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КОМБИНИРОВАННЫЕ
ЭНДОЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
В ЛЕЧЕНИИ СТЕНОЗОВ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ ЯЗВЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ

ГУ «Институт
гастроэнтерологии
НАМНУ», г. Днепр

Резюме. В отделении хирургии органов пищеварения
ГУ ИГНАМН Украины за 2015-2018 годы проведено лечение
10 больных со стенозом пилородуоденальной зоны язвенного
генеза с использованием метода комбинированной эндолапароскопической техники. Мужчин было 6, женщин 4. Средний
возраст (45,3 ± 5,2) года. На основе инструментальных методов
исследования диагностировано субкомпенсированный стеноз
у 7 пациентов (70,0 %), у 1 пациента (10,0 %) компенсированый
стеноз, у 2 больных (20,0 %) декомпенсированный стеноз. В ходе исследования были разработаны показания к выполнению
эндолапароскопического вмешательства, которое выполнено
всем пациентам. Осложнений и летальных исходов не было.
Отдаленный период наблюдения составил 9-16 месяцев. Признаков рецидива язвенной болезни и стеноза не выявлено.
Метод миниинвазивного комбинированного эндолапароскопического вмешательства в лечении стеноза пилородуоденальной зоны язвенного генеза имеет хорошие показатели эффективности, отсутствие осложнений и рецидива заболевания
в отдаленном периоде.
Ключевые слова: стеноз, язвенная болезнь, эндоскопическая
баллонная пилородуоденопластика, лапароэндоскопическиевмешательства.
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Введение
В последние годы частота пилородуоденального стеноза (ПДС) язвенной этиологии среди
взрослого населения варьирует от 10 до 63,5 %
и в среднем составляет 15-30 %. Декомпенсированный стеноз развивается у 5–15 % пациентов, страдающих язвенной болезнью [1, 2].
Среди других осложнений язвенной болезни,
стеноз является показанием к хирургическому лечению в 45–84 % случав [2, 3, 5, 10]. Несмотря на достигнутые успехи в диагностике и
лечении дуоденальных язв, осложненных стенозом, проблема выбора вида оперативного
вмешательства при этом осложнении язвенной болезни, остается не решенной, поэтому
в отечественной и в зарубежной литературе
продолжает дискутироваться вопрос опатогенетическом обосновании различных видов
оперативных вмешательств [3, 10].
В хирургическом лечении стеноза пилородуоденальной зоны язвенного генеза на сегодняшний день превалирует органосохраняющее направление и одним из важнейших остается вопрос об использовании селективной
проксимальной ваготомии при суб- и декомпенсированном дуоденальном стенозе, как патогенетического фактора и подбора дренирующей операции в зависимости от выраженности
8

рубцово-язвенного процесса с учетом сохранения привратника [5, 6, 11].
В связи с этим, на современном этапе, интересным является применение эндоскопической баллонной дилатации, впервые описанной Stanley B. Benjamin В. (1982), которая
позволяет у ряда больных восстановить проходимость и купировать эвакуаторные нарушения [7, 9]. Непосредственная эффективность
баллонной дилатации отмечалась многими
авторами у 95,5 % пациентов [8, 9, 12]. Клиническая ремиссия была отмечена у 84,4 %
больных. Ремиссия без рецидива наблюдалась
в 55,8 % случаев в течение 30 месяцев после
дилатации. В то же время, недостатком этого
метода при изолированном его использовании
является отсутствие влияния на регуляторные
факторы язвообразования, как следствие возможность рецидивирования заболевания и повторное возникновение стеноза.
Таким образом, представляется актуальным
продолжение исследований по этому вопросу с
получением опыта и оценкой результатов.
Цель исследований
Разработка методов миниинвазивного лечения больных с пилородуоденальным стенозом
язвенной этиологии.
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Материалы и методы исследований
В отделении хирургии органов пищеварения ГУ ИГНАМН Украины за 2015-2018 годы проведено лечение 10 больных с стенозом
пилородуоденальной зоны язвенного генеза с
использованием метода комбинированной эндолапароскопической техники. Мужчин было
6, женщин 4. Возраст пациентов колебался от
38 до 56 лет. Средний возраст (45,3 ± 5,2) года.
Эндоскопическая диагностика и лечение
проводилась с помощью Видеогастроскопов
«Olympus HQ-190 HD» (Japan) и «Pentax EG-29V»
(Japan). Состояние слизистой и степень изменений оценивалась согласно «Минимальной
стандартной терминологии» (1996) [4]. Рентгенологические исследования с использованием
контраста и оценки перистальтики, скорости
опорожнения желудка и выявления степени
стеноза выполнялись на рентгенологическом
комплексе «Opera Т-90» (Іtaly). Для этапа эндоскопической баллонной пилородуоденопластики использовали баллоны 15–20 мм фирмы
«Boston Scientific» (USA). Манометрию выполняли оригинальным устройством для изучения моторики желудочно-кишечного тракта
МНХ-01 (защищен а. с. № 923521 «Устройство
для исследования моторики биологического
объекта», Украина)
Результаты исследований и их обсуждение
На основе инструментальных методов исследования (эндоскопия, рентген и манометрия) диагностировано субкомпенсированный
стеноз у 7 пациентов (70,0 %), у 1 пациента
(10,0 %) компенсированый стеноз, у 2 больных
(20,0 %) декомпенсированный стеноз.
Эндоскопические признаки при компенсированном стенозе характеризовались рубцовым сужением просвета двенадцатиперстной
кишки (ДПК) до (10 ± 1) мм, умеренным увеличением размеров желудка, местным воспалением. При субкомпенсированном стенозе
имело место рубцовое сужение просвета ДПК
до 5–8 мм с увеличением размеров желудка и
остаточным содержанием желудочного сока и
пищи, местным воспалением,отеком. При декомпенсированном стенозе отмечалось рубцовое сужение просвета ДПК <5 мм, значительное увеличением размеров желудка с большим
содержанием желудочного сока и пищи, выраженным воспалением и признаками атрофии
слизистой.
Морфологическим субстратом в формировании стенозов пилоробульбарной области являлись общий отек, рубцово-спаечный и фиброзный процесс.
Рентгенманометрические признаки характеризовались следующими изменениями:
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1) при компенсированном стенозе — желудок обычных размеров или несколько расширен. Глубина перистальтической волны —
(3,51 ± 1,21) см, через 3 часа остатки контрастной массы (к/м) в желудке; давление в области
сужения на уровне (50,0 ± 10) мм рт. ст.;
2) при субкомпенсированном стенозе — желудок увеличен, перистальтика ослаблена, глубина перистальтической волны — (4,5 ± 1,21) см,
через 3 часа до 30 % к/м в желудке; давление
в области сужения — (70,0 ± 10) мм рт. ст.;
3) при декомпенсированном стенозе — контрастная масса накапливается в нижнем отделе
желудка, глубина перистальтической волны —
0,8–4,1 см, через 3 часа больше 50 % к/м в
желудке, эвакуация происходит более чем за
24 часа, давление в области сужения на уровне
(90,0 ± 10) мм рт. ст.
При выработке концепции комбинированных эндолапароскопических вмешательств,
основными патоморфологическими признаками формирующегося или сформированного
ПДС являлись: внешний рубцово-спаечный
перипроцесс, рубцовое сужение (пилорус, луковица ДПК,) и надстенотическое расширение, при этом стеноз являлся рубцовым полем язвы, которое распространяется как внутристеночно по подслизистому и мышечному
слоях, так и снаружи по серозной оболочке.
Известно, что рубцовое поле в сегменте язвы
замыкается в кольцо, которое поэтапно сужается, формируя стеноз [5, 10].
Патофизиологической составляющей является избыточный тонус парасимпатической
нервной системы, сопровождающийся значительно повышенной кислотообразующей функцией желудка с преобладанием факторов агрессии желудочного сока над факторами защиты.
Применение комплекса миниинвазивных эндоскопических и лапароскопических методов,
направлено на нормализацию кислотообразования и моторно-эвакуаторной функции, при
достаточной эффективности и меньшей, по
сравнению с открытыми операциями, травматичностью (Патент Украины №131885 U).
В ходе исследования были разработаны показания к выполнению комбинированного эндолапароскопического вмешательства:
1. Наличие у пациентов с язвенной болезнью
ДПК рентгенологических и/или эндоскопических признаков формирования стеноза более
9-10 мм, даже при отсутствии клинических
проявлений.
2. Отсутствие эффекта от противоязвенной
терапии с продолжающейся клиникой стеноза.
3. Рентгенологические, эндоскопические
и клинические признаки компенсированного,
суб- и декомпенсированного стеноза выходно9
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го отдела желудка у больных с тяжелым течением язвенной болезни.
4. Невозможность или высокий риск традиционного оперативного лечения.
Всем пациентам выполнено миниинвазивное комбинированное эндолапароскопическое
оперативное вмешательство которое состояло
из 4 основных этапов:
1) лапароскопическая СПВ по Hill-Barker;
2) мобилизация ДПК по Кохеру и лапароскопический висцеролиз в области зоны стеноза;
3) эндоскопическая баллонная пилородуоденопластика под эндоскопическим и лапароскопическим контролем;
4) контроль восстановления проходимости.
Описание хода операции: на переднюю
брюшную стенку устанавливают 4 порта, через
которые после создания пневмоперитонеума,
в брюшную полость вводятся инструменты.

Первым этапом после ревизии и идентификации деформации пилородуоденальной области
выполняется СПВ по Hill-Barker, после чего в
просвет желудка вводится эндоскоп к участку
стенозирования. Лапароскопически выполняется висцеролизпилородуоденальной зоны и
мобилизация ДПК по Кохеру, при этом появляется возможность провести эндоскоп через
суженное место стеноза, после чего в области
стенозирования выполняется баллонная пилородуоденопластика в течение 3–5 мин. Сразу после этого область пилородуоденопластики осматривается на предмет эффективности
дилатации и возможных осложнений. При необходимости, проводится зонд для энтерального питания.
Основные этапы комбинированного лапароэндоскопического вмешательства представлены на рис. 1, 2, 3.
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Рис. 1. Лапароскопическая СПВ по Hill-Barker: а — мобилизация пищевода, визуализация переднего вагуса;
б — клипирование и пересечение заднего вагуса; в — передняя СПВ (пересечение ветви ко дну желудка)
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Рис. 2. Мобилизация ДПК поКохеру и лапароскопическийвисцеролиз в области участка стеноза:
а — передняя СПВ (обработка малой кривизны); б — сохранена иннервация области привратника;
в — мобилизация спаечного процесса области стеноза ДПК
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Рис. 3. Эндоскопическая баллонная пилородуоденопластика под лапароскопическим контролем: а — проведение
эндоскопа за зону стеноза с трансиллюминацией через стенку ДПК; б — момент выполнения баллонной
пилородуоденопластики; в — контроль эффективности
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Рис. 4. Результаты манометрии: а — в дооперационном периоде; б — через 12 месяцев после лечения

У всех пациентов было достигнуто восстановление нормального диаметра пилородуоденальной зоны (17-20 мм). Средний послеоперационный период составил (7,21 ± 3,23) суток.
Среднее время операции (135,00 ± 43,37) мин.
Осложнений и летальных исходов не было.
Отдаленный период наблюдения составил
7-12 месяцев. Выполнены эндоскопические,
рентгенологические и манометрические исследования. Клинических и инструментальных признаков рецидива язвенной болезни и
стеноза не выявлено. Оценка кинетической
функции и внутрипросветного давления пилородуоденальной зоны по данным манометрии в до- и послеоперационном периоде показала восстановление нормального тонуса и
давления зоны ДПК (25 ± 15 мм.рт.ст), что проиллюстрировано на рис. 4.
Таким образом, осложненное течение язвенной болезни ДПК с формированием стеноза пилородуоденальной зоны делает актуальной дальнейшую разработку и внедрение

в практику новых технологий, в частности,
эндохирургических методик, которые позволяют восстановить функциональную полноценность пилородуоденальной зоны и нормализовать эвакуаторную функцию желудка, без
применения пилороразрушающих операций.
Комбинированный эндолапароскопический
метод лечения язвенного ПДС позволяет влиять на основные механизмы язвообразования,
нормализует моторно-эвакуаторные нарушения и снижая кислотность за счет сочетанного
действия эндоскопической баллонной дилатации, лапароскопической СПВ и висцеролиза в
зоне деформации.
Выводы
Метод миниинвазивного комбинированного эндолапароскопического вмешательства
в лечении стеноза пилородуоденальной зоны
язвенного генеза имеет хорошие показатели
эффективности, отсутствие осложнений и рецидивов заболевания в отдаленном периоде.
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DUODENAL STENOSIS OF
ULCERATIVE ETIOLOGY
V. M. Ratchik, S. O. Tarabarov,
N. V. Prolom, N. V. Polyak,
S. I. Fechenko, O. V. Paholka

12

Резюме. У відділенні хірургії органів травлення ДУ
ІГНАМН України за 2015-2018 роки проведено лікування
10 хворих із стенозом пілородуоденальної зони виразкового генезу з використанням методу комбінованої ендолапароскопічної техніки. Чоловіків було 6, жінок 4. Середній вік
(45,3±5,2) років. На основі інструментальних методів дослідження діагностовано субкомпенсований стеноз у 7 пацієнтів (70,0 %), у 1 пацієнта (10,0 %) компенсований стеноз, у 2
хворих (20,0 %) декомпенсований стеноз. В ході дослідження
були розроблені показання до виконання ендолапароскопічного втручання, яке виконане всім пацієнтам. Ускладнень
талетальних випадків не було. Віддалений період спостереження склав 9-16 місяців. Ознак рецидиву виразкової хвороби
та стенозу не виявлено.
Метод мініінвазивного комбінованого ендолапароскопічного втручання в лікуванні стенозу пілородуоденальної зони
виразкового генезу має хороші показники ефективності, відсутність ускладнень і рецидиву захворювання у віддаленому
періоді.
Ключові слова: стеноз, виразкова хвороба, ендоскопічна балонна пілородуоденопластика, лапароендоскопічні втручання.

Summary. In 2015-2018, the Department of Surgery of the IGNAMS of Ukraine treated 10 patients with stenosis of the pyloroduodenal zone of the ulcerative genesis,with the use of the combined
endolaparoscopic technique. Men were 6, women 4, with the mean
age of (45.3 ± 5.2) years. On the basis of instrumental research methods, subcompensated stenosis was diagnosed in 7 patients (70.0 %), in
1 patient (10.0 %) compensated stenosis, in 2 patients (20.0 %)
decompensated stenosis. The study developed the indications for
endolaparoscopic intervention, which was performed in all patients. Complications and deaths were not. Long-term follow-up was
9-16 months. Signs of recurrence of peptic ulcer and stenosis was
not detected.
The method of minimally invasive combined endolaparoscopic intervention in the treatment of stenosis of the pyloroduodenal zone of
the ulcerative genesis has good indicators of efficiency, the absence of
complications and recurrence of the disease in the long-term period.
Key words: stenosis, peptic ulcer, endoscopic balloon pyloroduodenoplasty, laparоendoscopic interventions.
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ДЕСТРУКТИВНИЙ ІНДЕКС ЯК ПРОГНОСТИЧНИЙ
КРИТЕРІЙ РОЗВИТКУ БУЛЬОЗНОЇ ЕМФІЗЕМИ
ЛЕГЕНЬ
Резюме. В роботі використаний показник деструктивного
індексу. який є надійним діагностичним і прогностичним
морфологічним критерієм оцінки стану легеневої паренхіми у
пацієнтів з приводу бульозної емфіземою легенів, що дозволяє
підібрати найбільш ефективну тактику хірургічного лікування, що значно покращить якість життя пацієнтів.
Ключові слова: деструктивний індекс, бульозна емфізема легень, форми емфіземи легень, спонтанний пневмоторакс, відеоторакоскопія.

Вступ
Бульозна емфізема легень — одна з основних
причин розвитку спонтанного пневмотораксу
у 70-85 % пацієнтів, яких ургентно госпіталізують до хірургічних стаціонарів [1, 2, 3].
За визначенням ВООЗ, бульозна емфізема –
це «необоротна зміна легеневої тканини, яка
характеризується дилатацією повітряних просторів дистальніше термінальних бронхіол і
супроводжується деструкцією стінок альвеол». У процесі захворювання прогресує атрофія міжальвеолярних перетинок в результаті
їх постійного розтягування, а потім виникають тонкостінні повітряні порожнини – булли, розрив яких призводить до виникнення
спонтанного пневмотораксу [5, 7].
На теперішній час для оцінки ступеня поширеності бульозного процесу використовують запропоновану класифікацію R. Vanderschueren (1981), відповідно до якої існує 4 морфологічних типи:
I тип – відсутність видимої патології легеневої тканини і парієтальної плеври;
II тип – відсутність видимої патології легеневої тканини, але наявність плевральних
зрощень;
III тип – субплевральні були діаметром менше за 2 см;
IV тип – були більше за 2 см в діаметрі різної
локалізації [1, 6].
Однак дана класифікація є певною мірою
«статичною», тобто описує зміни в легеневій
тканині без прогнозування розвитку захворювання. Саме це, на нашу думку, не дозволяє
при відеоторакоскопії адекватно і повною мірою оцінити поширеність бульозного процесу
і, відповідно, вибрати раціональну хірургічну
тактику.
Виходячи з цього, в якості критерію ступеня деструкції легеневої тканини нами був обраний деструктивний індекс (DI) – найбільш
чутливий показник деструкції легеневої паренхіми, що відображає поширеність патологічного процесу в легеневій тканині.
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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Мета досліджень
Визначити параметри деструктивного індекса легеневої тканини у пацієнтів з різними
формами бульозної емфіземи легень.
Матеріали та методи досліджень
З метою об’єктивізації ступеню деструктивних процесів легеневої тканини нами була виконана відеоторакоскопічна біопсія легеневої
тканини із трьох ділянок з подальшим патоморфологічним дослідженням:
1 – зона безпосередньої локалізації бульозного процесу;
2 – зона ризику, тобто найбільш уразлива,
виходячи з принципу стадійності розповсюдження бульозного процесу (VI сегмент – для
локальної форми та солітарної були, VII-X –
для розповсюдженої форми);
3 – зона візуально інтактної легеневої тканини (для генералізованої форми – друга
і третя зони – ділянки з найменшим зниженням повітряності легеневої тканини). У хворих
з відсутніми відеоторакоскопічними ознаками бульозного процесу біопсія бралася з I, VI
і X сегментів.
Кожну ділянку легеневої тканини досліджували шляхом світлової мікроскопії, при якій
оцінювався загальний характер стану тканин,
морфологічні особливості стінок альвеол (їх
цілісність, стан альвеолярного епітелію, еластичного і судинного компонентів).
Морфометрично вимірювалися наступні параметри: середній діаметр альвеол, товщина
міжальвеолярних перетинок і DI.
DI обчислювався за формулою:
DI = [D/D+N]×100 %
де D – ушкоджена стінка альвеоли; N – неушкоджена стінка альвеоли.
Результати досліджень та їх обговорення
За отриманими результатами DI об’єктивізувалася форма БЕ та визначалася ймовірність
13
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рецидиву спонтанного пневмотораксу у досліджуваних зонах. Після проведення біопсії
хворих основної групи було повторно класифіковано за об’єктивними патоморфологічними
ознаками. Згідно з показниками DI виявлено
90 (41,7 %) випадків з локальною, 81 (37 %) –
з розповсюдженою і 45 (20,8 %)– з генералізованою формами БЕ.
При цьому у всіх хворих з відсутністю ознак
БЕ та солітарними булами – 12 (5,6 %) виявилася локальна форма БЕ. У 30 (13,9 %) хворих з
початково визначеною локальною формою БЕ
після патоморфологічного дослідження виявилася розповсюджена, а у 7 (3,2 %) – генералізована форма БЕ. Слід зазначити, що із 29 (13,4 %)
хворих з рецидивним пневмотораксом, у 24
(11,1 %) – форма БЕ була визначена помилково.
У 12 (5,6 %) хворих з початково визначеною
розповсюдженою формою виявилася генералізована форма БЕ, причому пневмоторакс у них
був рецидивуючим.
Підсумовуючи вищесказане, загальна кількість помилок при визначенні форми БЕ склала 28,3 %, при цьому переважна більшість випадків спостерігалася при рецидивному пнев-

мотораксі, з чого можна зробити висновок про
те, що рецидивність пневмотораксу є непрямим критерієм тяжкості бульозного процесу
(рис. 1).
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Рис. 1. Розподіл хворих основної групи в залежності від
проведених методів дослідження

Висновок
Деструктивний індекс є надійним діагностичним і прогностичним морфологічним критерієм, який дозволяє обрати найбільш ефективну тактику хірургічного лікування бульозної емфіземи легень.
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Резюме. В работе использован показатель деструктивного
индекса. который является надежным диагностическим и
прогностическим морфологическим критерием оценки состояния легочной паренхимы у пациентов с буллезной эмфиземой легких, позволяющим подобрать наиболее эффективную
тактику хирургического лечения, что значительно улучшит
качество жизни пациентов.
Ключові слова: деструктивный индекс, бульозная эмфизема
легких, формы эмфиземы легких, спонтанный пневмоторакс, видеоторакоскопия.
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ПРОГНОСТИЧЕСКОГО
КРИТЕРИЙ РАЗВИТИЯ
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DESTRUCTIVE INDEX AS A
PROGNOSTIC CRITERION
FOR THE DEVELOPMENT
OF BULLOUS EMPHYSEMA
LUNGS
K. L. Gaft
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Summary. As a criterion for the degree of destruction of the
pulmonary tissue, we selected a destructive index (DI) — the most
sensitive indicator of degeneration of the pulmonary parenchyma,
which reflects the prevalence of the pathological process in
the pulmonary tissue. It is a reliable diagnostic and prognostic
morphological criterion, which allows choosing the most effective
tactics of surgical treatment of bullous emphysema of the lungs.
Key words: destructive index, bullous pulmonary emphysema, forms of
pulmonary emphysema, spontaneous pneumothorax, videothoracoscopy.
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ВИКОРИСТАНЯ ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
У РАННІЙ ДІАГНОСТИЦІ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ
УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ НА КИШЕЧНИКУ
Резюме. У роботі проведено аналіз результатів лікування
107 хворих, яким проведене хірургічне лікування. Встановлено, що використання периферійної електрогастроентерографії
для моніторингу моторної функції ШКТ у пацієнтів у післяопераційний періоді дозволяє оцінювати ступінь розвитку
парезу ШКТ, відновлення моторної функції і прогнозувати
розвиток хірургічних ускладнень, насамперед неспроможність
анастомозу.
Ключові слова: кишечний анастомоз, несостоятельность
анастомоза, моторно-евакуаторна функція, периферична електрогастроентерографія.

Вступ
Найважливішим засобом підтримки рішень
лікаря є об’єктивне приладове дослідження
стану пацієнта. Для вирішення даного завдання традиційно доводиться вирішувати декілька ключових питань, серед яких розробка приладових засобів неінвазивного (малоінвазивного) контролю біоелектричних параметрів,
розробка методів обробки та ідентифікації
отриманих даних, формування і накопичення баз даних і алгоритмів підтримки рішень
лікаря. Важливість порушення моторики кишечнику в перебігу післяопераційного періоду виявляється в ризику виникнення неспроможності швів товстокишкових анастомозів,
розвитку ентеральної недостатності та послідовного синдрому поліорганної недостатності
ранньої контамінації існуючого післяопераційного ексудату в черевній порожнині, так
званому «компартмент» синдромі та вентиляційній недостатності [2, 7].
Велике різноманіття методів діагностики й
схем лікування, що використовуються для корекції рухових розладів шлунково-кишкового тракту (ШКТ), указують на неоднозначну оцінку їх ефективності та відсутність
чітких уявлень про основні ланки патогенезу цих порушень [8].
У зв’язку із цим, зацікавленість викликає
синдром гладком’язової недостатності [5, 6],
який, є синонімом парезу кишечнику. Дисфункція (спазм або параліч) гладких м’язів
організму, що виникає в результаті порушення
взаємодії 5-гідрокситриптамін з його рецепторами, призводить до порушення ендогенної вазомоторики та мікроциркуляції, до виникнення локальної та реґіонарної гіпоксії,
ушкодження й некрозу тканин. Пригнічення
перистальтики кишечнику посилює порушення лімфоциркуляції на рівні кишкової стінки
й центрального лімфосудинного русла, погли16

блюючи парез кишечнику та ендогенну інтоксикацію («синдром взаємного обтяження») [9].
Своєчасне виявлення та ліквідація розладів
моторно-евакуаторної функції (МЕФ) ШКТ
дозволяє знизити кількість ускладнень і незадовільних результатів лікування у хворих
хірургічного профілю, особливо в післяопераційному періоді. Вивчення характеру й динаміки післяопераційних порушень рухової активності ШКТ вимагає об’єктивної оцінки їх
моторної діяльності. На сьогоднішній день дослідження моторної та невід’ємно пов’язаної з
нею евакуаторної функції ШКТ здійснюють із
залученням комплексу методик, кожна з яких
доповнює одна одну [7, 8]. Незважаючи на це,
у кожному науковому дослідженні насамперед
порушується питання про адекватну, достовірну та інформативну методику дослідження
МЕФ ШКТ, що має переваги щодо традиційного рентгенологічного методу [1, 3].
Мета досліджень
Удосконалення методів діагностики й профілактики післяопераційних ускладненнями
після анастомозуючих операцій на кишечнику.
Матеріали і методи досліджень
Одним з основних завдань дослідження було оцінити функціональний стан моторної
функції ШКТ і визначити частоту її порушень у хворих після операцій на кишечнику.
Нами проведено аналіз результатів лікування
186 хворих, яким були виконані операції на
кишечнику під час лікування в ДУ «Інститут
загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України» з 2001 по 2017 роки. Вивчення моторної та евакуаторної функції ШКТ
проводилися на підставі комплексу клінічних
та інструментальних методів дослідження в
динаміці. Алгоритм дослідження моторної
функції включав: виявлення клінічних симпХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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томів, характерних для порушення моторної
та евакуаторної функції шлунково-кишкового
тракту, стандартні рентгенологічні методи дослідження моторної функції шлунково-кишкового тракту, електрофізіологічний метод −
периферійна електрогастроентерографія.
Для оцінки моторної та евакуаторної функції верхніх відділів ШКТ провели рентгенографію шлунка й дванадцятипалої кишки з
барієм. Для вивчення моторної функції тонкої
і товстої кишки дослідження починали з оглядової поліпозиційної рентгенографії органів
черевної порожнини. При оглядовій рентгенографії черевної порожнини виявляли пневматоз тонкої кишки, дилатацію петель тонкої або товстої кишки, наявність симптому
«ізольованої петлі», чаш Клойберга, кишкових
арок з набряклими складками Керкінга, горизонтальних рівнів рідини в петлях кишечнику при наявності явищ кишкової непрохідності. У випадках затримки пасажу барію по
кишечнику дослідження проводили протягом
24 годин.
Периферійна електрогастроентерографія
(ПЕГЕГ) проводилася всім пацієнтам у дослідженні. Для запису сигналу ми використовували мікропроцесорний електрогастроентерограф ЕГГ-МП01 [4]. Він включає в
себе підсилювач змінного струму з фільтрами, що формують смугу пропускання частот
0,01-0,25 Гц, і діапазоном вимірювання вхідної
напруги 10-5000 мкВ, тривалі неполяризуючі
електроди, і програму для аналізу результатів.
До складу приладу входять також підсилювачі.
Реєстрація електричного сигналу відбувалася
в 5 діапазонах частот, що відповідають електричній активності відділів ШКТ: товста кишка 0,01-0,03Гц; шлунок 0,03-0,07 Гц; клубова
кишка 0,07-0,13 Гц; тонка кишка 0,13-0,18 Гц;
дванадцятипала кишка 0,18-0,25 Гц.
Прилад забезпечував прийом і реєстрацію
сигналу з нашкірних електродів, а також зберігання, обробку й документальне представлення одержуваної інформації. ПЕГЕГ проводили в режимах стандартного дослідження
та моніторингу електричної активності ШКТ
протягом 6-24 годин.
Стандартне дослідження електричної активності ШКТ включало в себе 2 етапи: 1-й
етап — дослідження тривалістю 40 хвилин натщесерце, 2-й етап — дослідження після стандартного сніданку (200 мл теплого чаю, 4 г цукру, 100 г білого хліба) тривалістю 40 хвилин.
Тривалість реєстрації сигналу для отримання
якісних записів не менше 40 хв.
Для проведення дослідження за стандартною методикою вимірювальні електроди розташовували на знежирених і покритих електропровідною пастою ділянках шкіри: № 1
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(вимірювальний) у нижній третині правого
передпліччя по медіальній поверхні; № 2 (вимірювальний) у нижній третині правої гомілки по медіальній поверхні; №3 (нейтральний)
у нижній третині лівої гомілки по медіальній
поверхні. Вибір цього відведення обумовлений
тим, що в ньому реєстрований сигнал має найбільшу інтенсивність. Реєстрацію починали
через 5 хвилин після установки електродів.
Переваги 2-х етапного дослідження в можливості оцінки як моторної, так й евакуаторної
функції верхніх відділів ШКТ. Порівняння
моторної функції натшесердце й евакуаторної
функції після харчового навантаження дозволяє виявити як функціональну, так і органічну
патологію верхніх відділів ШКТ.
Для оцінки моторної та евакуаторної функції ШКТ у післяопераційному періоді використовували тривалий моніторинг електричної
активності ШКТ протягом 24 годин. Переваги
тривалого моніторингу електричної активності в можливості простежити динамічну зміну
показників залежно від прогресування патологічного процесу й характеру лікування, можливість оцінити вплив лікарських препаратів.
Протягом усього моніторингу електричної активності ШКТ пацієнт або його лікуючий лікар заповнював щоденник, у якому зазначав
скарги пацієнта, час прийому їжі та дефекації,
характер проведеної терапії, час і дозу препаратів, які введені, що впливають на моторику
ШКТ. При тривалому моніторингу моторної
функції ШКТ у хірургічних і реанімаційних
відділеннях, ураховуючи необхідність активних маніпуляцій з пацієнтами, електроди розташовували на передній черевній стінці. Оцінюваний сигнал електричної активності ШКТ
оброблявся оригінальною програмою з використанням алгоритмів швидкого перетворення Фур’є і Вейвлет. Дані обробки сигналу надаються у вигляді таблиць числових величин і
графіків, що показують спектр сигналу за потужністю, частотою та амплітудою в періоди
травної активності та спокою. Спектром сигналу зветься розкладання сигналу за різними
ортогональними системами функцій. Унаслідок сигнал із часової ділянки перетворюється
в частотну, отримані спектральні складові показують величину гармоніки, чинній на даній
частоті. Відзнятий сигнал є нестаціонарним,
тому проводиться обчислення спектра на відрізках сигналу постійної тривалості.
При аналізу сигналу розраховуються такі
абсолютні та відносні показники. Потужність
електричного сигналу визначається на основі
отриманих у результаті спектрального аналізу даних дослідження. Розраховується потужність сигналу по кожному частотному відділу Р (i) (тобто по частотах, характерних для
17
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шлунка, дванадцятипалої кишки, тонкої, клубової та товстої кишки) і сумарна потужність
Рs. Сумарна потужність характеризує загальний сумарний рівень електричної активності
всіх відділів ШКТ за весь час дослідження. Р
(i) − відбиває абсолютну електричну активність
кожного відділу ШКТ. При аналізу отриманих
даних було виявлено, що цифри абсолютної
потужності Рs і Р (i) відрізняються у здорових
обстежуваних і пацієнтів з однаковим діагнозом. Тим не менш, сумарна потужність електричного сигналу (Рs) і потужність сигналу
по кожному частотному відділу Р (i) у хворих
з парезами кишечнику, із занедбаною формою
кишкової непрохідності та мезентеритальним
тромбозом залишається низькою, порівняно
зі здоровими пацієнтами, що дозволяє оцінити динаміку змін електричної активності при
харчовій та медикаментозній стимуляції. На
відміну від абсолютних, достовірно стабільними виявилися відносні показники електричної
активності Р(i)/Рs. Цей показник являє собою
відношення абсолютних значень електричної
активності в кожному відділі ШKТ Р(i) до сумарної активності, Рs. Набір п’яти показників
Р(i)/Рs є основним при розшифровці даних
ПЕГЕГ. Він визначається у відсотках внеском
кожного відділу ШКТ у сумарний рівень електричної активності. Наступний показник моторної функції ШКТ — коефіцієнт ритмічності — К-ritm, розраховується як співвідношення
довжини огинаючої спектр відділу ШКТ до
ширини спектральної ділянки на осі абсцис.
Показник цей, як було відзначено при проведенні експериментальних робіт, досить точно
відображає ритмічність скорочень. З його допомогою можна оцінити наявність і характер пропульсивних скорочень гладком’язових
структур для кожного відділу ШКТ. Відсутність ритмічних скорочень — випадіння їх або
збільшення частоти, викликає зміну показника відповідно в бік зменшення або збільшення, порівняно з показниками здорових людей.
З нормальної фізіології випливає, що лише
адекватна робота всіх відділів ШКТ забезпечує нормальну евакуацію хімусу. Відповідно,
цей стан повинні характеризувати стабільні
показники співвідношень електричної активності різних відділів ШКТ. Звідси з’явилися
ще 4 показника коефіцієнта співвідношення
відношення електричної активності вищерозміщеного відділу до того. що пролягає нижче
Р (і)/Р (і + 1). Ураховуючи, що діапазон абсолютних показників протягом дослідження досить великий, для аналізу сигналу ПЕГЕГ за
потужністю ми використовуємо три відносних
показника:
— Р(і)/Рs, (%) — відносну електричну активність кожного відділу ШКТ;
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— Р(і)/Р(і + 1) — коефіцієнт співвідношення;
— К-ritm — коефіцієнт ритмічності.
Аналіз даних, що отримали, включає порівняння показників, одержаних при дослідженні натщесерце, з нормою, а також порівняння
показників електричної активності, отриманих після стандартного харчового стимулятора, з даними дослідження натщесерце кожного
пацієнта.
Однак середні значення демонструють лише
загальні тенденції, тому при аналізу сигналу,
необхідно звертати увагу на динамічне, щохвилини зміну показників у кожному відділі
ШКТ протягом усього часу дослідження. При
цьому оцінювати швидкість, силу, фазовість
і періодичність зміни показників у відповідь
на харчовий стимулятор або проведене лікування. При аналізу сигналу також оцінюються
його частотні й амплітудні характеристики.
В основу оцінювання електрофізіологічної активності ШКТ на підставі частотних характеристик лягла класифікація біоелектричних
хвиль ШКТ за В. Г. Ребровим [98].
При частотній характеристиці сигналу визначається основний параметр — домінуюча частота коливань у кожному відділі ШКТ.
Основна увага приділяється відхиленню частоти електричної активності кожного відділу
ШКТ від норми. Цей варіант аналізу сигналу
найбільш часто використовується в електрогастрографії, де виділяють нормогастрію — при
частоті від 2 до 4 циклів на хвилину; брадигастрію — при частоті менше 2-х циклів на
хвилину; тахігастрію — при частоті від 4 до 10
в хвилину. Аналіз амлітуди сигналу здійснюється за допомогою непараметричного спектрального Вейвлет – аналізу біологічних і медичних кривих.
Вейвлет — перетворення сигналу полягає
в його розкладанні по базису, сконструйованому із хвилеподібної функції, що володіє певними властивостями, а саме: нульовим інтегральним значенням; гарною локалізацією як
у тимчасовому, так і в частотному просторі
(рис. 1).
Для аналізу використовувалися два типи
Вейвлетів – Вейвлет Морле та Мексиканська
шляпа. Вейвлет Морле дозволяє виявити локалізацію в часі імпульсів, а Мексиканська шляпа — періодичність сигналу (рис. 2).
Переваги такого математичного аналізу
в можливості більш точного виявлення амплітудного злету сигналу й локалізація його за
частотою й часом, що необхідно для діагностики механічних порушень моторної функції
ШКТ і рефлюксів. Усі діагностичні показники в цій системі розраховуються автоматичним способом за результатами спектральної
обробки ПЕГЕГ. Таким чином, використання
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Рис. 1 Електрогастроентерографічний Вейвлет – спектр

