне дозоване промивання порожнини
розчинами антисептиків. Дренаж видаляли за
умов покращання загального стану хворого,
відновлення моторики кишки, нормалізації
лабораторних показників, незначної кількості
виділень серозного характеру.
Лапаротомію у невідкладному порядку виконано 14 хворим (10,8 %), з них 4 – з абсцесами більше 5 см у діаметрі, розташованими глибоко, задньо-медіально від кишки, що
створювало високий ризик ушкоджень суміжних анатомічних структур під час їх пункцїї
грубою голкою. У решти 10 пацієнтів перитоніт мав дифузний характер, з них у 6 – фібринозно-гнійний, в 4 – каловий. Усім виконано
операцію типу Гартмана – резекцію товстої
кишки до меж макроскопово незміненої стінки органа. Хірургічне втручання завершували
лаважем черевної порожнини та її дренуванням. Бактеріологічний посів ексудату у переважнійбільшості випадків виявляв E.coli та
Proteus vulgaris. Усіх оперованих було поміщено
для подальшого лікування та моніторингу вітальних функцій у відділення анестезіології
та інтенсивної терапії. Перфораційні отвори в
кишці діаметром від 2х3 мм до 1х1,5 см виявлено у всіх операційних препаратах.
Результати досліджень та їх обговорення
Застосовано комплексне консервативне лікування 114 пацієнтів із неускладненим перебігом ГДТК призвело до поступового покращення – стихання спонтанного болю та
болю при пальпації, нормалізації температури та лабораторних параметрів. Ощадлива дієта, яка полягала у частому споживаннірідкої
їжі, сприяла відновленню моторики кишки та
зменшенню загальної слабості. Ускладнень від
лікування не було. Середній ліжкодень упродовж періоду дослідження знаходився у межах
Харківська хірургічна школа
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10,7-13,8. Усіх хворих виписано у задовільному
стані. Після виписки пацієнтам рекомендовано прийом Салофальку 500 мг двічі на день
протягом 10 днів упродовж трьох наступних
місяців та спостереження гастроентеролога
та хірурга.
Ускладнень та летальних випадків мало інвазійного-пункційного способу хірургічного
лікування хворих із невеликими параколярними абсцесами не відзначено.
Серед 14 хворих, яким виконано операцію
типу Гартмана, померло 4 (післяопераційна летальність – 28,6 %), з них – 3 – з каловим і 1 –
гнійно-фібринозним перитонітом. Релапаротомії виконано усім оперованим із фекальним
перитонітом у зв’язку з його прогресуванням
та розвитком ознак третинного перитоніту,про
що свідчила поява в ексудаті з черевної порожнини нозокоміальної мультирезистентної
мікрофлори, передовсім Pseudomonas aeruginosa
та грибів Candida. Причиною смерті стала поліорганна недостатність, як прояв абдомінального сепсису.
Асимптомний перебіг дивертикульозу товстої кишки, згідно епідеміологічних досліджень, притаманний більшості (80 %) спостережень [4]. У решти випадків виникає симптомна дивертикулярна хвороба, найчастішим
проявом якої є гострий дивертикуліт товстої
кишки – одне з небагатьох захворювань в ургентній абдомінальній хірургії з післяопераційною летальністю, яка сягає 10-30 % [3, 6].
Абсолютна кількість госпіталізованих із ГДТК
має чітку тенденцію до зростання. Так, якщо
у 2011 р. у клініку було поміщено 21 пацієнта
з ГДТК, то у 2015 р. – 43. Рецидивуючий характер захворювання, який відзначено у 17,7 %
пролікованих у клініці пацієнтів, мав помітно
більш легкий перебігі швидке одужання. Поясненням цьому, на думку клініцистів, є поступовий розвиток у стінці кишки еластозу,
фіброзу та склерозу, які стають перешкодою
для прогресування запально-деструктивного
процесу та перфорації дивертикула [6, 9]. Тому ймовірність появи ускладнень ГДТК, відтак необхідності застосування невідкладного
операційного втручання, є найвищою під час
першого приступу захворювання.Примітно,
що всі 16 оперованих нами пацієнтів із ускладненнями ГДТК відзначили появу захворювання вперше. У зв’язку з цим, у клініці надаємо
особливого значення комплексному консервативному лікуванню саме пацієнтів із першим
приступом ГДТК. На хірургічних форумах та
у спеціальній літературі триває дискусія щодо ефективності та доцільності антибіотикотерапії, застосування нестероїдних протизапальних препаратів у хворих із неускладненим
перебігом ГДТК [2, 7]. Отримані нами дані доKharkiv Surgical School
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вели ефективність антибіотикотерапії у 114 пацієнтів із неускладненим перебігом ГДТК та,
особливо, застосування Салофальку (месалазину), у досягненні поступового регресу запального процесу в товстій кишці. Висока, як
відомо,тропність дії Салофальку (месалазину)
до кишкової стінки та виражена протизапальна активність обумовлюють ефективність його
застосування у хворих на ГДТК. Пролонговане
призначення Салофальку (впродовж 3 місяців
після виписки з стаціонару) доцільне з огляду на повільне регресування запальних змін у
стінці товстої кишки, про що свідчать дані ультрасонографічного моніторингу, та для попередження виникнення рецидиву захворювання.
Черезшкірна пункція та дренування невеликих гнійних скупчень у параколярному просторі є доцільною з огляду на її малоінвазивність, однак може ускладнитись виникненням
колокутанної нориці у випадку великої за розміром перфорації дивертикула. Операцією вибору у хворих із гнійно-септичними ускладненнями ГДТК вважаємо обструктивну резекцію. Виконання первинно-відновних втручань
навіть із формуванням протективної колостомирозцінюємо занадто ризикованим із огляду
на високий ризик неспроможності швів анастомозу в умовах вторинного гнійного та, особливо, калового перитоніту. Розвиток третинного перитоніту, сепсису у цих хворих, згідно
результатів дослідження, можна трактувати як
додатковий аргументу користь обраної в клініці етапної тактики хірургічного лікування.
Дотепер хірургічна клініка не має дієвої, загальновизнаної класифікації ГДТК. Найбільш
відомою та розповсюдженою залишається класифікація, запропонована E.J.Hincheyу 1979 році
[3], згідно якої1-ій стадії відповідає параколярний
абсцес або флегмона, 2-й – тазовий інтраабдомінальний або заочеревинний абсцес, 3-й – генералізований гнійний перитоніт, 4-й – генералізований каловий перитоніт. Фактично класифікація охоплює винятково ускладнені випадки
дивертикулярної хворобита здебільшого може
бути використана тільки після виконання операції. Натомість хворіз неускладненим перебігом
ГДТК,ліковані консервативно, яких у проведеному нами дослідженні була переважна більшість –
87,7 %, у наведеній класифікації не є врахованими, що слід вважати неправильним. Класифікація E.J.Hinchey також не охоплює хронічного
рецидивуючого дивертикуліту товстої кишки.
Саме тому з’являються класифікації, які побудовані на даних КТ живота, що усувають згаданий недолік [9]. Однак у країнах, які розвиваються, зокрема Україні, доступність КТ-обстеження
є обмеженою, відтак у значної частини хворих на
ГДТК вона не може бути застосованою. Отож,
вітчизняна хірургія потребує опрацювання про153
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міжної класифікації гострого та хронічного дивертикуліту товстої кишки, основаної на даних
УЗД, яке на сьогодні є загальнодоступним. Таким чином, стануть можливими об’єктивізоване
визначення тактики й стратегії стаціонарного та
амбулаторного лікування цих хворих та прогнозування його результату.
Висновки
Гострий дивертикуліт товстої кишки – гостра абдомінальна патологія з чіткою тенденцією до кількісного зростання.

У більшості випадків гострий дивертикуліт
товстої кишки має неускладнений перебіг.
Гнійно-септичні ускладнення гострого дивертикуліту товстої кишки найчастіше виникають під час першого приступу захворювання.
Операцією вибору у хворих із нагнійними
ускладненнями гострого дивертикуліту товстої кишки є операція типу Гартмана.
Причиною післяопераційної летальності є
поліорганна недостатність як прояв сепсису,
особливо при появі третинного перитоніту.
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Резюме. Острый дивертикулит толстой кишки (ОДТК) хирургическая патология, заболеваемость которой неуклонно растет. Цель исследования — обобщить опыт клиники
в определении дифференцированной тактики лечения больных
ОДТК. Ретроспективным исследованиям охвачено 130 больных ОДТК. Незначительно преобладали женщины (53,8 %).
Возраст пациентов находился в пределах 54-78 лет (средний — 68,2±7,1). Операцию типа Гартмана выполнено неотложно 10,8 % больным (послеоперационная летальность — 28,6 %).
В большинстве случаев перитонит был диффузным. Релапаротомии выполнено при прогрессировании фекального и развитии третичного перитонита. Малоинвазийное лечение осложнений ОДТК применено 2 больным. Консервативное лечение
(антибактериальная, детоксикационная терапия, Салофальк
500 мг дважды в день) 114 пациентов с неосложненным течением ОДТК привело к постепенному улучшению. Средний
койкодень составил 10,7-13,8. Причиной смерти была полиорганная недостаточность, особенно при третичном перитоните.
После выписки пациентам рекомендуется прием Салофалька
500 мг дважды в день в течение 3 последующих месяцев.
Ключевые слова: острый дивертикулит толстой кишки, консервативное лечение, операционное лечение, третичный перитонит.

Острый дивертикулит
толстой кишки –
дифференцированная
тактика
хирургического
лечения
Б. О. Матвийчук,
С. Л. Рачкевич,
О. Б. Матвийчук,
І. А. Ретвинский,
М. Р. Кавка

ACUTE DIVERTICULITIS
OF LARGE BOWEL –
DIFFERENTIAL TACTIC
OF SURGICAL TREATMENT
B. O. Matviychuk,
S. L. Rachkevych,
O. В. Matviychuk,
I. A. Retvynsky,
M. R. Kavka

Kharkiv Surgical School

Summary. Acute diverticulitis of the colon (ADC) is the surgical
pathology, the incidence of which is steadily increasing. Aim of the
study: to summarize the experience of the clinic in the context of determining tactics of differentiated treatment of ADC. Retrospective
study enrolled 130 patients with ADC. Women had slightly prevailed
(53,8 %). The age of patients was within 54-78 (mean — 68,2±7,1).
Hartman’soperation was performed in emergency manner in 10,8 %
patients (postoperative mortality – 28,6 %). In majority of cases,
peritonitis was diffuse. Relaparotomy was done in case of progression
of fecal and development of tertiary peritonitis. Mini-invasive treatment of ADC’s complications was chosen in 2 patients. Conservative
treatment (antibacterial, detoxification therapy, Salofalk 500mg twice
a day) of 114 patients with uncomplicated ADCled to gradual improvement. Average hospital stayequalled 10,7-13,8. Multiple organ
failure was the main cause of death, especially with the development
of tertiary peritonitis. After discharge, patients were recommended to
receive Salofalk 500 mg twice a day for 3 following months.
Key words: acute diverticulitis of the colon, conservative treatment,
operative treatment, tertiary peritonitis.
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значення локального фібринолізу
у хворих літнього та старечого віку
із ГОСТРОКРОВОТОЧИВими ВИРАЗКовоерозивними ДУОДЕНАЛЬНими
ушкодженями слизової ЗАЛЕЖНО
ВІД ТИПУ ВИРАЗКИ
Резюме. В експерименті досліджено динаміку показників
фібринолітичної активності слизової оболонки обох стінок
дванадцятипалої кишки в осіб, старше 60 років, із гострокровоточивою дуоденальною виразкою, враховуючи тип виразки.
Ключові слова: гострокровоточива дуоденальна виразка, локальний фібриноліз, «застарілий» та «старечий» типи виразок.

Вступ
При аналізі огляду літератури відмічено провідну роль фібринолітичної та протеолітичної
активності у виникненні гострокровоточивої
дуоденальної виразки (ГДВ), оскільки їх динамічний стан суттєво впливає на клінічний
перебіг захворювання, ефективність гемостазу, як ендоскопічного так і з використанням
способів локального гемостазу, виникнення
післяопераційних ускладнень [1, 3]. Виникнення гострої дуоденальної кровотечі (ГДК)
призводить до активації локальних проявів фібринолітичної та протеолітичної активності не
тільки в ділянці виразки, а також у слизовій
оболонці передньої та задньої стінок дванадцятипалої кишки (ДПК) [2, 5, 7]. Особливістю
перебігу ГДВ у хворих старше за 60 років полягає у наявності двох типів виразок — «застарілих» та «старечих». «Застаріла» виразка
виникає у хворих до 60 років , «стареча» після
60 років . Для «застарілого» типу виразки інфікування H. pylori та кислотний фактор відіграють вагому патогенетичну роль, при «старечій» їх роль незначна, що слід враховувати
при виборі консервативного та оперативного
лікування [4, 6, 8].
Мета досліджень
Дослідити динаміку показників фібринолітичної активності слизової оболонки обох
стінок ДПК в осіб, літнього та старечого віку, із
гострокровоточивою дуоденальною виразкою,
враховуючи тип виразки.
Матеріали та методи досліджень
З метою з’ясування ролі місцевих процесів у
патогенезі виникнення кровотечі досліджували локальний фібриноліз слизової оболонки
ДПК у хворих старше за 60 років із гострокровоточивою дуоденальною виразкою, враховуючи тип виразки. Для цього досліджували
слизову передньої та задньої стінок цибулини
дванадцятипалої кишки. Забір матеріалу про156

водили під час ендоскопічних досліджень та
оперативних втручань. Далі наважки слизової
оболонки гомогенізовували в боратному буфері та визначали фібринолітичну активність за
методикою О. Л. Кухарчука (1996) із використанням реактивів фірми «Simko Ltd.» (м. Львів,
Україна).
Показники локального фібринолізу досліджували в осіб із виразковою хворобою ДПК
у стадії загострення (контрольна група —
14 хворих) та в різні терміни після виникнення
ГДК — 49 хворих (1 доба, 2–4 доби, 5–8 діб) із
врахуванням типу виразок.
Результати дослідження та їх обговорення
Наведені результати дослідження в таблиці
1 свідчать, що динаміка показників сумарної
фібринолітичної активності (СФА) слизової
оболонки ДПК в обох підгрупах є подібною, за
винятком того, що показники підгрупи осіб із
«старечим» типом виразки вищі.
Так на першу добу активність вірогідно зростає, більше ніж у 2 рази, в обох стінках кишки, обох дослідних підгрупах. На 2–4-ту доби,
у підгрупі пацієнтів із «застарілим» типом виразки, активність передньої стінки продовжує
вірогідно зростати, а задньої — знижується.
У підгрупі пацієнтів із «старечим» типом виразки, СФА слизової оболонки на 2-4-ту доби,
вірогідно контролю знижується в обох стінках
кишки. На 5–8-му доби СФА слизової оболонки ДПК знижується в обох підгрупах, в обох
стінках кишки. Пік СФА слизової оболонки
передньої стінки в пацієнтів із «застарілим»
типом виразки припадає на 2–4-ту доби, а задньої стінки — на першу добу.
Найвищий показник СФА передньої та задньої стінок ДПК в осіб із «старечим» типом
виразки припадає на першу добу. Динаміка
зниження показників СФА слизової оболонки
ДПК до 8-ї доби, після виникнення ГДК, у підгрупі осіб із «старечим» типом виразки набагато повільніше, ніж в осіб із «застарілим» типом
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Таблиця 1

Стінка
ДПК

Тип
виразки

Передня

«застаріла»

Задня

Сумарна фібринолітична активність слизової оболонки передньої та задньої стінок дванадцятипалої кишки в пацієнтів
із гострокровоточивою дуоденальною виразкою в залежності від типу виразки,
у різні терміни спостереження (М±m), Е440/мг/год

«застаріла»

«стареча»

«стареча»

Контроль,
n=14
123,26± 9,05

87,54± 5,69

1-ша доба
255,47± 30,89, n=9, p<0,01
328,16± 33,54, n=7, p<0,001
197,85± 26,81, n=9, p<0,01
243,07± 26,05, n=7, p<0,001

Термін після ГДК
2-4-та доби
284,97± 24,74 n=11, p>0,05
p1<0,001
318,69± 35,75 n=9, p>0,05
p1<0,001
185,12± 23,68 n=11, p>0,05
p1<0,01
202,62± 26,43 n=9, p>0,05
p1<0,01

5-8-ма доби
146,64± 31,41 n=7, p<0,05
p1>0,05
258,39± 67,6 n=6, p>0,05
p1>0,05
94,37± 11,81 n=7, p<0,05 p1>0,05
178,3± 46,08 n=6, p>0,05
p1>0,05

Примітки: n – кількість спостережень; p – у порівнянні з попереднім показником; p1 – у порівнянні
з контролем відповідної стінки

виразки. Це пояснює більш тяжкий перебіг
ГДК в осіб із «старечим» типом виразки, ніж в
осіб із «застарілим» типом виразки.
Аналізуючи отримані результати динаміки СФА залежно від стінок ДПК та типу виразки слід відмітити наступне. Пік СФА задньої стінки припадає в терміни до першої
доби після виникнення кровотечі, причому
показники в осіб із «старечим» типом виразки вищі. Це може свідчити про поважчення
перебігу ГДК на тлі високої активності фібринолізу. Останнє підкреслює роль локального
фібринолізу задньої стінки у виникненні ГДК,
що відбувається на тлі загострення запального процесу. Посилене виділення гістаміну та
утворення біологічно активних пептидів при
активації фібринолізу посилює процеси дегенерації, катаболізму, патологічного розширення капілярів, лізису тромбів, що сприяє
виникненню рецидиву кровотечі. Зниження
СФА не є стрімким, а залишається на високих цифрах у терміни до 4 діб. Патогенетична
роль локального фібринолізу слизової оболонки передньої стінки ДПК дещо інша. Виникнення кровотечі не призводить до зниження
активності, а навпаки, стимулює зростання,
чому сприяє підвищення кровотоку в слизовій
оболонці передньої стінки, безпосереднє прилягання слизової оболонки передньої стінки
до виразкового інфільтрату з локалізацією по
задній стінці ДПК. Таким чином, локальна
фібринолітична активність слизової оболонки
цибулини ДПК відіграє активну роль у виникненні та важкості перебігу ГДК в осіб старше
за 60 років.
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Аналіз динаміки локального фібринолізу та
протеолізу в осіб із ГДВ не тільки підтверджує
отримані вище результати про їх роль у виникненні ГДК, а також вказує на необхідність
проведення місцевого лікування, яке має бути
направлене на зниження локального фібринолітичного потенціалу не тільки в ділянці виразки, а й всієї цибулини ДПК.
Висновки
1. Виникнення гострої дуоденальної кровотечі супроводжується зростанням показників
фібринолітичної активності вмісту слизової
оболонки дванадцятипалої кишки з переважанням показників підгрупи осіб, де має місце
«старечий» тип виразки.
2. Показники фібринолітичної активності
передньої стінки дванадцятипалої кишки переважають задню, що сприяє виникненню гострої дуоденальної кровотечі, за рахунок безпосереднього прилягання слизової оболонки
передньої стінки кишки до виразкового інфільтрату з локалізацією по задній стінці дванадцятипалої кишки.
3. Зважаючи на зростання показників фібринолітичної активності вмісту слизової
оболонки дванадцятипалої кишки за умови виникнення гострої дуоденальної кровотечі, лікування повинно бути спрямовано на
їх зниження.
4. Переважання показників підгрупи осіб із
«старечим» типом виразки при гострій дуоденальній кровотечі має слугувати додатковим
фактором у більш активній хірургічній тактиці
та ранньому оперативному втручанню.

157

Записки практичного лікаря
Література
1.	 Гостищев В.К. Патогенез рецидива острых гастродуоденальных язвенных кровотечний / В. К. Гостищев,
М. А. Евсеев // Хирургия. — 2005. — № 5. — С. 46–51.
2.	 Добровольский А. Б. Система фибринолиза: регуляция активности и физиологические функции, ее
основные компоненты / А. Б. Добровольский, Е. В.
Титаева // Биохимия. — 2002. — Т. 67, вып. 1. — С.
116-126.
3.	 Іващук О.І. Сучасні підходи в лікуванні хворих, старше 60 років, на гострокровоточиву дуоденальну виразку : Монографія / О. І. Іващук, В. Ю. Бодяка, Ю.
М. Мишковський. — Чернівці : Медуніверситет, 2009.
— 416 с.
4.	 Лішневська В. Ю. Реологічні властивості крові у осіб
похилого віку, хворих на ІХС / В. Ю. Лішневська //
Бук. мед. вісник. — 2002. — Т. 6, № 4. — С. 93-96.

Значение локального
фибринолиза
у больных пожилого
и старческого
возраста с
острокровоточащими
язвенно-эрозивными
дуоденальными
повреждениями
слизистой в
зависимости от типа
язвы

5.	 Мунтян С. О. Причини раннього рецидиву гастродуоденальних кровотеч виразкового ґенезу / С. О.
Мунтян, М. М. Бондаренко, В. П. Кришень // Шпит.
хірургія. — 2004. — № 4. — С. 44-46.
6.	 Фомін П. Д. Фактори ризику летальності у хворих з
гастродуоденальними кровотечами виразкового ґенезу / П. Д. Фомін, С. І. Запорожан // Шпит. хірургія. —
2007. – Т. 11, № 1. — С. 25-26.
7.	 Herszenyi L. Impaired fibrinolysis and increased protease
levels in gastric and duodenal mucosa of patients with active
duodenal ulcer/ L. Herszenyi, M. Plebani, P. Carraro // Am.
J. Gastroenterol. — 2001. — Vol. 92, № 5. — P. 843-847.
8.	 Histamine and tissue fibrinolytic activity in duodenal ulcer
disease / A. Ben-Hamida, A. A. Adesanya, W. K. Man,
J. Spencer // Dig. Dis. Sci. — 2002. — Vol. 43, № 1. —
P. 126-132.
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фибринолитической активности слизистой оболочки обеих
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Динаміка рівнів нейроаутоантитіл в крові
хворих на тяжку черепно-мозкову травму
Резюме. Метою роботи було вивчення вмісту у крові хворих
на тяжку черепно-мозкову травму аутоантитіл до нейроантигенів. Результати нашого дослідження показали, що тяжка
черепно-мозкова травма викликає підвищених рівнів специфічних аутоантитіл до мозкових антигенів у сироватці крові
хворих, і саме нейрони і астроглія схильні в першу чергу до
змін та пошкодження, оскільки до їх антигенів активується
аутоімунний процес.
Ключові слова: тяжка черепно-мозкова травма, аутоімунні
реакції, аутоантитіла до нейроантигенів.

Вступ
Тяжка черепно-мозкова травма (ТЧМТ), як
і гостре порушення мозкового кровообігу, супроводжується розвитком гіпоксії з подальшою загибеллю нервових клітин. Механізми
розвитку патологічного процесу вивчені досить ґрунтовно, встановлені оборотні і необоротні зміни нервових клітин. Важливу роль
у цьому грають запальні реакції, каскад прозапальних цитокінів та аутоімунні реакції клітинного і гуморального типу [2]. Якщо роль
аутоімунних реакцій на антигени мозку в розвитку віддалених наслідків перенесеної ТЧМТ
не викликає заперечень, то участь аутоімунних механізмів у її розвитку в гострий період
захворювання визнається не всіма. Аутоімунні
реакції можуть бути спрямовані проти антигенів різних типів нервових клітин: нейронів,
маркером яких є нейроспецифічна енолаза,
гліальних клітин, маркером яких є білок S-100,
мієлінових оболонок, де маркером є основний
білок мієліна. Спрямованість аутоімунних реакцій щодо певних нервових клітин при розвитку ТЧМТ вивчена недостатньо.
Висока інвазивність, вартість і не завжди
достатня інформативність методів дослідження головного мозку (зокрема – моніторинг
внутрішньочерепного тиску (ВЧТ) при різній його патології примусила впроваджувати
в клінічну практику дослідження біохімічних
і імунологічних маркерів, які дозволили б визначити ступінь ураження головного мозку
прогнозувати вихід [1]. Пошкодження мозку
супроводжуються змінами в його нейрохімії і
нейроімунології, зокрема – зростанням вмісту нейроспецифічних білків та аутооантитіл
до них. Цей факт і використовується для діагностики пошкодження нервової тканини. До
основних маркерів пошкодження мозку відносять білок S100 (маркер астроцитарної активації), нейроспецифічна енолаза (НСЕ), матрична металопротеїна за 9, фактор von Willebrand і
нейтрофільний фактор росту Bтипу [6, 17].
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Білок S100 виходить в системний кровотік
при пошкодженні ГЕБ незалежно від механізму пошкодження головного мозку [12, 13].
Підвищення рівня білка S100 в сироватці крові тісно корелює з тяжкістю черепно-мозкової
травми [7, 8], з видом пошкодження мозкової
тканини, що виявляється при комп’ютерній
томографії (КТ), з підвищенням ВЧТ понад
25 мм рт.  ст., з тяжкістю черепно-мозкової
травми (ЧМТ) і нейропсихічними дисфункціями [4, 9, 14, 15], з оцінкою стану за шкалою
ком Глазго (ШКГ) [3, 5, 14, 16, 17].
Білок S100 – астрогліальний білок, особливо великий його вміст в білій речовині мозку і
шваннівських клітинах, а також в кардіоміоцитах [11]. НСЕ – гліколітичний нейроспецифічний ізофермент енолази, існує в 3х ізоформах – у, yy і ау [10, 17]. Цей фермент в основному міститься в сірій речовині мозку (особливо
багато його в корі) і служить маркером нейронального пошкодження при ЧМТ, епілепсіях, гіпоксії мозку, енцефаліті і пухлинах
мозку [11, 17]. Період напіврозпаду НСЕ складає до 2х діб [17].
Тому важливе вивчення аутоімунної відповіді організму на пошкодження головного мозку у вигляді підвищених рівнів специфічних
аутоантитіл до мозкових антигенів у сироватці
крові хворих з ТЧМТ, що може свідчити про
присутність автоімунного компоненту в патогенезі розвитку травматичної хвороби головного мозку.
Мета роботи
Вивчити вміст у крові аутоантитіл до нейроантигенів у хворих на тяжку черепно-мозкову
травму.
Матеріали та методи досліджень
Обстежено 40 хворих з ізольованою ТЧМТ,
які перебували на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії КЗОЗ «ХМКЛШНМД ім.
проф. О.І. Мєщанінова» у 2015-2016 рр. Контр159
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ольну групу склали 20 здорових добровольців
у віці 35–55 років. При надходженні всі хворі
були обстежені за загальноприйнятою схемою,
яка включає в себе консультацію нейрохірурга
та, за необхідності, інших спеціалістів, забір
крові та сечі для лабораторного дослідження
(клінічні, біохімічні аналізи, коагулограмма),
проведення ядерно-магнітно-резонансної томографії. Усім дослідженим хворим були проведені ургентні оперативні втручання. Вміст
аутоантитіл до мозкових антигенів (основного
білка мієліна (MBP), кальційзв’язуючого білка
(S-100), нейроспецифічної енолази (NSE) та загального мозкового антигенa) визначали методом імуноферментного аналізу на 1-шу, 3-тю,
5-ту, 7-му, 14-ту добу захворювання після оперативного втручання. Рівень аутоантитіл до
мозкових антигенів висловлювали в умовних
одиницях. Статистичну обробку отриманих
даних проводили з використанням програми
Statistiсa з визначенням М ± σ (середня ± стандартне відхилення), для оцінки достовірності відмінностей використовували tкритерій
Стьюдента.
Результати досліджень та їх обговорення
У 1-14-ту добу встановлені високі рівні аутоантитіл до окремих нейроантигенів. Так, рівень аутоантитіл до основного білка мієліна
(MBP) становив на 1-у добу (28,1±3,3) ум. од.
порівняно з (26,2±1,1) ум. од. у здорових добровольців (р > 0,05) (рис. 1).