Рис. 2 Електрогастроентерографічний Вейвлет – спектр (3D).

ПЕГЕГ із сучасною комп’ютерною програмою
аналізу даних дозволяє отримувати об’єктивну
й повну інформацію про моторну та евакуаторну функції ШКТ.
Відомості про кожного пацієнта вводилися
в пам’ять комп’ютера у вигляді файлу даних,
виготовленого в стандартній формі Excel. Статистична обробка даних проводилася на персональному комп’ютері з використанням пакета статистичних програм STATISTIC А фірми StatSoft, Inc., (США), BIOSTAT фірми Мс
Graw-Hill, Inc (США). Усі отримані результати
були піддані статистичній обробці з побудовою для наочності графіків з використанням
програми MS Office.
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Результати досліджень та їх обговорення.
З метою розробки системи прогнозування
ризику розвитку хірургічних ускладнень, насамперед неспроможності кишечного анастомозу було проведено оцінку швидкості та
глибини розвитку післяопераційного парезу
кишечнику (ППК). Вивчивши особливості
клінічного перебігу захворювання в ранньому післяопераційному періоді та результати
дослідження моторної функції ШКТ, прийшли до висновку, що існують фактори, що
найбільш часто зустрічаються й впливають на
ризик виникнення ППК (табл.1). Факторний
аналіз дозволяє прогнозувати не тільки ступінь імовірності виникнення парезу. За анало19
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Таблиця 1
Фактори ризику парезу ШКТ у ранньому післяопераційному періоді
Фактор ризику

Бал

Чоловіча стать пацієнтів
Наявність супутніх захворювань
Вік старше 60 років
Тривалість операції понад 2-х годин
Комбіновані оперативні втручання
Наявність спайкового процесу в черевній порожнині,
що вимагає інтраопераціойного вісцеролізу
Інтраопераційна крововтрата понад 1 л
Наявність вихідного порушення моторики ШКТ за даними ПЕГЕГ (стенотичні ураження товстої кишки без
клініки кишкової непрохідності)
Наявність клініки часткової кишкової непрохідності до операції

0,5
1
1
1,5
2
3
3
4,5
5

Таблиця 2
Вихідні показники ЕГЕГ (мкВ) залежно від розвитку ППК
Пацієнти з п/о парезом кишечнику (n = 20)
Пацієнти без п/о парезу кишечнику (n = 35)
р

Шлунок
23, 0 ± 2,9
83,1 ± 1,5
<0,01

Дванадцятипала кишка
22,0 ± 1,9
87,0 ± 1,2
<0,01

гією з підрозділом кореляції на малу (0-30 %),
середню (30,1-70 %) і високу (70,1-100: %) від
максимальної суми, стає можливим за сумою
балів також визначити ступінь очікуваного
парезу.
При цьому мала ймовірність становитеме
0,1-2,57 балів (0-30 %), середня — 2,58-6,0 балів
(30,1-70 %) і висока ймовірність — 6,1-8,58 балів
(70,1-100 %). З метою визначення чутливості
розробленої системи індивідуального прогнозування ризику розвитку ППК проведено ретроспективну експертну оцінку в групі хворих
з 55 пацієнтів.
Ми встановили наявність ППК в 20 спостереженнях (36,4 %). З них у 12 пацієнтів в
доопераційний період була клініка часткової
кишкової непрохідності, а у 8 — субопераційно виявлені стенотичні ураження кишки без
клініки кишкової непрохідності.
Варто зазначити, що часто показники електрогастроентерограми випереджали клінічну
картину післяопераційного парезу кишечнику, що може сприяти корекції лікувальної тактики на ранніх етапах післяопераційного пері-

Тонка кишка
16,0 ± 1,8
31,2 ± 0,5
<0,01

Товста кишка
21,0 ± 1,6
37,2 ± 0,6
<0,01

оду, ще до розвитку функціональної кишкової
непрохідності (табл. 2).
Практичне значення такого факторного аналізу відразу визначає формування лікувальної
тактики: від простого спостереження або призначення превентивних заходів при відсутності ризику до із самого початку цілеспрямованої
профілактики розвитку неспроможності анастомозів пркишечнику.
Висновки
У пацієнтів після операцій на кишечнику
порушення моторної функції шлунково-кишковаго тракту в післяопераційному періоді
характеризуються підвищенням електричної
активності та зниженням коефіцієнта ритмічності на частотах тонкої кишки, підвищенням
частоти та зниженням амплітуди скорочень
шлунково-кишковаго тракту.
Периферійна електрогастроентерографія
дозволяє індивідуально підбирати стимулюючу терапію при післяопераційному парезі кишечнику та оцінювати її ефективність у режимі реального часу.
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Резюме. В работе проведен анализ результатов лечения
107 больных, которым проведено хирургическое лечение.
Установлено, что использование периферийной электрогастроэнтерография для мониторинга моторной функции
ЖКТ у пациентов в послеоперационный период позволяет
оценивать степень развития пареза ЖКТ, восстановление моторной функции и прогнозировать развитие хирургических
осложнений, прежде всего несостоятельность анастомоза.
Ключевые слова: кишечный анастомоз, несостоятельность
анастомоза, моторно-евакуаторная функция, периферическая
электрогастроентерографія.

М. Е. Тимченко,
Н. В. Тимченко,
С. А. Береснев

USING ELECTROPHYSIOLOGICAL
STUDIES OF THE
GASTROINTESTINAL
TRACT IN THE
EARLY DIAGNOSIS
OF POSTOPERATIVE
COMPLICATIONS AFTER
OPERATIONS ON THE
INTESTINE

Summary. In the work the analysis of the results of the treatment
of 107 patients who undergo surgical treatment has been carried out.
It was established that the use of peripheral electrogastroenterology for monitoring of motor function of the gastrointestinal tract in
patients in the postoperative period allows to evaluate the degree of
gastrointestinal paresis development, restoration of motor function
and predict the development of surgical complications, first of all,
anastomotic leakage.
Key words: intestinal anastomosis, anastomotic leakage, motor-evacuation function, peripheral electroencephalography.
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Т. А. Огородник,
В. Г. Мишалов,
А. В. Динец

АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С НАРУШЕНИЕМ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ГЛЮКОЗЕ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Национальный медицинский
университет имени
А. А. Богомольца, г. Киев

Резюме. Определить и оценить симультанные операции,
в ретроспективной когорте пациентов возрастом 55 лет и старше, выявить и оценить частоту осложнений у пациентов с нарушением толерантности к глюкозе. Для исследования были
использованы данные из архивной медицинской документации 112 пациентов. Пациентам с нарушением толерантности
к глюкозе в возрасте 55 лет и старше достоверно чаще выполняются оперативные вмешательства на органах брюшной
полости и при грыжах, выполнение холецистэктомии и абдоминопластики симультанно характеризуется с более высоким
риском послеоперационных осложнений.
Ключевые слова: симультанные операции, нарушение толерантности к глюкозе.
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Введение
Современные методы хирургического лечения, значительное развитие анестезиологического обеспечения и послеоперационного ухода за пациентами позволяют более часто проводить симультанные операции у пациентов
с разной хирургической патологией: органов
грудной и брюшной полости, онкологическими заболеваниями, сосудистыми заболеваниям, пластической и реконструктивной хирургии, эндокринной хирургии, военно-полевой
хирургии [1-4]. Основной целью выполнения
симультанных оперативным вмешательств
является избавления пациента от нескольких
заболеваний за одну операцию. Симультанные операции в хирургии классифицируются как оперативные вмешательства, которые
выполняются на двух или более анатомических зонах при разных заболеваниях. Впервые симультанную операцию описано в научно-исследовательской работе Danton и соавт.,
в которой была проведена успешная симультанная операция на сердце при ишемической
болезни сердца и на легких при аденокарциноме [5]. Выполнение симультанных операций позволяет уменьшить количество проводимых оперативных вмешательств под общей
анестезией, таким образом не подвергая пациента нескольким наркозам, позволяет проводить большее количество оперативных вмешательств и таким образом повышать эффективность хирургической помощи населению.
Выполнение симультанных операций проводиться в хирургических стационарах, и часто
на клинических базах учреждений высшего
образования, включая кафедру хирургии №
4 Национального медицинского университета
имени А. А. Богомольца [6-8]. Следует отметить, что острая хирургическая патология и
собственно хирургические вмешательста яв22

ляются стрессом для организама и часто ассоциируются с метаболическими изменениями, связанными с выбросом гормонов стресса
– катехоламинов, тироксина, кортизола и т.
п. [9]. Гормоны стресса в тоже время являются контринсулярными гормонами и могут
приводить к повышению уровня глюкозы в
плазме крови – гипергликемии. У пациентов
нормальным гомеостазом глюкозы (т.е. без нарушения толерантности к глюкозе и без сахарного диабета) состояние повышенной концентрации контринсулярных гормонов является
транзиторным. Однако у пациентов, у которых
возникает гипергликемия вследствие ненормального баланса глюкозы является фактором
риска послеоперационных осложнений, в т.ч.
нарушения заживления ран, несостоятельности швов [10]. Следует отметить, что организма
при нарушении толерантности к глюкозе при
хирургическом стрессе может вызывать другие
диабетические патологии, включая диабетический кетоацидоз, гипергликемический гиперосмолярный синдром, что в значительной
степени может влиять на результаты лечения,
что ранее исследовано у пациентов с диабетом [11-13], однако гипергликемия вследстиве
нарушения толеренатности к глюкозе изучена недостаточно, также недостаточно изучены
осложнения у пациентов с нарушением толерантности к углеводам. Кроме того, по данным
многих исследований, показано, что важным
является контроль гликемии у пациентов, подвергающихся значительных по объму операциям (органы грудной полости, травматологические), а также при симультанных оперативных вмешательствах, целью которго является
минимизаци возможных осложнений и улучшение результатов лечения.
Согласно литературным данным, симультанные операции для двух или более заболеваХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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ний у одного пациента выполняются достаточно часто, особенно это касается холецистэктомии, абдоминопластики, герниопластики
[14-17], выполнения симультанных гинекологический операций и операций на органах
брюшной полости, в т.ч. с применением робототехники [18-20]. Тем не менее, несмотря
на значительное развитие хирургии и анестезиологии, остается недостаточно изученной
проблема выполнения симультанных операций у пациентов с нарушением толерантности к глюкозе (сахар крови > 5,6 ммоль/л) в
возрасте 55 лет и старше. Также недостаточно
изученным являются осложнения при выполнении симультанных операций у вышеуказанной когорте пациентов. Как уже указывалось,
по данным литературных исследований необходим строгий гликемический контроль у
всех пациентов в предоперационном периоде.
Кроме того, следует учесть, что гипергликемия
часто наблюдается у пациентов с диабетом,
однако также часто диагностируется у пациентов, в анамнезе у которых был нормальный
уровень глюкозы. Адекватный гликемический
контроль улучшает не только краткосрочные,
но и отдаленные результаты лечения у пациентов как с диабетом, так и с нарушением толерантности к глюкозе [21]. Следует отметить,
что для пациентов с диабетом разработаны
предоперационные, интраоперационные и послеоперационные протоколы, в которых учитывается гликемия при планировании оперативных вмешательств и алгоритмы ведения
пациентов в послеоперационном периоде [1113]. Однако недостаточно разработаны предоперационные, интраоперационные и послеоперационные протоколы у пациентов старше
55 лет с нарушением толерантности к глюкозе,
которым планируется проведение симультанных операций, а также недостаточно изучены
осложнения у вышеуказанной когорте пациентов.

деления хирургии, из архивных медицинских
карт стационарного больного (форма первичной отчетной документации № 003/о). Анализ
медицинской документации включал идентификацию пациентов, которым выполнялись
симультанные операции, возраст пациентов 55
лет и старше, оценку гликемии с целью выявления нарушения толерантности к углеводам
(сахар крови натощак >5,6 ммоль/л), осложнения, демографические данные, диагноз, тип
оперативного вмешательства, данные инструментальных и лабораторных методов исследования, другие данные, которые относились к
цели и заданиям исследования. Симультанные операции определялись как оперативные
вмешательства, которые выполняются на двух
или более анатомических зонах при разных
заболеваниях. За период 2016-2018 гг. отделении хирургии Александровской клинической
больницы г. Киева было выполнено всего 3974
оперативных вмешательств у 3158 пациентов,
из которых 816 пациентам были выполнено
симультанные операции. Анализ данных этих
816 пациентов показал, что 185 пациентов были в возрасте 55 лет и старше. Эта группа 185
пациентов была включены для дальнейшего
ретроспективного анализа. Анализ архивных
данных показал наличие все необходимой
для дальнейшего исследования информации
у 112 пациентов.
Статистическая обработка данных была осуществлена программным обеспечением SPSS IBM v. 22 (лицензия НМУ имени
О. О. Богомольца № 128 от 01.08.2016) с использованием тестов Манн-Уитни, точного теста Фишера (two-tailed); также применялись
oднофакторный анализ и мультифакторная
логистическая регрессия с определением соотношения шансов (СШ) и 95 % доверительных
интервалов (ДИ). Статистическая разница
между исследуемыми показателями считалась
достоверной при показателе р меньше 0,05.

Цель исследований
Определить и оценить симультанные операции, в ретроспективной когорте пациентов
возрастом 55 лет и старше, выявить и оценить
частоту осложнений у пациентов с нарушением толерантности к глюкозе.

Результаты исследований и их обсуждение
Частота выполнения симультанных оперативных вмешательств составила 816 (26 %)
среди всех пациентов клиники за период
3 года. Этот показатель отличается от данных
других однако в целом соответствует современной тенденции по выполнению симультанных операций, которые способствуют одномоментному избавлению пациента от нескольких хирургических и гинекологических
заболеваний [22]. В данном исследовании проведен анализ осложнений у пациентов старше
55 лет с нарушением толерантности глюкозе,
которым выполнялись симультанные оперативные вмешательства. В исследуемой когорте
было идентифицировано 185 (23 %) пациентов

Материалы и методы исследований
Все пациенты, которым проводилось оперативное лечение в отделении хирургии Александровской клинической больницы г. Киева (клиническая база кафедры хирургии № 4
НМУ имени А. А. Богомольца) в течение 20162018 гг. были включены в это исследование.
Клинические данные для анализа были идентифицированы из базы данных пациентов отKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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в возрасте 55 лет и старше с нарушением толерантности глюкозе. Наши результаты сопоставимы с результатами других исследований,
где пропорция пациентов с нарушением толерантности глюкозе определяется в диапазоне
от 8 до 64 % [23]. Средний возраст пациентов
составил 66,3 года (диапазон 56-87 лет), женщин было 122 (66 %), мужчин 63 (34 %). Средняя длительность койко-дней пребывания
в стационаре составила 11,3 дней (диапазон
3-15 дней), что соответствует общей тенденции по лечению хирургической патологии
в Украине, однако отличается от стран ЕС
и США, где срок пребывание пациента в клинике минимизирован и для когорты пациентов с диабетом или нарушением толерантности
глюкозе по данным исследований составляет
до 5,4 койко-дней [23]. Концентрация глюкозы в плазме крови у пациентов с нарушением
толерантности к глюкозе в среднем составила
6,9 ммоль/л (диапазон 5,6–10,9 ммоль/л),
в группе с нормальной гликемией уровень
глюкозы составил в среднем 4,8 ммоль/л (диапазон 3,3–5,5 ммоль/л). Среднее срок пребывания больного на стационарном лечении
статистически не отличался, составляя 11,4 и
12,2 койко-дней, соответственно. В исследуемой когорте были установлена различная хирургическая нозология (основной диагноз),
что показано в табл. 1. Анализ данных показал, что преимущественно у исследуемой когорты пациентов был диагноз онкологической
патологии у 16 (14 %) пациентов, острый холецистит у 15 (13,4 %) пациентов, и пупочная
грыжа у 14 (12,5 %) пациентов. Cреди выпол-

ненных 325 оперативных вмешательств, достоверно чаще выполнялись операции на органах
брюшной полости 279 (86 %), по сравнению с
гинекологическими операциями 46 (14 %), p
< 0,05 (табл. 2, 3). Анализ данных оперативных вмешательств на органах брюшной полости и при грыжах показал, что у пациентов
с нарушением пациентов с нарушением толерантности глюкозе было выполнено 156 (48 %)
операций, а у пациентов без нарушения толерантности глюкозе – 123 (38 %) операций, что
демонстрирует статистически достоверную
разницу (р = 0,011). У пациентов с нарушением
пациентов с нарушением толерантности глюкозе и без нарушения толерантности глюкозе
выполнялись чаще следующие оперативные
вмешательства, соответственно: герниопластика – 30 (19 %) и 47 (38,2 %) операций, абдоминопластика – 10 (6,4 %) и 12 (9,8 %) операций, холецистэктомия у 8 (5,1%) и 12 (9,8 %)
операций, диагностическая лапаротомия – 7
(4,5 %) и 11 (8,9 %) операций, резекция тонкой
кишки у 7 (4,5 %) и 3 (2,4 %) операций. Среди
гинекологических оперативных вмешательств
(всего выполнено 46 операций) превалировало
выполнения экстирпации матки с придатками – 10 (31,3 %) и 9 (64,3 %) операций, а также пластика мышц тазового дна 10 (31,3 %)
и 3 (21,4 %) операций. Приведенные результаты свидетельствуют о достоверно частом превалировании адбоминопластик и холецистэктомий по всей когорте пациентов, частом наличии калькулезного холецистита и грыж, в т.
ч. у пациентов в группах сравнения [6, 7, 22].
Следует также отметить, что количество гинеТаблица 1

Анализ основного диагноза у пациентов

Диагноз

Все пациенты (n = 112)
абс.

Пациенты
с нарушением
толерантности к
глюкозе (n = 64)

относ., %

абс.

относ., %

Пациенты без нарушения
толерантности к глюкозе
(n = 48)
абс.

Р

относ., %

1

Острый аппендицит, n=

3

2,7

2

3,1

1

2,1

нд

2

Острый холецистит, n=

15

13,4

8

12,5

7

14,6

нд

3

Фибромиома матки, n=

4

3,6

3

4,7

1

2,1

нд

4

Фиброматоз матки, n=

5

4,5

5

7,8

0

0

нд

5

Везикоцеле, n=

6

5,4

5

7,8

1

2,1

нд

6

Птоз передней брюшной стенки, n=

10

8,9

4

6,3

6

12,5

нд

7

Спаечная болезнь, n=

13

11,6

7

10,9

6

12,5

нд

8

Холангит, n=

3

2,7

1

1,6

0

0

нд

9

Острый панкреатит, n=

2

1,8

1

1,6

1

2,1

нд

10

Перитонит, n=

4

3,6

3

4,7

1

2,1

нд

11

Карцинома, n=

16

14,3

9

14,1

8

16,7

нд

12

Диафрагмальная грыжа, n=

2

1,8

1

1,6

2

4,2

нд

13

Грыжа белой линии живота, n=

3

2,7

1

1,6

2

4,2

нд

14

Вентральная грыжа, n=

8

7,1

4

6,3

4

8,3

нд

15

Пупочная грыжа, n=

14

12,5

7

10,9

7

14,6

нд

16

Паховая грыжа, n=

4

3,6

3

4,7

1

2,1

нд

Примечание: нд – не достоверно
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Таблица 2
Анализ оперативных вмешательств на органах брюшной полости и при грыжах
Все операции
(n = 325)

Название операции

абс.

Операции у
пациентов с
нарушением
толерантности к
глюкозе (n = 156)

относ., %

абс.

относ., %

Операции у Пациентов
без нарушения
толерантности к
глюкозе (n = 123)
абс.

относ., %

Р

Диагностическая лапаратомия, n=

18

5,5

7

4,5

11

8,9

нд

Холецистэктомия, n=

20

6,2

8

5,1

12

9,8

нд

Висцеролиз, n=

22

9,2

7

4,5

13

10,5

нд

Ушивание стрессовой язвы желудка, n=

1

0,3

1

0,6

0,000

0

нд

Крурография, n=

2

0,6

1

0,6

1

0,8

нд

Фундопликация, n=

1

0,3

1

0,6

0,000

0

нд

Проксимальная селективная ваготомия, n=

2

0,6

1

0,6

1

0,8

нд

Гемиколэктомия, n=

6

1,8

5

3,2

1

0,8

нд

Резекция сигмовидной кишки, n=

8

2,5

6

3,8

2

1,6

нд

Цистогастростомия, n=

1

0,3

1

0,6

0,000

0

нд

Резекция мочевого пузыря, n=

2

0,6

2

1,3

0,000

0

нд

Резекция прямой кишки, n=

5

1,5

5

3,2

0,000

0

нд

Липодермэктомия, n=

7

2,2

1

0,6

6

4,9

нд

Холедоходуоденоанастомоз, n=

1

0,3

1

0,6

0,000

0

нд

Удаления полипа уретры, n=

2

0,6

1

0,6

1

0,8

нд

Спленэктомия, n=

4

1,2

2

1,3

2

1,6

нд

Резекция ободовой кишки, n=

4

1,2

4

2,6

0,000

0

нд

Пластика вентральной грыжи, n=

1

0,3

0,000

0,0

1

0,8

нд

Резекция тонкой кишки, n=

10

9

7

4,5

3

2,4

нд

Колектомия, n=

8

2,5

6

3,8

2

1,6

нд

Резекция большого сальника, n=

5

1,5

4

2,6

1

0,8

нд

Дренирования абсцесса брюшной полости, n=

1

0,3

1

0,6

0,000

0

нд

Экстирпация мочевого пузыря, n=

1

0,3

1

0,6

0,000

0

нд

Аппендэктомия, n=

4

1,2

3

1,9

1

0,8

нд

Перитонеопластика, n=

1

0,3

1

0,6

0,000

0

нд

Нефректомия, n=

2

0,6

1

0,6

1

0,8

нд

Резекция печени, n=

1

0,3

1

0,6

0,000

0

нд

Леваторопластика, n=

1

0,3

1

0,6

0,000

0

нд

Удаление полипа уретры, n=

1

0,3

1

0,6

0,000

0

нд

Резекция слепой кишки, n=

3

0,9

3

1,9

0,000

0

нд

Мастектомия, n=

2

0,6

2

1,3

0,000

0

нд

Гастрэктомия, n=

3

0,9

3

1,9

0,000

0

нд

Резекция желудка, n=

1

0,3

1

0,6

0,000

0

нд

Удаления сальников, n=

2

0,6

1

0,6

1

0,8

нд

Эзофагокрурофундопликация, n=

1

0,3

0,000

0,0

1

0,8

нд

Удаление эндометриоза, n=

1

0,3

1

0,6

0,000

0

нд

Декомпрессия мочевого пузыря, n=

2

0,6

1

0,6

1

0,8

нд

Удаление опухоли желудка, n=

1

0,3

1

0,6

0,000

0

нд

Удаление паракостомического метастаза, n=

1

0,3

1

0,6

0,000

0

нд

Трансанальная интубация, n=
Трансанальная декомпрессия тонкого
кишечника, n=
Удаление дивертикула Меккеля, n=

10

3,1

4

2,6

6

4,9

нд

1

0,3

1

0,6

0,000

0

2

0,6

1

0,6

1

0,8

нд

Абдоминопластика, n=

22

6,8

10

6,4

12

9,8

нд

Герниопластика, n=

77

23,7

30

19,2

47

38,2

нд

нд

Примечание: нд – не достоверно
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Таблица 3
Анализ гинекологических оперативных вмешательств

Название операции

Все операции (n = 325)
абс.

Миомэктомия, n=
Пластика мышц тазового дна, n=
Экстирпация матки с придатками, n=
Резекция яичника, n=
Овариэктомия, n=
Удаление опухоли таза, n=
Удаления фибромиомы, n=
Удаление кист фаллопиевых труб, n=
Удаление полипа шейки матки, n=
Цистаднексектэктомия, n=

1
16
21
3
2
1
1
1
1
1

относ., %
0,3
4
6,5
0,9
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Операции у пациентов
с нарушением
толерантности к глюкозе
(n = 32)
абс.
1
13
10
3
2
1
0,000
1
1
0

относ., %
3,1
31,3
31,3
9,4
6,3
3,1
0
3,1
3,1
0

Операции у пациентов
без нарушения
толерантности
к глюкозе(n = 14)
абс.
0
3
9
0
0
0
1
0
0
1

относ., %
21,4
64,3
0
0
0
7,1
0
0
7,1

Примечание. Все показатели не показали статистической разницы (p > 0,05)

кологических оперативных вмешательств было несколько выше у пациентов с нарушением
толерантности глюкозе, чем в группе без нарушения толерантности глюкозе, хотя и не показало статистической достоверности (р = 0,1).
Эти данные согласуются с данными других
исследований, где гинекологические операции комбинировались с операциями на органах брюшной полости или дефектах передней
брюшной стенки, или их комбинаций [18, 24,
25]. Было идентифицировано наличие послеоперационных осложнений у 25 (39 %) пациентов с нарушением толерантности глюкозе,
что достоверно чаще, чем в группе пациентов
без нарушения толерантности к глюкозе (р =
0,0001). Для оценки осложнений был выполнен однофакторный анализ данных, который
показал СШ 0,188 (95% ДИ 0,04-0,835) по возможным послеоперационным осложнениям в
группе пациентов с нарушением толерантности к глюкозе (p = 0,03), что подтверждает роль
гипергликемии как фактора риска. Учитывая статистически достоверную разницу при
выполнении однофакторного анализа и для
уточнения предикторов послеоперационных
осложнений у пациентов с нарушением толе-

26

рантности к глюкозе был проведеный мультифакторный анализ: множественная логистическая регрессия. Множественная логистическая регрессия показала, что осложнения при
холецистэктомии демонстрируют СШ 3,88 (95
% ДИ 1,2-8,2), р = 0,016; также статистическую
тенденцию было выявлено при осложнениях
при выполнении абдоминопластики СШ 2,65
(95 % ДИ 0,9-7,8), р = 0,076.
Выводы
Пациентам с нарушением толерантности
к глюкозе в возрасте 55 лет и старше достоверно чаще выполняются оперативные вмешательства на органах брюшной полости
и при грыжах, выполнение холецистэктомии
и абдоминопластики симультанно характеризуется с более высоким риском послеоперационных осложнений. Необходимо проведение
дальнейшего ретроспективного исследования,
а также проспективного исследования для разработки алгоритмов оптимального предоперационного ведения пациентов старше 55 лет
с нарушением толерантности к глюкозе, которым планируется выполнения симультанных
оперативных вмешательств.
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АНАЛІЗ УСКЛАДНЕНЬ
У ПАЦІЄНТІВ
З ПОРУШЕННЯМ
ТОЛЕРАНТНОСТІ
ДО ГЛЮКОЗИ
ПРИ ВИКОНАННІ
СИМУЛЬТАННИХ
ОПЕРАЦІЙ
Т. О. Огородник,
В. Г. Мішалов, А. В. Дінець

ANALYSIS OF
COMPLICATIONS
IN PATIENTS WITH
GLUCOSE INTOLERANCE
WHO UNDERWENT
SIMULTANEOUS SURGERY
T. O. Ogorodnik,
V. H. Mishalov, A. V. Dinets
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Резюме. Визначити і оцінити симультанні операції, в ретроспективній когорті пацієнтів віком 55 років і старше, виявити
і оцінити частоту ускладнень у пацієнтів з порушенням толерантності до глюкози. Для дослідження були використані дані з архівної медичної документації 112 пацієнтів. Пацієнтам
з порушенням толерантності до глюкози у віці 55 років і старше достовірно частіше виконуються оперативні втручання на
органах черевної порожнини і при грижах, виконання холецистектомії і абдомiнопластики симультанно характеризується з більш високим ризиком післяопераційних ускладнень.
Ключові слова: симультанні операції, порушення толерантності до глюкози.

Summery. To identify and evaluate simultaneous operations and
complications in a retrospective cohort of patients aged 55 years and
older with impaired tolernce to glucose. These patients underwenet
simultaneous surgical operations in 2016-2018. The analysis of archival medical records revealed information for 112 patients. Patients
with impaired glucose tolerance with age of 55 years and older who
undrwent simultaneous surgical operations have a higher risk of
postoperative complications in association with cholecystectomy and
abdominoplasty.
Key words: simultaneous surgical operations, glucose intolerance
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ПОСТ-РЕЗЕКЦІЙНИЙ РЕФЛЮКС-ЕЗОФАГІТ
ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ФОРМУВАННЯ
МЕХАНІЧНОГО СТРАВОХІДНО-ШЛУНКОВОГО
АНАСТОМОЗУ
Резюме. Мета роботи — оцінити патогістологічні зміни
слизової оболонки стравоходу, пов’язані з шлунково-стравохідним рефлюксом, хворих на рак стравоходу та кардіоезофагіальний рак після радикального оперативного втручання
залежно від варіанту сформованого езофагогастроанастомозу.
Встановлено, що формування інвагінаційного механічного
езофагогастроанастомозу дозволяє достовірно зменшити частоту гістологічних проявів рефлюкс-езофагіту порівняно зі
способом формування циркулярного механічного анастомозу.
Ключові слова: проксимальна резекція шлунку з резекцією
стравоходу, езофагогастроанастомоз, пост-резекційний рефлюкс-езофагіт, критерії Esohisto Project, гістологія, гістопатологія.

Вступ
Аналіз літератури із зазначеної проблематики свідчить, що більшість хірургів у всьому
світі для формування торакального анастомозу використовують механічну техніку [3, 4,
21]. Однак, наряду з переконливими перевагами, використання зшиваючих апаратів дещо
погіршує функціональні результати операцій
через високий рівень розвитку пізніх ускладнень з боку анастомозів: запальних ускладнень (анастомозит, рефлюкс-езофагіт) та рубцевих стриктур [7, 10, 15, 17, 22]. Тому ключем
до успіху, як зазначає [21], є не лише ретельне
формування анастомозу, а й розробка нових
способів, направлених на поліпшення якості
внутрішньогрудного анастомозу після езофагектомії з точки зору зменшення рівня розвитку пізніх ускладнень з боку анастомозів [21].
Незважаючи на те, що клінічні симптоми,
ендоскопія та моніторинг рН є найважливішими діагностичними засобами діагностики
рефлюкс-езофагіту, однак ці тести можуть давати суперечливі висновки [1]. Діагностичні
труднощі є найбільшими, коли симптоми рефлюксу виникають без видимого пошкодження
слизової оболонки стравоходу при звичайній
ендоскопії [8]. Останні дослідження показують, що біопсія стравоходу у таких випадках
може відігравати додаткову роль [27]. Наразі
опубліковані ряд повідомлень щодо гістологічних висновків хворих з рефлюкс-езофагітом,
однак такі ж зміни були знайдені і у пацієнтів
без ознак рефлюкс-езофагіту [12]. Тобто, окремі гістологічні маркери демонстрували низьку
діагностичну цінність, що призвело до застосування гістологічних балів у діагностиці рефлюкс-езофагіту. Оцінки, які враховують комбінацію гістологічних параметрів, пов'язаних з
екстенсивним кислотним рефлюксом, відкрили нові перспективи щодо ролі біопсій стравоKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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ходу [27]. Перспективними є дослідження для
встановлення кореляції між ендоскопічними
висновками та гістологічними змінами стравоходу [12].
Мета досліджень
Оцінити патогістологічні зміни слизової
оболонки стравоходу, пов’язані з шлунковостравохідним рефлюксом, хворих на рак стравоходу та кардіоезофагіальний рак після радикального оперативного втручання залежно від
варіанту сформованого езофагогастроанастомозу.
Матеріали та методи досліджень
Під спостереженням перебували 60 хворих
на рак стравоходу та кардіоезофагіальний рак,
що знаходились на обстеженні та стаціонарному лікуванні у відділі хірургії шлунковокишкового тракту Національного інституту
хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова
за період з 2015 по 2018 рік і виживаність яких
становила не менше року. Усім пацієнтам виконували проксимальну резекцію шлунку з
резекцією стравоходу доступами Льюіса, або
Осава-Гарлока. У дослідження включені 30 пацієнтів, яким було сформовано розроблений
і захищений патентом України [28] механічний інвагінаційний езофагогастроанастомоз
(група дослідження) і 30 хворих, яким було
сформовано механічний циркулярний езофагогастроанастомоз кінець в бік (група порівняння). На 12 місяць спостереження усім хворим проведена фіброезофагогастродуоденоскопія. Ендоскопічне дослідження проводили
відеогастроскопом Olympus GIF-H180. У сумнівних випадках використовували віртуальну
хромоскопію NBI. Ендоскопічну діагностику
езофагіту проводили відповідно до модифікованої Лос-Анджелеської класифікації. Усім
29
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хворим виконана біопсія слизової оболонки
стравоходу над місцем анастомозу. Для гістологічного аналізу біопсійного матеріалу після
рутинної проводки препарати забарвлювали
гематоксилін-еозином. Препарати вивчали на
світловому мікроскопі Olympus BH-2 (об’єктив
х10, окуляр х10; об’єктив х40, окуляр х10). Фотографії отримували за допомогою цифрової
відеокамери DIGITAL Camera for Microscope
ScienseLab DCM520(USB 2.0).
Препарати слизової оболонки стравоходу
групи дослідження та групи порівняння аналізували на предмет наявності гістологічних
ознак рефлюкс-езофагіту: гіперплазії базально-клітинного шару, папілярного видовження, розширення міжклітинних просторів і наявності інтраепітеліальних еозинофілів, нейтрофілів і мононуклеарних клітин, оскільки
ці чотири ознаки вважаються найбільш інформативними елементарними ураженнями
[23]. Комбіновану оцінку мікроскопічних уражень у пацієнтів проводили згідно стандартизованих критеріїв, встановлених проектом
Esohisto, вводячи оцінку ступеня тяжкості для
кожного параметра в діапазоні від 0 до 2 [8, 26,
31]. При цьому:
• товщина базального шару (шар базальних
клітин в мкм, виражений як частка від загальної товщини епітелію (× 10) — 0 (відсутня) – <15%, 1 – 15–30%, 2 – >30%;
• довжина сосочків (довжина сосочків в
мкм, виражена як частка (%) товщини
загального епітелію (× 10) — 0 (відсутня)
<50%, 1 – 50–75%, 2 – >75%;
• розширення міжклітинних просторів
(включають нерегулярні круглі розширення та дифузне розширення міжклітинного простору (× 40), малий міжклітинний
простір = діаметр <1 лімфоцита, великий
міжклітинний простір = діаметр ≥ 1 лімфоцита) — 0 – ≤ 5 малих), 1 – ≥ 6 малих та
≤ 5 великих, 2 – ≥ 6 великих;
• внутрішньоепітеліальні еозинофіли (перераховують клітини в найбільш ушкодженому полі (× 40) — 0 – 0 клітин в одному полі, 1 – 1 клітина, 2 – > 1 клітини,
внутрішньоепітеліальні нейтрофіли — 0
– немає, 2 – є, внутрішньоепітеліальні
мононуклеарні клітини — 0 – 0–9 клітин,
1 – 10–30 клітин, 2 – >30 клітин. Су-

купний показник ступеня тяжкості розраховували шляхом підсумовування оцінок тяжкості ураження, поділених на
кількість оцінюваних типів уражень (виключає інтраепітеліальні мононуклеарні
клітини та нейтрофіли, ерозії / зцілені
ерозії). Оцінки 0-0,25 розглядали як нормальні, значення ≥ 0,35 є позитивним для
мікроскопічного езофагіту, бали 0,5-0,75
кваліфікували для діагностики “м’якого”
езофагіту, а бали ≥ 1 — для діагностики
“важкого” езофагіту відповідно [23, 31].
Статистичний аналіз даних проведений з
використанням пакету статистичного аналізу EZR v. 1.35 (Saitama Medical Center, Jichi
Medical University, Saitama, Japan), графічний
інтерфейс до R (The R Foundation for Statistical
Computing, Vienna, Austria). При порівняльному аналізі частотних характеристик між
різними групами пацієнтів використовували
критерій χ2, для таблиць 2×2 (у випадку малої
кількості пацієнтів (<5 випадків) у підгрупах
дослідження) використано точний критерій
Фішера [9, 13]. Розбіжності отриманих результатів вважали статистично значущими при
р<0,05, що забезпечує 95% рівень ймовірності.
Результати досліджень та їх обговорення
На 12 місяць спостереження прооперованих хворих ендоскопічно не виявлено змін
слизової оболонки стравоходу у 24 (40%) осіб:
у 17 (56,7%) — групи дослідження та у 7 (23,3%)
— групи порівняння; морфологічне підтвердження відсутності ознак рефлюк-езофагіту отримано у 21 (35%) хворого: у 16 (53,3%)
та 5 (16,7%) хворих відповідно (табл. 1).
Рисунок 1 ілюструє відсутність ознак пострезекційного рефлюкс-езофагіту: довжина
сосочків становить менше половини (<50%) від
загальної товщини епітелію, базальний шар
становить лише невеликий відсоток (<15%) від
загальної товщини епітелію, міжклітинні простори не значно дилятовані (≤5 малих). Внутрішньоепітеліальні еозинофіли відсутні.
Ендоскопічні прояви рефлюкс-езофагіту
виявлені у 36 (60,0%) хворих: у 13 (43,3%) осіб
групи дослідження та у 23 (76,7%) осіб групи
порівняння. Додатково до ендоскопічно виявлених хворих з ознаками рефлюкс-езофагіту виявлені особи з гістологічними змінами і
Таблиця 1

Частота ендоскопічного та морфологічно підтвердженого вияву рефлюкс-езофагіту через 12 місяців спостереження.
Рефлюкс-езофагіт
Ендоскопічно виявлений
Морфологічно
підтверджений

30

Група дослідження,
абс. (%)(n=30)
Не виявлено
Виявлено
17 (56,7)
13 (43,3)
16 (53,3)

14 (46,7)

Група порівняння,
абс. (%) (n=30)
Не виявлено
Виявлено
7 (23,3)
23 (76,7)
5 (16,7)

25 (83,3)

Рівень значущості
відмінності між групами,
p
0,02
0,006
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Рис. 1. Фрагмент слизової оболонки стравоходу над місцем
езофагогастроанастомозу. Відсутність патологічних змін.
Об’єктив х10. Окуляр х10. Забарвлення гематоксилінеозином: 1 – базальний шар, 2 –сосочки, 3 – міжклітинні
простори

Рис. 2. Фрагмент слизової оболонки стравоходу над
місцем езофагогастроанастомозу з патологічними
змінами. Об’єктив х10. Окуляр х10. Забарвлення гематоксилін-еозином: 1 – базальний шар; 2 – видовжені сосочки,
дилатовані міжклітинні простори

Таблиця 2

Ступінь тяжкості рефлюкс-езофагіту за мікроскопічною діагностикою Esohisto Project.
Критерій
Гіперплазія базального шару
Папілярне видовження
Розширення міжклітинних просторів
Внутрішньоепітеліальні еозинофіли

Тяжкість
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2

Група дослідження
n абс. (%)
4 (13,3)
24 (80,0)
2 (6,7)
16 (53,3)
9 (30,0)
5 (16,7)
27 (90,0)
2 (6,7)
1 (3,3)
27 (90,0)
2 (6,7)
1 (3,3)

відсутністю ендоскопічно видимих уражень: у
групі дослідження — 1, у групі порівняння — 2
хворих. Таким чином, морфологічно підтверджений рефлюкс-езофагіт був виявлений у 39
(65,0%) прооперованих хворих: у 14 (46,67%)
хворих групи дослідження та 25 (83,33%) хворих групи порівняння (табл. 1).
За гістологічними ознаками у прооперованих хворих виявлені порушення стану слизової оболонки стравоходу різного ступеня незалежно від способу формування езофагогастроанастомозу.
Пост-резекційні рефлюкс-асоційовані мікроскопічні зміни епітелію стравоходу наведені в таблиці 2.
Багатошаровий епітелій був виявлений у 26
(86,7%) осіб групи дослідження та у 30 (100%)
осіб — групи порівняння, видовження сосочків — відповідно у 14 (46,7%) і 25 (83,3%) осіб,
розширення міжклітинних просторів та внутрішньоепітеліальні еозинофіли виявляли у 3
(10,0%) осіб групи дослідження та у 6 (20,0%)
осіб — групи порівняння (див. табл. 2). Тобто, до найбільш частих рефлюкс-асоційованих гістологічних ознак, за даними таблиці 2,
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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Група порівняння
n абс. (%)
0 (0,0)
23 (76,7)
7 (23,3)
5 (16,7)
20 (66,6)
5 (16,7)
24 (80,0)
5 (16,7)
1 (3,3)
24 (80,0)
5 (16,7)
1 (3,3)

Рівень значущості відмінності
між групами, p
0,03
0,007
0,48
0,48

можна віднести збільшення товщини базального шару, що становить 15–30% щодо загальної товщини епітелію та видовження сосочків,
що становить 50–75% щодо загальної товщини епітелію. Рідше спостерігається дилятація
малих міжклітинних просторів та наявність
інтраепітеліального еозинофілу в одному полі.
Однак за ступенем гістологічних змін слизової
оболонки стравоходу, за якими досліджувані
групи відрізнялись в 3 рази, оцінених як 2 —
були притаманні лише гіперплазії базального
шару. При оцінці ступеня змін як 1 — видовженню сосочків, за якими досліджувані групи відрізнялись у 2 рази, а також — дилатації
міжклітинних просторів і наявності внутрішньоепітеліальних еозинофілів, однак в останніх двох випадках кількість осіб, що мала такі
зміни, була незначною (див. табл. 2).
Рисунок 2 ілюструє ознаки пострезекційного рефлюкс-езофагіту, який супроводжується
збільшенням товщини базального шару, видовженням сосочків (<75%), дилатацією міжклітинних просторів.
Базуючись на виявлених рефлюкс-асоційованих мікроскопічних змінах епітелію страво31
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ходу, далі був проаналізований розподіл хворих за ступенем тяжкості гістологічних змін
слизової оболонки (табл. 3).
У групі, в якій пацієнтам було сформовано
інвагінаційний механічний езофагогастроанастомоз, рефлюкс-езофагіт виявляли загалом у 14 (46,7%) пацієнтів проти 25 (83,3%)
у пацієнтів, яким формували циркулярний
механічний езофагогастроанастомоз (табл. 1,
3). Встановлено, що гістологічно «м’який» езофагіт спостерігається в 11 пацієнтів (36,7%) у
групі дослідження та у 19 пацієнтів (63,3) групи
порівняння, “важкий” езофагіт — відповідно в
3 (10%) і 6 (20%) хворих, відмінність між групами статистично значуща (p=0,03 за критерієм
хі-квадрат) (див. табл. 3). При цьому, переважна більшість пацієнтів, езофагіт яких класифіковано як «м’який», набирали по 0,5 балів
в обох групах. Серед хворих, езофагіт яких
класифіковано як «важкий», привертає увагу
група порівняння, у якій більшість пацієнтів
відповідали бальній характеристиці 1,25, у той
час як у групі порівняння бали розподілились
рівномірно (табл. 3).
Результати порівняння ступеню тяжкості
рефлюкс-езофагіту, пов’язаного з ендоскопічною діагностикою езофагіту, оціненого за ЛосАнджелеською класифікацією та оціненого за
гістологічними критеріями Esohisto Project наведені в таблиці 4.
Рефлюкс-езофагіт за Лос-Анжелеською класифікацією ступеню А виявлено у 10 (33,3%)
хворих, ступеню B – у 3 (10,0%) хворих гру-

пи дослідження та відповідно – у 18 (60,0%)
і 5 (16,7%) хворих групи порівняння. У той
же час за гістологічними критеріями Esohisto
“м’який” езофагіт виявлено – в 11 (36,7%)
хворих, важкий – у 3 (10,0%) хворих групи
дослідження та відповідно – у 19 (63,3%) і
6 (20,0%) хворих групи порівняння (табл. 4).
Тобто, ендоскопічно діагностовані випадки
рефлюкс-езофагіту додатково доповнились
мікроскопічно виявленими від 5,9% осіб у
групі дослідження до 28,6% осіб у групі порівняння з нормальною слизовою оболонкою
стравоходу за категорією N класифікації ЛосАнджелес (табл. 4). Зазначимо, що при інвагінаційному механічному способі формування езофагогастроанастомозу, співвідношення
“м’який”/“важкий” езофагіт у групі становило
майже 4/1, а при циркулярному – 3/1. Тобто,
незалежно від способу формування езофагогастроанастомозу “м’який” езофагіт виявляли
частіше порівняно із “важким” (табл. 4). У той
же час, за комбінованою оцінкою мікроскопічних уражень Esohisto Project, частота як
“м’якого”, так і “важкого” езофагіту в групі
хворих, яким сформовано інвагінаційний механічний езофагогастроанастомоз, була нижчою порівняно з групою з механічним циркулярним езофагогастроанастомозом (36,7 і 10,0%
проти 63,3 і 20,0%, p=0,01 відповідно).
Гістологічна картина слизової оболонки
стравоходу, що відповідає рефлюкс-езофагіту
ступеню А, характеризується збільшеною довжиною сосочків, що становить 50–75% від

Таблиця 3
Розподіл бальної характеристики хворих і сукупний показник ступеня тяжкості гістологічних змін слизової оболонки
Ступінь тяжкості
Норма
“м’який” езофагіт
“важкий” езофагіт

Бали
<0,5
0,5
0,75
1
1,25
2

Група дослідження
n%
16 (53,4)
7 (23,3)
4 (13,4)
1 (3,3)
1 (3,3)
1 (3,3)

Група порівняння
n%
5 (16,7)
12 (40,0)
7 (23,3)
1 (3,3)
4 (13,4)
1 (3,3)

Таблиця 4
Відповідність ступеню тяжкості рефлюкс-езофагіту, пов'язаного з ендоскопічною діагностикою езофагіту, оціненого за
Лос-Анджелеською класифікацією та оціненого за гістологічними критеріями Esohisto Project
Категорія
N
LA-A
LA-B
LA-C
Виявлені зміни загалом
слизова без змін
“м’який” езофагіт
“важкий” езофагіт
Виявлені зміни загалом
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Група дослідження
n (%)

Група порівняння
n (%)

Класифікація Лос Анджелес
7 (23,3)
18 (60,0)
5 (16,7)
0 (0,0)
23 (76,7)
Esohisto Project
16 (53,3)
5 (16,7)
11 (36,7)
19 (63,3)
3 (10,0)
6 (20,0)
14 (46,7)
25 (83,3)
17 (56,7)
10 (33,3)
3 (10,0)
0 (0,0)
13 (43,3)

Рівень значущості відмінності між
групами, p

0,03
0,02

0,01
0,006
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Рис. 3. Фрагмент слизової оболонки стравоходу над місцем
езофагогастроанастомозу з патологічними змінами, що
відповідають “м’якому” рефлюкс-езофагіту. Об’єктив х10.
Окуляр х10. Забарвлення гематоксилін-еозином.
Позначення: 1 – базальний шар; 2 – видовжені сосочки;
3 – незначно розширені міжклітинні простори

Рис. 4. Фрагмент слизової оболонки стравоходу над місцем
езофагогастроанастомозу з патологічними змінами, що
відповідають “важкому” рефлюкс-езофагіту. Об’єктив х10.
Окуляр х10. Забарвлення гематоксилін-еозином.
Позначення: 1 – видовжені сосочки; 2 – потовщений
базальний шар; 3 – розширені міжклітинні простори;
4 — внутрішньоепітеліальні еозинофіли

загальної товщини епітелію. Базальний шар
збільшений в товщині і становить 15–30% від
загальної товщини епітелію. Міжклітинні
простори не значно розширені. Відсутні внутрішньо епітеліальні еозинофіли. (рис. 3).
Гістологічна картина слизової оболонки
стравоходу хворих, що відповідає рефлюксезофагіту ступеню В, характеризується подовженням сосочків, що становить >75% від загальної товщини епітелію, збільшенням базального шару в товщині, шо становить >30%
від загальної товщини епітелію, міжклітинні
простори значно розширені. Наявні внутрішньоепітеліальні еозинофіли (рис. 4).

зія базального шару і елонгація сосочків переважно помірного ступеня вираженості, зрідка
доповнене дилятацією малих міжклітинних
просторів та одиничними внутрішньоепітеліальними еозинофілами.
4. Серед пацієнтів з інвагінаційним механічним езогастороанастомозом кількість хворих,
у яких фіксували гіперплазію базального шару
тяжкого ступеня вираженості (2) була в 3 рази
меншою (6,7% проти 23,3%, p<0,05), кількість
хворих з папілярним видовженням (30,0% проти 66,6%, p<0,01), розширенням міжклітинних
просторів та наявністю внутрішньоепітеліальних еозинофілів помірного ступеня вираженості (1) (по 6,7% проти 16,7%, p=0,48) була в 2
рази меншою, порівняно з пацієнтами, яким
формували циркулярний механічний езогастороанастомоз, що підтверджує переваги запропонованого способу формування езофагогастоанастомозу.
5. За ступенем вираженості езофагіту, оціненого за критеріями Esohisto Project, частота
як “м’якого”, так і “важкого” езофагіту у групі
хворих, яким було сформовано механічний інвагінаційний езофагогастроанастомоз, була в
2 рази нижчою порівняно з групою з механічним циркулярним езофагогастроанастомозом
(36,7% і 10,0% проти 63,3% і 20,0%, p=0,01 відповідно).
6. Гістологічна діагностика рефлюкс-езофагіту у пост-резекційних хворих є більш чутливою порівняно з ендоскопічною, оскільки
дозволяє серед осіб з відсутністю ендоскопічно
видимих уражень слизової оболонки стравоходу виявляти осіб з мікроскопічними ознаками
рефлюкс-езофагіту.

Висновки
1. Гістологічно нормальну слизову оболонку стравоходу хворих після езофагектомії на
12 місяць спостереження виявляли більш, ніж
у 2 рази частіше у групі хворих, яким було сформовано механічний інвагінаційний езофагогастроанастомоз порівняно з механічним циркулярним (53,3% проти 16,7%, p<0,05 відповідно).
2. За даними гістологічного дослідження
частота рефлюкс-езофагіту майже в 2 рази
нижча у групі хворих, яким було сформовано
механічний інвагінаційний езофагогастроанастомоз порівняно з механічним циркулярним (46,7% проти 83,3%, p<0,05), оскільки інвагінація моделює відтворення антирефлюксних властивостей втраченого кардіального
жому — стравохідно-шлункового переходу.
3. Комбінація гістологічних параметрів
у хворих з морфологічно підтвердженим пострезекційним рефлюкс-езофагітом виглядає,
в переважній більшості випадків, як гіперплаKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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ПОСТ-РЕЗЕКЦИОННЫЙ
РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТ
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СПОСОБА
ФОРМИРОВАНИЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИЩЕВОДНОЖЕЛУДОЧНОГО
АНАСТОМОЗА
А. Ю. Усенко, А. В. Сидюк,
А. С. Климас, Е. Е. Сидюк,
Г. Ю. Савенко

POST-RESECTION
MANIFESTATIONS OF
REFLUX ESOPHAGITIS
DEPENDING ON
THE METHOD OF
THE FORMATION
OF MECHANICAL
ESOPHAGUS-GASTRIC
ANASTOMOSIS
O. U. Usenko, A. V. Sidyuk,
A. S. Klimas, O. E. Sidyuk,
G. U. Savenko

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

Резюме. Цель работы – оценить патогистологические изменения слизистой оболочки пищевода, связанные с желудочнопищеводным рефлюксом, больных раком пищевода и кардиоэзофагиальным раком после радикального оперативного
вмешательства в зависимости от варианта сформированного эзофагогастроанастомоза. Установлено, что формирование
инвагинационного механического эзофагогастроанастомоза
позволяет достоверно уменьшить частоту гистологических
проявлений рефлюкс-эзофагита по сравнению со способом
формирования циркулярного механического анастомоза.
Ключевые слова: проксимальная резекция желудка с резекцией пищевода, эзофагогастроанастомоз, пост-резекционный
рефлюкс-эзофагит, критерии Esohisto Project, гистология,
гистопатология.

Summery. The purpose of the work is to evaluate the pathological
changes of the esophagus mucosa associated with gastro-oesophageal
reflux, patients with esophageal cancer, cardioesophageal cancer
after radical surgical intervention, depending on the variant of the
formed esophagogastroanastomosis. According to the Esohisto Project criteria, the frequency of both “mild” and “severe” esophagitis
in the group of patients that formed the invagination mechanical
esophagogastroanastomosis was lower compared to the group with
mechanical circulatory esophagogastroanastomosis.
Key works: proximal gastrectomy with esophageal resection, esophagogastroanastomosis, post-resection reflux esophagitis, Esohisto Project
criteria, Histology; Histopathology.
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УЛЬТРАСТРУКТУРА КАРДИОМИОЦИТОВ КРЫС
РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА
Резюме. Электронно-микроскопически представлена динамика изменений ультраструктурной организация кардиомиоцитов крыс 6-ти, 12-ти, 18-ти и 24 месячного возраста. Показано, что кардиомиоциты 6-ти и 12-ти месячных крыс характеризуются высоким уровнем метаболической, репаративной
и синтетической активностями. Это структурно выражается
большим количеством мелких митохондрий с многочисленными кристами, присутствием делящихся форм, а также накоплением большого количества рибосом, полисом и гранул
гликогена. У крыс 18-ти месячного возраста появляются умеренно выраженные признаки развития дистрофических процессов в кардиомиоцитах. Выявлено, что у крыс 24-х месячного возраста митохондриальная дисфункция переходит в фазу
дегенерации, которая структурно выражается очаговым, а
иногда тотальным разрушением митохондрий, что существенным образом снижает уровень внутриклеточной биоэнергетики. Представленная динамика изменений ультраструктурной организации кардиомиоцитов миокарда крыс в процессе
старения неразрывно связана со снижением активности пьезобиосинтеза, что подтверждается уменьшением количества
деформаций внутриклеточных мембран.
Ключевые слова: ультраструктура кардиомиоцитов, митохондриальная дисфункция, деформации мембран, пьезобиосинтез.