антитіл. На 1у добу рівень аутоантитіл до
кальційзв’язуючого білка (S-100) перевищував
рівень здорових осіб (12,6±0,9 ум. од.) і становив 14,0±3,2 ум. од (р > 0,05) (рис. 2).
Аутоантитіла до білка S-100
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Рис. 2. Рівень аутоантитіл до кальційзв’язуючого білка
(S-100) у сироватці крові хворих на ТЧМТ

На 3ю добу він виріс до (18,0±2,6) ум. од.,
різниця між показниками пацієнтів і здорових
добровольців була статистично достовірною.
На 5у добу відбувалося зниження показників
((16,2±2,4) ум. од.) зі збереженням достовірної
різниці. На 7у та 14у добу рівні аутоантитіл пацієнтів поступово знижувалися відповідно до
(14,1±2,3) та (11,9±1,6) ум. од. (р > 0,05).
Рівень аутоантитіл у до нейроспецифічної
енолази на 1у добу не перевищував показники здорових добровольців ((23,1±1,4) ум. од.)
і складав (24,2±1,8) ум. од. (р > 0,05) (рис. 3).
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Рис. 1. Рівень аутоантитіл до основного білка мієліна
у сироватці крові хворих на ТЧМТ

Рис. 3. Рівень аутоантитіл до нейроспецифічної енолази
у сироватці крові хворих на ТЧМТ

На 3-тю, 5-ту добу його рівень мав тенденцію до зниження і складав (27,1±4,7) та
(26,2±4,1) ум.од. На 7у добу відбувалося його
незначне збільшення до 26,4±3,7 ум. од., а потім зниження до 26,1±2,8 ум од. Рівні аутоантитіл до основного білка мієліна (MBP) статистично не відрізнялись від таких у здорових
добровольців на кожному з етапів.
Кардинально інша ситуація спостерігалась серед показників інших нейроауто-

На 3-тю добу рівень збільшився до 25,9±3,1
ум. од., досягши піка на 5у добу (30,0±2,3 ум.
од.), коли різниця у порівнянні з показниками здорових добровольців була статистично
достовірною. В подальшому відбувалося зниження показників зі збереженням статистично
достовірної різниці: на 7у добу рівні становили
28,0±2,4 ум. од. та 26,1±2,3 ум. од. на 14у добу.
Рівні аутоантитіл до загального мозкового антигену на 1у добу були підвищені, але
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достовірно не відрізнялися від показників
здорових добровольців (29,3 ±1,2) і складали
(32,5±1,8) ум. од. (рис. 4).

ження показників до (37,2±2,1) на 7-му добу
та (34,5±3,2) ум. од. на 14-ту добу зі збереженням статистично достовірної різниці.

Аутоантитіла до загального мозкового антигена

Висновки
Результати нашого дослідження показали,
що ТЧМТ викликає напруження стресорних
та імунологічних механізмів в організмі пацієнта. Це підтверджується наявністю підвищених рівнів специфічних аутоантитіл до
мозкових антигенів у сироватці крові хворих
з ТЧМТ. Зафіксований високий рівень аутоантитіл до нейроспецифічної енолази, білка
S-100, загального мозкового антигена, і низький - до основного білка мієліна. Це дозволяє
зробити висновок про те, що саме нейрони
і астроглія схильні в першу чергу до змін та
пошкодження, оскільки до їх антигенів активується аутоімунний процес. Тому в подальшому необхідно враховувати присутність аутоімунного компоненту в патогенезі розвитку
травматичної хвороби головного мозку, який
може негативно впливати на тяжкість перебігу
ТЧМТ, її наслідки і летальність.
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Рис. 4. Рівень аутоантитіл до загального мозкового
антигену у сироватці крові хворих на ТЧМТ

В подальшому показники зростали і на 3-тю
добу складали 36,0±2,6 ум.  од., досягши піка на 5у добу (38,7±2,6 ум. од.), коли вони
статистично різнилися з показниками здорових добровольців. На далі спостерігалося зни-
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Динамика уровней
нейроаутоантител
в крови пациентов
с тяжелой черепномозговой травмой
Е. Ю. Шарлай

Dynamics of levels of
neuroautoantibodies
in the blood of
patients with severe
traumatic brain
injury
K. Yu. Sharlai
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Резюме. Целью работы было изучение содержания в крови
больных с тяжелой черепно-мозговой травмой аутоантител к
нейроантигенам. Результаты нашего исследования показали,
что тяжелая черепно-мозговая травма вызывает повышенных
уровней специфических аутоантител к мозговым антигенам
в сыворотке крови больных, и именно нейроны и астроглия
склонны в первую очередь к изменениям и повреждения, поскольку к их антигенам активируется аутоиммунный процесс.
Ключевые слова: тяжелая черепно-мозговая травма,
аутоиммунные реакции, аутоантитела к нейроантигенам.

Summary. The purpose of the work was to study the content of
autoantibodies to brain antigens in the blood of patients with severe
traumatic brain injury. The results of our study showed that severe
traumatic brain injury causes elevated levels of specific autoantibodies to brain antigens in the blood serum of patients, and the neurons
and astroglia are primarily subject to changes and damage, since to
their antigens are activated the autoimmune process.
Key words: severe traumatic brain injury, autoantibodies to brain antigens, autoimmune reactions.
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Показатели гемодинамики и
транспорта кислорода у больных
с острым коронарным синдромом
в периоперационном периоде при
аортокоронарном шунтировании
Резюме. Среди болезней системы кровообращения ишемическая болезнь сердца является одной из наиболее распространённых. Поэтому целью иссдедования было изучение показателей гемодинамики и транспорта кислорода в
периоперационном периоде у больных с острым коронарным
синдромом (ОКС), подвергшихся аортокоронарному шунтированию (АКШ). Было выявлено, что ОКС сопровождается
снижением сердечного индекса. Но при использовании протокола анестезии при АКШ удаётся стабилизировать сердечный
индекс, а также сохранить доставку кислорода на предоперационном уровне и нормализовать уровень лактата.
Ключевые слова: показатели гемодинамики, транспорт кислорода, острый коронарный синдром, аортокоронарное шунтирование, искусственное кровообращение.

Введение
Ведущим из патогенетических механизмов
острого коронарного синдрома (ОКС) является тромбоз с нарывом атеросклеротической
бляшки или эрозией эндотелия коронарной
артерии с последующими дистальными тромбоэмболиями. Предпосылкой для введения
понятия ОКС явилось понимание необходимости решения вопроса о применении активных методов лечения, в частности, таких, как
тромболитическая терапия, до окончательного
выявления наличия или отсутствия крупноочагового инфаркта миокарда (ИМ). Диагноз
ОКС носит характер рабочего, предварительного и призван выделить больных с высокой
вероятностью развития ИМ или нестабильной
стенокардией (НС) [1].
Механизмы, ведущие к развития ОКС, являются в то же время причиной острой сердечной
недостаточности (ОСН) [2], которая может перейти в кардиогенный шок. ОСН развивается у
15‑28 % больных с ОКС, а у 5‑15 % пациентов с
ИМ развивается кардиогенный шок [3].
Среди болезней системы кровообращения,
являющихся основной причиной смерти среди
лиц среднего и пожилого возраста во многих
развитых странах мира, ишемическая болезнь
сердца (ИБС) является одной из наиболее распространённых, причём заболеваемость ИБС
со временем нарастает. Не последнюю роль
в этом нарастании играют высокая частота
факторов риска и отсутствие единого подхода
к предупреждению их воздействия на организм и к борьбе с уже развившимися результатами этого воздействия [4]. Этим определяется
важность поисков оптимальных путей лечения
больных данной категории [5].
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Операции с искусственным кровообращением (ИК) по реваскуляризации миокарда с
помощью разных вариантов шунтирования
коронарных артерий остаются наиболее эффективным, а в ряде случаев – единственно
возможным методом радикального лечения
при кардиологических заболеваниях, основой
которых является ишемия [6, 7, 8, 9]. Ишемия
же может вызвать развитие ОСН за считанные
часы благодаря увеличению жёсткости стенок миокарда и снижению его сократительной способности [10.]. Безусловно, это ставит
перед анестезиологом серьёзные требования
по поддержанию адекватного кровообращения как перед переводом пациента на ИК,
так, особенно, и после его прекращения, тем
более, что после коронарного шунтирования
часто развивается депрессия систолической
функции, восстановление которой может занять до 2 суток [11], хотя другие исследователи
считают, что хирургическое восстановление
коронарного кровотока значительно улучшает
локальную и глобальную сократимость миокарда левого желудочка (ЛЖ) уже в раннем
постперфузионном периоде [15, 16, 17], а если
этого не происходит, то следует говорить об
осложнённом течении операции [5]. Вообще
говоря, литературные данные свидетельствуют об отсутствии ясных представлений о динамике насосной функции сердца в раннем
периоде после коронарного шунтирования.
Цель исследования
Изучение течения периоперационного периода у больных, подвергшихся аортокоронарному шунтирования (АКШ) по поводу
ОКС.
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Материалы и методы исследований
Течение анестезии и раннего послеоперационного периода изучено у 37 больных с ОКС,
которым было произведено АКШ. После коронарографии больные поступали в предоперационную, где после индукции в наркоз
(пропофол 1,5‑2 мг/кг, фентанил 1,5‑3 мкг/кг,
ардуан 0,08 мг/кг) интубировали трахею и начинали ИВЛ. С целью предупреждения фибрилляции и достижения коронаролитического эффекта вводили β1‑адреноблокатор беталок
(2‑2,5 мг). После этого пациенты переводились в операционную. Базис-наркоз севофлюраном по полузакрытому контуру (1,5‑5 об%),
газоток 3,2‑3,7 л/мин, анальгезия – фентанил
3‑5 мкг/кг∙час. После наложения на аорту кисетного шва вводился гепарин в дозе 300 ед/кг
под контролем АСТ (целевой уровень не менее
450 с) и начиналось ИК. Газоток в лёгкие составлял 0,45-0,9 л/мин под PEEP 4 мм H2O,
испаритель севофлюрана подключался к газовой линии АИК (1,5-2,5 об%). По окончании
основного этапа операции ИК прекращалось,
пациента согревали, по достижении температуры тела 34‑35° C проводили электрическую
дефибрилляцию энергией 10 Дж и начинали
инфузию добутамина, дозу которого контролировали по давлению в левом предсердии
(целевой уровень 8‑12 мм рт.  ст.). Для нормализации ОПСС использовали норадреналин
в дозе 20‑200 нг/кг∙мин, для обеспечения коронаролитического эффекта – нитроглицерин
в дозе 2‑4 мкг/кг∙мин, для предупреждения
фибрилляции – беталок 3‑7 мг болюсно. Время от индукции в наркоз до перевода пациента
из операционной составляло 4,1±0,7 часа.
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Результаты исследований и их обсуждение
Характер изменений показателей центральной гемодинамики (ЦГД) представлен на
рис. 1. Графики иллюстрируют, что под
влиянием приведенного выше протокола анестезии КДО постепенно увеличивался со (122,8±26,8) мл перед операцией до (144,4±16,0) мл (p < 0,05 между первым и последним этапом), а КСО так же
постепенно уменьшался с (60,9±16,5) до
(54,2±8,6) мл (p < 0,05 между первым и последним этапом). Приведенная динамика
свидетельствует о повышении сократительной способности миокарда, что подтверждается результатами расчётов ФВ, УИ и СИ.
Так, ФВ достоверно повышалась на каждом