Введение
Не вызывает сомнений, что клетки в составе
различных органов имеют значительно более
короткий срок жизни, чем продолжительность
жизни многоклеточного организма и, следовательно, в составе ткани всегда присутствуют
клетки различного возраста. Это обстоятельство вызывает трудности в оценке истинно патологических изменений, ибо их необходимо
дополнительно разграничить от изменений,
связанных с возрастом. Исключение составляют кардиомиоциты и нейроны головного мозга, возраст которых совпадает с возрастом экспериментальных животных [3, 4]. Эти клетки
в процессе жизни не возобновляются, то есть
не делятся. Это дает возможность изучить динамику старения этих клеток.
Электронно-микроскопическое изображение мембраны — это не что иное, как зафиксированная в момент фиксации конфигурация
внутриклеточных мембран, по которой можно
судить о степени их деформации [1, 2, 5]. Благодаря пьезоэлектрическим свойствам биологических мембран, механические деформации
позволяют им вырабатывать электрический
ток, изменять направление электродвижущей
силы при перемене знака на мембране и направление движения ионов. Эти явления принимают участие в накоплении энергии в виде
химических связей различных веществ, обе36

спечивают энергией работу ионных насосов
и создают условия для протекания биохимических процессов метаболизма. Указанные свойства биологических мембран позволяют им
осуществлять преобразование механической
энергии в электромагнитные поля на атомарном и молекулярном уровнях.
Цель исследований
Изучить особенности ультраструктурных
перестроек органелл кардиомиоцитов интактных крыс различного возраста, а также оценить степень механических деформаций внутриклеточных мембран.
Материалы и методы исследований
Для электронномикроскопического исследования возрастных изменений ультраструктурной организации кардиомиоцитов использовали интактных крыс 6, 12, 18 и 24 месячного возраста. Экспериментальных животных
выводили из эксперимента путем декапитации
и производили забор кусочков ткани. Предварительную фиксацию проводили в глютаровоформальдегидном фиксаторе при температуре
4 °С в течение 5-6 часов. Затем кусочки миокарда переносили в 1 % забуференный раствор четырехокиси осмия на 3-4 часа при температуре 4 °С для окончательной фиксации.
В дальнейшем ткань обезвоживали в спиртах
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возрастающей концентрации и ацетоне, пропитывали в смеси эпоксидных смол (эпонаралдит) и заключали в блоки по стандартным
методикам. Полимеризацию блоков проводили в термостате при 60 °С в течение двух суток.
Из полученных блоков, на ультрамикротоме УМТП – ЗМ, изготавливали ультратонкие
срезы, монтировали их на электролитические
сеточки и, после контрастирования цитратом
свинца, изучали под электронным микроскопом ЭМВ-100 БР при ускоряющем напряжении
75 кв.
Результаты исследований и их обсуждение
При электронно-микроскопических исследованиях ядра кардиомиоцитов интактных
крыс 6-ти месячного возраста имели вытянутую форму и ядерную мембрану с множественными мелкими деформациями. Довольно часто встречались ядра, мембрана которых
образовывала глубокие инвагинации. Очаги
разрыхления и лизиса кариолеммы отсутствовали. Перинуклеарные пространства имели
постоянную ширину. Ядерный хроматин находился преимущественно в деконденсированной форме и его гранулы равномерно распределялись по площади среза ядра.
В перинуклеарной области кардиомиоцитов располагались цистерны саркоплазматического ретикулума, заполненные тонковолокнистой субстанцией средней электронной
плотности. Сократительный аппарат кардиомиоцитов представлен в виде параллельно
ориентированных пучков миофибрилл, с чётко выраженной поперечной исчерченностью.
Наблюдается полиморфизм форм и размеров
митохондрий. Митохондрии, как с электронно-плотным матриксом, так и с электроннопрозрачным, содержали большое количество
крист (рис. 1а). Включения липидов и липофусцина в саркоплазме практически отсутствовали. Пластинчатый цитоплазматический
комплекс Гольджи локализован в перинуклеарной области саркоплазмы и представлял собой собранные в стопки параллельно ориентированные гладкие мембраны, окруженные
множеством очень мелких электронно-прозрачных везикул.
Аналогичную субмикроскопическую архитектонику имели кардиомиоциты крыс 12-ти
месячного возраста. Для этой группы экспериментальных животных характерно умеренное
увеличение электронной плотности матрикса митохондрий и повышение осмиофилии
их наружных мембран (рис. 1б). Сохраняется
большое количество мелких деформаций мембран ядра и митохондрий.
Субмикроскопическая архитектоника кардиомиоцитов интактных крыс 18-ти месячноKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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го возраста в основном сохраняла типичное
строение. В отдельных кардиомиоцитах наблюдались изменения, характерные для развития умеренно выраженного дистрофического
процесса.
Электронная плотность матрикса ядер кардиомиоцитов снижается. Глыбки конденсированного хроматина концентрируются преимущественно в области саркоплазмы, прилежащей к кариолемме. Центральная область
матрикса ядра содержала гранулы деконденсированного хроматина и множество рибосом. Ядерная мембрана образует небольшое
количество глубоких и мелких инвагинаций.
Наблюдаются небольшие участки её разрыхления. Очаги деструкции ядерной мембраны
отсутствовали.
В саркоплазме кардиомиоцитов снижается
количество органелл, рибосом, гранул гликогена и снижается электронная плотность саркоплазмы по сравнению с группой крыс шестимесячного возраста
Изменения митохондрий носили полиморфный характер. Большая часть митохондрий
имела типичную структуру с множеством параллельно ориентированных крист и чётко
контурируемой наружной мембраной. В препаратах встречаются митохондрии с электронно-прозрачным матриксом, очаговыми разрушениями крист. Наружные мембраны в некоторых митохондриях содержали мелкие очаги
разрыхления и лизиса (рис. 1в).
Значительному просветлению подвергается
и саркоплазма кардиомиоцитов, которая была
электронно-прозрачной. В саркоплазме выявлялись единичные включения липидов.
Цистерны саркоплазматического ретикулума и Т-системы расширены, имеют различную
форму и размеры. Они заполнены электронно-прозрачной субстанцией. К этому сроку
наблюдения уменьшается количество деформаций внутриклеточных мембран.
У крыс 24-х месячного возраста ядра кардиомиоцитов имели округлую, слегка вытянутую
форму. Ядерный хроматин находился большей частью в конденсированном состоянии,
его глыбки более или менее равномерно распределялись по площади среза ядра. Ядерная
мембрана гладкая, без деформаций и инвагинаций. Кариолемма большого количества ядер
кардиомиоцитов содержала очаги деструкции
и разрыхления.
Непосредственно вблизи ядра в саркоплазме располагался редуцированный пластинчатый цитоплазматический комплекс Гольджи,
состоящий из небольшого количества дезорганизованных гладких мембран, окружённых
единичными, электронно-прозрачными крупными вакуолями.
37

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

			

а 				

б

в
Рис. 1. Ультраструктура кардиомиоцитов интактных крыс: а — митохондрии с мелкозернистым матриксом и большим
количеством крист. × 36 000 (возраст крыс 6 месяцев); б — осмиофильные наружные мембраны митохондрий,
уплотнение матрикса и многочисленные кристы × 38 000. (возраст крыс 12 месяцев); в — просветление матрикса
и очаговый лизис крист митохондрий. × 39 000. (возраст крыс 18 месяцев)

Форма и размеры митохондрий варьировали в широких пределах. Встречались митохондрии с просветлённым, почти электронно-прозрачным матриксом, в составе которого присутствовали многочисленные кристы.
Матрикс таких митохондрий неравномерный
по плотности, в его структуре выявлялись небольшие области полной электронной прозрачности и области, заполненные аморфным
осмиофильным веществом. В матриксе значительного количества митохондрий выявлялись
миелиноподобные структуры. Наружная мембрана митохондрий разрыхлённая, с очагами
разрушения.
В саркоплазме значительного количества
кардиомиоцитов обнаруживались скопления
митохондрий, обладающих осмиофильной наружной мембраной без очагов лизиса и более
плотным матриксом. Часть таких митохондрий содержала кристы обычного строения.
Другая часть митохондрий содержала разрушенные кристы.
Встречались митохондрии, подверженные
локальным процессам дегенерации. В их матриксе образовывались электронно-прозрачные полости, окруженные элементарной мембраной (рис. 2а). В саркоплазме кардиомиоци38

тов довольно часто обнаруживались липидные
включения и вторичные лизосомы.
Миофибриллы кардиомиоцитов располагались параллельными пучками. Саркоплазма
между миофибриллами просветлена и содержит единичные рибосомы, полисомы и гранулы гликогена. Саркоплазматическая мембрана
утолщена, умеренно разрыхлена, но без очагов
деструкции.
Следует отметить, что у старых крыс практически отсутствовали деформационные трансформации мембран. Мембраны, образующие
органеллы, выглядели гладкими. В процессе
старения организма митохондрии кардиомиоцитов крыс претерпевают полиморфные изменения. Зачастую матрикс их становится гомогенным, аморфным, кристы теряют четко
контурированную структуру (рис. 2б).
Ультраструктурная организация кардиомиоцитов крыс 6-ти месячного возраста характеризуется наличием большого количества мелких митохондрий с многочисленными кристами, а также присутствием делящихся форм
этих органелл. В этой группе крыс в саркоплазме кардиомиоцитов присутствует большое количество рибосом, полисом и гранул
гликогена и при этом отсутствуют вторичные
лизосомы и включения липидов, что свидеХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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Рис. 2. Ультраструктура кардиомиоцитов интактных крыс 24-х месячного возраста: а — локальное просветление
матрикса и лизис наружных мембран митохондрий. × 52 000; б — отсутствие деформаций наружной мембраны и высокая
степень осмиофилии митохондрий, гомогенный аморфный матрикс и деструктивно изменённые кристы. × 47 000

тельствует о высоком уровне метаболической,
репаративной и синтетической активностей.
К 18-ти месяцам начинают появляться признаки развития дистрофических процессов на
субклеточном уровне в виде набухания митохондрий, очагового просветления их матрикса
и деструкции отдельных крист. Следует отметить существенное увеличение размеров митохондрий. Эти изменения характерны для развития митохондриальной дисфункции.
В группе 24-х месячных крыс появляются
сильно набухшие митохондрии с просветленным матриксом и расширенными межкристными пространствами. Существенно увеличивается объём митохондрий. В препаратах
встречаются митохондрии, находящиеся на
различных стадиях дегенерации, сопровождающейся лизисом крист и наружных мембран.
Обнаруживаются тотально разрушенные митохондрии, что свидетельствует о прогрессировании митохондриальной дисфункции и
переходе изменений в деструктивную фазу.
Выявленные нарушения архитектоники митохондрий указывают на существенное снижение уровня внутриклеточной биоэнергетики и
уменьшение резервных сократительных возможностей кардиомиоцитов.
В кардиомиоцитах старых крыс наблюдается
довольно высокая активность катаболических
процессов, что структурно проявляется наличием в саркоплазме включений липидов и
липофусцина, а также снижением количество
рибосом, полисом и гранул гликогена.
Динамика изменений ультраструктурной
организации кардиомиоцитов миокарда крыс
в процессе старения неразрывно связана как
с изменениями митохондрий, так и со снижением активности пьезобиосинтеза, что подтверждается уменьшением количества деформаций внутриклеточных мембран.

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

№ 1(94) 2019

Выводы
1. Ультраструктурная организация кардиомиоцитов крыс 6-ти месячного возраста характеризуется наличием большого количества мелких митохондрий с многочисленными кристами, присутствием делящихся форм
этих органелл, а также накоплением большого
количества рибосом, полисом и гранул гликогена, что свидетельствует о высоком уровне
метаболической, репаративной и синтетической активностей.
2. К 18-ти месяцам появляются умеренно
выраженные признаки развития дистрофических процессов на субклеточном уровне,
проявляющиеся в виде набухания митохондрий, очагового просветления их матрикса и
деструкции отдельных крист, что характерно
для развития митохондриальной дисфункции.
3. В группе 24-х месячных крыс прогрессирующая митохондриальная дисфункция переходит в фазу дегенерации, которая структурно
выражается очаговым лизисом крист и наружных мембран, а также в отдельных кардиомиоцитах тотальным разрушением митохондрий.
Изменения митохондрий существенным образом снижают уровень внутриклеточной биоэнергетики и уменьшают резервные сократительные возможности кардиомиоцитов
4. Высокая активность катаболических процессов структурно проявляется появлением в
саркоплазме включений липидов, вторичных
лизосом, а также снижением количества рибосом, полисом и гранул гликогена.
5. Динамика изменений ультраструктурной
организации кардиомиоцитов миокарда крыс
в процессе старения неразрывно связана как
с изменениями митохондрий, так и со снижением активности пьезобиосинтеза, что подтверждается уменьшением количества деформаций внутриклеточных мембран.
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Резюме. Електронно-мікроскопічно представлена д инаміка
змін ультраструктурної організації кардіоміоцитів щурів 6-ти,
12-ти, 18-ти і 24 місячного віку. Показано, що кардіоміоцити
6-ти і 12-ти місячних щурів характеризуються високим рівнем метаболічної, репаративної та синтетичної активності. Це
структурно виражається великою кількістю дрібних мітохондрій з численними кристами, присутністю форм, що діляться,
а також накопиченням великої кількості рибосом, полісом
і гранул глікогену. У щурів 18-ти місячного віку з’являються
помірно виражені ознаки розвитку дистрофічних процесів
в кардіоміоцитах. Виявлено, що у щурів 24-х місячного віку
мітохондріальна дисфункція переходить в фазу дегенерації,
яка структурно виражається вогнищевим, а іноді тотальним
руйнуванням мітохондрій, що істотно знижує рівень внутрішньоклітинної біоенергетики. Представлена динаміка

змін
ультраструктурной організації кардіоміоцитів міокарда щурів
в процесі старіння нерозривно пов’язана зі зниженням активності пьезобіосінтеза, що підтверджується зменшенням кількості деформацій внутрішньоклітинних мембран.
Ключові слова: ультраструктура кардіоміоцитів, мітохондріальна дисфункція, деформації мембран, пьезобіосінтез.

Summary. The electron microscopy shows the dynamics of changes in the ultrastructural organization of myocardiocytes in rats of 6,
12, 18 and 24 months of age. It was revealed, that myocardiocytes of
6 and 12 month old rats are characterized by a high level of metabolic, reparative and synthetic activities. They have a large number
of small mitochondria with numerous cristae and a large number of
ribosomes, polysomes and glycogen granules. The 18 months old rats`
myocardiocytes have a moderately expressed signs of the dystrophic
processes. Also, it was revealed that the 24 months old rats have the
mitochondrial dysfunction that passes into the degeneration phase,
which is structurally expressed by a focal and, sometimes, a total
destruction of mitochondria, which significantly reduces the level
of intracellular bioenergetics. The presented dynamics of changes in
the ultrastructural organization of myocardiocytes in the course of
aging shows that it is inextricably linked to a decreased level of the
biosynthesis activity, which is confirmed by a decrease in the number
of deformations of the intracellular membranes.
Key words: ultrastructure of myocardiocytes, mitochondrial dysfunction, membrane deformations, biosynthesis.
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МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГОСТРОГО ХОЛАНГІТА
Резюме. Досліджено морфологічні зміни біліарної системи
в клініці у хворих на гострий холангіт і при експериментальному моделюванні гострого холангіта у кролів. При цьому
у тварин моделювалася гостра механічна жовтяниця з інфікуванням жовчовивідних шляхів, а потім після декомпресії
в динаміці вивчалися зміни в печінці та стінці жовчовивідних
проток в терміни 4-5, 13-14 і 28-30 діб. (аналогія ендоскопічної
декомпресії у хворих). Зміни, що відбулися в тканинах кролів
в експерименті і в хворих співпадали. Це класичне запалення, експресія якого залежить від терміну жовчної гіпертензії
і вірулентності збудника і припадає на перші два тижні після
декомпресії. Потім запалення згасає і закінчується фібропластичними процесами. Найбільш вираженим фіброз був в стінці
позапечінкової жовчної протоки.
Ключові слова: гострий холангіт, механічна жовтяниця.

Вступ
Як і в інших країнах світу, в Україні частота
захворювань на холангіт знаходиться на досить високому рівні і не має тенденції до зниження. Основну патогенетичну роль у виникненні гострого холангіту грає різке підвищення внутрішньопротокового тиску, що виникає
внаслідок порушення пасажу жовчі завдяки
механічного фактору різного генезу. Холестаз
створює сприятливі умови для розмноження
мікроорганізмів в замкнутому просторі. Наростання запального набряку стінки протоки
і безпосередня дія на тканині бактерійного
токсину призводять до ще більшого погіршення умов відтоку жовчі. Значна кількість хворих
на холангіт потребує великих реконструктивних втручань [1]. В які терміни їх робить оптимально? Дослідження виконано для отримання відповіді на це питання.
Матеріали та методи досліджень
Моделювання холангіта виконували по методиці В.Б.Борисенко (2013) [2] з деякими модифікаціями. Після фіксації та знечулення тварини робилась лапаротомія, холецистектомія,
перетин холедоха як найнижче з перев’язкою
дістального кінця. При цьому внутрішню поверхню проксимального кінця холедоху (слизову оболонку) травмували у вигляді подряпин
за допомогою голки, і потім дренували тонким
м’яким трубочним дренажем. Лапаротомну рану зашивали.
У групі К2 одразу після закінчення втручання через дренаж у холедох уводили культуру
Е.Соlі (ГІСК 240533) у концентрації 1×108 КСО
в 1 мл фізіологічного розчину.
У всіх кролів дренажну трубку перетискали
на термін 3 доби, потім затискач знімався і відновлювався вільний витік жовчі назовні. Рахували, що термін часу 3 доби в умовах жовчної
гіпертензії достатній для розвитку гострого
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холангіту, а проведене через 3 доби дренування жовчної протоки було як лікувальний захід
(аналогія з клінічною ситуацією, коли накладалась через шкірна через печінкова хол ангіостомія (ЧЧХС).
Для експерименту було залучено 30 кролів,
які були розділені на дві групи в залежності
від виду моделювання холангіту: група К1 (неінфікована жовчна гіпертензія) і К2 (інфікована жовчна гіпертензія). У свою чергу групи К1
і К2 були розділені на підгрупи в залежності
від термінів дослідження після декомпресії
міліарної системи. Так склалося 6 підгруп по
3 в кожній групі: підгрупи (К1а) і (К2а) по 5
кролів, котрі виведені з експерименту на 4-5
добу, підгрупи (К1б) (К2б) по 5 кролів, котрі
виведені з експерименту на 13-14 добу і підгрупи (К1в) (К2в) по 5 кролів, котрі виведені з
експерименту на 28–30 добу. Групу контролю
(КК) склали тканини печінки та жовчовивідних проток 5 кролів. З експерименту тварин виводили шляхом передозуванням кетаміна (100 мг в/в). Всі маніпуляції виконували
у відповідальності з «Европейской конвенцией по защите позвоночных, используемых для
экспериментальных и иных научных целей»
(Страсбург, 1986).
В клініці морфологічне дослідження виконано у 16 неонкологічних хворих, які оперовані після малоінвазивних втручань (ЧЧХС) в
різні терміни від 3-5 діб до 6 місяців. Найчастіше накладались біліодигестівні анастомози,
під час яких і виконувалась біопсія печінки та
стінки холедоха.
Кількісна оцінка місцевої запальної реакції
проводилася по вираженості місцевої клітинної відповіді за методикою Г.  Г.  Автандилова
[3]. Щільність клітинних елементів (M±m) в
мікропрепараті визначалася шляхом підрахунку в п’яти полях зору при 200-кратному
збільшенні мікроскопа і вказувалася у вигляді
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кількості примірників лімфоцитів (при дифузійної лимфоцитарной інфільтрації), кількості
макрофагів (клітин Купфера) і кількості фібробластів.
Результати досліджень та їх обговорення
Аналізуючи морфологічний стан печінкової
паренхіми у кроликів при експериментальному моделюванні жовчної гіпертензії з інфікуванням або без нього відзначався той факт, що
пошкодження паренхіми печінки продовжувало реєструватись в терміни 4-5 і 13-14 діб від
виконання декомпресії. При інфікуванні кількість макрофагів була 10,3±0,4 в п/з, кількість
лімфоцитів 12,6±1,7 в п/з, зареєстрована поява
фібробластів 6,8±0,5 в п/з. При відсутності інфікування кількість макрофагів те лімфоцитів
була у тричі менше. У ці тимчасові проміжки
в паренхімі печінки документувалися явища
гострого реактивного гепатиту у вигляді балонної дистрофії і некрозу гепатоцитів, набряку печінки з розширенням просторів Діссе,
лімфо-гістіоцитарної інфільтрації як строми
портальних трактів, так і по ходу синусоїдів.
У період 28-30 діб після декомпресії реєструвалися лише залишкові явища реактивного гепатиту у вигляді дрібноосередкованої лімфо- та
гістіоцитарної інфільтрації строми портальних
трактів, а також явища репаративних процесів
в паренхімі печінки у вигляді появи великих
двоядерних гепатоцитів. Спектр клітин запалення: макрофаги 6,2±0,8 в п/з, лімфоцити
4,8±1,4 в п/з і фібробласти 7,8±0,9 в п/з. При
відсутності інфікування кількість клітин запалення була меншою на 40-50%. Наявність,
або відсутність інфікування впливала тільки
на кількісну характеристику запалення, а не
на його якісний характер.
Аналізуючи стан внутрішньопечінкових
жовчних проток у кроликів при експериментальному моделюванні гострого холангіту відзначались найбільші зміни в стінках проток
лише в терміни 4-5 і 13-14 діб (макрофаги
13,1±0,4 в п/з, лімфоцити 14,3±1,3 в п/з і фібробласти 12,4±0,5 в п/з). При відсутності інфікування кількість клітин запалення була
меншою на 50-60%. У ці тимчасові проміжки
у внутрішньопечінкових протоках печінки документувалися явища залишкового холестазу
з розширенням просвітів проток і з витонченням їх стінок, з явищами десквамації епітелію
і вираженої запальної інфільтрації стінок. У ці
ж тимчасові рамки відзначався початок проліферації фібробластів і поява молодої сполучної
тканини в стінках проток. У період 28-30 діб
від декомпресії у жовчних протоках реєструвались залишкові явища гострого холангіту
(макрофаги 3,8±0,8 в п/з, лімфоцити 5,8±1,4
в п/з і фібробласти 8,8±0,9 в п/з) у вигляді
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дрібноосередкованої лімфо- та гістіоцитарної
інфільтрації стінок, а також документувалося
розростання сполучної тканини як в стінках
проток, так і навколо них. При відсутності
інфікування кількість клітин запалення була меншою на 30-40%. Особливо фібротичні
процеси були виражені при інфікуванні, що в
подальшому може з’явитися фоновим станом
до склерозування стінок проток і утворення
стриктур. Як і в паренхімі печінки, наявність,
або відсутність інфікування впливала тільки
на кількісну характеристику змін, а не на їх
якісний характер.
Аналізуючи стан стінки холедоха у кроликів
при експериментальній гіпертензії у жовчовивідних шляхах з інфікуванням і без нього
відзначався той факт, що найбільші зміни реєструвалися в терміни 4-5 і 13-14 діб від декомпресії. У ці тимчасові проміжки в холедосі документувалися набрякло-десквамативні і
некротичні явища з боку епітелію з вираженими реактивними змінами у вигляді запальної
інфільтрації. Причому, максимальна експресія
явищ гострого запалення стінки холедоха документувалася на 4-5 добу незалежно від інфікування. На 13-14 добу відзначалось «загасання» і демаркація запального процесу, проліферація фібробластів і поява молодої сполучної
тканини з боку адвентиції холедоха. Клітинний спектр: макрофаги 5,2±0,4 в п/з, лімфоцити 10,7±1,6 в п/з і фібробласти 13,8±1,7 в п/з.
При інфікуванні ці явища були виражені дуже
яскраво. При відсутності інфікування кількість
клітин запалення була меншою на 50-55 %.
У термін 28-30 діб в холедосі відзначались залишкові явища гострого запалення у вигляді дрібноосередкованої лімфо- гістіоцитарної
інфільтрації стінок, а також документувалось
розростання сполучної тканини як в стінках
протоки, так і навколо неї. Клітинний спектр:
макрофаги 1,9±0,7 в п/з, лімфоцити 3,5±1,3
в п/з і фібробласти 12,4±0,7 в п/з. При відсутності інфікування кількість клітин запалення
була меншою на 40-45 %. В подальшому, так
само як і у випадку з внутрішньопечінковими жовчними протоками, це може з’явитися
фоновим станом до склерозування стінки холедоха і утворення протоковой стриктури.
При цьому активність фібробластів і у термін
28-30 діб залишалась досить значною і зменшувалась дуже повільно.
Тобіш, в холедосі теж наявність або відсутність інфікування впливала тільки на кількісну характеристику запалення, а не на його
якісний характер. При цьому фібротичні процеси після запалення були надто продовжені.
При дослідженні гістологічних препаратів
печінки, внутрішньо- та зовнішньопечінкових
проток у хворих на холангіт після декомпреХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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сії біліарної системи реєструвалися аналогічні
експериментальному дослідженні морфологічні зміни. Це запалення різної інтенсивності,
яке закінчувалось фібротичними процесами.
На рис. 1 і 3 представлені паренхіма печінки
і внутрішньо печінкова жовчна протока кроля
і хворого на холангіт і механічну жовтяницю
через 13 діб після декомпресії біліарної системи. На рис. 2 і 4 представлено стінка холедоха
кроля і хворого на холангіт і механічну жовтяницю через 13 діб після декомпресії біліарної
системи.
ВИСНОВКИ
При жовчній гіпертензії в запальному процесі присутні всі його основні компоненти –
судинна реакція, проліферація елементів гра-

нуляційної, а потім і сполучної тканини, формування колагенових та еластичних волокон і
в результаті відбувається завершення запалення фібропластичним процесом.
Як з інфікуванням, так і без нього класичний процес запалення якісно не відрізняється в обох випадках, а відмінності мають лише кількісний характер. Декомпресія
жовчовивідної системи є основним патогенетичним лікувальним фактором боротьби з холангітом. Після забезпечення вільного відтоку жовчі явища запалення поступово
зменшуються, але не пропадають зовсім аж
до 28-30 діб. Саме ці терміни є оптимальними для реконструктивних втручань у хворих
із непрохідністю жовчовивідної протокової
системи.

Рис. 1. Паренхіма печінки і внутрішньопечінкова
жовчна протока кроля. Холангит із вираженою
дифузною макрофагальною інфільтрацією. Фарбування
гематоксиліном й еозином. × 200

Рис. 2. Холедох кроля. Репарація епітелію, склероз
адвентиції, дрібноосередкована лімфо-гістіоцитарна
інфільтрація. Фарбування за методом ван Гізон. × 200

Рис. 3. Паренхіма печінки і внутрішньопечінкова жовчна
протока хворого на холангіт. Внутрипеченковий жовчний
проток. Періпротоковий склероз, звуження просвіту.
Фарбування за методом ван Гизон. × 200

Рис. 4. Холедох хворого на холангіт. Репарація епітелія,
склероз адвентиції. Фарбування за методом ван Гизон.
× 100
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Резюме. Исследована морфологические изменения билиарной системы в клинике у больных острым холангит и при
экспериментальном моделировании острого холангита у кроликов. при этом у животных моделировалась острая механическая желтуха с инфицированием желчевыводящих путей, а
затем после декомпрессии в динамике изучались изменения
в печени и стенке желчевыводящих протоков в сроки 4-5, 1314 и 28-30 суток. (Аналогия эндоскопической декомпрессии
у больных). Изменения, произошедшие в тканях кроликов в
эксперименте и у больных совпадали. Это классическое воспаление, экспрессия которого зависит от срока желчной гипертензии и вирулентности возбудителя и приходится на первые две недели после декомпрессии. Затем воспаление угасает
и заканчивается фибропластическая процессами. Наиболее
выраженным фиброз был в стенке внепеченочных желчного
протока.
Ключевые слова: острый холангит, механическая желтуха.

Summary. The morphological changes of the biliary system in
the clinic in patients with acute cholangitis and in the experimental
modeling of acute cholangitis in rabbits were researched. At the same
time, animals developed acute mechanical jaundice with infection
of the biliary tract, and then, after decompression, changes in the
liver and the wall of the bile ducts in the period of 4-5, 13-14 and 2830 days were studied. (an analogy of endoscopic decompression in
patients). Changes in the tissues of rabbits in the experiment and in
patients coincided. This is a classical inflammation, the expression
of which depends on the duration of bile hypertension and virulence
of the pathogen and falls on the first two weeks after decompression. Then the inflammation goes out and ends with fibroplastic
processes. The most pronounced fibrosis was in the wall of the extrahepatic bile duct.
Keyw ords: acute cholangitis, mechanical jaundice.
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МОРФОЛОГИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОЖОГОВ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Резюме. Целью исследования была разработка и экспериментальная оценка эффективности оригинальных средств
местного лечения ожогов, способствующих положительному
влиянию на сохранение жизнеспособности тканей зоны паранекроза за счет улучшения микроциркуляции, повышения
антиоксидантной и антигипоксической способности клеток
этой зоны. Эксперименты выполнены на 37 крысах самцах
линии WAG Производилось моделирование термических ожогов стандартизованной площади и глубины поражения I – IIа,
IIа, IIб, III степени. Изучено два способа лечения: 1) инфильтрация области ожога 1,5% раствором реамберина; 2) секвенциальная некрэктомия и ксенопластика модифицированной
ксенокожей. Произведено сопоставление результатов гистологического исследования раневого процесса в динамике проводимого лечения с данными группы сравнения.
Ключевые слова: ожоги, местное лечение, раневой процесс,
паранекроз.

Введение
Несмотря на существенное улучшение результатов лечения пострадавших с обширными ожогами за счет применения современных
технологий, организационные и медицинские
проблемы данной патологии далеки от разрешения и остаются актуальными для современной медицины. В связи с этим исследования
по созданию новых средств и разработке способов их применения, которые способствуют
улучшению клинических, функциональных
и эстетических результатов лечения следует
признать актуальным и значимым [1, 2].
Экспериментальные исследования по проблеме ожогов позволили не только установить
важнейшие вопросы патогенеза термической
травмы, но и обосновать новые методы лечения, с успехом используемые в клинической
практике [3, 4].
Для определения патофизиологических и
морфологических процессов происходящих в
динамике раневого процесса при ожогах, а так
же объективной оценки действия медикаментозных препаратов необходимо применение
дозированной модели экспериментальной термической травмы, позволяющая моделировать
различную глубину ожога при стандартной
площади поражения [5].
Учитывая стадийность формирования некротических изменений при ожогах, установленных в классической работе Джексона [6], в
зоне стаза и паранекроза проводимое адекватное для соответствующей клинической ситуации лечение (инфузионная, медикаментозная
терапия, местное лечение) способно предотвратить или уменьшить развитие некробиотиKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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ческих процессов [7]. Установлено что решение
проблемы предотвращения или прекращения
прогрессирования капиллярного стаза в пораженной коже, которое происходит в первые
часы после ожога, является ключевым вопросом управления раневым процессом и течением ожоговой раны в динамике лечения [8, 9].
Цель исследований
Разработка и экспериментальная оценка
эффективности оригинальных средств местного лечения ожогов, способствующих положительному влиянию на сохранение жизнеспособности тканей зоны паранекроза за счет
улучшения микроциркуляции, повышения
антиоксидантной и антигипоксической способности клеток этой зоны.
Материалы и методы исследований
Эксперименты выполнены на 37 крысах
самцах линии WAG массой тела 160-180 г. Операции выполнялись под воздущно-эфирным
наркозом. Содержание и уход за животными
производились в соответствии с положениями
Страсбургской конференции в условиях вивария. Выведение из эксперимента проводилось
путем передозировки наркоза.
В условиях наркоза крысу фиксировали в
станке. Проводили стрижку шерсти на спинке
машинкой Moser max 45. При этом обнажалась
площадка необходимого размера, на которую
производили термическое воздействие по разработанной нами методике для управляемого
моделирования термических ожогов стандартизованной площади и глубины поражения
(рис. 1) [10].
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инфильтрацией на протяжении 2 и 3 суток
эксперимента (рис. 2).

Рис. 1. Моделирование стандартного термического
поражения

Экспериментальное исследование проводилось на 37 крысах линии WAG массой 160-180 г.
Материалом исследования послужила кожа
с подлежащими мягкими тканями из области спины, где проводилось моделирование
термического повреждения. На каждом животном выполнялось 4 контактных термовоздействия с экспозицией: 1–15 с, 2–10 с, 3–5 с,
4–2 с, в каждой серии использовано по трое
животных. Экспериментальные животные выводились из эксперимента на 1 сутки, 3 сутки, 7 сутки и 14 сутки после воздействия повреждающего (термического) фактора. Морфологические исследования выполнялись с
участием кафедры патологической анатомии
Харьковского Национального медицинского
университета.
Проведенное нами экспериментальное исследование по термотопографии показало, что
экспозиция в 2 сек вызывает ожог I-IIа степени, экспозиция 5 сек — поражение IIа степени, экспозиция 10 сек поражение IIб степени,
а экспозиция 15 сек ожог III степени.
В ходе проведенного исследования было
сформировано 3 экспериментальные группы:
группа I – животные (n=13), которым после
моделирования экспериментальных ожогов
не проводились какие-либо лечебные воздействия общего и местного характера; одна крыса без ожоговых воздействий была использована для описания гистологии нативной кожи.
группа II – животные (n=12), которым после экспериментального ожога проводилась
инфильтрация области ожога инсулиновым
шприцем озонированным 1,5 % раствором реамберина в объеме 1,5 мл на каждую зону поражения, который барботировали в течение
30 минут при концентрации озона в озонокислородной смеси (20,0±2,0) мг/л на аппарате ОЗОН УМ – 80 [11], с последующим наложением асептической повязки и повторной
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Рис. 2. Инфильтрация зоны ожога раствором
озонированного реамберина

Группа III – животные (n=12), которым
после выполнении секвенциальной некрэктомии зоны ожогов (рис. 3) накладывалась
предварительно модифицированная ксенокожа. Модификация состояла в замачивании
лиофилинизированных ксенотрансплантатов
в озонированном физиологическом растворе с добавлением 500 мг липина и 10,0 мл
димексида на 100мл с концентрацией озона
(4±0,4) мкг/мл в течении 15 мин. Ксенокожа
фиксировалась к краям раны узловыми швами и укреплялась на тупферах. В последующие трое суток повязка орошалась смесью
«Диоксизоль Дарница» и растительного масла
озонированных способом барботажа в течение
(45±3) мин. озоно-кислородной смесью с концентрацией озона 40 мг/л [12] (рис. 4).
Гистологические методики выполнялись по
схемам, изложенным в руководствах по гистологической и гистохимической технике [13].