КДО, КСО, мл,
УИ, мл/м2

122,8

120
100

Исследования проводили на следующих
этапах:
1) перед операцией;
2) на выходе из перфузии;
3) перевод в ОИТ;
4) перевод из ОИТ.
На этих этапах фиксировали конечный диастолический объём (КДО) и конечный систолический объём (КСО) ЛЖ («іE33» фірми
«Philips» (США)), частоту сердечных сокращения (ЧСС), концентрацию гемоглобина, гематокрит, насыщение гемоглобина кислородом (SO2), парциальное напряжение кислорода
в крови (pO2), концентрация лактата в крови.
На основании полученных результатов рассчитывали фракцию выброса (ФВ) ЛЖ, ударный индекс (УИ), сердечный индекс (СИ), доставку, потребление и коэффициент экстракции кислорода (TO2, VO2, EO2).
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Рис. 1. Показатели центральной гемодинамики у обследованных больных
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этапе исследования и соответственно им составляла (50,4±7,9), (55,0±6,3), (59,2±5,1)
и (62,5±3,9) %. При этом, если до операции
у 26 (70,3±7,5 %) пациентов ФВ была менее
55 %, то на выходе из перфузии таких больных было уже 16 (43,2±8,1 %), при переводе в
ОИТ – 7 (18,9±6,4 %), а на момент перевода из
ОИТ – только 1. Подобная динамика наблюдалась и в отношении УИ и СИ. УИ достоверно
повышался на каждом этапе исследования и
находился на уровнях соответственно по этапам 28,9±7,9, 34,4±8,1, 38,4±7,8 и 42,2±5,6 мл/м2.
Количество больных с УИ < 40 мл/м2 перед
операцией составляло 32 (86,5±5,6 %), на выходе из перфузии – 26 (70,3±7,5 %), перед
переводом в ОИТ – 19 (51,4±8,2 %), на момент перевода из ОИТ – 8 (21,6±6,8 %). Наиболее существенные подъёмы СИ отмечались на выходе из перфузии (с (2,24±0,62) до
(2,67±0,48) л/мин∙м2, p < 0,05) и перед переводом в ОИТ – (до (3,00±0,52) л/мин∙м2, p < 0,05).
Перед переводом из ОИТ СИ повысился незначительно до 3,13±0,30 л/мин∙м2, p > 0,05.
Количество больных с СИ менее 2,5 л/мин∙м2
перед операцией составляло 27 ( 73,0±7,3 %),
на выходе из перфузии – 15 (40,5±8,1 %), при
переводе в ОИТ – 8 (21,6±6,8 %), а перед переводом из ОИТ – только 2 пациента (5,4±3,7 %).
Описанные результаты были достигнуты при
скорости инфузии добутамина на этапе выхода из перфузии (6,3±2,3) мкг/кг∙мин, которая перед переводом в ОИТ снизилась до
(5,1±1,8) мкг/кг∙мин (p < 0,05).
Показатели кислородного бюджета у обследованных больных менялись следующим образом. В гемическом звене транспор-

0,20

та кислорода на этапе выхода из перфузии
произошли значительные изменения, что
связано с гемодилюцией при осуществлении ИК. Концентрация гемоглобина снизилась со (135,1±9,2) до (95,1±10,0) г/л (p < 0,0001)
и к концу исследования повысилась незначительно (до (99,2±13,2) г/л, p > 0,05), гематокрит – 39,6±4,3 до 28,3±3,5 %, повысившись
к концу исследования до (30,5±3,1) %. Насыщение гемоглобина кислородом в течение наблюдения существенно не изменялось,
артериовенозная разница ΔSO2 уменьшилась с (22,8±4,0) % до 21,0±5,8 % (p > 0,05),
но при этом отмечена выраженная отрицательная корреляционная зависимость ΔSO2
от СИ, коэффициент корреляции Пирсона
соответственно этапам исследования составлял (‑0,71±0,08), (‑0,67±0,09), (‑0,80±0,06)
и (0,59±0,11). Газовый состав крови существенно не изменялся, paO2 находился на уровне (86,8±5,5)‑(88,2±4,4) мм рт.  ст., pvO2 –
(39,6±4,5)‑(41,0±4,3) мм рт. ст.
Динамика рассчитанного содержания кислорода в крови отображена на рис. 2. Как видно
из графиков, к выходу из перфузии содержание
кислорода в крови, как в артериальной, так
и в венозной, значительно снизилось: в артериальной – с (0,194±0,012) до (0,143±0,013) л/л
(p < 0,0001). В дальнейшем эти показатели существенно не изменились.
Другие показатели кислородного бюджета имели отличную от содержания кислорода в крови динамику (рис.  3). К выходу из
перфузии доставка кислорода, как и его содержание в крови, тоже достоверно снизилась (с (0,435±0,128) перед операцией до

Ca,vO2, л/л
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Рис. 2. Содержание кислорода в крови у обследованных больных
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Рис. 3. Показатели кислородного бюджета у обследованных больных
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Рис. 4. Концентрация лактата в крови обследованных больных

(0,382±0,071) л/мин∙м2, p < 0,03). Однако перед переводом в ОИТ, несмотря на продолжавшую оставаться сниженной кислородную
ёмкость крови, транспорт кислорода достоверно возрос до предоперационного уровня –
(0,443±0,084) л/мин∙м2 (p > 0,7 по сравнению
с исходной величиной), незначительно увеличившись до (0,462±0,068) л/мин∙м2 (p > 0,3).
Потребление кислорода достоверно возросло
лишь к моменту перевода пациентов в ОИТ
(с (0,106±0,018) до (0,119±0,020) л/мин∙м2,
p < 0,01), что можно связать с улучшением
микроциркуляции под влиянием нитроглицерина.
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Коэффициент экстракции кислорода достоверно не изменялся, но с момента выхода из
перфузии постепенно уменьшался, обнаруживая при этом отрицательную корреляционную связь с СИ (до операции коэффициент
корреляции Пирсона составлял ‑0,80±0,06, на
выходе из перфузии – (‑0,69±0,09, при переводе в ОИТ – ‑0,83±0,05, перед переводом из
ОИТ – ‑0,58±0,11).
Уровень лактата (рис.  4) достоверно повысился на выходе из перфузии (с 1,78±0,68) до
(2,59±0,61) ммоль/л, p < 0,001), оставаясь таким
же перед переводом в ОИТ (2,57±0,60) ммоль/л),
но на момент перевода из ОИТ он снизился до
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1,01±0,27 ммоль/л (p < 0,0001 по сравнению
с исходным уровнем). Количество больных с
уровнем лактата выше 1,5 ммоль/л перед операцией было равным 23 (62,2±8,0 %), на выходе из перфузии и перед переводом в ОИТ –
36 (±97,3±2,7 %), а перед переводом из ОИТ –
только 2 (5,4±3,7 %). Уровень лактата тесно коррелировал с коэффициентом экстракции кислорода, коэффициент корреляции Пирсона
соответственно этапам составлял (0,64±0,10),
(0,74±0,07), (0,71±0,08) и (0,63±0,10).
Выводы
Острый коронарный синдром сопровождается в большинстве случаев развитием

острой сердечной недостаточности, что подтверждается снижением сердечного индекса до уровня менее 2,5 л/мин∙м2 у 73,0±7,3 %
больных. При использовании протокола анестезии при АКШ, включающего использование β1‑адреноблокатора метопролола тартрата
и нитроглицерина на фоне инфузии добутамина, удаётся нормализовать сердечный индекс у 94,6±3,7 % пациентов с ОКС. Доставку
кислорода, несмотря на снижение кислородной ёмкости крови, данный протокол анестезии позволяет сохранить на предоперационном уровне и нормализовать уровень лактата у подавляющего большинства пациентов
(94,6±5,4 %).

Литература
1.	 Saenger A.K. The Use of Biomarkers for the Evaluation
and Treatment of Patients with Acute Coronary Syndromes / A.K. Saenger, A.S. Jaffe // Med. Clin. N. Amer.
– 2007.-Vol. 91. – P. 657-681.
2.	 Response to Letter by Zaugg et al: STAT5 Activation and
Cardioprotection By Remote Ischemic Preconditioning in
Patients Undergoing Coronary Revascularization During
Isoflurane Anesthesia / G. Heusch, J. Musiolik, E. Kottenberg // Circulation Research. – 2012. – Vol. 110. – P. 44-45.
3.	 Epidemiology and Prevention of CV Disease: Physiology,
Pharmacology and Lifestyle - Session Title: Obesity in
CVD Risk and Prevention II 18164: Obesity Paradox in
the Extremely Obese: Evaluaion of In-Hospital and Long
Term Clinical Outcomes After Percutaneous Coronary
Interventions / M. Singh, A. Mishra, D. Sporn // Circulation. – 2014. – Vol. 130. – P. 164-181.
4.	 Dominick J. A. Editor’s Perspective Percutaneous Coronary Interventions in ST-Segment–Elevation Myocardial
Infarction: Shifting Paradigms and Future Perspectives /
J. A. Dominick, A. B. Theodore // Circ Cardiovasc Interv.
– 2013. – Vol. 6. – P. 593-595.
5.	 Coronary Interventions Optical Coherence Tomography
Guided Percutaneous Coronary Intervention With Nobori
Stent Implantation in Patients With Non–ST-Segment–
Elevation Myocardial Infarction (OCTACS) Trial: Difference in Strut Coverage and Dynamic Malapposition Patterns at 6 Months / L. Antonsen, P. Thayssen, A. Maehara
[et al.] // Circ Cardiovasc Interv. – 2015. – Vol. – P. 24-46.
6.	 Coronary Physiologic Assessment and Imaging Assessment of Fractional Flow Reserve in Patients With Recent Non–ST-Segment–Elevation Myocardial Infarction:
Comparative Study With 3-T Stress Perfusion Cardiac
Magnetic Resonance Imaging / J. Layland, S. Rauhalammi, S. Watkins [et al.] // Circ Cardiovasc Interv. – 2015.
– Vol. – P. 22-27.
7.	 Robert L. L. Editorial Non-ST-Segment Elevation Myocardial Infarction: A Novel and Robust Approach for Early
Detection of Patients at Risk / L. L. Robert // J Am Heart
Assoc. – 2015. – Vol. 4 – P. 79-84.
8.	 Bates E. R. Correspondence Response to Letter Regarding
Article, “Evolution From Fibrinolytic Therapy to a Fibrinolytic Strategy for Patients With ST-Segment–Elevation
Myocardial Infarction” / E. R. Bates // Circulation. –
2015. – Vol. 132 – P. 12-16.
9.	 Zoran S. N. Editorial Oxygen for ST-Segment–Elevation
Myocardial Infarction: Still Up in the Air / S. N. Zoran, A.
K. Jacobs // Circulation. – 2015. – Vol. 114. – P. 2101-2103.
Kharkiv Surgical School

№ 1(82) 2017

10.	Epidemiology and Prevention Atrial Fibrillation and Risk
of ST-Segment–Elevation Versus Non–ST-Segment–Elevation Myocardial Infarction : The Atherosclerosis Risk
in Communities (ARIC) Study / E. Z. Soliman, F. Lopez,
W. T. O’Neal [et al.] // Circulation. – 2015. – Vol. 131. –
P. 1843-1850
11.	 Cardiac Catheterization Underutilization of Radial Access
in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention for ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction: Insights From the Blue Cross Blue Shield of Michigan Cardiovascular Consortium / M. J. Howe, M. Seth, A. Riba [et
al.] // Circ Cardiovasc Interv. – 2015. – Vol. 8. – P. 46-51.
12.	Coronary Interventions Activated Clotting Time and
Outcomes During Percutaneous Coronary Intervention
for Non–ST-Segment–Elevation Myocardial Infarction:
Insights From the FUTURA/OASIS-8 Trial / G. Ducrocq, S. Jolly, S. Mehta [et al.] // Circ Cardiovasc Interv.
– 2015. – Vol. 3. – P. 236-243.
13.	Myocardial Infarction Complete Versus Culprit-Only Revascularization for ST-Segment–Elevation Myocardial Infarction and Multivessel Disease: A Meta-Analysis and
Trial Sequential Analysis of Randomized Trials / S. Bangalore, B. Toklu, J. Wetterslev // Circ Cardiovasc Interv.
– 2015. – Vol. 15. – P. 124-131.
14.	 Coronary Interventions Cerebrovascular Events After a
Primary Percutaneous Coronary Intervention Strategy
for Acute ST-Segment– Elevation Myocardial Infarction:
Analysis From the HORIZONS-AMI Trial / E. Nikolsky,
R. Mehran, G. Dangas [et al.] // Circ Cardiovasc Interv. –
2011. – Vol. 6. – P. 28-32.
15.	Right Ventricular Dysfunction Predisposes to Inducible
Ventricular Tachycardia at Electrophysiology Studies in
Patients With Acute ST-Segment–Elevation Myocardial
Infarction and Reduced Left Ventricular Ejection Fraction
/ J. Thakkar, S. Zaman, K. Byth [et al.] // Circ Arrhythm
Electrophysiol. – 2014. – Vol. 7. – P. 898-905
16.	Bates E. R. Editorial Evolution From Fibrinolytic Therapy
to a Fibrinolytic Strategy for Patients With ST-Segment–
Elevation Myocardial Infarction / E. R. Bates // Circulation. –2014. – Vol. 130. – P. 1133-1135
17.	 Impact of Time of Presentation on Process Performance
and Outcomes in ST-Segment–Elevation Myocardial Infarction: A Report From the American Heart Association: Mission Lifeline Program / T. W. Dasari, M. T. Roe,
A. Y. Chen [et al.] // Circ Cardiovasc Qual Outcomes. –
2014. – Vol. 7. – P. 656-663.
167

Записки практичного лікаря

Показники
гемодинаміки
і транспорту кисню
у хворих з гострим
коронарним
синдромом в
периопераційному
періоді при
аортокоронарному
шунтуванні
М. В. Хартанович

Parameters of
hemodynamics and
oxygen transport in
patients with acute
coronary syndrome
in the perioperative
period during
coronary artery
bypass graft

Резюме. Серед хвороб системи кровообігу ішемічна хвороба
серця є однією з найпоширеніших. Тому метою дослідження
було вивчення показників гемодинаміки та транспорту кисню у перипераційному періоді у хворих з гострим коронарним синдромом (ГКС) під час проведення аортокоронарного
шунтування (АКШ). Було виявлено, що ГКС супроводжується
зниженням серцевого індексу. Але при використанні протоколу анестезії при АКШ вдалося стабілізувати серцевий індекс,
а також зберегти доставку кисню на доопераційному рівні
і нормалізувати рівень лактату.
Ключові слова: показники гемодинаміки, транспорт кисню,
гострий коронарний синдром, аортокоронарне шунтування,
штучний кровообіг.

Summary. Among the diseases of the circulatory system, ischemic
heart disease is one of the most common. Therefore, the aim of the
study was to study hemodynamic and oxygen transport parameters
in the perioperative period in patients with acute coronary syndrome
(ACS) undergoing coronary artery bypass graft (CABG). It was
revealed that ACS was accompanied by a decrease in the cardiac
index. But using the protocol of anesthesia during CABG succeeds
in stabilizing the cardiac index, as well as maintaining the delivery of
oxygen at the preoperative level and normalizing the level of lactate.
Key words: parameters of hemodynamics, oxygen transport, acute coronary syndrome, coronary artery bypass graft, cardiopulmonary bypass.

M. V. Khartanovych
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРИБРЮШНОГО
ДАВЛЕНИЯ
Резюме. Предложен достоверный способ прямого изменения
внутрибрюшного давления. Установлено, что у всех больных с
острым перитонитом наблюдается повышенное внутрибрюшное давление, превышающее 15 мм рт.ст. Оно коррелирует с тяжестью течения патологического процесса: чем выше
показатели внутрибрюшного давления, тем тяжелее протекает патологический процесс. Определение величины внутрибрюшного давления имеет большое прогностическое значение, определяющее тактику веления пациентов с острым
перитонитом.
Ключевые слова: перитонит, внутрибрюшное давление, метод, измерение.

Введение
Почти каждый шестой пациент с острым
хирургическим заболеванием органов брюшной полости поступает в лечебное учреждение с явлениями перитонита, летальность при
котором в среднем составляет 20-39 %, а при
тяжелых его формах уже достигает 80-90 % [2].
Ведущее значение в неблагоприятном исходе
лечения этого патологического процесса отводится прогрессивному повышению внутрибрюшного давления (ВБД) [1, 4].
Известно, что первичная санация брюшной
полости не приводит к одномоментному устранению воспаления брюшины. Неадекватная
тактика его лечения способствует или развитию, или прогрессированию уже имеющемуся
ВБД, что сопровождается синдромом интраабдоминальной гипертензии (СИАГ), который
в англоязычной транскрипции носит название
abdominal compartment syndrome (АКС), развивающийся ещё до операции. Термин абдоминальный компартмент — синдром предложил
Kron в 1980 году. Этот синдром возникает тогда, когда давление в закрытой брюшной полости повышается до уровня, который прерывает
нормальное кровоснабжение, содержащихся в
ней тканей и органов. Порог этого давления зависит и от напряжения живота с растяжением
брюшной полости, а также и от степени гиповолемии. К типичным клиническим признакам повышения ВБД относят: напряженный и
вздутый живот, увеличение пикового инспираторного давления, повышение ЦВД, снижение
сердечного выброса, гипоксию, гиперкапнию
и олигурию [1]. Мониторинг ВБД позволяет
также своевременно выявлять ранние признаки полиорганной недостаточности, что является исключительно важным в деле выработки
адекватных способов её коррекции. Роль этого
исследования ещё больше возрастает при изучении абдоминально-перфузионного давления (АПД), которое вычисляют следующим
Kharkiv Surgical School
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способом: АПД = САД – ВБД, где САД —
это среднее артериальное давление [1, 4].
Индекс АПД — наиболее точный предикторо висцеральной перфузии и служит одним из
параметров прекращения массивной инфузионной терапии у тяжелых больных. Доказано,
что уровень АПД ниже 60 мм рт. ст. напрямую коррелирует с выживаемостью пациентов,
у которых выявлен СИАГ.
Если брюшную полость рассматривать как
жидкостный резервуар, то исходя из закона Паскаля, давление во всех его отделах рано. Эту
закономерность и предложили использовать
Bradley S. E. and Bradley G. P. для измерения
внутрибрюшного давления, которое в норме у
взрослых составляет 0–5 мм рт. ст. [3]. Небольшое повышение давления (до 10 мм рт. ст.) наблюдается при ожирении, в послеоперационном
периоде, при искусственной вентиляции легких
и при некоторых других состояниях организма.
Интраабдоминальная гипертензия (ИАГ) – это
постоянное или периодическое (но не кратковременное) повышение ВБД до 12 мм рт. ст. Рост
ВБД до уровня 20 мм рт. ст. напрямую зависит от
полиорганной недостаточности/дисфункции,
когда АПД менее 60мм рт.ст. или без него [1].
Всемирное общество по изучению интраабдоминального компартмент-синдрома (WSACS)
предложило шкалу, по которой различают 4 степени интраабдоминальной гипертензии: I степень – 12–15 mmHg, II степень – 16–20 mmHg,
III степень – 21-25 mmHg, IV степень > 25 mmHg
(для удобства в клинической практике измерение ведется в миллиметрах водного столба,
при этом каждая величина ртутного столба
увеличивается в 10 раз).
По данным многих авторов, диагноз АКС
вероятен при абдоминальной гипертензии,
превышающей 150мм водного столба, и при
наличии у пациента двух и более таких признаков полиорганной недостаточности (ПОН),
как ацидоз, гипоксемия, повышение ЦВД, ги169
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потония, олигурия. В свою очередь повышение
ВБД отрицательно влияет на работу всех органов и систем организма и способствует развитию ранней полиорганной недостаточности [1].
При абдоминальном компартмент-синдроме происходит сдавление нижней полой вены
на надпочечном и поддиафрагмальном уровне, а так же брыжеечных вен и лимфатических сосудов. Это сопровождается уменьшением притока крови к сердцу и увеличением
периферического сосудистого сопротивления
(за счет компрессии капилляров), что приводит к нарушению деятельности сердечно-сосудистой системы. Следует помнить, что уменьшение сердечного выброса наблюдается уже
при величинах ВБД, равных 100-150 мм вод. ст.
Компрессия брюшной полости сопровождается сжатием портальной системы, что ведет
к нарушению микроциркуляции и тромбообразованию в мелких сосудах. Возникает ишемия
кишечной стенки, что сопровождается её отеком
с развитием внутриклеточного ацидоза, а это в
свою очередь сопровождается транссудацией и
экссудацией, то есть образуется порочный круг.
Эти нарушения четко проявляются при ВБД
равному 150 мм вод. ст., а при 250 мм вод. ст. уже
развивается ишемия кишечной стенки [2].
При разлитом перитоните контроль за ВБД
нужно выполнять каждые 2-4 часа, при этом
важно определить перфузионное давление
в брюшной полости, которое является разницей
среднего артериального и внутрибрюшного давлений и во многом определяет тяжесть и прогноз данного патологического процесса. Это
исследование можно отнести к обязательным
манипуляциям, которое опережает клиническое проявление этого осложнения. Его можно
отнести не только к наиболее достоверному диагностическому, но и к прогностическому тесту.
Материалы и методы исследований
Известные способы диагностики синдрома
интраабдоминальной гипертензии в основном основаны на анализе непрямых измерений ВБД через полости мочевого пузыря, желудка, прямой кишки, матки, нижней полой
и бедренной вен с использованием или трансуретрального катетера, или назогастрального зонда, или других устройств, вводимых
в полость выше указанных органов. Описаны
и косвенные признаки интраабдоминальной
гипертензии при выполнении компьютерной
томографии брюшной полости. Предложены
и прямые способы определения ВБД — при
осуществлении лапароскопии, через лапарастомы и дренажные трубки. Они осуществляются путем введения в ту или иную зону
свободной брюшной полости определенного
количества физиологического раствора с по170

следующим определением в ней внутрибрюшного давления. По сводным данным литературы, измерение ВБД через мочевой пузырь
используется в 92,8 % наблюдений, прямым
способом –в 4,2 %, через желудок – в 2,8 %.
Одни из этих способов применяют только однократно, при этом они не только сложны, но
и недостоверны, а другие имеют ряд серьезных
недостатков и противопоказаний, главным из
которых является опосредованность измерения. Это относится и к наиболее часто ныне применяемому способу измерения ВБД через мочевой пузырь, который предложили
в 1980 году Kron и Iberti [4]. Прямые способы,
вообще не обеспечивают динамического наблюдения за состоянием ВБД и по этой причине не нашли широкого применения [1, 2].
По рекомендации Всемирного общества по
изучению синдрома интраабдоминальной гипертензии (WSACS) в мочевой пузырь нужно
вводить не более 25 мл теплого стерильного
физиологического раствора, тогда как 52,8 %
респондентов вводят 50 мл, 21,9 % — 100 мл,
4,3 % — 200 мл, что вызывает путаницу в оценке результатов измерений [1, 2, 4].
Исходя из этого, нами был разработан простой и общедоступный способ прямого определения ВБД, позволяющий осуществлять неограниченное число раз измерений у любого
пациента и одновременно производить у него
и дренирование брюшной полости этой же
трубкой (патент РФ № 2488346 от 27.07.2013 г.).
Для этих целей используется биоинертная
трубка диаметром 8,5мм, имеющая на расстоянии 15-20 см от рабочего конца встроенную
емкость с эластической стенкой, которая играет роль мембраны. Наиболее доступной и удобной для этой цели является обычная трубка,
применяемая для производства эндотрахеального наркоза, которую через контрапертуру
вводят в свободную брюшную полость, располагая у боковой её поверхности.
Технический результат измерения ВБД достигается за счет эластической и герметической емкости, в которую по капилляру вливают
10-12 мл жидкости при нулевом давлении. Повышение же давления в ней выше атмосферного возникает лишь тогда, когда она сдавливается
раздутыми петлями кишечника и экссудатом,
то есть когда происходит рост ВБД. От емкости
по боковой поверхности трубки проходит впаянная ниппельная трубочка такой же длины и
диаметром 1,0-1,5 мм, имеющая на конце клапанное устройство, позволяющее герметично
соединить емкость с канюлей устройства, предназначенного для измерения внутриполостного
давления в мм ртутного столба. Этим устройством может быть или капилляр с прозрачной
стенкой и линейкой, или манометр. Эти конХарківська хірургічна школа
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структивные параметры трубки обеспечивают
непрерывное наблюдение за величиной внутрибрюшного давления при условии нахождения её в той или другой зоне брюшной полости.
Жидкость в указанном объеме, а ей обычно
бывает физиологический раствор, вливают в
емкость или в конце операции, или сразу же
после доставки пациента в реанимационное отделение. Для визуальной точности измерения
жидкость слегка подкрашивают бриллиантовой
зеленью. Нулевое значение измерения устанавливают на уровне или средне-подмышечной
линии, или верхнего края лонного сочленения.
Сама же трубка предназначена для удаления
выпота из брюшной полости. Величина её просвета позволяет хорошо санировать эту полость.
Результаты исследований и их обсуждение
Описанный способ измерения ВБД произведен у 15 пациентов с распространенным гнойным перитонитом, находившихся на лечении
в МБУЗ КГК БСМП и показал хорошие результаты, как в вопросах раннего выявления
у них синдрома интраабдоминальной гипертензии, так и коррекции данного патологического процесса.
Из 15 пациентов у 10 указанный объем окрашенного физиологического раствора был введен в емкость в конце операции (перед наложением швов на срединную рану), а у 5 — через
1-2 часа после операции. Вслед за этим при помощи прозрачного капилляра и линейки проводилось определение ВБД, которое у всех
пациентов оказалось выше 15 мм рт. ст. Динамическое наблюдение за ВБД в течение 1-4 суток после операции проводилось через каждые
2-4 часа, при этом у 6 из них оно не снижалось,
а наоборот увеличилось. Эти данные явились
главным показанием к выполнению у них релапаротомий. Во время повторной операции
было установлено, у 5 пациентов причиной
сохраняющейся внутрибрюшной гипертензии
был некупированный перитонит, а у 1 – несостоятельность швов анастомоза. У всех этих
пациентов была выполнена корригирующая
операция, направленная на создание декомпрессии брюшной полости. Умерло 2 пациента. Причина смерти у обоих не была связана
с методикой определения величины внутрибрюшного давления.
Наблюдение. Больная Л., 74 лет. И.б. №2183
поступила во 2 ЭХО 08.01.2012 г. с явлениями
острой кишечной непроходимости. Через 2 часа была выполнена операция – рассечение спаек с дренированием брюшной полости. Через
3 дня (11.01.12) у неё развилась клиника разлитого перитонита. Выполнена релапаротомия,
во время которой обнаружен сегментарный некроз тонкой и толстой кишок. Осуществлена
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резекция пораженных участков каждой кишки с наложением илеотрансверзоанастомоза.
Состояние больной после релапаротомии не
улучшалось и через 3 дня (14.01.12) произведена программированная релапаротомия с санацией брюшной полости и дренированием
полости малого таза силиконовой трубкой диаметром 8,5 мм с емкостью на конце, в которую
через ниппель в конце операции было влито
10 мл подкрашенного физиологического раствора. После доставки пациентки в реанимационное отделение было измерено внутрибрюшное давление по разработанной методике. Оно оказалось равным 18 мм рт. ст., при
этом АД равнялось 150/64. Абдоминальноперфузионное давление составило 89 мм рт. ст.
С этого дня стал проводиться мониторинг ВБД
через каждые 4 часа, при этом через 1 сутки после релапаротомии показатель измерения составил 12-14 мм рт. ст. (АПД = 82 – 88 мм рт. ст),
через 2 суток – 8-10 мм рт. ст. (АПД =
= 88-95 мм рт. ст.), через 3 суток – 15-16 мм рт. ст.
(АПД = 72-69 мм рт. ст). Нарастание ВБД со
снижением АПД послужило показанием к ревизии брюшной полости, хотя общее состояние больной было стабильно тяжелым. Во
время повторной релапаротомии (17.01.12) обнаружена несостоятельность швов анастомоза.
Произведена резекция анастомоза с повторным наложением илеотрансверзоанастомоза, то есть через сутки после третьей операции, ВБД составило 15-16 мм рт. ст. (АПД —
72–82 мм рт. ст). 19. 01.12 состояние больной резко ухудшилось. АД снизилось до
110/40 мм рт. ст., ВБД до 12 мм рт. ст. (АПД =
= 63 мм рт. ст.), а через 8 часов АД уже составило 60/0 мм рт. ст., ВБД — 12 мм рт. ст., АПД –
48 мм рт. ст. Эти показатели свидетельствовали о тяжелой форме полиорганной недостаточности, которая и послужила причиной смерти
пациентки.
Для осуществления своевременной и действенной коррекции патологических процессов, сопровождающих перитонит, большое
значение имеет определение давления в этой
полости. Определение его через просвет мочевого пузыря, как делают другие хирурги,
громоздок и требует нахождения в неё катетера, что неизбежно заканчивается развитием
цистита. Предложенный же нами метод лишён
этих недостатков и позволяет в любое время,
если возникает в этом необходимость, осуществить достоверное измерение.
Выводы
Описанный метод измерения ВБД объективно отражает состояние микроциркуляции в
тканях и органах брюшной полости. Он прост
в исполнении и общедоступен.
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Резюме. Запропоновано достовірний спосіб прямого зміни
внутрішньочеревного тиску. Встановлено, що у всіх хворих з
гострим перитонітом спостерігається підвищений внутрішньочеревний тиск, що перевищує 15 мм рт.ст. Воно корелює з
тяжкістю перебігу патологічного процесу: чим вище показники внутрішньочеревного тиску, тим важче протікає патологічний процес. Визначення величини внутрішньочеревного тиску має велике прогностичне значення, що визначає тактику
веління пацієнтів з гострим перитонітом.
Ключові слова: перитоніт, внутрішньочеревний тиск, метод,
вимір.