Рис. 3. Выполнение секвенциальной некрэктомии
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и снижались по мере увеличения продолжительности действия повреждающего фактора.

Рис. 4. Укрытие образовавшегося раневого дефекта
модифицированной ксенокожей

Микропрепараты, окрашенные гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ван
Гизону, по Маллори, изучали на микроскопе
«Olympus ВХ-41» с последующей обработкой
программой «Olympus DP-soft version 3.1», с помощью которой проводилось морфометрическое исследование [14], в ходе которого определялась глубина повреждения.
Анализ цифровых данных выполняли с использованием программы «Statistic Soft 6.0».
Полученные результаты представлены в виде
значений M±m. Средние значения показателей в группах сравнивали при помощи непараметрического U-критерия Манна-Уитни.
Значимость отличий между показателями
в группах принималась при уровне значимости p<0,05.
Результаты исследований и их обсуждение
Проведенное морфологическое исследование в I группе (сравнения) экспериментальных
ожоговых ран в коже с подлежащими мягкими
тканями, вызванных различной длительностью воздействия (от 2 до 15 секунд) термического фактора, позволило установить, что
ожоговая рана характеризуется динамичностью изменений, так как с увеличением экспериментальных сроков общепатологические
процессы в ней нарастали (рис. 5).
Регенераторные процессы в смоделированной ожоговой ране, степень выраженности
которых оценивали по отторжению струпа,
развитию на пограничных с раной участках
гиперпластических процессов в эпителиальном пласте, появлению и характеру грануляционной ткани, особенностям коллагенообразования, наличию клеток фибробластического ряда в прилежащих к ране тканях, были
максимально выраженными в случае действия
термического фактора в течение 2 секунд
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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Рис. 5. Гемодинамические нарушения в гиподерме
и мышечном слое. Ишемически-некротические изменения
мышечных волокон. Экспозиция термического агента 5 с,
7 сутки наблюдения. Окраска гематоксилином и эозином,
× 200

Вышеуказанные морфологические особенности ожоговых ран у экспериментальных
животных данной группы были использованы нами в качестве контрольных (нормативных) параметров для выявления отсутствия
либо наличия эффекта, а также его характера
от проводимых лечебных мероприятий в группах II и III.
Морфологическая картина ожоговой раны
II группы, которая была подвергнута комплексу лечебных мероприятий, а именно инфильтрации озонированным раствором реамберина с последующим наложением асептической
повязки, определялась продолжительностью
действия термического фактора и сроками
эксперимента.
При действии термического фактора в течение 2 секунд на 1 сутки эксперимента ожоговая рана характеризовалась некрозом эпителиального пласта, который местами отсутствовал, либо отделялся, и сосочкового слоя
дермы, подлежащим демаркационным лейкоцитарным валом; в ниже лежащих тканях дермы, гиподермы местами с захватыванием мышечного слоя отмечались гемодинамические
нарушения, характеризующиеся расширением и полнокровием сосудов, мелкоочаговыми
кровоизлияниями, отечными изменениями,
и диффузная умеренно выраженная лейкоцитарная инфильтрация. При оценке гистологических препаратов на 3 и 7 сутки установлена
динамика некробиотических и репаративно –
восстановительных процессов в ожоговой ране, характеризующаяся менее выраженным
повреждением тканевых структур кожи и уско47
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рением процессов заживления. На 14 сутки
раневая полость была полностью заполнена
регенератом, представленным зрелой грануляционной тканью, в волокнистом компоненте
которой определялись только лишь коллагеновые волокна, поверхность регенерата была
тотально покрыта утолщенным эпидермисом,
формирующим акантотические врастания,
местами в регенерате отмечалось восстановление придатков кожи; в подлежащей дерме,
гиподерме признаки нарушения кровообращения отсутствовали, лейкоциты не определялись, уменьшалось количество лимфоцитов,
гистиоцитов, макрофагов и клеток фибробластического ряда.
В случае 5-секундного действия повреждающего фактора ожоговая рана на 1 сутках
эксперимента характеризовалась наличием
струпа, представленным некротизированными фрагментами эпидермиса, сосочкового и
поверхностных отделов сетчатого слоев дермы,
с подлежащим демаркационным лейкоцитарным валом; в ниже лежащих тканях дермы,
подкожной клетчатки, мышечного слоя отмечались признаки нарушения кровообращения,
представленные отечными изменениями, полнокровием сосудов, мелкоочаговыми кровоизлияниями, и умеренная диффузная лейкоцитарная инфильтрация. Описание гистологических препаратов на 3 и 7 сутки наблюдения
соответствует общей характеристике раневого
процесса при данном способе лечения (рис. 6).

Рис. 6. С периферии раны со стороны неповрежденной
кожи отмечено врастание утолщенного эпидермиса под
струп. Экспозиция термического агента 5с, 7 сутки
наблюдения. Окраска гематоксилином и эозином, × 200

На 14 сутки струп, представленный некротизированными фрагментами эпидермиса, сосочкового и поверхностных отделов сетчатого
слоев дермы, с подлежащей более выраженной зоной демаркации отделялись, глубина
повреждения уменьшалась; в ниже лежащих
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тканях дермы, гиподермы, мышечного слоя и
фасции гемодинамические нарушения уменьшались, нарастала полиморфная клеточная
инфильтрация, характеризующаяся наличием
лейкоцитов, лимфоцитов, гистиоцитов, макрофагов, клеток фибробластического ряда,
появлялись очаги зрелой грануляционной ткани, в волокнистом компоненте которой были выявлены только коллагеновые волокна;
в краевых отделах раны отмечалось утолщение
эпидермиса и врастание его под струп.
В случае действия термического фактора
в течение 10 секунд непосредственная зона
воздействия — ожоговая рана на 1 сутках эксперимента характеризовалась наличием струпа, представленным некротизированными
фрагментами эпидермиса, дермы, поверхностных либо одной второй толщины гиподермы;
в подлежащих тканях гиподермы, мышечного
слоя и фасции отмечались признаки нарушения кровообращения (расширение и полнокровие сосудов, диапедезные кровоизлияния,
отечные изменения), умеренная диффузная
лейкоцитарная инфильтрация, а также ишемически-некротические изменения в мышечной ткани. На 14 сутки отмечалось отторжение
струпа с подлежащей более выраженной зоной
демаркации, глубина повреждения уменьшалась; в ниже лежащих гиподерме, мышечном
слое, фасции гемодинамические нарушения
уменьшались, полиморфная клеточная инфильтрация нарастала, ишемически-некротические изменения в мышечном слое уменьшались, в мышечной ткани и фасции появлялись
прослойки зрелой грануляционной ткани,
в волокнистом компоненте которой определялись коллагеновые волокна; в эпидермисе, граничащем с раной, определялись гиперпластические процессы регенераторного
характера.
15-секундное действие термического фактора в области непосредственного воздействия
на 1 сутках эксперимента приводило к развитию коагуляционного некроза эпидермиса,
дермы, гиподермы и одной второй толщины
мышечного слоя; в ниже лежащих тканях мышечного слоя и фасции определялись гемодинамические нарушения (полнокровие сосудов,
тромбозы, диапедезные кровоизлияния, отечные изменения), ишемические-некротические изменения в мышечной ткани, умеренная диффузная лейкоцитарная инфильтрация
в фасции. На 14 сутки отмечалось отделение
струпа с более выраженной зоной демаркации,
глубина повреждения уменьшалась; в ниже
лежащих мышечном слое и фасции признаки нарушения кровообращения уменьшались,
среди клеточных элементов нарастало количество лейкоцитов, лимфоцитов, гистиоцитов,
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макрофагов, клеток фибробластического ряда, в мышечном слое уменьшалась степень
выраженности ишемически-некротических
изменений, в мышечной ткани и фасции определялись очаги незрелой грануляционной ткани, в волокнистом компоненте которой были
выявлены коллагеновые волокна.
В ходе сравнения полученных морфологических характеристик кожи с подлежащими
мягкими тканями из области воздействия термического фактора в данной группе с соответствующими характеристиками в группе I
было выявлено, что проведенный комплекс лечебных мероприятий, включающий инфильтрацию зоны повреждения озонированным
раствором реамберина с последующим наложением асептической повязки, существенно
ускоряет регенераторные процессы в ожоговой
ране, снижает процессы деструкции, уменьшает степень выраженности общепатологических процессов в подлежащих к ране тканях.
Процессы заживления были максимально выраженными в случае воздействия термического фактора в течение 2 секунд и уменьшались
по мере увеличения продолжительности воздействия повреждающего фактора.
Морфологическая характеристика экспериментальной ожоговой раны III группы животных, в области которой выполняли секвенциальную некрэктомию с последующим
наложением ксенокожи, обработанной озонированным липином, определялась экспозицией воздействия термического фактора и экспериментальными сроками.
При действии термического фактора на протяжении 2 секунд на 1 сутках эксперимента
в зоне воздействия эпидермис не определялся, либо были выявлены его мелкие некротизированные фрагменты, сосочковый слой
дермы был в состоянии коагуляционного некроза, за которым определялась неравномерно
выраженная зона демаркации; в подлежащих
дерме, гиподерме, мышечном слое отмечались
умеренные гемодинамические нарушения,
представленные расширением и полнокровием сосудов, мелкоочаговыми кровоизлияниями, отечными изменениями, и умеренно выраженная лейкоцитарная инфильтрация. На
14 сутках полость раны была полностью заполнена регенератом, представленным зрелой
грануляционной тканью, в волокнистом компоненте которой определялось преобладание
коллагеновых волокон над эластическими, поверхность регенерата была полностью покрыта
эпидермисом неравномерной толщины, в регенерате определялись закладки придатков кожи; в подлежащих тканях дермы и гиподермы
гемодинамические изменения не были выявлены, лейкоциты отсутствовали, уменьшалось
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количество лимфоцитов, гистиоцитов, макрофагов и клеток фибробластического ряда.
При 5-секундном действии термического
фактора на 1 сутках эксперимента в зоне воздействия определялись некротизированные
фрагменты сосочкового и поверхностных отделов сетчатого слоев дермы, подлежащая неравномерно выраженная зона демаркации; в
ниже лежащих тканях дермы, гиподермы и
мышечного слоя отмечались признаки нарушения кровообращения, характеризующиеся отеком, расширением и полнокровием сосудов, наличием мелкоочаговых кровоизлияний, умеренная диффузная лейкоцитарная
инфильтрация. Гистологически на 3 и 7 сутки
определялась демаркация некротизированных
фрагментов дермы, уменьшение гемодинамических нарушений в гиподерме и мышечном
слое, увеличение количества лейкоцитов, появление лимфоцитов, гистиоцитов, макрофагов, клеток фибробластического дифферона,
очаги незрелой грануляционной ткани (рис. 7).
На 14 сутки полость раны была заполнена регенератом, представленным местами зрелой,
местами незрелой грануляционной тканью, в
волокнистом компоненте которой преобладали коллагеновые волокна над эластическими,
поверхность регенерата была полностью эпителизирована; в подлежащих тканях дермы,
гиподермы, мышечного слоя гемодинамические нарушения не определялись, уменьшалось количество лимфоцитов, гистиоцитов,
макрофагов, клеток фибробластического ряда.

Рис. 7. Утолщенный эпителиальный пласт в прилежащих
к ожоговой ране участках. Экспозиция термического
агента 5 с, 7 сутки наблюдения. Окраска гематоксилином
и эозином, ×100

Зона повреждения при 10-секундном действии термического фактора на 1 сутках эксперимента характеризовалась наличием некротизированных фрагментов дермы, поверхностных отделов либо одной второй толщины
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гиподермы; в подлежащих тканях гиподермы,
мышечного слоя и фасции выявлены гемодинамические нарушения, характеризующиеся
полнокровием сосудов, диапедезными кровоизлияниями, отечными изменениями, умеренно выраженная диффузная лейкоцитарная
инфильтрация, ишемически-некротические
изменения в мышечной ткани. На 14 сутки
отмечалось отторжение струпа, представленного некротизированными элементами дермы
и гиподермы, с подлежащей более выраженной зоной демаркации, глубина повреждения
уменьшалась; в подлежащих гиподерме, мышечном слое и фасции уменьшались гемодинамические и ишемически-некротические изменения, увеличивалось количество лейкоцитов, лимфоцитов, гистиоцитов, макрофагов,
клеток фибробластического дифферона, в мышечной ткани и фасции отмечались обширные
поля зрелой грануляционной ткани, в волокнистом компоненте которой преобладали коллагеновые волокна над эластическими; в эпидермисе, граничащем с раной, были выявлены
гиперпластические процессы регенераторного
характера.
При действии термического фактора в течение 15 секунд ожоговая рана на 1 сутках
эксперимента характеризовалась наличием
некротически измененных тканей дермы, гиподермы и одной второй толщины мышечного слоя; в подлежащих мышечном слое и
фасции отмечались гемодинамические нарушения, представленные полнокровием сосудов, образованием тромбов в части сосудов,
диапедезными кровоизлияниями, отечными
изменениями, умеренная диффузная лейкоцитарная инфильтрация, ишемически-некротические изменения в мышечной ткани. На
14 сутки отмечалось отделение струпа от поверхности раны с подлежащей более выраженной зоной демаркации, глубина повреждения
уменьшалась; в подлежащих мышечном слое
и фасции гемодинамические и ишемическинекротические изменения уменьшались, нарастало количество лейкоцитов, лимфоцитов,
гистиоцитов, макрофагов, клеток фибробластического ряда, в фасции определялись прослойки зрелой грануляционной ткани, в волокнистом компоненте которой преобладали
коллагеновые волокна над эластическими;
в эпидермисе, граничащем с раной, отмечался
адаптивный пролиферативный акантоз.
Полученные результаты экспериментально-морфологического исследования в группе
III в сравнении с данными группы I доказывают, что проведенная в области воздействия термического фактора секвенциальная
некрэктомия с последующим наложением ксенокожи, обработанной озонированным липи50

ном, благоприятно воздействует на динамику
репаративных процессов с их доминированием над альтеративно-воспалительными изменениями непосредственно в ожоговой ране,
а в окружающих ожоговую рану тканях дермы,
гиподермы, мышечного слоя и фасции уменьшает гемодинамические, ишемически-некротические изменения, а также степень выраженности клеточной инфильтрации. Процессы заживления в ожоговой ране становились менее
интенсивными по мере увеличения продолжительности воздействия термического фактора.
Выполненная в области воздействия термического фактора секвенциальная некрэктомия с последующим наложением ксенокожи,
обработанной озонированным липином, способствует более интенсивному заживлению
ожоговой раны по сравнению с инфильтрацией ожоговой раны озонированным раствором
реамберина с последующим наложением асептической повязки.
Проведенный нами комплекс лечебных мероприятий в области ожоговой раны, включающий в группе II инфильтрацию раны озонированным раствором реамберина с последующим наложением асептической повязки, а
в группе III выполнение секвенциальной некрэктомии с последующим наложением ксенокожи, обработанной озонированным липином,
способствует активизации процессов заживления в ране, снижает деструктивные процессы и
уменьшает степень выраженности общепатологических процессов в подлежащих к ране тканях, которые были максимально выраженными
в последнем случае, т.е. в группе III.
Вышеуказанный факт можно объяснить
следующими доводами:
Во-первых, в группе II и, особенно, в группе III (в связи с проведенной некрэктомией
на первых сутках) отмечались ускоренные (по
сравнению с группой I) процессы очищения
раны от некротических тканей, что, конечно
же, способствует интенсификации регенераторных процессов в ране. Ведь известно, что
наличие струпа в полости ожоговой раны пролонгирует процессы ее заживления. Известно, что большая масса девитализированных
тканей ведет к безудержному росту микроорганизмов, которые, распространяясь с током
крови, приводят к развитию метастатических
гнойников, в других случаях основное значение принадлежит микробным токсинам, запускающим целый каскад реакций в организме больного, приводящих к поражению внутренних органов. Помимо этого, существенное
влияние на развитие сепсиса оказывают продукты распада тканей при их разрушении [15].
Поэтому в группе II и, особенно, в группе
III в связи с тем, что некротических тканей
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в полости раны было меньше, и они более интенсивнее отделялись от поверхности раны с
увеличением сроков эксперимента (по сравнению с группой I), была менее выраженной как
зона демаркационного лейкоцитарного вала,
так и клеточная инфильтрация в подлежащих
к ожоговой ране тканях.
Во-вторых, в группе II и, особенно, в группе
III была менее выраженная (по сравнению с
группой I) как зона демаркационного лейкоцитарного вала, так и клеточная инфильтрация в подлежащих к ожоговой ране тканях в
связи с тем, что в обеих группах использовался
озонированный раствор, который, как известно, обладает, в том числе, и антибактериальным эффектом [16], а в группе III еще применяли и ксенокожу, достоинствами которой
является то, что под ней нагноения редки.
В-третьих, патологические процессы, протекающие при ожогах, сопровождаются значительными нарушениями в структурнофункциональных свойствах биомембран [17],
а использованные нами вещества (реамберин,
липин), обладающие, в том числе, и антиоксидантными свойствами, способствуют улучшению упругомеханических и функциональных
свойств клеток.
В-четвертых, использованные нами вещества для лечения ожоговых ран в группах II и
III приводили к нормализации гемодинамических нарушений в области повреждения, а,
следовательно, к улучшению трофики данных
тканей, торможению распространения коагуляционного некроза на глубже лежащие ткани, уменьшению ишемически-некротических
изменений в мышечном слое.
Интересно то, что в группе III волокнистый
компонент грануляционной ткани характеризовался содержанием эластических и коллагеновых волокон с преобладанием последних, а
в группе II – только лишь коллагеновых волокон, что позволяет думать о том, что в группе
III в дальнейшем будет формироваться более
состоятельный физиологический рубец.
Таким образом, выявленный репаративный
эффект, максимально выраженный в группе III по сравнению с группой II, является

интегральным результатом положительного
действия эффектов озонированного раствора
реамберина в группе II, а в группе III – комплекса мероприятий, характеризующихся секвенциальной некрэктомией с последующим
наложением ксенокожи, обработанной озонированным липином.
Выводы
1.  Термическое воздействие в эксперименте
приводит к развитию ожоговой раны в коже
с подлежащими мягкими тканями, характеризующейся зоной коагуляционного некроза
с подлежащим демаркационным лейкоцитарным валом, а в подлежащих к ране тканях
появлению гемодинамических нарушений,
ишемически-гипоксических изменений и клеточной инфильтрации. Степень выраженности общепатологических процессов в ране с
подлежащими тканями, а также процессы заживления определяются продолжительностью
воздействия повреждающего фактора и экспериментальными сроками.
2. Секвенциальная некрэктомия в области
ожоговой раны с последующим наложением
ксенокожи, обработанной озонированным липином, по сравнению с инфильтрацией ожоговой раны озонированным раствором реамберина с последующим наложением асептической повязки интенсивнее воздействует на
динамику репаративных процессов (отторжение струпа; временные и количественные
характеристики клеток фибробластического
ряда в очаге повреждения; появление, темпы созревания и характер грануляционной
ткани; особенности коллагенообразования;
развитие на пограничных с раной участках
гиперпластических процессов в эпителиальном пласте; эпидермизацию регенерата), с их
доминированием над альтеративно-воспалительными изменениями непосредственно
в ожоговой ране, а в окружающих ожоговую
рану тканях дермы, гиподермы, мышечного слоя и фасции уменьшает гемодинамические, ишемически-некротические изменения,
а также степень выраженности клеточной
инфильтрации.
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Резюме. Метою дослідження була розробка та експериментальна оцінка ефективності оригінальних засобів місцевого
лікування опіків, що сприяють позитивному впливу на збереження життєздатності тканин зони паранекроза за рахунок
поліпшення мікроциркуляції, підвищення антиоксидантної
та антигіпоксичної здатності клітин цієї зони. Експерименти
виконані на 37 щурах, самцях лінії WAG Проводилося моделювання термічних опіків стандартизованої площі і глибини ураження I-II а, IIа, IIб, III ступеня. Вивчено два способи лікування: 1) інфільтрація області опіку 1,5 % розчином
реамберіну; 2) секвенціальная некректомія і ксенопластика
модифікованої ксеношкірою. Виконано зіставлення результатів гістологічного дослідження раньового процесу в динаміці
проведеного лікування з даними групи порівняння.
Ключові слова: опіки, місцеве лікування, рановий процес, паранекроз.

МОРФОЛОГІЯ
РАНЬОВОГО ПРОЦЕСУ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
ОПІКІВ ПРИ РІЗНИХ
ВАРІАНТАХ МІСЦЕВОГО
ЛІКУВАННЯ
О. В. Кравцов

THE MORPHOLOGY
OF THE WOUND PROCESS
OF EXPERIMENTAL BURNS
IN VARIOUS VARIANTS
OF LOCAL TREATMENT
A. V. Kravtsov

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

Summary. Purpose of the study is the development and experimental
evaluation of the effectiveness of original means of local treatment of
burns, contributing to a positive effect on the preservation of tissue
viability of the paranecrosis zone by improving microcirculation,
increasing the antioxidant and antihypoxic ability of the cells of this
zone. The experiments were performed on 37 rats male WAG line.
weighing 160-180 g. Thermal burns of a standardized area and lesion
depths I–IIa, IIa, IIb, III stages were simulated. Two methods of
treatment were studied: 1) іnfiltration of the burn area with a 1.5%
reamberin solution; 2) sequential necrosectomy and xenoplastic
with modified skin tissue. A comparison was made of the results of
histological examination of the wound process in the dynamics of the
treatment carried out with the data of the comparison group.
Key words: burns, local treatment, wound process, paranecrosis.
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ЭНТЕРАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
ПРИ ПЕРИТОНИТЕ. ШКАЛА ОЦЕНКИ
ЭНТЕРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ II
Резюме. В эксперименте установлено,что патогенез энтеральной недостаточности при перитоните обусловлен нарушениями микроциркуляции кишечной стенки, которая, в свою
очередь, приводит к нарушению транспортной и барьерной
функций кишечника.Усовершенствована шкала энтеральной
недостаточности. При оценке по данной шкале установлено,
что стадия компенсации определялась у 10 (62,50 %) больных,
стадия субкомпенсации — у 4 (25,00 %) и стадия декомпенсации — у 2 (12,50 %) больных.
Усовершенствованная шкала оценки энтеральной недостаточности позволяет определить степень энтеральной недостаточности, объективизировать тяжесть состояния больного
с перитонитом,определить тактику лечения конкретного
больного в послеоперационном периоде.
Ключевые слова: перитонит, энтеральная недостаточность,
шкала оценки.

Введение
Перитонит является одним из самых грозных осложнений острых хирургических заболеваний органов брюшной полости. Проявляясь синдромом системной воспалительной
реакцией (ССВР) в ответ на развитие деструктивных процессов в брюшной полости и забрюшинном пространстве, перитонит имеет
свою клиническую картину, которая сопровождается выраженной эндогенной интоксикацией, приводящей к полиорганными нарушениями. Согласно литературным данным, летальность колеблется от 6,5% до 85,3%. Такой
высокий показатель летальности обусловлен
рядом факторов, которые влияют на развитие
патологического процесса (время от начала
заболевания до момента госпитализации, возраст больного, состояние иммунной системы
и др.) [7, 8, 9, 10]. Особенно важное знаение
имеет характер микробной флоры, кардио-респираторный статус, показатели печеночной
и почечной функций на момент заболевания.
Эти показатели являются основой объективизации состояния больных с перитонитом в
зависимости от тяжести клинических проявлений и прогнозирования исхода заболевания
[1, 3, 5, 6].
В клинической практике для оценки тяжести состояния больного и прогноза исхода заболевания разработаны и широко применяются различные международные системы шкал
, основанных на оценке клинических, инструментальных, лабораторных данных в баллах
[2, 3, 4, 7]. Так, шкала SOFA (Sepsis-related
Organ Failure Assessment) основана на оценке
шести систем по 4-балльной шкале. Система
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APACHE II(Acute Physiology and Chronic Heath
Evaluation) включает анализ 33 параметров, которым присваивается значение от 0 до 4 баллов.
Разработанная система SAPS (Simplifed Acute
Physiology Score) аналогично системе APACHE
II основана на мультифакторном анализе 37
параметров. В 1987 году был разработан Мангеймский перитониальный индекс, включающий 8 факторов риска, который определял
прогноз заболевания [3, 4, 7]. Стратификация
тяжести перитонита с использованием данных шкал представлена в табл. 1.
Таблица 1
Стратификация тяжести перитонита с использованием
данных шкал

SAPS
SOFA
МПИ
APACHE II

Лёгкая
степень
тяжести
0-4
<8
<20
<15

Средняя
Тяжёлое
степень
течение
тяжести
5-8
9-12
9-12
13-16
21-25
26-30
16-20
21-24

Крайне
тяжёлое
течение
>13
>17
>30
>25

Согласно результатам международных исследований, эффективность оценки тяжести
состояния больного и прогнозирования исхода заболевания достаточна высока для исследуемой клинической группы больных и
недостаточна в отношении индивидуального
прогнозирования и оценки тяжести состояния конкретного больного [3, 5, 7, 8]. Все перечисленные методы оценки и прогноза течения
патологического процесса рассчитаны на использовании в клиниках, оснащённых современной техникой, что не всегда имеет место
в районных больницах .
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Цель исследований
Разработать шкалу оценки энтеральной недостаточности при перитоните с целью определения лечебной тактики и оценки тяжести
состояния больного .
Материалы и методы исследований
Раздел научных исследований данной работы представлен экспериментальной и клинической частью.Эксперимент проведен на
белых крысах - самцах линии Вистар массой
200-280гр. Содержание, уход за животными
в ходе эксперимента осуществлялся в соответствии с Международными принципами
Европейской конвенции о защите животных
(Страсбург, 1985). Крысам Линии Вистар моделировали разлитой асептический перитонит, вызванный внутрибрюшным введением
гамма-карагинена (Sigma: США) 5 мг в 1 мл
изотонического раствора. Использовали минимально допустимое для статистической обработки и получения достоверных результатов
общепринятое количество животных (по 6 на
группу), а также минимально достаточное для
достижения цели и решения задач исследования количество экспериментальных групп,
т.е. общее количество животных.Животные
в эксперименте были разделены на группы
по временному протеканию патологического
процесса: 1 группа - контрольная (6 крыс), 2
группа (6 крыс) через 12 часов после развития
перитонита, 3 группа (6 крыс) - через 24 часа,
4 группа (6 крыс) - через 48 часов, 5 группа (6
крыс) - через 72 часа от начала развития перитонита. Животные всех экспериментальных
групп находились в одинаковых условиях, по 6
особей в стандартных металлических клетках,
водный и пищевой режим – ad libitum.
Все процедуры с животными, а также выведение животных из эксперимента путем декапитации проводили под анестезией с использованием диэтилового эфира в соответствии с
национальными «Общими этическими принципами опытов на животных» (Украина, 2001),
которые согласуются с положениями «Европейской конвенции о защите позвоночных
животных, используемых для экспериментальных и других научных целей» (Страсбург,
18.03.1986 г.), а также Хельсинской декларацией, принятой Генеральной ассамблеей Всемирной медицинской ассоциации (1964-2000),
Уставом Украинской ассоциации по биоэтике
и нормами GLP (1992).
Материалом морфологического исследования послужили фрагменты тонкой и толстой
кишки, а также париетального листка брюшины, иссеченных через всю толщину сразу
же после выведения животных из эксперимента. Кроме того, забирали кусочки печени. Из
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фрагментов вырезали стандартные кусочки на
всю толщину стенки органа, затем материал
фиксировали в 10% водном растворе нейтрального формалина и после спиртовой проводки подвергали целлоидин-парафиновой проводке. Готовили серийные срезы толщиной
4-5х10-6м. Обзорные препараты, окрашенные
гематоксилином и эозином, использовали для
общей оценки состояния исследуемых тканей.
Для изучения микроциркуляции всем крысам подкожно за 40 минут до забора органов вводилось 1 мл 1% раствора трипанового
синего (по методике Р.У. Липшиц). Гистологические и гистохимические методики осуществляли с руководством по гистологической
технике и гистохимии. Наиболее значимыми
морфологическими признаками, отражающими динамику микроциркуляторных нарушений слизистого, подслизистого и мышечного
слоев стенки тонкой и толстой кишки, а также
париетальной брюшины при разлитом перитоните являются диаметр кровеносных сосудов
и количество сосудов на единице площади.
В связи с этим морфометрическое исследование включало измерение среднего диаметра
сосудов (артериол, гемокапилляров и венул),
а также количественную оценку относительных объемов сосудов ГМЦР разного типа на
единице площади в слизистой, подслизистой
и мышечной обо-лочках кишечника, а также в париетальном листке брюшины. Диаметр
сосудов измеряли на увеличении ×400. Для
количественной оценки относительных объемов сосудов ГМЦР разного типа применяли
метод «полей» Автандилова Г.Г.
Из всех существующих морфо- и стереометрических методов оценки удельных и абсолютных объемов различных структурных
составляющих органа наиболее объективен,
информативен и эффективен метод «полей»
[Автандилов Г.Г. Компьютерная микротелефотометрия в диагностической гистоцитопатологии. – М., 1996. 133с.]. Анализ на плоскостных
препаратах на увеличении ×200 проводили
следующим образом. На поверхность изображения накладывали сетку с решеткой, имевшей равноудаленные точки (в нашем исследовании мы использовали сетку Автандилова из
100 точек) и производили дифференцированный подсчет точек, приходящихся отдельно на
каждую структурную составляющую органа.
Нужного числа подсчетов точек для получения
достоверных данных в 95% доверительном интервале достигали повторными наложениями
решетки на различные поля зрения. В данной работе в каждом исследуемом препарате
было произведено по три наложения.Измерение толщины слизистой оболочки кишечника
проводили на увеличении × 400.
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Гистологические и морфометрические исследования проводили на микроскопе Olympus
BX-41 с использованием программ Olympus
DP-Soft (Version 3:1) и Microsoft Excel.
Метод статистической обработки результатов [11]. Результаты исследований обрабатывали методом вариационной статистики на
персональном компьютере с использованием
программного пакета «Statgraph» с вычислением средних ариф-метических величин: М,
м, сигма с помощью электронных таблиц «Exel
– 5». До-стоверность показателей оценивали
по t – критерию Стьюдента, разницу считали
достоверной при р<0,05.
Клинический раздел работы основан на
изучении результатов 52 больных, оперированных по поводу разлитого перитонита различной этиологии, которые были госпитализированых в хирургическое отделение КНП
«ГМБ»№18 ХГС Женщин было - 21 (40,38%),
мужчин - 31 (59,62%). Возраст больных колебался от 18 до 70 лет, при этом больные старше
50 лет составляли 42,31%. Все больные оперированы в ургентном порядке.
Согласно нозологическим группам, больные
делились: оперированные по поводу острого
гангренозного и гангренозно – перфоративного аппендицита, осложненного разлитым
фибринозным и фибринозно – гнойным перитонитом – 10 (19,23 %); перфоративной язвы
желудка – 6 (11,54 %), перфоративной язвы
двенадцатиперстной кишки — 15 (28,84 %),
перфорации опухоли толстой кишки различной локализации – 7 (13,46 %), деструктивного холецистита -5 (9,62 %), панкреонекроза, осложнённого разлитым перитонитом – 5
(9,62 %), спаечной болезни брюшины с дистанционным разрывом тонкой кишки – 4 (7,69 %).
Всем больным была выполнена лапаротомия,
устранение источника перитонита, проведена
санация и дренирование брюшной полости.
Интубация тонкой кишки проводилась в зависимости от наличия или отсутствия перистальтики, наличия содержимого - газа и жидкости. В 84,62 % (44) случаев была произведена
интубация тонкого кишечника.
Поступившие больные были разделены на
три группы в зависимости от срока от начала
заболевания. 1-я группа составила 16 (30,77 %)
больных, поступивших в течении 24 часов от
начала заболевания; 2-я группа — 25 (48,08 %)
больных, поступивших в течении 48 часов; 3-я
группа – 11 (21,15 %) больных, поступивших
через 72 часа и более. Во всех случаях было
проведено лабораторное обследование, рентгенография, УЗИ. Полученные данные обрабатывались методом статистической вариации, определялись средние арифметические
величины с применением непараметрических
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статистических критериев Wilcoxon и Van der
Waerden.
Результаты исследований и их обсуждение
Данные морфометрического подсчета количества сосудов различных типов на единице площади, их диаметра, показателя артериоло-венулярного соотношения (АВС) в
соответствующих слоях тонкого и толстого
кишечника в группе контроля в зависимости
от времени развития патологического процесса изменялись.
В ранней стадии перитонита (12 часов от
начала эксперимента) воспалительный процесс захватывает тонкий и толстый кишечник,
вызывая картину серозного энтерита и колита. Дистрофические изменения наблюдаются
также в нервных стволах и узлах мышечнокишечного сплетения, что нарушало моторику кишечника, способствуя возникновению
парезов и параличей. Изучение изменений
просвета ГМЦР в кишечнике свидетельствует
о нарастающем сужении просвета артериол
и капилляров. Страдает также венулярное звено гемомикроциркуляционного русла (ГМЦР),
что проявляется в активации венозных
микрососудов: происходит расширение просвета венул.
Исследование ГМЦР при суточном перитоние (24 часа) показало, что сохраняется и нарастает спазм артериол и редукция капиллярного кровотока. В тоже время усиливающийся
венозный застой проявляется расширением
диаметра венул.
Через 48 часов экспериментального перитонита (токсическая стадия) происходит некоторое расширение кaпиляров кишечных ворсинок и крипт, сочетающееся с нарушениями
реологических свойств крови в виде стазов,
и изменения проницаемости стенок сосудов
преимущественно венозного отдела ГМЦР.
Однако расширение диаметра Ka связано не
с нормализацией их морфофункционального
состояния, а с их паралитической дилятацией.
В 3 сутки экспериментального перитонита (поздняя стадия) спазм артериол ослабевает. Происходит паралитическая дилатация
Kaпиляров. Резкое расширение Kaапиляров
кишечных ворсинок и крипт сочетается с расширением венул, нарушениями реологических
свойств крови в виде стаза, сладж-синдрома,
микротромбоза и изменения проницаемости
сосудистых стенок. Вокруг венул определяются периваскулярные геморрагии. В брыжейке
отмечаются аналогичные изменения. Венозный застой усугубляет ишемию. При гистологическом исследовании выявлено нарастание
отека и альтеративных процессов во всех оболочках кишечной трубки. При этом наиболее
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выраженные некробиотические процессы наблюдаются в слизистой оболочке. Нарушение
регионарной гемодинамики вызывает гипоксию как в эпителиальном покрове кишечных
ворсинок, так и в эндотелиоцитах капилляров.
Развивающиеся острые эрозии носят характер поверхностных: разрушается и отторгается
лишь покровный эпителий. Возникновение
эрозий связано с особенностями кровоснабжения ворсинок, которые являются периферией
микроциркуляции.
Клинический раздел работы основан на изучении результатов 52 больных у которых проводилась оценка тяжести на основании шкалы оценки энтеральной недостаточности, в основу которой входили не только клинические,
лабораторные и инструментальные методы обследования больных, но и интраоперационная
картина.
Предложенная нами ранее шкала оценки энтеральной недостаточности (патент Украины
№28861) включает в себя 4 группы клинических параметров: данные физикального обследования (характер болей, вздутие живота, объем содержимого желудка по зонду, показатели
гемодинамики и функции внешнего дыхания,
температуру тела);данные лабораторных методов диагностики (лейкоцитарная формула
с учетом палачкоядерных нейтрофилов.данные рентгенологических методов диагностики
(пневматоз кишечника, чаши Клойбера). патологические изменения, выявленные во время
операции (зоны поражения патологическим

процессом, характер экссудата, инфильтрация
стенок кишечника, диаметр и содержимое кишечника, наличие перистальтики).
Каждый параметр оценивается в баллах.
При сумме баллов до 20 энтеральная недостаточность считается компенсированной, от 21
до 40 баллов – субкомпенсированной и от 41
балла и выше — декомпенсированной. Усовершенствонная нами шкала энтеральной недостаточности II представлена в табл. 2.
1-ю группу составили 16 (30,77 %) больных,
из них у 5 (31,25 %) – диагностирована клиника деструктивного аппендицита, у 6 (37,50 %) —
перфорация полого органа различной локализации, у 2 (12,50 %) деструктивный холецистит
и у 3 (18,75 %) — панкреонекроз. При оценке по
шкале энтеральной недостаточности установлено, что стадия компенсации определялась
10 (62,50 %) больных, стадия субкомпенсации — у 4 (25,00 %) и стадия декомпенсации —
у 2 (12,50 %) больных.
2-ю группу составили 25 (48,08%) больных, стадия компенсации определялась у 7
(28,00 %) больных, стадия субкомпенсации —
у 13 (52,00 %) больных и стадия декомпенсации — у 5 (20,00 %) больных.
3-ю группу составили 11 (21,15 %) больных, стадия компенсации определялась у 1
(9,09 %) больного, стадия субкомпенсации –
у 3 (27,27 %), стадия декомпенсации — у 7
(63,64 %) больных.
Анализ тяжести состояния больных по
данной шкале показал.что при сумме баллов
Таблица 2

Шкала оценки энтеральной недостаточности II при перитоните
Показатели

Балы

Характер болей в брюшной полости

1

2

3

Данные физикального обследования
Ноющие
Схваткообразные

Разлитые, постоянные
Вздутие, напряжен во всех
Вздутие живота
Отсутствует
Локальная ригидность
отделах
Перитониальные симптомы
Отрицательные
Слабо выражены
Выражены во всех отделах
Объём содержимого желудка по зонду
До 500 мл.
600 – 1000 мл.
Свыше 1000 мл.
Систолическое АД
Выше 100 мл.рт.ст.
80-100 мл.рт.ст.
Ниже 80 мл. рт.ст., вазопрессоры
ЧДД
До 24/мин.
24-32/ мин.
Более 32, ИВЛ
Т тела
До 37,5
37,6-38,0
Выше 38,0
Пульс
80-90 уд./мин.
90-100 уд./мин.
Более 100 уд./мин.
Показатели лабораторных и инстументальных исследований
Лейкоцитоз 10 9/л
До12
12-18
Более 18
Нейтрофилы п/я%
До7
8-10
Более 10
Пневматоз толстой
Единичные тонкокишечные
Множественные тонко -и
Рентгенологические признаки
кишки
чаши Клойбера
толстокишечные чаши Клойбера
Патологические измениения, выявленные intra operationem
Перитонит
Отсутствует
Местный
Распространённый
Характер экссудата в брюшной полости
Серозный
Серозно-фибринозный
Гнойный, каловый, гнилостный
Выраженная,имеются участки
Инфильтрация стенки кишки
Умеренная
Выраженная
истончения
Более 5см., наличие газа
Диаметр тонкой кишки
До 4 см.
4-5 см.
и жидкости
Перистальтика
Сохранена
Ослабленная
Отсутствует
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до 20 - состояние больного расценивалось
как средней тяжести с благоприятным прогнозом, от 21 до 40 баллов - как тяжёлое, с относительно благоприятным прогнозом, свыше
41 балла – как крайне тяжёлое, свидетельствующее о прогрессивном развитии перитонита,
характеризующее его токсическую и терминальную фазы.
Выводы
1. Патогенез энтеральной недостаточности
при перитоните обусловлен нарушениями
микроциркуляции кишечной стенки, которая, в свою очередь, приводит к нарушению
транспортной и барьерной функций кишечника. Наиболее значимыми морфологическими
признаками, отражающими динамику гемомикроциркуляторных нарушений в слизистой

облочке, подслизистом слое и в мышечном
слое тонкого кишечника при распространенном перитоните являются: диаметр кровеносных сосудов и количество сосудов на единицу
площади.
2. На фоне выраженных гемодинамических
и гемореологических нарушений развиваются
экссудативные и дистрофические изменения
в слизистой оболочке кишечника, которые
быстро переходят в альтеративные, сочетаясь
и коррелируя с сосудистыми нарушениями.
3. Усовершенствованная шкала оценки энтеральной недостаточности позволяет определить степень энтеральной недостаточности,
объективизировать тяжесть состояния больного с перитонитом,определить тактику лечения конкретного больного в послеоперационном периоде.
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Резюме. В експерименті встановлено, що патогенез ентеральної недостатності при перитоніті обумовлений порушеннями мікроциркуляції кишкової стінки, яка, в свою чергу,
призводить до порушення транспортної та бар’єрної функцій
кішечніка.Усовершенствована шкала ентеральної недостатності. При оцінці за даною шкалою встановлено, що стадія
компенсації визначалася у 10 (62,50 %) хворих, стадія субкомпенсації — у 4 (25,00 %) і стадія декомпенсації — у 2 (12,50 %)
хворих.
Удосконалену шкалу оцінки ентеральної недостатності дозволяє визначити ступінь ентеральної недостатності,
об’єктивізувати важкість стану хворого з перитонітом, визначити тактику лікування конкретного хворого в післяопераційному періоді.
Ключові слова: перитоніт, ентеральна недостатність, шкала
оцінки.

Summary. The pathogenesis of enteral insufficiency in peritonitis
is caused by violations of the microcirculation of the intestinal wall,
which, in turn, leads to impaired transport and barrier functions of
the intestine. Compensation stage — in 10 (62,50 %) patients. Subcompensation stage in 4 (25,00 %) patients and decompensation
stage — in 2 (12.50 %) patients.
The improved assessment scale for enteral insufficiency allows to
determine the degree of enteral insufficiency, to objectify the severity
of the patient’s condition with peritonitis.
Key words: peritonitis, enteral insufficiency enteral insufficiency, scale
of enteral insufficiency
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ЗАСТОСУВАННЯ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА
В УМОВАХ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ КАВІТАЦІЇ ПРИ
ЛІКУВАННІ ГНІЙНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ
Резюме. На прикладі експериментального моделювання
гнійної хірургічної рани щурів проведено дослідження швидкості загоєння ран із застосуванням в якості антисептика наночастинок срібла та їх комбінації з низькочастотним ультразвуком. Детальний аналіз показників перебігу ранового процесу свідчить, що наночастинки срібла не тільки виявляють
кращі властивості стосовно елімінації патогенної мікрофлори
порівняно з традиційними методами лікування, але і в поєднанні з ультразвуковим кавітаційним ефектом призводять до
кращого та швидшого ранозагоєння. Поєднане застосування
наночастинок срібла та низькочастотного ультразвуку дозволяє скоротити терміни лікування гнійних ран та має перспективи застосування в клінічній практиці.
Ключові слова: гнійні рани, ультразвук, наночастинки срібла.

Вступ
До теперішнього часу хірургічні інфекції
шкіри та м’яких тканин займають одне з провідних місць в структурі хірургічної захворюваності і складають 30-45 % [1, 2]. Незважаючи
на різноманіття методів лікування, що застосовуються в практиці гнійної хірургії, кількість хворих з гнійною хірургічною інфекцією не зменшується [3, 4], і у деяких випадках
летальність досягає 50 % [5]. Останнім часом ця ситуація ускладнюється ростом числа
патогенних мікроорганізмів, які проявляють
стійкість до більшості відомих антибіотиків та
антисептиків [6, 8].
З появою нанотехнологій з’являються нові
можливості ефективного застосування металів, в тому числі й наночастинок срібла (НЧС)
в боротьбі з патогенною мікрофлорою [7]. Встановлено, що срібло в нанорозмірному діапазоні
володіє більш вираженою бактерицидною, противірусною, протигрибковою та антисептичною дією і є високоефективним антибактеріальним засобом щодо широкого спектра патогенних мікроорганізмів [8]. Дослідження
останніх років вказують і на протизапальні
ефекти НЧС. Зокрема, при обробці рани наносріблом, встановлена його здатність знижувати
активність прозапальних медіаторів, а саме –
зменшення рівнів інтерферону-γ та ФНП-α, які
беруть участь в запальному процесі [9].
На сьогоднішній день використовується
широкий спектр фізичних і фізико-хімічних
методів місцевого лікування гнійних захворювань м’яких тканин [10]. Серед них особливе
місце займає лікування низькочастотним ультразвуком (УЗ), позитивний вплив якого ґрун60

тується на кавітаційному ефекті, що виникає
в рідкому середовищі [11].
Вивчення біологічних і фізичних властивостей низькочастотного УЗ привело до більш
широкого використання його в хірургії [12].
Маючи виражену бактерицидну і бактеріостатичну дію, УЗ істотно прискорює терміни очищення рани від фібрину і некротичних тканин, підсилює дію багатьох антибіотиків і антисептиків, сприяє депонуванню лікарських
речовин в поверхневих шарах рани, стимулює
внутрішньоклітинний біосинтез і регенераторні процеси, покращує мікроциркуляцію,
підвищує фагоцитарну активність лейкоцитів
[13]. Низькочастотний УЗ прискорює очищення рани за рахунок кавітаційного руйнування
клітинних елементів ексудату і вивільнення
лізосомальних ензимів, хемотаксичних факторів, бактерицидних катіонних білків [14]. Ці
фактори посилюють протеолітичну активність
ексудату, стимулюють фагоцитарну і антибактеріальну активність нейтрофілів. Крім того,
УЗ диспергування розчину НЧС запобігає їх
швидкій агрегації та стимулює додаткове вивільнення іонів срібла.
До теперішнього часу в практиці гнійної
хірургії можливості вдосконалення методів
ефективної санації ранової поверхні від гнійно-некротичних тканин і мікробних тіл а також стимуляції регенераторних процесів ще до
кінця не вичерпано. Виходячи з вищесказаного, на фоні комплексного лікування гнійних
захворювань м’яких тканин є актуальним дослідження комбінованого застосування НЧС
срібла та УЗ, спрямоване на прискорення очищення рани від гнійних виділень, фібрину,
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некротичних тканин а також стимуляцію репаративних процесів.
Мета досліджень
Дослідити показники лікування гнійної хірургічної інфекції НЧС в умовах ультразвукової кавітації на експериментальній моделі
гнійної рани.
Матеріали та методи досліджень
48 лабораторних щура, оглянуті ветеринаром на наявність захворювань, утримувались
в однакових умовах, з вільним доступом до
їжі та пиття. Експеримент проводився згідно
«Загальним етичним принципам експериментів на тваринах», ухваленими Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001) та
Гельсінською декларацією Генеральної асамблеї Всесвітньої медичної асоціації (2000). Всі
процедури, що проводилися в дослідженні,
затверджені висновком комісії з питань дотримання біоетики при проведенні експериментальних та клінічних досліджень.
Модель гнійної рани. В асептичних умовах,
під в/в кетаміновим наркозом (10 мг на 1 кг
маси) лабораторну тварину голили на спині в
міжлопатковій зоні, фіксували до предметного
столика за чотири кінцівки. Попередньо поголену шкіру обробляли 40% розчином етилового спирту з метою профілактики бактеріальної
контамінації. Операційне поле обкладали стерильною серветкою. Скальпелем в міжлопатковій ділянці наносили рановий дефект шкіри
та підшкірної клітковини прямокутної форми
розмірами 1,0 х1,5 см (S = 1,5см2). Краї рани
роздавлювали затискачем Кохера. В рану підшивали трьома лігатурами марлевий тампон
(марлевий бинт 5 х 10 см), змочений сумішшю
мікроорганізмів S. aureus, E. coli та P. aeruginosa
з концентрацією 5×109 КУО/мл. Через 72 год
марлевий тампон видаляли та спостерігали
характерні ознаки гнійного запалення: відмічався набряк, гіперемія шкіри, припухлість,
виділення гною.
Лікування гнійної рани починали з вилучення інфікованої марлевої серветки, евакуації гною, видалення некротичних тканин.
Перев’язки здійснювали під місцевою анестезією (0,5 мл 2% р-ну Лідокаїну) та загальним
знеболенням 2% р-ном Ксилазину (0,2 мг/кг)
1 раз на добу з наступною фіксацією стерильної марлевої пов’язки чотирма лігатурами по
краям ран.
Піддослідні тварини були розподілені на
4 групи: три експериментальні та одна контрольна.
В першій, експериментальній групі (12 щурів) обробку гнійного вогнища здійснювали
наступним чином: видаляли гнійно-некроKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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тичні маси та осередки некрозу, промивали рани 0,01% розчином НЧС (розміром 2560 нм; синтезовані поліольним методом на
кафедрі електроніки та комп’ютерної техніки
СумДУ [15], рис. 1). Накладали стерильні марлеві пов’язки, змочені 0,02% розчином наночастинок срібла з фіксацією лігатурами по
краям ран.
В другій, експериментальній групі (12 щурів): видаляли гнійно-некротичні маси, рани
промивали фізіологічним розчином. В першій фазі ранового процесу після заливки порожнини ранообмежувача 0,9% фізіологічним
розчином рани обробляли низькочастотним
УЗ (апарат хірургічний ультразвуковий для санації біологічних об’єктів УРСК 7Н–22) з резонансною частотою 26,5 кГц і потужністю
0,2 Вт/см2, при амплітуді коливань хвилеводу
0,05 мм і силі струму 10-12 мА. Тривалість процедури залежала від розміру ранової поверхні,
в середньому 1 хв/1 см2. Накладали стерильні
марлеві пов’язки з фіксацією лігатурами по
краям ран.
В третій, експериментальна групі (12 щурів): видаляли гнійно-некротичні маси, промивали порожнину рани 0,01% розчином НЧС.
В першій фазі ранового процесу після заливки
порожнини ранообмежувача 0,01% розчином
НЧС рани аналогічно обробляли низькочастотним УЗ (апарат УРСК 7Н–22), накладали
стерильні марлеві пов’язки, змочені 0,02 % розчином НЧС з фіксацією лігатурами по краям
рани.
В четвертій, контрольній групі (12 щурів)
видаляли гнійнно-некротичні маси, промивали рани 0,05 % розчином хлоргексидину, накладали стерильні марлеві пов’язки, змочені
0,05 % розчином хлоргексидину з фіксацією
лігатурами по краям ран.

Рис. 1. Просвічуюча електронна мікроскопія розчину
наночастинок срібла після обробки низькочастотним УЗ

Упродовж експерименту оцінювали такі параметри протікання ранового процесу як: пе61
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рифокальний набряк, гіперемія шкіри, ексудація, поява грануляцій, епітелізації, терміни
загоєння та ін.
Швидкість загоєння рани оцінювали за методом Л.Н. Попової. Зменшення площі ранової
поверхні вираховували за формулою:
S = (S – Sn) × 100 / S × t;
де S – площа рани при попередньому вимірюванні,
Sn – площа рани у даний момент,
t – кількість діб між першим і наступним
вимірюванням.
Вміст гнійних ран для мікробіологічного
дослідження брали за допомогою пробірок з
середовищем Amies та засівали на спеціальні
живильні середовища з метою виділення та
ідентифікації мікроорганізмів.
Обробку отриманих результатів проводили
на персональному комп’ютері за допомогою
програм «Microsoft Excel» і «Statistica 6.0». Статистичну обробку результатів проводили методом варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента. Відмінність у показниках вважали достовірними при p≤0,05.
Результати досліджень та їх обговорення
На третю добу формування гнійної рани
у всіх тварин відмічалося зниження рухової
активності та втрата апетиту. Після евакуації марлевого тампону спостерігали виражені
ознаки гнійно-запального процесу: гнійні виділення жовтуватого кольору з рани, крайовий
некроз, гіперемія та набряк шкіри.
У I фазу ранового процесу було встановлено, що традиційні методи лікування, обробка
НЧС, УЗ, та комбінація НЧС з УЗ володіють
різним по ступеню вираженості протизапальним ефектом. Досить швидко регресія досліджуваних параметрів відбувається при терапії
НЧС, особливо в комбінації з низькочастотним УЗ, в той час як ефект від застосування
хлоргексидину на місцеві ознаки запалення
виражений в меншій мірі (табл. 1). Застосування НЧС та УЗ в комплексі має значні переваги
перед монотерапією окремими компонентами.
Із табл. 1 видно, що поєднане лікування НЧС
та УЗ зменшує місцеві ознаки запалення в
2,2–2,7 разу (р ≤ 0,05) порівняно з традиційним
лікуванням хлоргексидином. Доповнюючи та
посилюючи позитивний вплив один одного,
НЧС та УЗ дозволяють переконливо скоротити терміни лікування.
Прискорення ранового процесу під впливом
НЧС з УЗ відобразилося і на середніх термінах відторгнення крайового некрозу, появи
грануляцій, епітелізації та термінів загоєння
гнійної рани (табл. 2). Показники перебігу II
і III фаз ранового процесу у тварин 3-ї групи випереджали три інші. На тлі комбіно62

ваного впливу швидше з’являлися грануляції
(у 1,8–2,5 разу) і епітелізація (у 1,4–1,5 разу)
в порівнянні з монотерапією УЗ та НЧС, що
сприяло скороченню середніх термінів загоєння рани у 1,2–1,5 разу відповідно (р ≤ 0,05).
Монотерапія НЧС порівняно з хлоргексидином пришвидшує загоєння в 0,7 рази, в той час
як комбіноване застосування НЧС та УЗ – в
2,1 разу (р ≤ 0,05).
Таблиця 1
Параметри протікання І фази ранового процесу у
експериментальних та контрольної груп
Показики
ранового процесу
Перифокальний
набряк
Гіперемія шкіри
Ексудація
Гнійні виділення
Фібрин, детрит

Середній термін, доба
Група
ХлоргексиУЗ
НЧС + УЗ
дин

НЧС
6,3±0,1

5,4±0,2*

3,4±0,2 * **

8,8±0,2

8,2±0,4
6,4±0,1*
5,8±0,2*
5,6±0,3*

7,5±0,1
4,5±0,1
3,2±0,2* 3,1±0,1* **
4,5±0,3 2,9±0,2 * **
3,7±0,1* 2,7±0,1* **

10,2±0,3
8,4±0,2
7,2±0,1
6,8±0,2

*

*

*

Примітка: * відмінності в порівнянні з 4-ї групою;
**
з 1-ю групою, р≤0,05.

Комбіноване застосування НЧС та УЗ призводить до прискорення процесів загоєння
гнійних ран завдяки скороченню термінів
очищення рани під дією УЗ в I фазу і позитивному впливу НЧС на репаративні процеси в II
та ІІІ фази ранового процесу.
Таблиця 2
Середні терміни показників ранового процесу
досліджуваних груп
Показики ранового процесу

НЧС

Середній термін, доба
Група
ХлоргексиУЗ
НЧС + УЗ
дин

Відторгнення
5,2±0,2* 4,1±0,1*
некрозу
Поява грануляцій 5,8±0,3* 4,2±0.1*
Поява епітелі6,5±0,3* 6,1±0,2*
зації
Загоєння рани
15±0,2* 12,1±0,1*

2,5±0,1* **

7,1±0,1

2,3±0,2 * **

7,4±0,2

4,1±0,1* **

8,6±0,2

9,9±0,3* **

21,2±0,1

Примітка: *– відмінності в порівнянні з 4-ої групою; ** – з 1-ою групою, р≤0,05.

Планіметричні показники швидкості загоєння рани підтверджують отримані результати
(табл. 3). Наприклад, на 7 добу в групах УЗ та
НЧС з УЗ зменшення площі рани за добу становило 21,6 %, в групі НЧС – 12,8 % в той час
як в контрольній групі з хлоргексидином –
10 % (р ≤ 0,05). Найбільш високий показник
середньої швидкості зменшення ранової поверхні (СерШЗРП) відмічені також в 3-й
групі: 0,15 см2/добу. СерШЗРП в 2-й групі –
0,12 см2/добу, в 1-ій – 0,1 см2/добу та в 4-й –
0,07 см2/добу (р ≤ 0,05).
Відомо, що патогенна мікрофлора відіграє
неабияку роль в процесах загоєння та можливих ускладненнях. На першу добу після
утворення гнійних ран, перед початком лікуХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 1(94) 2019

EXPERIMENTAL RESEARCHES
Таблиця 3
Абсолютні показники площі ранового дефекту досліджуваних груп, см 2
Дні
7

Піддослідні групи

1

3

5

10

14

21

НЧС

1,42±0,12

1,15±0,05

0,85±0,05

0,64±0,04

0,31±0,09

0,02±0,06

0

УЗ

1,43±0,08

1,11±0,12

0,82±0,13

0,53±0,07

0,2±0,05

0

0

НЧС + УЗ

1,42±0,07

1,05±0,15

0,67±0,17

0,24±0,04

0

0

0

Хлоргексидин

1,42±0,1

1,21±0,11

1,05±0,08

0,84±0,11

0,56±1,4

0,24±1,2

0,1±0,05

Рис. 2. Ступінь мікробного обсіменіння експериментальних ран, Lg КУО/мл

вання, загальна кількість мікроорганізмів у
всіх групах була майже однакова і становила
(7±0,15) Lg КУО/мл (рис. 2). Починаючи
з 3 дня кількість мікроорганізмів, що висівалися з експериментальних гнійних ран третьої групи почала істотно знижуватись (до
(3,12±0,2) Lg КУО/мл) і на 10 добу становила
(0,03±0,01) Lg КУО/мл, в той час як мікробна
контамінація групи контролю зберігалася до
14 дня – 0,5 Lg КУО/мл.
За весь час експерименту спостерігався 1 летальний випадок з четвертої групи досліджень
за рахунок генералізації інфекції.
Таким чином, комбінація НЧС та УЗ дозволяє прискорити регресію місцевих ознак
запалення, скоротити терміни очищення рани від гнійних виділень і фібрину, домогтися
швидкої та повноцінної елімінації мікрофлори
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з патологічного вогнища, поліпшити перебіг
ранового процесу і скоротити терміни загоєння рани.
Висновки
НЧС в поєднанні з УЗ сприяють швидкому очищенню рани від гнійного ексудату, фібрину і некротичних тканин, що призводить
до ранньої появи грануляцій та епітелізації,
прискорюють перехід запальної фази ранового
процесу в проліферативно-регенераторну.
Завдяки високій антибактеріальній активності НЧС, доцільне їх використання в І, ІІ та
ІІІ фазі ранового процесу, в той час як УЗ є доцільним тільки в І фазі.
Комбіноване застосування НЧС та УЗ дозволяє скоротити терміни загоєння гнійної
рани в 2,1 разу.

63

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЛІТЕРАТУРА
1.	 Абаев Ю. К. Проблема инфекции в хирургии /
Ю. К. Абаев // Медицинские новости. – 2010. – № 5,
6. – С. 6–11.
2.	 Блатун Л. А. Новые возможности лечения длительно
незаживающих ран, трофических язв, пролежней,
хронических гнойно-воспалительных процессов кожи и мягких тканей / Л. А. Блатун // Амбулаторная
хирургия. – 2010, № 4 (40). – С. 31–39.
3.	 Ефименко��������������������������������������
Н. А. Инфекции в хирургии. Фармакотерапия и профилактика / Н. А. Ефименко, И. А. Гучев, С. В. Сидоренко. – Смоленск, 2004. – 296 с.
4.	 Особенности антибактериальной терапии хирургических инфекций кожи и мягких тканей / Н. Н. Хачатрян [и др.] // Сonsilium Medicum. – 2011. – Т. 13,
№ 4. – С 22–26.
5.	 Павлов Ю. И. Влияние ультразвуковых колебаний
низкой и средней частоты на течение раневого процесса / Ю. И. Павлов // Хирургия. – 1989. – № 6. –
С. 62-65.
6.	 Хирургические инфекции кожи и мягких тканей:
российские национальные рекомендации / под ред.
В.С Савельева. – М., 2009. – С. 89.
7.	 Amin M. Green synthesis of silver nanoparticles through
reduction with solanum xanthocarpum L. Berry extract:
characterization, antimicrobial and urease inhibitory
activities against helicobacter pylori / M. Amin, F. Anwar,
M. Ramzan Saeed Ashraf Janjua et al. // Int. J. Mol. Sci.
– 2012. – Vol. 13. – P. 9923-9941.
8.	 Bell A. L. Noncontact ultrasound therapy for adjunctive
treatment of nonhealing wounds: retrospective analysis /

ПРИМЕНЕНИЕ
НАНОЧАСТИЦ
СЕРЕБРА В УСЛОВИЯХ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
КАВИТАЦИИ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНОЙ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ
ИНФЕКЦИИ
П. Ф. Миронов, В. И. Бугаев,
В. Н. Голубнича,
М. В. Погорєлов

APPLICATION OF SILVER
NANOPARTICLES AND
ULTRASONIC CAVITATION
IN TREATMENT OF
SURGICAL INFECTION
P. F. Myronov, V. I. Bugaiov,
V. M. Holubnycha,
M. V. Pogorielov

64

A. L. Bell, J. Cavorsi // Phys. Ther. – 2008. – Vol. 88, Is.
12. – P. 1517–1524.
9.	 Burks R.I. Ultrasound in wound care / R.I. Burks // Phys.
Ther. – 2000. – Vol. 80, Is. 10. – P. 1015-1017.
10.	Driver V.R. Noncontact low frequency ultrasound therapy
in the treatment of chronic wounds: a meta-analysis / V.R.
Driver, M. Yao, C.J. Miller // Wound Repair. Regen. –
2011. – Vol. 19, Is. 4. – P. 475–480.
11.	 DiNubile M.J. Complicated infections of skin and skin
structures: When the infection is more than skin deep /
M.J. DiNubile, B.A. Lipsky // J. Antimicrob. Chemother.
– 2004. – № 53 (Suppl. 2). - ii37-ii50.
12.	Franci G. Silver nanoparticles as potential antibacterial
agents / G. Franci, A. Falanga, S. Galdiero, L. Palomba,
M. Rai, G. Morelli [et al.] // Molecules – 2015. – Vol. 5,
– P. 8856-8874.
13.	Holubnycha V. Effect of ultrasound treatment on chitosansilver nanoparticles antimicrobial activity / V. Holubnycha,
P. Myronov, V. Bugaiov, A. Opanasyuk, O. Dobrozhan,
A. Yanovska [et al.] // Proceedings of the 2018 IEEE 8th
International Conference on Nanomaterials: Applications
and Properties, NAP 2018, 04NNLS09
14.	 Pulgar S. The epidemiology of hospitalised cases of skin
and soft tissue infection in Europe / S. Pulgar [et al.] //
18th European congress of clinical microbiology and infectious diseases. – 2008, Barcelona, Spain, Abstr. – P. 821.
15.	Prabhu S. Silver nanoparticles: mechanism of antimicrobial action, synthesis, medical applications, and toxicity
effects / S. Prabhu, E. Poulose // International Nano Letters. – 2012. – Vol.2. – P. 32-41.