Summary. We propose a reliable method of direct measurement of
intra-abdominal pressure. Found that all patients with acute peritonitis have increased intra-abdominal pressure greater 15 mm hg art
and increased intra-abdominal pressure correlates with the severity
of the pathological process: the higher the intra-abdominal pressure,
the more severecourse of pathological process. The determination of
the value of intra-abdominal pressure has a large predictive value,
which determines the tactics of administering patients with acute
peritonitis.
Key words: peritonitis, intra-abdominal pressure, measurement.
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СИНДРОМ БУФФЕРЕТА — РЕДКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Резюме. Описано довольно редкое клиническое наблюдение-синдром Буфферета у больной старческого возраста, который диагностирован во время неотложной лапаротомии
спустя 15 часов после безуспешной консервативной терапии
панкреонекроза, разлитого перитонита на фоне ожирения
4 степени. После гастротомии удалены 2 желчных конкремента, обтурирующих привратник, наложен передний впередиободочный гастроэнтероанастомоз с энтеро-энтероанастомозом по Брауну, назо-гастральный зонд. Спустя 68 часов
релапаротомия, санация брюшной полости в связи с продолженным перитонитом. Летальный исход спустя 12 часов.
На секции впервые диагностирован холецистодуоденальный
свищ, желчный конкремент, обтурирующий выходной отдел
двенадцатиперстной кишки с острой обтурационной желчнокаменной непроходимостью.
Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, синдром Буфферета, острая обтурационная желчнокаменная непроходимость.

Введение
Из всех видов билиарного илеуса (БИ) редким является синдром Буфферета — обтурация крупных желчных конкрементов в желудке и двенадцатиперстной кишки [4, 5, 7]. По
сводным данным обтурация желчным конкрементом привратника наблюдается у 2,9 % случаев, двенадцатиперстной кишки — у 5,8 % [7].
Размеры конкремента варьируют от 4 до 10 см
в диаметре [2, 7]. Преобладает гериатрическая
группа, а соотношение женщин и мужчин составляет 3-16:1. У большинства больных отмечается типичная клиническая картина острого
холецистита. Превалируют жалобы диспептического характера с рвотой желудочным содержимым. В установлении диагноза помогает
рентренография брюшной полости, рентгенологическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки, УЗИ, ФЭГДС, КТ [4, 6].
Хирургическая тактика при синдроме Буфферета сводится к гастротомии, литэкстракции и разделении внутреннего желчного свища лишь при его интраоперационном повреждении или деструктивных изменениях
желчного пузыря [7]. Большинство хирургов
считают оправданным двухэтапный характер
оперативного вмешательства [4, 8]. На первом
этапе выполняют минимальный объём операции, направленный на ликвидацию БИ, т. к.
разобщение свища резко повышает риск операции. На втором этапе, спустя 1-2 месяца [1]
или 3-6 месяцев [2, 6] выполняют разобщение
свища. При крайне высоком риске – лишь гастролитотомия.
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Цель исследования
Акцентировать внимание врачей на синдроме Буфферета — редком клиническом наблюдении, трудностям в диагностике, что привело
к поздней операции, тактическим ошибками и
летальности.
Результаты исследований и их обсуждение
Больная Л., 76 лет, ист. болезни № 3587 госпитализирована 19.XI.07 г. в 23-50 в хирургическое отделение КП «Городской клинической
больницы № 2», базы кафедры хирургии и анестезиологии ФПО, с жалобами на боли в подложечной области, подреберьях, многократную
рвоту. Заболела остро 15.11.07 г. в 10-00, когда
после съеденной жирной пищи появились боли в правом подреберье. Присоединились боли
в подложечной области, левом подреберье, рвота съеденной пищей, ставшая многократной.
Состояние ухудшилось 17.11.07 г., когда стала
отмечать общую слабость, а боли приобрели схваткообразный характер. После осмотра
участковым врачом от госпитализации отказалась. Состояние не улучшалось. Вызвала СМП
и с диагнозом, «Острый панкреатит? Хронический спастический колит?» транспортирована
в клинику. При поступлении общее состояние
средней тяжести. Резко повышенного питания. Пульс 84 удара/мин, АД 150/80 мм рт. ст.
Температура тела 36,6 оС. Язык сухой, обложен
белым налётом. Живот увеличен. Передняя
брюшная стенка участвует в акте дыхания.
При пальпации живот мягкий, болезненный в
подложечной области и подреберья с положи173
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тельным симптомом Грекова-Ортнера. Симптом Щёткина отрицательный. Перистальтика
кишечника вялая. Диагноз «Острый панкреатит. Ожирение 4 степени». В общем анализе
крови эритроциты — 4,7 Т/л, гемоглобин — 140
г/л, лейкоциты — 8,2 Т/л, лейкоцитарная формула: палочкоядерные нейтрофилы — 10 %,
сегментоядерные — 65 %, лимфоциты — 22 %,
моноциты — 3 %. СОЭ — 11 мм/час. Глюкоза
крови — 10 ммоль/л. Общий анализ мочи —
норма. Диастаза мочи — 256 ед. Обзорная рентгенография грудной клетки — без патологии.
Обзорная рентгенография брюшной полости —
желудок резко увеличен. УЗИ – желчнокаменная болезнь (ЖКБ). Хронический калькулёзный холецистит. Консультирована терапевтом
«ИБС. Коронарогенный кардиосклероз. Н2Б
степени. Сахарный диабет, тип 2. Ожирение
4 степени». Проведена консервативная терапия. Состояние ухудшилось. Боли распространились на весь живот. Пульс 110 удара/мин.
Живот мягкий, болезненный больше в подложечной области и подреберье. Симптом Щёткина положительный. Стоки из желудка 1,6
л. Билирубин крови — 20 ммоль/л, АлТ — 0,52
ммоль/ч л, Аст — 0,4 ммоль/ч л, Креатини —
130 ммоль/л, мочевина — 3,5 ммоль/л, амилаза
крови — 32 г/ч л. Диагноз «Панкреонекроз. Перитонит. ЖКБ. Ожирение 4 степени».
20.11.07 г. в 15-20 неотложная верхняя срединная лапаротомия. Во всех отделах брюшной полости серозно-желчный выпот. В подпечёночном пространстве выраженный рубцово-спаечный, склеротический процесс с
вовлечением желчного пузыря, висцеральной
поверхности печени, выходного отдела желудка, двенадцатиперстной кишки, поперечной
ободочной кишки и большого сальника. Желудок резко эктазирован, стенка утолщена.
При пальпации в проекции привратника не
смещаемое плотное образование. Продольная
гастротомия. В привратнике ущемлёно два
желчных конкремента 4х4 и 1х0,5 см. Литэкстракция. Наложен передний впередиободочный гастроэнтероанастомоз с энтероэнтероанастомозом по Брауну. Установлен назога-
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стральный зонд. Санация брюшной полости и
её дренирование. Послеоперационный диагноз
«ЖКБ. Хронический калькулёзный холецистит. Перихолецистит. Обширный органный
рубцово-склеротический конгломерат подпечёночного пространства. Билиодигестивный
свищ. Обтурация желчными конкрементами
привратника. Синдром Буфферета».
Течение послеоперационного периода тяжёлое. Нарастала интоксикация, снизилась гемодинамика, отсутствовала перистальтика
кишечника, сохранялись большие стоки из
желудка. Симптом Щёткина положительный.
23.11.07 г. в 11-00 с предположительным диагнозом «Продолженный перитонит» выполнена релапаротомия. В брюшной полости небольшое количество серозно-геморрагического экссудата с фибрином. Брюшина гиперемирована.
Желудок эктазирован. Анастомозы состоятельны. Целостность конгломерата в правом подреберье не нарушена. Санация и редренирование
брюшной полости. Несмотря на продолженную
многокомпонентную интенсивную терапию,
состояние больной прогрессивно ухудшалось
и спустя 12 часов она умерла.
На секции диагноз подтвержден. Диагностирован холецистодуоденальный свищ, желчный
конкремент 6х5 см, ущемлённый в выходном
отделе двенадцатиперстной кишки. Острая
обтурационная желчнокаменная непроходимость. Фибринозно-гнойная пневмония.
Выводы
1. Синдром Буфферета — крайне редкое проявление острой обтурационной желчнокаменной непроходимости.
2. Его диагностика трудна, а объём дополнительных исследований был сокращён из-за разлитого перитонита, требующего лапаротомии.
3. Синдром Буфферета диагностирован во
время лапаротомии и выполнен минимальный
объём оперативного пособия.
4. В связи с обширным рубцово-склеротическим органным конгломератом в подпечёночном пространстве третий желчный конкремент 6х5 см диагностирован лишь на аутопсии.
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Резюме. Описано досить рідкісне клінічне спостереження —
синдром Буфферета у хворої старечого віку, який діагностовано під час невідкладної лапаротомії через 15 годин після безуспішної консервативної терапії панкреонекрозу, розлитого
перитоніту на фоні ожиріння 4 ступеня. Після гастротомії видалені 2 жовчних конкремента, обтуруючих воротар, накладено передній зпередуободочний гастроентероанастомоз з ентероентероанастомозом по Брауну, назогастральный зонд. Через
68 годин релапаротомія, санація черевної порожнини у зв’язку
з продовженим перитонітом. Летальний результат через 12 годин. На секції вперше діагностовано холецистодуоденальний
свищ, жовчний конкремент, обтуруючий вихідний відділ дванадцятипалої кишки в гострій обтураційній жовчнокам’яної
непрохідністю.
Ключові слова: жовчнокам’яна хвороба, синдром Буфферета,
гостра обтураційна жовчнокам’яна непрохідність.