Резюме. На примере экспериментального моделирования
гнойной хирургической раны крыс проведено исследование
скорости заживления ран с применением в качестве антисептика наночастиц серебра и их комбинации с низкочастотным
ультразвуком. Детальный анализ показателей течения раневого процесса свидетельствует, что наночастицы серебра не
только выявляют лучшие свойства по отношению к элиминации патогенной микрофлоры по сравнению с традиционными методами лечения, но и в сочетании с ультразвуковым
кавитационным эффектом приводят к лучшему и быстрому
ранозаживлению. Сочетанное применение наночастиц серебра и низкочастотного ультразвука позволяет сократить сроки
лечения гнойных ран и имеет перспективы применения в клинической практике.
Ключевые слова: гнойные раны, ультразвук, наночастицы серебра.
Summary. Wound healing rate after silver nanoparticles application as an antiseptic agent and their combination with low-frequency
ultrasound was assessed in purulent surgical wound rat model. Detailed analysis of the wound healing process indicates that after application of silver nanoparticles infected wound eliminates from pathogenic microflora more effective compare the conventional treatment
methods. Nanoparticles in combination with the ultrasonic cavitation
leads to faster bacterial elimination and enhance healing process.
The combined application of silver nanoparticles and low-frequency
ultrasound reduced treatment time of purulent wounds and has prospects of application in clinical practice.
Key words: purulent wounds, ultrasound, silver nanoparticles.
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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ СПОНТАННИХ
ВНУТРІШНІХ БІЛІАРНИХ НОРИЦЬ
Резюме. Проведено ретроспективний аналіз результатів лікування 8 000 пацієнтів із жовчнокам’яною хворобою в Закарпатській обласній клінічній лікарні ім. Андрія Новака (ЗОКЛ)
з 1997 по 2017 роки. Серед цієї кількості у 192 пацієнтів спостерігали СВБН. Частота, з якою траплялися СВБН, склала
2,4 %. Пацієнтам із СМ 1 типу виконували холецистектомію
із зашиванням широкої і короткої міхурної протоки. У 28
хворих із СМ 2 типу виконали холецистектомію від дна з висіченням норицевого ходу і зашиванням дефекту у загальній
жовчній протоці на Т-подібній трубці. У 14 хворих із СМ 3 типу варіантом вибору була холецистектомія з пластикою ЗЖП
залишками стінки жовчного міхура і зовнішнім дренуванням
Т-подібною трубкою У 9 хворих із синдромом Міріззі 4 типу
виконали холецистектомію «від дна» із повним пересіченням
ЗЖП. Дев’ятнадцяти хворим із холедохо-дуоденальними норицями І типу виконано ендоскопічну папілофістулотомію
з метою надійного дренування ЗЖП, евакуції конкрементів
з неї і ліквідації внтурішнього отвору нориці.
У пацієнтів із холедоходуоденальними норицями можливе виконанання папілосфінктерофістулотомії при локалізації
внутрішнього отвору фістули в межах перехідної складки великого дуоденального сосочка
Ключові слова: синдром Міріззі (СМ), механічна жовтяниця,
холедохолітіаз, спонтанні внутрішні біліарні нориці.

Вступ
Спонтанні внутрішні біліарні нориці
(СВБН) є ускладненням жовчнокам’яної хвороби (ЖКХ), яке виникає при її тривалому
перебігу. Холецистобіліарна або холецистоентеральна нориця є результатом ерозії стінки
жовчного міхура внаслідок постійної компресії
конкрементом, та викликаних ним запальних
змін стінок жовчного міхура (ЖМ) та синтопічно розташованих органів. Вкрай рідко СВБН
виникають при інших запальних захворюваннях гепатопанкреатодуоденобіліарної зони,
внаслідок дегенеративно-дистрофічних, онкологічних захворювань, або післяопераційних
втручань. Частота, з якою трапляються СВБН,
коливається від 0.3 до 5 % [4]. Хірургічне лікування пацієнтів із СВБН є складним. Для вибору об’єму хірургічної корекції СВБН важливим є
розуміння патогенезу і анатомічної різниці між
різними типами нориць у пацієнтів. Залежно
від локалізації сполучення жовчного міхура із
іншими порожнистими органами біліарні нориці можна поділити на міхурно-порожнисті,
міхурно-біліарні та комбіновані.
Переважну частину СВБН складає синдром
Міріззі (СМ). Частота його виявлення при холецистектоміях становить від 0.06 до 5.7%, і до
1.07% при ендоскопічній ретроградній панкреатохолангіографії (ЕРПХГ) [8].
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Нерозуміння патогенезу і незнання анатомічних особливостей і критеріїв різних типів
СВБН є однією з головних причин ятрогенних
ушкоджень жовчних проток пі час лапароскопічних або відкритих втручань.
Мета досліджень
Оцінка ефективності різних способів хірургічних втручань для лікування пацієнтів із
СВБН.
Матеріали та методи досліджень
Проведений
ретроспективний
аналіз результатів лікування 8 000 пацієнтів із
жовчнокам’яною хворобою в Закарпатській
обласній клінічній лікарні ім. Андрія Новака
(ЗОКЛ) з 1997 по 2017 роки. Серед цієї кількості у 192 пацієнтів спостерігали СВБН. Частота,
з якою траплялися СВБН, склала 2,4%.
Чоловіків було 61 (31,7%), жінок – 131 (68,3%).
Вік пацієнтів коливався в межах від 37 до 80
років (в середньому – 66,4 років).
Розподіл пацієнтів проводили згідно класифікації А. Csendes -M. Beltran. З метою уникнення термінологічної неузгодженності у описанні різних видів СВБН наведемо історичний
розвиток цієї класифікації. Як відомо, у 1948
році аргентинський хірург Пабло Луїс Міріззі
описав зовнішнє стиснення загальної жовчної
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протоки (ЗЖП), як причину обструктивної
жовтяниці. Фактором ризику такого стиснення він назвав паралельне розташування ЗЖП і
міхурної протоки з низьким впадінням останньої. У подальшому на честь Міріззі були названі усі випадки обструктивної жовтяниці,
при яких обструкція ЗЖП була зумовлена або
зовнішньою її компресією вклиненим у шийку
ЖМ конкрементом, або наявністю конкременту у норицевому ході із ЖМ в ЗЖП. Розуміння
того, що зовнішня компресія ЗЖП конкрементом ЖМ і утворення холецистохоледохеальної
нориці є послідовними етапами того самого
процесу сприяло розподілу СМ на І і ІІ типи.
Слід підкреслити, що спочатку поняття «синдром Міріззі» передбачало наявність обструктивної жовтяниці. Найвдалішу, практично орієнтовану класифікацію СМ, яка надовго стала
загальноприйнятою запропонував A. Csendes.
За шкалою A. Csendes (1989) виділяють
4 основних типи СМ. При 1 типі наявна зовнішня компресія ЗЖП конкрементом (або
конкрементами), що знаходяться в кишені
Гартмана або міхуровій протоці. При 2 – існує
холецистобіліарна нориця, при цьому вона займає менше третини околу ЗЖП. При 3 типі
холецистобіліарна нориця займає до двох третин околу. При 4 типі наявне повне зрощенням
жовчного міхура та загальної жовчної протоки,
що формують єдину структуру без чітких анатомічних шарів.
У 2008 році M. Beltran у своїх працях зауважив єдність патогенезу при утворенні будьяких нориць ЖМ, неважливо – холецистобіліарних чи холецистопорожнистих. Він доповнив запропоновану A. Csendes класифікацію,
яка відтоді включає 5 тип СМ, який являє собою холецисто-порожнисту норицю. Тип 5 розподіляється на два підтипи: 5а – холецистоентеральна нориця без кишкової непрохідності; 5b – холецисто-ентеральна нориця, ускладнена розвитком кишкової обструкції жовчним
конкрементом (рис. 1).

Рис. 1. Класифікація синдрому Міріззі
за А. Csendesand M. Beltran
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Отже в англомовній літературі тепер до поняття синдрому Міріззі включені усі нориці
жовчного міхура (окрім холецистобронхіальних), без огляду на наявність обструктивної
жовтяниці.
Розподіл пацієнтів за типом синдрому Міріззі представлений у таблиці 1.
Таблиця 1
Розподіл пацієнтів за локалізацією СВБН
Тип нориці

Кількість

%

1

76

39.6

2

28

14.6

3

14

7.3

4

9

4.7

40

20.7

5а
Холецистодуоденальні – 13
Холецистотовстокишкові – 10
Холецистогастральні – 11
Комбіновані - 6
5б
Холецистогастральні — 3
Холедоходуоденальні

3

1.6

22

11.5

Всього

192

100

Також у дослідження ми включили окрему
підгрупу пацієнтів, у яких діагностували холедоходуоденальні нориці, які не можуть бути
віднесені до жодної з груп класифікації СМ за
А.Csendes M. Beltran. Їх почали активно виявляти із збільшенням кількості ЕРПХГ і покращанням візуалізації під час ендоскопії. Таких
хворих було 22 (11.5 %).
Результати досліджень та їх обговорення
Усім 192 хворим виконали холецистектомію
з ліквідацією нориці і відновленням жовчовідтоку у просвіт травної трубки. У трьох пацієнтів операційні втручання розпочинали лапароскопічно, але у зв’язку з високим ризиком
пошкодження позапечінкових жовчних проток здійснили конверсію.
Пацієнтам із СМ 1 типу виконували холецистектомію із зашиванням широкої і короткої міхурної протоки. Ми спостерігали два
варіанти анатомічних змін міхурної протоки у
пацієнтів із СМ 1 типу:
А) Довга міхурна протока йде паралельно до
ЗЖП і впадає в неї нижче звичайного, інколи
– ретродуоденально;
Б) Міхурна протока скорочена внаслідок
склерозування аж до її повної відсутності, при
цьому ЖМ сполучається із холедохом через
тонкий до 1-2 мм в діаметрі отвір, який не
можна вважати норицею.
А-тип змін діагностували у 23 (30.27 %) пацієнтів, Б-тип –у 53 (69.73 %). При А-типі
виконували стандартну холецистектомію «від
шийки» після попередньої широкої диссекції
гепатодуоденальної зв’язки для чіткої ідентифікації міхурної протоки і ЗЖП. При Б-типі
ідентифікація міхурної протоки не була можливою, у такому разі виконували холецистекХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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томію «від дна». Тільки у 2 з 53 пацієнтів після
цього були у змозі ідентифікувати склеротизовану міхурну протоку після тракції за відокремлений від печінки міхур. У інших пацієнтів міхур пересікали близько до ЗЖП і паралельно їй і зшивали передню і задню стінку
залишеної кукси вузловими швами атравматикою прецизійно (рис. 2).

Рис. 2. Схематичне зображення закінчення операції при
СМ 1 типу

У 28 хворих із СМ 2 типу виконали холецистектомію від дна з висіченням норицевого ходу і зашиванням дефекту у загальній жовчній
протоці на Т-подібній трубці. Принциповим
було проведення Т-подібної трубки через окремий розріз в супрадуоденальній частині ЗЖП,
а не через норицевий отвір, що зменшувало навантаження на лінію швів ЗЖП.
У 14 хворих із СМ 3 типу варіантом вибору
була холецистектомія з пластикою ЗЖП залишками стінки жовчного міхура і зовнішнім
дренуванням Т-подібною трубкою (рис. 3).

петлю створювали довгою – 80-90 см. Анастомоз накладали прецизійно атравматикою,
що розсмоктується. Зовнішні або внутрішні
дренажі не застосовували. Потовщення стінок
і розширення проксимальної частини холедоха
внаслідок хронічного запалення і склерозування тканин навколо фістули полегшувало
створення анастомозу.
Операції, застосовані до пацієнтів із 2, 3
і 4 типами СМ, вище описані ретроспективно.
Проте ми можемо стверджувати, що обрати
певний тип операції тільки після інтраопераційної ревізії зазвичай не представляється
можливим внаслідок неможливості визначення частини околу ЗЖП, залученого у фістулу. Нами запропонована послідовність операційних прийомів, яка робить таке визначення
можливим.
Спочатку відокремлювали жовчний міхур
від печінки за способом «від дна». Після цього
розсікали передню стінку зморщеного жовчного міхура у напрямку до ЗЖП перпендикулярно її вісі. Краї розрізу розгортали і візуалізували міхурний отвір холецистохоледохеальної нориці. Якщо візуалізувався один отвір,
то його можна було зашити атравматикою,
а рештки жовчного міхура відсікти навколо
зашитого місця практично без ризику пошкодження ЗЖП (рис. 4).

Рис. 4. Візуалізація єдиного отвору (виділений кільцем)
у просвіті жовчного міхура

Рис. 3. Схематичне зображення операції при СМ3 типу

У 9 хворих із синдромом Міріззі 4 типу виконали холецистектомію «від дна» із повним
пересіченням ЗЖП. Відновлення пасажу жовчі
досягли накладанням гепатикоєюноанастомозу між проксимальною куксою ЗЖП і петлею
тонкої кишки, ізольованою за Ру. Ізольовану
KHARKIV SURGICAL SCHOOL

№ 1(94) 2019

Якщо ж замість одного отвору візуалізували
два, то робили висновок про поширення норицевого ходу на понад 2/3 околу ЗЖП (рис. 5).
У такій ситуації оцінювали стан решток
ЖМ: якщо їх було достатньо для пластики,
то робили бічну пластику ЗЖП прецизійно
атравматикою на Т-подібній трубці. При недостатньому об’ємі стінок ЖМ норицю висікали
повністю із пересіченням холедоха і накладали
гепатикоєюноанастомоз.
По ходу усіх операцій здійснювали ревізію
гепатикохоледоха зондами, ложками і щипцями. За необхідності виконували холедохолітоекстракцію. У певної кількості пацієнтів, яким
67
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до операції виконували ендоскопічну папілосфінктеротомію (ЕПСТ), під час ревізії гепатикохоледоха конкрементів не знаходили, що
свідчило про їх спонтанне відходження після
ЕПСТ. Холедох ретельно промивали підігрітим розчином 0,25 % розчину новокаїну.

Рис. 5. Візуалізація двох отворів (виділені кільцями)
у просвіті жовчного міхура

У 10 пацієнтів із холецисто-дуоденальними
норицями дефект передньої стінки дванадцятипалої кишки (ДПК) був розташований
близько до пілоруса і мав розміри до 1 см, у
зв’язку з чим для ліквідації дефекту виконували пілоропластику за Джадом. У 3 пацієнтів
дефект стінки ДПК після висічення норицевого ходу був понад 1 см, мав неправильну форму і розташовувався на відстані від пілоруса.
Оскільки його висічення в такому випадку
було б технічно важким, то виконали резекцію
шлунка за Більрот ІІ з гастроєюноанастомозом
на ізольованій за Ру петлі тонкої кишки. У 6
пацієнтів із холецистодуоденальними норицями холецистектомія з висіченням норицевого ходу була виконана «від дна». У жодного
з пацієнтів цієї підгрупи ми не спостерігали
обструктивної жовтяниці.
У 14 хворих із холецистогастральними норицями виконали холецистектомію із висіченням норицевого ходу і закриттям дефекту стінки шлунка по типу пілоропластики за
Джаддом. У 3 хворих із холецистогастральними норицями спостерігали синдром Бувере – гостру кишкову непрохідність внаслідок
обструкції кишки конкрементом. Хірургічна
тактика полягала у виконанні ретельної ревізії кишки та ентеротомії з метою видалення
конкременту,зашиванні кишки в поперечному напрямку по відношенню до її вісі. Також
у жодного із цих хворих не було ознак жовчної
обструкції.
У 10 пацієнтів із холецистотовстокишковими норицями виконували холецистектомію
із висіченням норицевого отвору печінкового
кута товстої кишки. Дефект в стінці товстої
кишки зашивали атравматикою у два ряди.
68

У 3 хворих із комбінованими норицями, до
яких залучались ЖМ, ЗЖП і товста кишка,
виконали холецистектомію із пластикою ЗЖП
залишками стінки ЖМ на Т – подібній трубці
за Кером і зашивання дефекту стінки товстої
кишки. У всіх пацієнтів була наявна клініка
гострог холангіту і обструктивної жовтяниці.
Три пацієнти із комбінованими норицями,
утвореними ЖМ, ДПК та печінковим кутом
товстої кишки, були проліковані шляхом холецистектомії від дна з висіченням нориці,
зовнішнім дренуванням холедоха за Кером і
зашиванням дефектів стінки ДПК та товстої
кишки. У цих пацієнтів сотерігали гіпербілірубінемію і ознаки гострого холангіту, проте
при ревізії в гепатикохоледоху конкрементів
виявлено не було, ймовірно гіпербілірубінемія
підтримувалась за рахунок гострого холангіту.
Серед пацієнтів з холедоходуоденальними
норицями за даними фібродуоденоскопії ми
виділяли два їх види залежно від місця розташування. Перший – коли норицевий отвір
був розташований до межі перехідної складки
великого соска дванадцятипалої кишки, другий – норицевий отвір розташований вище
перехідної складки.
У окремій підгрупі пацієнтів із холедоходуоденальними норицями І тип виявлений у
19 хворих і ІІ – у 3. Дев’ятнадцяти хворим
виконано ендоскопічну папілофістулотомію з
метою надійного дренування ЗЖП, евакуції
конкрементів з неї і ліквідації внтурішнього
отвору нориці. При розташуванні норицевого
ходу вище перехідної складки у трьох хворих
виконана тільки папілосфінктеротомія з метою ліквідації сліпої кишені термінального
холедоха від нориці до ампули соска.
Ускладнень після ендоскопічних операцій
не було. У всіх пацієнтів окремої підгрупи у
різні строки після ендоскопічних втручань виконали холецистектомію з ревізією ЗЖП. Необхідність в холедохолітоекстракції виникла
тільки у 4 (21%) пацієнтів, зовнішнє дренування ЗЖП не застосовували в жодному разі.
Серед усіх 192 пацієнтів померли 4. У одного пацієнта із холецистодуоденальною норицею після виконання холецистектомії і резекції шлунка розвинулась неспроможність кукси
ДПК із подальшим розвитком сепсису і поліорганної недостатності.
У одного пацієнта із комбінованою норицею
із залученням ЗЖП і товстої кишки і ще одного із СМ 3 типу операцію виконали на тлі гострого холангіту і гіпербілірубінемії, оскільки
спроба ЕПСТ до операції була невдалою. Пацієнти померли від прогресування сепсису і поліорганної недостатності. Один пацієнт помер
від тромбоемболії легеневої артерії. Загальна
летальність склала 2.1 %.
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 1(94) 2019

QUESTIONS OF SURGERY OF PANCREATOBILIARY SYSTEM

Висновки
Метою операції при спонтанних внутрішніх біліарних норицях є видалення жовчного
міхура, забезпечення відтоку жовчі у просвіт
травної трубки і пасажу хімусу по ній. Досягнути мети можна ліквідацією нориці, видаленням патологічно зміненого жовчного міхура, зашиванням дефекту внутрішнього органа
або його резекцією та відновленням прохідності шлунково-кишкового тракту. При залу-

ченні у процес позапечінкових жовчних проток необхідна холедохолітоекстракція, їх пластична реконструкція із тимчасовим зовнішнім
дренуванням або анастомозування із петлею
тонкої кишки.
У пацієнтів із холедоходуоденальними норицями можливе виконанання папілосфінктерофістулотомії при локалізації внутрішнього
отвору фістули в межах перехідної складки
великого дуоденального сосочка.
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Резюме. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 8000 пациентов с желчнокаменной болезнью в Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака (ЗОКБ) с 1997 по 2017 годы. Среди этого количества у 192
пациентов наблюдали СВБН. Частота, с которой случались
СВБН, составила 2,4 %. Пациентам с СМ 1 типа выполняли
холецистэктомию с починкой широкой и короткой пузырного протока. У 28 больных с СМ 2 типа выполнили холецистэктомию от дна с иссечением свищевого хода и починкой
дефекта в общем желчном протоке на Т-образной трубке.
У 14 больных с СМ 3 типа вариантом выбора была холецистэктомия с пластикой ОЖП остатками стенки желчного пузыря и
наружным дренированием Т-образной трубкой У 9 больных с
синдромом Мириззи 4 типа выполнили холецистэктомию «от
дна» с полным пересечением ОЖП. Девятнадцати больным с
холедоходуоденальными свищами I типа выполнено эндоскопическую папилофистулотомию с целью надежного дренирования ОЖП, Эвакуация конкрементов из нее и ликвидация
внтуреннего отверстия свища.
У пациентов с холедоходуоденального свищами возможно
выполнение папилосфинктерофистулотомии при локализации внутреннего отверстия фистулы в пределах переходной
складки большого дуоденального сосочка
Ключевые слова: синдром Мириззи (СМ), механическая желтуха, холедохолитиаз, спонтанные внутренние билиарные свищи.

Summary. A retrospective analysis of the results of the treatment
of 8,000 patients with cholelithiasis in regional Andrey Novak’s hospital from 1997 to 2017. Among these, 192 patients were observed
with SIBF. The frequency with which the SIBF occurred was 2.4 %.
Patients with MS type 1 performed cholecystectomy with sewing of
the wide and short bladder duct. In 28 patients with MS type 2, cholecystectomy was performed from the bottom with the incision of the
fistula and the sewing of the defect in the common bile duct on a Ttube. In 14 patients with MS type 3, the choice was cholecystectomy
with plastic surgery with the remnants of the wall of the gallbladder
and external drainage of the T-tube. In 9 patients with Mirizzi syndrome type 4 performed cholecystectomy «from the bottom» with a
complete intersection of MBD. Nineteen patients with choledochoduodenal fistulae type I performed endoscopic papillofystulotomy for
the purpose of reliable drainage of MBD, evacuation of concrements
from it, and elimination of the intrathoracic fistula opening.
In patients with choledocho-duodenal fistulae can perform papylosphinkterofistulotomy with localization of the internal opening of
the fistula within the transitional fold of the large duodenal papilla
Key words: Mirizzi syndrome (MS), mechanical jaundice, choledocholithiasis, spontaneous internal biliary fistula (SIBF).
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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ
ПАНКРЕАТИТ, УСКЛАДНЕНИЙ ВТОРИННОЮ
ПАНКРЕАТИЧНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ

Харківський національний
медичний університет

Резюме. Проаналізовано результати лікування 582 пацієнтів із гострим панкреатитом, ускладненим вторинною панкреатичною інфекцією. Із 582 хворих, 298 хворим проводили
консервативне лікування, 89 хворим, яких було оперовано
в інших лікувальних закладах, виконувались відповідні оперативні втручання. Інші пацієнти були розподілені на дві
групи: основна – 103 хворих із вторинною панкреатичною
інфекцією, у яких застосовувалась тактика лікування «step-up
approach»; група порівняння – 92 хворих, у яких застосовували
відкриті хірургічні втручання. При порівнянні двох стратегій
лікувально-тактичного підходу було встановлено, що в основній групі хворих, де використовувались принципи «step-up
approach» щодо діагностики та лікування ВПІ, кількість післяопераційних ускладнень та летальності були меншими, ніж в
групі хворих, яким виконувались тільки відкриті оперативні
втручання. Застосування тактики «step-up approach» забезпечує зменшення кількості лапаротомних втручань і дозволяє
відкласти «відкриті» хірургічні втручання, знизити число післяопераційних ускладнень і летальність.
Ключові слова: гострий панкреатит, хірургічне лікування,
вторинна панкреатична інфекція.
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Вступ
За темпами росту сьогодні захворюваність
гострим панкреатитом (ГП) випереджає усі
невідкладні захворювання органів черевної
порожнини (ОЧП). На сьогодні за офіційними даними ВООЗ вона складає 13-45 випадків
на 100000 осіб. За даними зарубіжних авторів
у Європейських країнах ГП зустрічається від 4,6
до 100 випадків на 100 тис. населення. В Україні серед гострої хірургічної патології на ГП
припадає 12 %, він посідає друге – третє місце
поступаючись лише гострому апендициту [1].
За останні 10 років результати лікування пацієнтів із ГП дещо поліпшились, але частота
розвитку різноманітних інфекційних ускладнень все ще залишається високою (коливається від 40 до 70 % випадків), що в подальшому
може призвести до розвитку сепсису із розвитком синдрому поліорганної недостатності
(СПН). Загальна летальність при тяжких формах ГП може сягати 15 % при стерильних формах і 30 % при інфікованих. Серед основних
причин високої летальності слід виділити ендотоксичний шок та СПН («рання» смерть,
що настає у перший тиждень захворювання),
а також гнійні ускладнення, у тому числі сепсис («пізня» смерть, зазвичай на третьому тижні від початку захворювання) [2]. Вторинна
панкреатична інфекція (ВПІ) є подальшим
фактором, що часто призводить до негативних
наслідків, та діагностується приблизно у 40 %
пацієнтів і пов’язана з високою смертністю,
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яка перевищую 40 % при розвитку системних
ускладень [4].
До недавнього часу стандартом лікуванням
ВПІ була відкрита хірургічна некрозектомія.
Ця процедура викликала сильну запальну
реакцію, яка часто призводила до тривалого СПН та вторинних місцевих ускладнень,
пов’язаних із виконанням операції, таких як
кровотеча і шлунково-кишкові нориці [4, 5].
Методика «step up approach» у лікуванні ВПІ
була впроваджена останнім часом, та включає черезшкірне дренування, транслюмінальну ендоскопічну некрозектомію через шлунок
або дванадцятипалу кишку, лапароскопічну
некрозектомію і заочеревинний хірургічний
дренаж [3].
Як бачимо, проблема лікування пацієнтів із
ГП, ускладненим ВПІ, залишається актуальною і багато в чому невирішеною.
Мета досліджень
Оцінка результатів хірургічного лікування
хворих на ГП, ускладнений ВПІ, із використанням мініінвазивних методик у порівнянні
з відкритою некрозектомією.
Матеріали та методи досліджень
Були проаналізовані результати лікування
582 хворих на ГП, які знаьходилися на лікуванні у КНП ХОР «ОКЛ» та ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України» з 2004 по 2018 рр. Жінок
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було 248 (42,6 %) чоловіків – 334 (57,4 %). Вік
хворих варіював від 18 до 79 років, при цьому
середній вік пацієнтів склав (53±12,5). У першій фазі ГП було госпіталізовано 344 хворих
(59,1 %) - (5,1 ± 2,8) доби з моменту початку
захворювання, у другій - 89 (15,3 %), що склало (16,5 ± 8,1) доби від початку захворювання,
а в терміни більше 4 тижнів від початку захворювання - 149 хворих (25,6 %).
Усім хворим були виконані загальноклінічні методи дослідження крові та сечі, біохімічні дослідження крові, дослідження показників
коагуляційної системи крові та маркерів ендотоксикозу; інструментальні дослідження: ультразвукове дослідження (УЗД) ОЧП, оглядова
рентгенографія органів грудної клітки та ОЧП,
езофагогастродуоденоскопія, дослідження функції зовнішнього дихання, мультиспіральна компьютерна томографія (МСКТ), морфологічне
дослідження інтраопераційно взятих ділянок
підшлункової залози, бактеріологічне дослідження випоту із черевної порожнини.
Критеріями виключення стали післяопераційний ГП, відсутність клінічних та лабораторних даних ВПІ, що передбачалась
при тривалій лихоманці (>38,5 °C протягом
>5 днів) разом з підвищенням лейкоцитів крові та РСТ (визначали за допомогою напівкількісного тесту «BRAHMS ПКТ-Q», (BRAHMS
Aktiengesellschaft, Німеччина), поява органної
недостатності, або газу при МСКТ в межах
панкреатичних та/або періпанкреатичних колекторів, або при наявності комбінації цих
факторів. Остаточний діагноз ВПІ у ряду хворих визначався після позитивного мікробіологічного результату проби, зібраної аспірацією
під УЗД-навігацією чи КТ-навігацією, або після операції.
З 582 хворих, 298 хворим легкої та середньої
важкості проводили консервативне лікування,
89 хворим, яких було оперовано в інших лікувальних закладах, виконувались відповідні
оперативні втручання (66,5 %). Інші пацієнти
були розподілені на дві групи: основна група –
103 хворих на ВПІ, у яких застосовувалась
тактика лікування «step-up approach»; група
порівняння – 92 хворих, у яких застосовували
відкриті хірургічні втручання.
Результати дослідження та їх обговорення
Відомо, що принципи оперативного втручання при панкреонекрозі було закледено
ще 1925 року, а основні хірургічні методи для
контролю ВПІ та сепсису на протязі останніх 40 років включали: «відкриту методику»
лікування у вигляді некрозектомії, санації
та відкритого ведення осередку інфекції; некрозектомію з плановими релапаротоміями
та повторними санаціями осередку інфекції;
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«закриту методику» з некрозектомію, дренуванням та з безперервним промиванням чи
без нього. У 1990-х роках більше 60 % хворих на ГП лікувались з використанням відкритих втручань. У 1996 році вперше було описане мінімально інвазивне відіолапароскопічне хірургічне лікування ВПІ, в тому
числі: лапароскопічна ретроколічна, ретроперитонеоскопічна і трансгастральна процедури.
Далі було висунуто гіпотезу про те, що
черезшкірне дренування осередків ІПН та
рідинних колекторів може мати позитивний
терапевтичний ефект. Ця рекомендація була заснована на клінічних спостереженнях,
які свідчили про відсутність потреби максимального видалення всіх некротичних тканин для успішного лікування пацієнтів з ІПН.
Виконуючи дренування інфікованих рідинних скупчень, автори довели, що клінічний
стан хворих може поліпшитися після цих
втручань, а некротичні тканини можуть бути успішно оброблені в подальшому імунною системою пацієнта. Тобто, мета дренування - видалення інфікованої рідини,
а не некрозу [3, 4, 5].
До недавнього часу, в якості стандартного хірургічного лікування передбаченого або
підтвердженого інфікованого панкреатичного некрозу (ІПН) ми викристовували відкритий метод з виконанням лапаротомії (верхньосерединної або підреберної поперечної), некрозектомії, дренування (92 хворих, 100 %),
у тому числі — у програмованому режимі
(14 хворих, 15,2%). Післяопераційні ускладнення у цієї групи хворих виникли у 52 (56,5 %)
випадках: арозивні кровотечі у 4 (7,7 %) хворих, нориці підшлункової залози, шлунку та
товстої кишки у 8 (15,4 %) хворих, СПН, що
прогресував, у 40 (76,9 %) хворих. Після операції 26 (28,3 %) пацієнтів померли: 14 (53,8 %),
які були оперовані до 2-х тижнів, 5 (19,2 %),
які були оперовані до 4-х тижнів та 7 (26,9 %) –
після 4-х тижнів захворювання. Тобто,
у 19 померлих була 30-добова летальність
і у 7 – 90-добова.
Загалом, у 63 (68,5 %) хворих цієї групи
використовували некрозектомію та дренування («закрита» методика) та у 29 (31,5 %) –
«відкриту» методику лікування, у тому числі
у 6 (20,7 %) з них – з використанням VAC-терапії.
Більшість з них (94,6%) оперовані в строки до
4-х тижнів від моменту захворювання.
Стратегія лікування хворих на передбачений або підтверджений ІПН значно відрізнялась в основній групі. В цій групі 62 (60,2 %)
пацієнтів лікувалися шляхом черезшкірного
контрольованого УЗД-втручання, 26 (25,2 %) –
шляхом відіолапароскопічної некрозектомії та
дренування, 5 (4,9 %) – через стінку шлунку
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або дванадцятипалої кишки при інфікованих
постнекротичних панкреатичних/парапанкреатичних скупченнях рідини (ІПППСР) та
псевдокістах. Ще у 10 (9,7 %) були виконані
відкриті операції (мінілюмботомія, верхньосерединна, ліво- або правопідреберна мінілапаротомія з формуванням мініоментобурсостоми) з панкреатичною некрозектомією, у
тому числі у 5 хворих - декомпресивні VAC–
лапаростомії. У 44 із 62 пацієнтів (71%) пункційно-дренуючі інтервенції дозволили перервати ланцюг перебігу ГП, а пацієнти одужали без використання відкритих оперативних
втручань. У 18 (29 %) випадках такі процедури
разом з коплексною консервативною терапією
дозволили стабілізувати стан пацієнтів і стали
етапом підготовки до подальшого хірургічного лікування: відеолапароскопічна ретроперитонеальна некрозектомія (VARD) виконана у 4 (22,2 %) хворих, міні-лапаротомія у 8 (44,4 %), міні-люмботомія у 6 (33,3 %) хворих. Післяопераційні ускладнення виникли
у 33 (32 %) хворих: арозивні кровотечі (3 хворих, 9,1%), нориці товстої кишки (6 хворих, 18,2 %), прогресуючий СПН (24 хворих,
72,5 %). Після операції 15 пацієнтів (14,6%)
померли: у 6 з них була 30-добова летальність
(оперовані до 4-х тижнів від початку захворювання) та у 9 – 90-добова.
Аналіз результатів лікування досліджуваних хворих, показав, що в обох групах хірургічне лікування ІПН обиралося індивідуально, відповідно до фаз та особливостей перебігу
захворювання. У пацієнтів групи порівняння
більшість операцій (87 хворих, 94,6 %) виконувалась в строки до 4-х тижнів від моменту захворювання, що безпосередньо впливало
на результати лікування цієї категорії хворих.
В основній групі хворих хірургічне лікування