Summary. Described quite rare clinical observation-syndrome
Buffered, patients senile age, which is diagnosed during emergency
laparotomy after 15 hours after unsuccessful conservative treatment
of pancreatic necrosis, generalized peritonitis on the background of
obesity 4 degrees. After gastrotomy removed 2 biliary concretion occlusive doorman, superimposed front perevalochny the gastroenteroanastomosis with entero-enteroanastomosis by brown, naso-gastric
probe. After 68 hours relaparotomy, sanation of abdominal cavity in
Association with prolonged peritonitis. Death 12 hours later. On sections of newly diagnosed cholecystoduodenal fistula, biliary calculus,
occlusive output duodenum with acute obstructive biliary obstruction.
Key words: gallstone disease, syndrome Buffered, acute obstructive
biliary obstruction.
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system OF MODERN Surgical treatment
of gunshot fractures of long bones
Summery. The results of treatment of 228 patients with gunshot
fractures of long bones of extremities are given in this research. Tactics of rendering the surgical help at gunshot fractures are described
using UAW and NPWT.
Key words: gunshot wounds of extremities, surgical tactics, NPWT
(negative pressure wound therapy), UAW (ultrasonic-assisted wound
debridement).
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Introduction
The structure of gunshot wounds to the extremities with fractures is 35-40%. Gunshot fractures,
wounds received in modern conflicts, most have
debris (35 - 41%) character. Primary bone defects
detected in 79.3% of the wounded, of which 48.7%
observed defects within more than 3 cm from diaphysis, and 30.6% - more than 5 cm [1,2].
Unfortunately, now the treatment of patients with
gunshot fractures of bones is often accompanied by
poor results, osteomyelitis, false joints, contractures
and limb shortening 8 - 19.6% [4,9]. During penetration bullet creates two pathological areas - the
area of molecular concussion and traumatic necrosis of the primary zone. These changes lead to the
formation of a “vicious circle” of local microcirculatory disorders, microcirculatory disorders lead to
ischemia, ischemia leads to necrosis and interstitial
edema, which in turn leads to the accumulation of
pathogenic organisms, toxins release and increased
hydrostatic pressure in the bone and fascial pouch
subsequently leads to increased microcirculatory
disorders - “circle” closes [3,7,8].
According to current views, the damage effect of
the projectile depends on its flight speed, mass and
density of the tissue [5]. It is necessary to emphasize
that when bullets with a displaced center of gravity
are used, “the phenomenon of rotation” is marked.
It increases the frequency of deformation and fragmentation of bullets, which significantly increases
the transfer of kinetic energy to the tissues, and
hence their destruction. [6]
Materials and methods
In the trauma department of MM MMCH1 during active armed conflict on Independence Square
and the ATO area 228 patients with gunshot fractures of the extremities were treated. The patients’
age ranged from 21 to 43 years (all - men). Of the
total 96 patients (42%) were gunshot fractures of
the tibia in 54 (24%) - fractures of the femur in 50
(22%) — fractures of the humerus in 28 (12%) - in176

jured forearm. Patients were delivered in MMCH is
a period from 2 to 5 days after a gunshot.
Surgical tactics in patients with long bone fractures: we provided aid to patients in two stages (at
the scene - in a specialized multidisciplinary hospital) was used the concept of “saving” primary surgical treatment of gunshot fractures aimed at improving functional outcomes of treatment and focuses on
early specialized medical care.
This concept is erected to the following key provisions:
• The use of primary external osteosynthesis with
subsequent replacement method for fixing submerged metal osteosynthesis;
• When imposing rod devices have concentrated
on the restoration and preservation of the limb
axis length segment;
• During primary surgical treatment at fire fractures of bone fragments preserved as much as
possible, and only removed small bone fragments;
• fastciotomia as a primary surgical treatment for
decompression of tissues;
• When performing surgical treatments performed biopsy specimens for bacteriological research of wound content;
• During primary and repeated surgical treatment using ultrasonic wound debridement using different types of sonotrodes; (in our case it
was UAW – sonoca 185, sonotrodes – “hoof”,
double-ball, spatula)
• only after UAW we installed NPWT-system
(KCI);
Рrimary and repeated surgical treatment included
the repeated washing of wounds using 0,9% NaCl solution, removing necrotic tissues ultrasonic
cavitation, vacuum-associated installation system.
Methods of ultrasonic cavitation: the patient is under anesthesia - general or local. 2.5% Longocaine
is used as local anesthetic drug; 50 ml of the drug
was added to a solution 0,9% NaCl. To the mixture connected disposable drip system, which in
Харківська хірургічна школа
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Results and discussion
The results of the treatment of 228 patients with
gunshot fractures of long bones (4-6 mo.) are evaluated. Identified the presence of infectious complications in 2 patients in the form of fistulas, in
67 contiguous preserved contraction joints, 25 —
signs of neuropathy, which required performance
of neurolysis and plastics.

turn is connected to the ultrasonic pen cavitator.
On the handle locates ultrasonic cavitator valve
to adjust the volume of the mixture entering the
wound. Work unit starts by pressing the pedal.
In this study, a mixture of Longocaine and 0,9%
NaCl lodged at 50 drops / min. The tap of ultrasonic
cavitator installed in the middle position. Processing speed wound - 15 sec / Q1. cm. Depending on
the location of the wound must take into account
the intensity of the ultrasonic cavitator - the closer
to vascular bundles, the lower the intensity must be.
The criterion of effectiveness is the appearance of
the wound treatment blood «dew». UAW greatly prepares wound for autodermoplastics (but can be provided only after appearance of first granulations).
In 9 cases performed plastic surgery on the replacement of soft tissue defects of wounded limbs.
To prevent the development of microorganisms in
the wound and speeding up its purification methods
used aspiration and flushing drainage. We performed
multiple microbiological researches of content from
wounds and susceptibility of microorganisms to antibiotics. Basic antibiotic therapy consisted of Lincomycin and Metronidazole, and after the results of
microbiological studies supplemented the spectrum
antibacterial drug sensitivity. Moreover conducted
analgesic, anti-inflammatory and anticoagulant
therapy, physiotherapeutic treatment and gymnastics.

Clinical example:
The victim G. 1991 with the diagnosis: blind gunshot shrapnel wounds (11.07.14) of soft tissue of the
left tibia and left popliteal areas with a fractured tibia in the upper third of the treated submerged MOS,
fracture of the distal femur metaepiphysis with a
slight displacement of fragments. Condition after
primary surgical treatment (11.07.14). Gunshot blind
missile wounds of soft tissues of the inner surface of
the upper third of the right thigh. Thermal burns of
the back surface of the left foot III-IVstage, S=1%.
During primary surgical treatment were made
external fixation and fasciotomia of tibia (Fig. 1).
In subsequent patient needed repeated surgical
treatments of wound «pockets», fasciotomy performance, as shawn in Figure 1.
After landmark treatment imposed on the wound
primary deferred sutures. During surgery used 0,9%
NaCl solution (Figure 2).

Fig. 1. Re peated surgical treatment of gunshot wounds
of crus, G. 1991

Fig.2. The appearance of the affected segment G. 1991
after repeated surgical treatment

Fig. 3. Appearance segment of lower limb patient G., 1991, after
acti VAC installation

Fig. 4. View the affected segment G. 1991after the
autodermoplastics
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Fig. 5. Radiogramms of the affected G., 1991 after dismantling
of apparate of external fixation

Fig. 6. X-ray of patient G., 1991 — after IM nailing

Fig. 7. The functional patient outcomes G. 1991 within 2 months after the last-stage operation

Patient-phased system installed acti VAC in the
ongoing implementation of ultrasonic cavitation of
wound surfaces (Fig. 3).
In subsequent were done autoplastics displaced
skin flap to close the soft tissue defect of the left
knee and autodermoplasatics split skin graft donor
and granulating surface (Fig. 4).
After 1.5 months after a gunshot wound, external
fixator dismantled, made plaster immobilization
(Fig. 5).
After 10 days– blocking compressive intramedullary osteosynthesis (BIOS) (Fig. 6).
In subsequent patient got a course of rehabilitation by individual rehabilitation program (IRP).
The functional result is shown in Fig. 7.

178

Conclusions
1. The treatment of gunshot fractures of long
bones should be complex, with a differentiated approach to the choice of surgical tactics depending on
the etiology and location of injury.
2. Conduct a full surgical treatment of gunshot
wounds in combination with NPWT, UAW helps
to reduce microbial contamination, prevent infectious complications and speed up the healing of
wounds and decreases the average hospital stay for
(86,3±3,4) %.
3. Argumentative shift of gunshot fracture fixation of long bones makes it possible to implement
individual rehabilitation program that will provide
optimal functional outcome.
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ВИДАТНИЙ ХІРУРГ
І МІНІСТР-РЕФОРМАТОР
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

До 100-річчя від дня народження видатного хірурга, вченого,
організатора охорони здоров’я, державного діяча,
член–кореспондента НАН і АМН України, Заслуженого діяча науки
України, лауреата Державної премії України, премії
ім. акад. О. О. Богомольця НАН України, завідувача кафедри хірургії
Національного Медичного університету імені О. О. Богомольця,
доктора медичних наук, професора В. Д. Братуся

Братусь Василь Дмитрович народився 26 грудня 1916 року в трудовій селянській сім’ї. Дитячі роки та навчання в семирічній школі пройшли в селі Рогозів Бориспільського району
Київської області. З 1932 по 1935 роки навчався
і закінчив з відзнакою Київський медичний
технікум, за що отримав право вступу до Київського медичного інституту. Після закінчення
чотирьох курсів навчання в інституті в 1939 році призваний до лав Червоної армії та зарахований на п’ятий курс новоствореної Куйбишевської Військово – медичної Академії. Але
там провчився три місяці, бо в 1939 році почалася війна з Фінляндією, тому в кінці грудня
1939 року він був відправлений в Ленінградську Військово – медичну Академію, де склав
Державні іспити і одержав диплом лікаря.
З початку січня 1940 року і до кінця війни з білофінами працював лікарем лижного батальйону на Карельській ділянці фронту і побував
з боями в глибинному тилу на території Фінляндії. Після закінчення війни, відкомандирований в Куйбишевську Військово – медичну
180

Академію, де пройшов півторарічну підготовку, як хірург військового та армійського районів. З першого і до останнього днів Великої Вітчизняної війни працював на фронті ведучим
хірургом медсанбату, а потім армійського та
фронтового шпиталів.
Після закінчення Другої світової війни і демобілізації, з 1946 року працював клінічним ординатором по хірургії, а в 1948 році – після захисту кандидатської дисертації – асистентом,
доцентом кафедри хірургії Київського інституту удосконалення лікарів, а з 1951р. – медичного
інституту. Одночасно з 1950 року працював заступником, а згодом – начальником Головного
Управління Вищих навчальних закладів Міністерства охорони здоров’я України. В 1952 році призначений заступником, а в 1954 році – Міністром Охорони Здоров’я України. У 1957 році призначений Ректором Київського інституту удосконалення лікарів, а в 1958 переведений
на посаду Ректора Київського медичного інституту, де працював до 1965 року. В 1962 році захистив докторську дисертацію на теХарківська хірургічна школа
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му «Хірургічне лікування термічних опіків».
У 1963 році отримав вчене звання професора по
кафедрі хірургії. З 1962 року – керівник кафедри хірургії інституту удосконалення лікарів,
а в 1963 році переведений на посаду керівника
кафедри хірургії медичного інституту, де в ці
дні працював і ректором.
Впродовж 1954-1956 і 1968-1975 років Василь
Дмитрович Братусь, талановитий хірург за фахом, член-кореспондент НАН та НАМН України, очолював Міністерство охорони здоров’я
Української РСР. Це був, до речі, єдиний у республіці факт, коли на таку високу посаду одну
і ту ж людину призначали двічі. Це обумовлювалося, насамперед, високими професійними
та моральними якостями Василя Дмитровича,
який, між тим, ніколи не покидав покликання
всього свого життя – хірургію.
Знаменно, що пролог кар’єри В.Д. Братуся,
як міністра, розпочався з посади заступника начальника Головного управління вищих
навчальних закладів МОЗ УРСР. В 1949 році
його, на той час кандидата медичних наук, хірурга-фронтовика, запросив до бесіди тодішній очільник Мінздоров’я республіки Левко
Іванович Медвідь. «Відбулася довга розмова
щодо моєї служби у військо-медичних установах в роки Великої Вітчизняної війни, - пише
Василь Братусь у своїй книзі «Спогади про минули, погляди на сучасне», - про моє бачення
першочергових потреб підготування медичних
кадрів, яких було недостатньо в перші післявоєнні роки. Далі Медвідь перейшов до більш
конкретної розмови. Він вирішив виступити з
ініціативою не тільки відновлення повноцінної діяльності медичних інститутів, які вже діяли в Україні, а й швидко створити нові, зокрема, у Івано-Франківську, Чернівцях, Тернополі, Ужгороді. Для цього був необхідний підбір,
насамперед, керівних кадрів для нових кафедр.
Було висловлено ідею залучити для цього передусім молодих доцентів із сталих кадрових вузів. Кандидатури на посади директорів нових
інститутів на той час вже були підібрані. На завершення розмови мені запропонували посаду
заступника начальника Головного управління
вищими навчальними закладами міністерства.
Причому із збереженням посади асистента кафедри хірургії. Я пристав на цю пропозицію…».
Невдовзі В.Д. Братусь був призначений першим заступником міністра охорони здоров’я.
А вже в грудні 1953 року його викликав для офіційної зустрічі перший секретар ЦК Компартії
України О.І. Кириченко і запропонував посаду
міністра. В згаданій вище книзі Василь Дмитрович пише, що вважав себе не досить підготовленим для такої місії і запропонував замість себе декілька прізвищ інших кандидатур.
Та рішення «зверху» вже було прийнято. І ноKharkiv Surgical School
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вий міністр приступив до виконання своїх дуже непростих обов’язків. Одним з нагальних
завдань, як з’ясувалося, було невідкладне поліпшення роботи санітарно-епідеміологічної
служби, як запоруки профілактичної медицини. З цього приводу відбулася ґрунтовна зустріч
міністра В. Братуся з відомим вченим в галузі
комунальної гігієни академіком О. М. Марзеєвим. Разом вони викреслили подальші кроки «реанімації» галузі з метою вивести її у ранг
першорядних. Саме завдяки новаторським
змінам, що були проведені В. Братусем в санепідемслужбі, в 1970 році вдалося оперативно
і ефективно загасити спалах епідемії холери
на півдні України. В чому, до речі, неабияк допомогли поради академіка-епідеміолога
Л.В. Громашевського.
Крім того, саме міністр В. Братусь провів
практично докорінну реорганізацію регіональної системи охорони здоров’я. Йдеться
про рішення щодо закриття частини застарілих дільничних лікарень, залишивши замість
них ФАПи. Натомість, як компенсація цього
кроку, був суттєво змінений статус центральних районних лікарень. Їхні можливості були
значно зміцнені і розширені створенням потужних відділень хірургії, терапії, акушерства
та гінекології, дитячих та інфекційних хвороб.
Щодо ж вузької лікарської спеціалізації (нейрохірургія, офтальмологія, ендокринологія,
торакальна хірургія тощо), то її було сконцентровано в обласних клінічних лікарнях. Як показала подальша практика, проведені В. Братусем реформаторські зміни в лічені роки значно
підвищили якість надання медичної допомоги
широким верствам населення.
Була успішного міністра і низка інших задумів щодо удосконалення оздоровчої галузі.
Проте тоді їм не судилося збутися по тій простій причині, що Василь Братусь несподівано
був знятий з посади. А вийшло ось таке…
В 1956 році в Одесі широко відзначали
80-річний ювілей славетного хірурга-офтальмолога, академіка В.  П. Філатова. За пропозицією першого секретаря ЦК КПУ О. І. Кириченка, на святкування був запрошений
і міністр Братусь. Під час урочистого засідання
в Одеському оперному театрі в своїй промові
Василь Дмитрович, зокрема, сказав: «Коли б
Петро Чайковський писав свою славнозвісну
оперу «Іоланта» сьогодні, то йому не потрібно
було б шукати мудреця зі Сходу для повернення зору дівчині. Я впевнений, що композитор доручив би це зробити нашому ювіляру…».
Як згадують очевидці, після цих слів стіни театру здригнулися від бурхливих оплесків!
Саме під час того перебування в Одесі Василя Дмитровича влаштували не в готелі,
а в Одеському санаторії імені Чкалова, що на181
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лежав до Четвертого управління МОЗ. Наступного дня після зборів в Оперному театрі він
вирішив ознайомитися із санаторієм. Оглядаючи його територію, дійшов до невеличкого
одноповерхового корпусу, впритул до якого було розпочато будівництво високого бетонного
паркану. Міністр запитав головного лікаря,
для чого зводиться це неподобство. Той відповів, що таким був наказ «самого Кириченка».
Як з’ясувалося, партійний високопосадовець
«наклав око» на розташований поряд із санаторієм палац, який до революції належав персидському шахові, і хотів приєднати до своєї
розкішної резиденції близько гектару санаторської землі. Василь Дмитрович був не на жарт
обурений таким цинічним наміром і дав вказівку «посунути» паркан подалі від корпусу.
Коли О. Кириченко, приїхавши до Одеси, побачив ті зміни, він спитав головного лікаря, мовляв, хто дав таке розпорядження. «Міністр Братусь», – була відповідь. «Братусь вже не міністр» –
різко заявив функціонер… Василя Дмитровича
було знято з посади.
Згодом він очолив Київський інститут вдосконаленні лікарів – найпотужнішу ланку післядипломної лікарської освіти, що мала союзне підпорядкування. А в 1959 році В. Братусь
став ректором Київського медичного інституту
імені О. Богомольця. Тут він відзначився тим,
що значно зміцнив кадровий склад вишу, запросивши на посади керівників кількох кафедр знаних вчених, таких як Микита Маньковський, Микола Зайко, Анатолій Позмогов,
Рафаїл Габович, Георгій Бурчинський та інші.
І сьогодні тут, вже в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, з великою вдячністю згадують період керівництва
КМІ (1959 – 1966) Василем Братусем.
…У 1968 році в уряді УРСР відбулися певні
кадрові зміни, в результаті яких звільнилося
крісло міністра охорони здоров’я. У на той час
першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста не
було іншої кандидатури, окрім Василя Братуся, якого він добре знав ще з часів його першої
міністерської каденції. Так, Василь Дмитрович
знову повернувся у стіни міністерства на вулиці Грушевського.
Серед доленосних справ двічі міністра хотілося б, насамперед, відзначити його неоцінений вклад в розвиток медичної науки. Були
значно підсилені науково-дослідні інститути в
галузях серцево-судинної хірургії, отоларингології, гігієни праці та професійних захворювань, охорони материнства та дитинства,
урології, ендокринології та обміну речовин,
медичної радіології. В. Братусь високо оцінив можливості таких українських вчених, як
О. І. Коломійченко, О. О. Шалімов, М.М. Амосов, М. М. Горєв, А. П. Ромоданов, В. С. Кар182

пенко, Н. О. Пучковська, Л. Т. Мала, В. П. Комісаренко. асиль Дмитрович традиційно приділяв значну увагу саме профілактичній медицині, як великій силі попередження інфекційних захворювань.
Особливо вражає той факт, що при всій своїй колосальній зайнятості, він все ж таки не
покидав хірургічної практики. Кожну суботу
о сьомій ранку він вже був в операційній столичної лікарні № 15, що на Подолі. До речі,
згодом, саме тут він очолив одну з кафедр хірургії НМУ імені О.О. Богомольця, яка потім
переїхала в новозбудовану лікарню № 12 на
Печерську.
Чи не найулюбленішою втіхою В. Братуся
було відвідування Національної наукової медичної бібліотеки України, де він просиджував
в читальному залі по декілька годин поспіль.
Саме завдяки його сприянню цей храм книги
та знань отримав гідне помешкання, де міститься і донині.
Видатний державний діяч України, славетний військовий хірург, засновник спеціалізованих напрямів в хірургії нового часу –
шлунково-кишковій хірургії та комбустіології.
Впродовж 30 років керував кафедрою хірургії,
(1962-1992) а залишивши керування кафедрою
він до останнього дня свого життя працював професором кафедри. За багаторічну науково – педагогічну діяльність ним створено
і згуртовано висококваліфікований колектив
викладацького складу. За ці роки значно розширено діапазон оперативної діяльності, зокрема в абдомінальній хірургії, хірургії опіків,
пластичній хірургії. За роки керівництва кафедрою ним підготовлено 6 докторів та 25 кандидатів медичних наук, опубліковано біля
500 наукових праць, з яких 12 монографій,
в тому числі: «Хірургічне лікування термічних опіків» (1963), «Гострі шлунково-кишкові кровотечі» (1971), «Інтенсивна терапія
в невідкладній хірургії» (1980), «Геморагічний
шок» (1982). «Дифференциальная диагностика
и лечение острых желудочно-кишечних кровотечений» (1991).
За удосконалення методів діагностики і лікування опіків професор В.Д. Братусь у 1981 році удостоєний Державної премії України в галузі науки. За монографію «На пути к антисептике и обезболиванию в хирургии» (1984) одержав першу премію на Всесвітньому конкурсі
товариства «Знання» в Москві.
В 1974 році обраний член – кореспондентом
АН України, а у 1993 році – член-кореспондентом АМН України. За ці роки збудований
ще один корпус з аудиторією для студентів, лабораторіями та приміщенням для практичних
занять, були створені умови для комплектації
клініки різноманітним контингентом хворих,
Харківська хірургічна школа

№ 1(82) 2017

MEMORABLE DATES

що задовольняє потреби педагогічного процесу. Ще раніше в інтересах клініки було створено відділення для лікування опіків, яке згодом
стало республіканським центром для хворих з
цією патологією, а пізніше, з 1981 року на базі
клініки офіційно створено Київський міський
центр для лікування хворих з гострими шлунково–кишковими кровотечами. Функціонування центру шлунково–кишкових кровотеч
уже в найближчі роки забезпечило зменшення
післяопераційної летальності не менше, як у 5
рази порівняно з даними як вітчизняних, так
і зарубіжних авторів. Центр став місцем для
стажування хірургів не тільки з України, але і
з інших країн СНД та світу.
Окремим розділом його практичної, науково-організаційної діяльності була комбустіологія. Одного разу, в австрійському медичному
журналі Василь Дмитрович натрапив на опис
способу зниження наслідків некротичного запального процесу тканин при використанні
грибкової культури Aspergillus flavus, але наслідки опіків не входили в коло використання
незвичайних культури. B. Братусь, очевидно
вперше в науці, перекинув такий можливий
клінічний міст. Він відразу ж написав в Відень
автору публікації і незабаром отримав відповідь, в який ідея застосування цього методу
в комбустіології було підтримано.
Однак, на подобу західної медицини, його
попередили, що при всіх публікаціях слід робити посилку на автора винаходу а результати
роботи надрукувати в журналі «Wienen Medizinische Wochenschrift» «Було б неправильно
вважати, як вказав у своїх мемуарах В. Д. Братусь, що при дослідженні цього грибкового
ферменту, я знайшов ефективний засіб некролізу, але ці дослідження при опіках стали основною частиною моєї докторської дисертації.
Я розгорнув широкі клініко-морфологічні
дослідження по темі дисертації і незабаром
організував одну з перших в СРСР клініку
для лікування опікуваних на 60 ліжок, яка
у в кінці кінців стала Республіканським опіковим центром».
В результаті, у 1960 році в розпалі цієї роботи, він отримав із Австрії, відомого лікаря та
історика медицини Hugo Gljazera запрошення
приїхати до Відня з доповіддю про результати
нового дослідження в галузі комбустіології і
Василь Дмитрович з вдячністю прийняв запрошення. Крім звичайного ілюстративного
матеріалу для виступу він взяв з собою кольоровий документальний фільм з основними
його методами хірургічного лікування хворих
з опіками. Стрічку демонстрували на науковопрактичних конференціях з опікової травми
і завжди вона отримувала позитивну оцінку.
Kharkiv Surgical School
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Після першої доповіді у науковому товаристві лікарів у Відні Київський комбустіолог
був здивований коли дізнався, що опіки тут
лікують не хірургі а дерматологи і о пересадки
шкіри австрійці взагалі не чули. Цікаво, більшість на засіданні була з колишніх військових
лікарів, які недавно повернулися з ув’язнення
в Радянському Союзі, і вони добре прагнули
продемонструвати свої знання російської мови
доповідачу, що сприяло цікавої дискусії.
На другий день перебування в Австрії
В. Братусь читав лекції про опіки студентам
у Віденському університеті з демонстрацією
фільму. В той же день в клініці дерматології
університету провів операцію пересадки шкіри пацієнту з глибоким опіком за допомогою
привезеного із собою дерматому. Декілька лекції були прочитані в Лінці, Інсбрукі та Зальцбургі. Це прекрасний приклад популяризації
досягнень української хірургії, про яку, часом,
дратує мало знань у світі….
Багато уваги приділялося питанням історії
та організації вищої медичної освіти й охорони
здоров’я. З цих проблем автором опубліковано
більше, як 120 робіт, у тому числі дві монографії. Професор В.Д. Братусь також відзначався
як Державний діяч. Він обирався депутатом
Верховної Ради України трьох скликань (1953–
1973 р.). Був делегатом XII сесії Організації
Об’єднаних Націй і доповідачем на Генеральній Асамблеї ООН про створення Всесвітньої
Організації Охорони Здоров’я (ВОЗ) (1959 р.).
На протязі 30 років був на громадських засадах Президентом медичної сесії Всесоюзного
Товариства Дружби і Культурних зв’язків з зарубіжними країнами.
Василя Братуся було нагороджено орденами Леніна, Жовтневої Революції, Трудового
Червоного Прапору, Богдана Хмельницького,
Вітчизняної війни І і ІІ ступенів, орденом «За
заслуги» ІІ ступеню, орденом Ярослава Мудрого V ступеню і 18-ю бойовими і трудовими медалями. Але одягав парадний мундир з
усіма цими регаліями тільки на свято Великої
Перемоги.
У 1974 році Василя Дмитровича було обрано
членом-кореспондентом Національної академії наук України. Про великі досягнення в
медичній науці свідчить і присудження йому
премії О. О. Богомольця НАН України (1969) і
Державної премії в галузі науки і техніки (1981).
Наостанок відзначимо, що при всіх своїх високих посадах та значних заслугах Василь Дмитрович завжди залишався простою, доступною,
привітною людиною. Особливе місце в його
душі займали фронтові побратими. Він ніколи не ділив людей «по рангах», однаково щиро вітаючи в своєму міністерському кабінеті
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та партійних босів, і простих відвідувачів. Неодмінно вставав з-за робочого столу, робив крок
назустріч, сердечно простягав руку…
Колектив кафедри та створена ним хірургічна школа в Україні не лише дотримується
моральних і професійних традицій свого найпочеснішого наставника, але також помножує
їх. В кінці 2016 року на одному з корпусів Національного медичного університету імені академіка О. О. Богомольця відкрито меморіальну
дошку знаменитому ректору, але найкращим
пам’ятником буде залишатись наша пам’ять
о Великом громадянині, який жив з нами та
до кінця своїх днів залишався вірним його
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хірургічному покликанню, яку не змогли «затьмарити» високі керівні посади. Це був дійсно
хірург за викликом серця, справжній Патріот
свого діла, своєю Батьківщини…
Петро ФОМІН,
академік НАН та НАМН України,
Заслужений діяч науки і техніки України.
Валерій БОЙКО
Заслужений діяч науки і техніки України.
докт. мед. наук, професор
Олексій ЛИСОВ
канд. мед. наук, асистент кафедри
хірургії № 3 НМУ імені О. О. Богомольця
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