проводилося послідовно, починаючи з найменш інвазивних методів: пункційних, пункційно-дренуючих транскутанних та ендоскопічних. У 44 з 62 пацієнтів (71 %) пункційно-дренуючі інтервенції дозволили перервати
ланцюг перебігу ГП, а пацієнти одужали без
використання відкритих оперативних втручань. У 18 (29 %) випадках такі процедури разом з коплексною консервативною терапією
дозволили стабілізувати стан пацієнтів і стали
етапом підготовки до подальшого хірургічного
лікування з застосуванням відкритих некрозектомій із міні-доступів.
Післяопераційні ускладнення відзначені
у 85 пацієнтів (46,6 %) обох груп. У всіх випадках відзначено 2 і більше ускладнень (в середньому (2,1±0,7) на одного хворого). При порівнянні двох стратегій лікувально-тактичного
підходу нами було встановлено, що в основній
групі хворих, де використовувались принципи «step-up approach» щодо діагностики та
лікування ВПІ, кількість післяопераційних
ускладнень та летальності були меншими, ніж
в групі хворих, яким виконувались тільки відкриті оперативні втручання.
Висновки
Як бачимо, індивідуалізований підхід до лікування пацієнтів із ВПІ із застосуванням тактики «step-up approach» забезпечує зменшення
кількості лапаротомних панкреатичних некрозектомій і дозволяє відкласти «відкриті»
хірургічні втручання на період після 4-го тижня від початку захворювання та знизити число післяопераційних ускладнень і летальність.
Усе вищенаведене також сприяє скороченню
фінансових витрат на лікувальні заходи у хворих із ГП та підвищенню якості життя цієї категорії пацієнтів.
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Резюме. Проанализированы результаты лечения 582 пациентов с острым панкреатитом, осложненным вторичной панкреатической инфекцией. Из 582 больных, 298 больным проводили консервативное лечение, 89 больным, которые были
оперированы в других лечебных учреждениях, выполнялись
соответствующие оперативные вмешательства. Другие пациенты были разделены на две группы: основная — 103 больных с
вторичной панкреатической инфекцией, в которых применялась тактика лечения «step-up approach»; группа сравнения —
92 больных, у которых применяли открытые хирургические вмешательства. При сравнении двух стратегий лечебнотактического подхода было установлено, что в основной группе больных, где использовались принципы «step-up approach»
по диагностике и лечению ВПИ, количество послеоперационных осложнений и летальности были меньше, чем в группе
больных, которым выполнялись только открытые оперативные вмешательства. Применение тактики «step-up approach»
обеспечивает уменьшение количества лапаротомных вмешательств и позволяет отложить «открытые» хирургические вмешательства, снизить число послеоперационных осложнений
и летальность.
Ключевые слова: острый панкреатит, хирургическое лечение,
вторичная панкреатическая инфекция.

Summary. The results of treatment of 582 patients with acute
pancreatitis complicated by secondary pancreatic infection have
been analyzed. Of the 582 patients, 298 patients were conservative,
89 patients were operated in other medical institutions, and appropriate surgical interventions were performed. Other patients were
divided into two groups: the main — 103 patients with secondary
pancreatic infection, which used the tactic of treatment «step-up approach»; A comparison group — 92 patients with open surgical intervention. When comparing the two strategies of treatment tactical
approach it was established that in the main group of patients, where
the principles of «step-up approach» were used for the diagnosis and
treatment of HPI, the number of postoperative complications and
mortality were lower than in the group of patients who performed
only open operative intervention. The use of the «step-up approach»
tactic provides for a reduction in the number of laparotomic interventions and allows postponing «open» surgical interventions, reducing
the number of postoperative complications and mortality.
Key words: аcute pancreatitis, surgical treatment, secondary pancreatic infection.
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ
И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ
ПАНКРЕАТИТОМ
Резюме. Целью иследований было определение эффективности усовершенствованного алгоритма диагностики и выбора хирургической тактики при остром панкреатите на основе
использования диагностических и прогностических уровней
TGF-ß1 и прокальцитонина в интегральной оценке тяжести
состояния больных по показателям шкал Ranson, APACHE II,
КТ-индекс Balthazar.
Алгоритм позволяет дифференцированно и своевременно менять стратегию хирургического вмешательства — выбор между «закрытыми», «полуоткрытыми» и «открытыми»
видами хирургических операций. Разработанный алгоритм
диагностики и выбора хирургической тактики позволяет
уменьшить количество повторных вмешательств, снизить послеоперационную летальность на 6,4 % и сократить сроки госпитализации в 1,3 раза.
Ключевые слова: острый панкреатит; диагностика; хирургическая тактика.

Введение
Современные научные данные по проблеме
острого панкреатита (ОП) свидетельствуют о
неуклонном рост числа больных и сохраняющейся высокой летальности, что делает необходимым и перспективным оптимизацию
ранней диагностики для определения хирургической тактики [1,2,3]. Продолжается поиск
объективных критериев тяжести ОП и своевременной диагностики инфицированных
форм панкреонекроза (ПН) [4,5,6]. Дифференцирование между стерильной и инфицированной формами является одной из трудных диагностических задач в выборе лечебной тактики
при ПН, особенно на этапе трансформации
одной в другую на фоне системной воспалительной реакции [1,6,7].
С целью повышения эффективности выбора
хирургической тактики больных с ОП нами
разработан и апробирован алгоритм ранней
диагностики тяжести ОП и прогноза формирования инфицированного панкреонекроза.
Дополнения в алгоритм ведения больных
с ОП для выбора хирургической тактики и
контроля ее эффективности составили полученные данные клинико-диагностического
значения противовоспалительного цитокина
TGF-ß1 при ОП [7, 8, 9]. Было научно обосновано использование диагностического коэффициента (ДК) и информативной (І) значимости показателей: TGF-β1, АРАСНЕ ІІ,
КТ-критерия Бальтазар, маркеров острой фазы воспаления - прокальцитонина (ПКТ) и
индекса ядерного сдвига (ИЯС) для дифференциальной диагностики между стерильной
и инфицированной форм тяжелого ОП в перKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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вые дни госпитализации [4, 5, 7, 8, 9]. Патоморфологическое исследование ПЖ методом
иммуногистохимии доказало нарастание экспрессии TGF-β1 по мере прогрессирования
тяжести деструктивного панкреатита от стерильного (жирового и геморрагического) ПН
к инфицированным формам и максимальное
выявление TGF-β1 во всех ацинарных клетках, клетках эндотелия, макрофагах и полях
некроза [7].
Материалы и методы исследований
Хирургическое лечение было разделено
на этапы, в каждом из которых применяются определенные методы дренирующих вмешательств. Методы хирургического лечения
были объединены в три группы: I — дренирование отдельных жидкостных скоплений
под контролем УЗ исследования (при наличии
изолированных острых скоплений жидкости,
абсцесса ПЖ, парапанкреатической клетчатки
(ППК), сальниковой сумки, брюшной полости
и только при отсутствии признаков перитонита или флегмоны забрюшинной клетчатки
(ЗК), II- лапароскопия, санация и дренирование брюшной полости (мелко- и крупноочаговые формы стерильного ПН в сочетании с деструктивными формами острого холецистита),
III - «полуоткрытые» и «открытые» дренирующие операции (при инфицированном крупноочаговом панкреонекрозе, абсцессах, бактериальном перитоните, флегмоне ЗК).
На каждом этапе лечения применялись вышеописанные методы дренирующих операций. Разница в этапах лечения состояла в том,
что метод лечения каждого больного изменял75
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ся в зависимости от тяжести его состояния,
объема поражения ПЖ и ЗК, а так же в зависимости от наличия гнойных осложнений
и их локализации в динамике лечения. «Закрытые» виды операций включали следующие
варианты: лапароскопическая санация и дренирование брюшной полости и сальниковой
сумки; люмбоскопия; дренирование забрюшинной клетчатки трубчатыми дренаж ами;
чрескожное дренирование панкреатогенных
абсцессов, постнекротических кист под УЗИ
и КТ контролем. «Полуоткрытые»: минилапаротомии; лапаротомия, некрсеквестрэктомия,
санация и дренирование зон некроза и инфицирования ПЖ и ЗК, с установкой трубчатых
многоканальных (активных) дренажных конструкций в сочетании с резиново-марлевыми дренажами и установкой промывной системы. «Открытые» включали: лапаростомию;
панкреатооментобурсостомию; люмботомию.
По нашему мнению, нецелесообразно объединять эти виды дренирования в одну группу,
так как они различны по способам визуализации очагов некроза ПЖ и значительно отличаются по степени инвазивности.
Для оценки эффективности выбора хирургической тактики при разработанном диагностически-прогностическом алгоритме сравнили
результаты ведения больных с тяжелым ОП в I
(n=42) и ΙΙ (n=20) группах на этапах хирургического лечения. В Ι группу вошли 42 пациента с
тяжелым ОП ведение которых соответствовало
современным протоколам [5, 6], а группу ΙΙ составили 20 пациентов с ОП тяжелой степени, у
которых, для определения тактики хирургического лечения дополнительно использовали разработанный алгоритм (рис. 1) [8].
При поступлении больного в стационар проводился физикальный осмотр, выполняются
стандартные лабораторные (трипсиногеновый
тест в том числе) и инструментальные исследования, которые подтверждали наличие у больного ОП. В последующем при оценки состояния
по Ranson < 3 и APACHE II < 9 баллов подтверждали «легкое» течение ОП (отечный панкреатит,
мелкоочаговый ПН). При оценке Ranson ≥ 3
баллам и APACHE II ≥ 9 баллам диагностировали тяжелый ОП. Следующим этапом выполнялась СКТ и определяется КТ – индекс Balthazar.
Значения КТ – индекса от 0 до 3 баллов соответствовало категориям A, B, C по Balthazar и указывало на некроз от 0 до 30 % ПЖ; КТ – индекс
от 4 до 6 баллов соответствовало категориям C,
D по Balthazar и некрозу ПЖ от 30 до 50 %. В случае КТ – индекса от 7 до 10 баллов пациент относился к категориям D, E по Balthazar с некрозом ПЖ более 50 %. При КТ – индексе Balthazar
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≤ 3 баллам, то есть при отечной форме ОП или
мелкоочаговом ПН больному показано проведение интенсивной терапии. Хирургическое лечение в данном случае не показано, так как некроз ПЖ отсутствует, или не превышает 30 % и
нет признаков инфицирования зоны некроза.
В дальнейшем состояние больного ежедневно
оценивалось по шкале APACHE II. Если в динамике лечения отмечалось ухудшение состояния
больного в виде повышения оценки по шкале
APACHE II ≥ 9 баллам, что говорит о нарастании явлений системной воспалительной реакции (СВР) и полиорганной недостаточности
(ПОН), то повторно выполняется СКТ и вычисляется КТ-индекс Balthazar. В случаях, когда
КТ-индекс Balthazar находится в пределах от 4
до 6 баллов и концентрация прокальцитонина
(ПКТ) принимает значения <2 нг/мл, TGF-ß1
< 80,0 нг/мл применяли первый метод лечения
(дренирование отдельных скоплений жидкости под УЗИ). Если при тех же значениях КТиндекса Balthazar концентрация ПКТ ≥ 2 нг/мл,
а TGF-ß1≥ 80,0 <120,0 нг/мл, как правило, применяли первый и/или второй метод лечения.
Лапароскопическое вмешательство в этом случае оправдано при остром деструктивном холецистите, а применение пункционных методов
лечения под контролем УЗИ может выполняться как первый этап перед выполнением «полуоткрытых» и «открытых» дренирующих операций.
В случаях, когда КТ-индекс Balthazar находится в пределах от 7 до 10 баллов, TGF-ß1 в
пределах ≥ 120,0 <150,0 нг/м и ПКТ принимает
значения менее 2 нг/мл первым этапом выполняли первый и/или второй метод лечения.
При КТ-индекс Balthazar 7-10 баллов и уровня
TGF-ß1 > 150,0 нг/мл, ПКТ > 2 нг/мл, осуществляли третий метод лечения. О положительном
эффекте лечения судили по уменьшению значений шкалы APACHE II. В случае, если после
первого этапа хирургического лечения состояние больного ухудшалось, то есть в течение последующих суток наблюдения значения шкалы
APACHE II повышались на 4 балла, то выполнялась контрольная СКТ, определение уровней TGF-ß1, ПКТ и ИЯС. Если значение КТиндекса Balthazar повышалось на 2–3 балла, то
проводился второй этап хирургического лечения, при котором использовались первый или
третий методы.
Результаты исследований и их обсуждение
Результаты выполненных вмешательств в
группах на разных этапах хирургического лечения (количество, средние сроки операций,
летальность, осложнения, сроки госпитализации) изложены в табл. 1.
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Рис. 1. Алгоритм диагностики и выбора хирургической тактики при остром панкреатите

Таблица 1

Выполненные операции и средние сроки операций в группах больных с тяжелым острым панкреатитом на этапах хирургического лечения
Этап
лечения

Метод
лечения

1
2
3
Итого на I этапе:
1
II этап
2
3
Итого на II этапе:
Всего:
I этап

ΙΙ группа (n=20)
Средние сроки
операций, сутки
1 (5%)
11,0
15 (75%)
1,8±1,0
4 (20%)
4,9±4,0
20 в т.ч. 2 ЭПСТ
2,7±2,1
1 (5%)
16,0
0
–
4 (20%)
8,7±4,5
5 (25%)
10,4±5,5
25 в т.ч. 2 ЭПСТ

Число вмешательств, %
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Ι группа (n=42)
Число вмешательств, %
11 (26,2%) Р< 0,05
12 (28,6%) Р< 0,001
19 (45,2%) Р< 0,05
42 в т.ч. 1 ЭПСТ
13 (31,0%) Р< 0,01
1 (2,4%) Р> 0,05
6 (14,3%) Р> 0,05
20 (47,6%) Р< 0,05
62 в т.ч. 1 ЭПСТ Р< 0,001

Средние сроки
операций, сутки
7,5±4,5
1,7±1,5
2,3±1,8
3,5±1,6
13,6±5,0
7,5
11,4±9,5
12,3±7,7
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Анализ данных указывает на положительный эффект внедренных алгоритмов: во ΙΙ-й
группе средние сроки выполнения операций
на первом этапе лечения выполнены в среднем
на 0,8 суток раньше, на втором этапе лечения выполнено хирургических вмешательств
в 1,9 меньше по сравнению со Ι-й группой и в
4 раза меньше (p<0,05), чем на первом этапе.
Следовательно, во ΙΙ группе второй этап лечения потребовался 25,0 % больным (а в Ι-й
47,6 %), что говорит о значительном снижении необходимости повторных операций во
ΙΙ-й группе.
Второй этап лечения в Ι-ой группе был выполнен в среднем на 1,9 суток позже (p<0,05).
Сравнение послеоперационной летальности

показал более низкие показатели во II-й группе — 15,0 %, а в I-й группе — 21,4 %.
Выводы
Таким образом, применение разработанного алгоритма диагностики и лечения тяжелого
острого панкреатита позволило снизить послеоперационную летальность на 6,4 % и уменьшить
сроки госпитализации в 1,3 раза. Положительные
результаты лечения объясняются тем, что во ΙΙ-й
группе проведено усовершенствование ранней
диагностики степени тяжести острого панкреатита, инфицированного характера некротического процесса в поджелудочной железе и окружающих тканях, что позволило оптимизировать подходы к выбору хирургического вмешательства.
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OF SURGICAL TACTICS
AND EFFICIENCY FOR
PATIENTS WITH ACUTE
PANCREATITIS
N. N .Veligotskiy,
M. V. Klymenko,
S. E. Arytunov,
I. V. Teslenko
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Резюме. Метою досліджень було визначення ефективність
удосконаленого алгоритму діагностики та вибору хірургічної тактики при гострому панкреатиті на основі науково обґрунтованого використання діагностичного та прогностичного рівня TGF -ß1 і ПКТ в інтегральній оцінці тяжкості стану
хворих за показниками шкал Ranson, APACHE II, КТ-індекс
Balthazar.
Алгоритм дозволяє диференційовано та своєчасно змінювати стратегію хірургічного втручання – вибір між «закритими», «напіввідкритими» і «відкритими» методами хірургічного
лікування при гострому панкреатиті. Розроблений алгоритм
діагностики та лікування дозволяє зменшити кількість повторних втручань, знизити післяопераційну летальність на
6,4 % і скоротити терміни госпіталізації.
Ключові слова: гострий панкреатит, діагностика, хірургічна
тактика.

Summary. Main objective of stady is the dissertation deals with increasing the of surgical care for patients with Acute Pancreatitis.
Methodology-the algorithm of diagnosis and choice of surgical
tactics in Acute Pancreatitis based on the usage of diagnostic and
prognostic levels of TGF-ß1 and procalcitonin in an integrated assessment of the severity of patients in terms of following scales: Ranson, APACHE II, CT-index Balthazar.
The algorithm permits to change differentially and in time the
strategy of surgical intervention. It is possible to choose between
“closed”, “semi-open” and “open” surgical methods of treating
Acute Pancreatitis. The developed algorithm of diagnosis and treatment can reduce the number of repeated traumatic interventions,
decrease postoperative mortality by 6,4 % and diminish the time of
hospitalization.
Key words: аcute рancreatitis, diagnostic, surgical tactics.
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РЕНТГЕН-ЕНДОБІЛІАРНІ ВТРУЧАННЯ У ЛІКУВАННІ
СТРИКТУР БІЛІОДИГЕСТИВНИХ АНАСТОМОЗІВ
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медичний університет

Резюме. У даному повідомлені представлені результати використання лікування 7 хворих зі стриктурами біліодигестивних анастомозів (БДА) за допомогою рентген-ендобіліарних
втручань. Останні дозволяють не тільки встановити правильний діагноз але розв’язати механічну жовтяницю мініінвазивним шляхом.
Ключові слова: стриктури біліодигестивних анастомозів,
механічна жовтяниця, рентген-ендобіліарні втручання.
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та невідкладної хірургії
ім. В.Т. Зайцева НАМН
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Вступ
Питання лікування стриктур біліодигестивних анастомозів (БДА), незважаючи на значний прогрес хірургії жовчних шляхів, залишається актуальним. Запальний процес, як
наслідок пошкодження жовчних шляхів, прогресування пухлинного процесу, грубих хірургічних маніпуляцій, а також некоректного
їх дренування, основний етіологічний фактор
стриктур БДА [1].
Здійснити виконання повторних реконструктивних оперативних втручань на жовчних протоках досить непросто і подібні операції нерідко пов’язані з ризиком виникнення
фатальних ускладнень в післяопераційному
періоді [2].
Тактичні підходи до лікування вищевказаної патології до цього часу однозначно не визначені і в основний мірою визначаються можливостями клініки і оперує хірурга.
У зв’язку з впровадженням в клінічну практику рентген-ендобіліарних втручань доступ
до печінковим та позапечінкових жовчних
протоків дещо спростився, проте повідомлення про широке застосування методу в лікуванні стриктур БДА відсутні [3].
У даному повідомленні нам хотілося б поділитися невеликим досвідом застосування
рентген-ендобіліарних втручань у пацієнтів з
стриктурами БДА.
Мета досліджень
Аналіз застосування рентген-ендобіліарних
втручань у пацієнтів з стриктурами біліодигестивних анастомозів.
Матеріали та методи досліджень
За період 2011-2017 рр. в клініці ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім.
В.Т. Зайцева НАМН України» 7 пацієнтам зі
стриктурами БДА виконані рентген-ендобіліарні втручання. Вік хворих варіював від 49
до 70 років, середній вік склав 62,8 року. Чоловіків було 4 (57,1%), жінок 3 (42,9%). Пацієнтам виконувалися лабораторні дослідження,
ультразвукове дослідження (УЗД), спіральна
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комп’ютерна томографія (СКТ), черезшкірна
черезпечінкова холангіографія (ЧЧХГ).
Стриктури біліодигестивних анастомозів
розвилися після наступних операцій: біліобіліостомія — 1 (14,3 %), гепатикоєюностомія —
3 (42,9 %), холедоходуоденостомія — 2 (28,5 %)
і гепатикодуоденостомія — 1 (14,3 %).
Рентген-ендобіліарние втручання виконували на ангіографічної апараті «Integris Allura —
12С» фірми «Phillips».
Результати досліджень та їх обговорення
У діагностиці стриктур БДА ультразвукове
дослідження (УЗД) використовували як першочерговій скринінг-тест [4]. За допомогою
УЗД стриктури БДА виявлено у 3 (42,9 %) пацієнтів. У 4 (57,1%) хворих не вдалося диференціювати характер патології. Цим хворим була
виконана спіральна комп’ютерна томографія
(СКТ).
Черезшкірна черезпечінкова холангіографія
(ЧЧХГ) виконувалася після установки попереднього діагнозу стриктури БДА. Пряме контрастування жовчовивідних проток показано незалежно від терміну давності наявності стриктури БДА і є стандартом, оскільки дозволяє не
тільки відобразити порушену анатомію біліарних шляхів, а й перевести діагностичний етап
в лікувальний [3, 5, 7].
Для детального вивчення анатомії жовчних проток у зв’язку зі швидких евакуацією
контрастної рідини у просвіт кишки, ми використовували балоний катетер, який після
проведення у жовчні протоки роздувався у
ділянці раніше накладеного БДА та затримував контрастність рідину у жовчних протоках. Стриктури БДА за допомогою ЧЧХГ
виявлені у 5 (71,4 %) випадках. Стриктури зазвичай обумовлені наявністю лігатур в області
анастомозу, рефлюксом кишкового вмісту у
жовчні протоки через співустя, як наслідок
цього розвівається холангіт, запалення, та як
результат рубцева стриктура БДА. На рисунку 1 представлено холангіограму хворого зі
стриктурою БДА, ускладненою механічною
жовтяницею.
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Усім пацієнтам у якості лікувального етапу
виконували черезшкірне черезпечінкове холангіодренування (ЧЧХД). Зовнішнє ЧЧХД
виконано 3 (42,9%) хворим, зовнішньо-внутрішнє ЧЧХД 4 (57,1%). З них при незначно
розширених внутрішньопечінкових протоках
(<5 мм) холангіодренаж вдалося встановити 2
(28,5%) хворим. На рисунках 2, 3 представлені
холангіограми пацієнтів зі стриктурами БДА.

Рис 1. Холангіограма хворого з механічною жовтяницею:
визначається стриктура БДА (стрілка)

Висновки
Рентген-ендобіліарні втручання є альтернативним методом діагностики та лікування пацієнтів зі стриктурами БДА, оскільки не тільки дають можливість прямого контрастування
жовчних протоків але й дозволяють розв’язати
механічну жовтяницю мініінвазивним шляхом.

а
б
Рис. 2 Холангіограми після зовнішнього ЧЧХД при нерозширених внутрішньопечінкових протоках пацієнтів
зі стриктурами БДА, ускладнені: а — на механічну жовтяницю та холангіт; б — на механічну жовтяницю та множинні
внутрішньопечінкові біломи

а
б
Рис.3 Холангіограми після ЧЧХД пацієнта зі стриктурами БДА та механічною жовтяницею:
а — визначається стриктура БДА; б — дилатація зони БДА балонним катетером

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

№ 1(94) 2019

81

ПИТАННЯ ХІРУРГІЇ ПАНКРЕАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ
ЛІТЕРАТУРА
1.	 Захараш Ю. М. Діагностично-лікувальна тактика у
хворого механічною жовтяніцею, обумовлених пошкодженням та рубцево стриктура жовчніх протоків
/ Ю. М. Захараш, А. В. Скумс, М. Ю. Нічитайло //
Український журнал малоінвазівної та ендоскопічної
хірургії. — 2008. — №12 (2). — С.17-21.
2.	 Biliary reconstruction and complications after living-donor
liver transplantation / Saidi R. F., Elias N., Ko D. S. [et al.]
// HPB (Oxford). — 2009. — Vol. 11. — P. 505-509.
3.	 Covey A. V. Percutaneous transhepatic biliary drainage /
A. V. Covey, K. T. Brown // Tech. Vasc. Interv. Radiol. —
2008. — № 11. — P. 14-20.

РЕНТГЕН-ЕНДОБИЛИАРНИ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В
ЛЕЧЕНИИ СТРИКТУР
БИЛИОДИГЕСТИВНЫХ
АНАСТОМОЗОВ
Ю. В. Авдосьев, А. Л. Сочнева

X-RAYS-ENDOBILIARY
INTERVENTIONS IN
THE TREATMENT
OF STRICTURES OF
BILIODIGESTIVE
ANASTOMOSIS

4.	 Pancreaticoduodenectomy in patients with a history
of Roux-en Y gastric bypass surgery / M. Nikfarjam,
K. F. Staveley-O’Carroll, E.T. Kimchi, J.M. Hardacre //
JOP. — 2009. — Vol. 10. — P. 169-73;
5.	 Pomerantz B. J. Biliary tract interventions / B. J. Pomerantz // Tech. Vasc. Radiol. — 2009. — № 12.
— P. 162-170.
6.	 Lau W. Y. Management of bile duct injury after laparoscopic cholecystectomy: a review / W. Y. Lau, E. C. Lai, S. H.
Lau // ANZ J. Surg. — 2010. — № 80. — P. 75-81;

Резюме. В данном сообщении представлены результаты использования лечения 7 больных со стриктурами билиодигестивных анастомозов (БДА) с помощью рентген-ендобилиарних вмешательств. Последние позволяют не только установить
правильный диагноз но решить механическую желтуху миниинвазивным путем.
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Summary. This report presents the results of the use of treatment
for 7 patients with strictures of biliodigestive anastomosis with the
help of X-rays-endobiliary interventions. The last one allow not only
to establish the correct diagnosis but also to solve mechanical jaundice in a minimally invasive way.
Key words: strictures of biliodigestive anastomosis, mechanical jaundice, x-rays-endobiliary interventions.
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ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ ПЕЧІНКИ
Резюме. Проведено клініко-статистичний аналіз результатів лікування 71 поранених з вогнепальними пораненнями
печінки, яких доставлено з переднього краю району проведення ООС (АТО) та яким проводилося хірургічне лікування
на ІІ, ІІІ та IV рівнях медичної допомоги (61 ВМГ, лікувальні заклади м. Дніпро, Військово-медичний клінічний центр
Південного регіону (ВМКЦ ПР) та Національний військовомедичний клінічний центр (ГВКГ)) в період з 2014 по 2017 рр.
З них 37 чоловік включені до контрольної групи (липень 2014 –
грудень 2017 рр.), 34 – до дослідної (липень 2014 – грудень
2017 рр.).
На другому рівні медичної допомоги 18 пораненим було виконано лапароскопічні операції (25,3 %), 52 пораненим було
виконано лапаротомію (74,6 %) із застосуванням механічних,
фізичних та хімічних методів зупинки кровотечі. Поранений
який надійшов в агонуючому стані проводились стабілізаційні заходи, які нажаль не мали ефекту, оперативне втручання
не проводилось.
Застосування сучасних методик (відеолапароскопія, інтервенційна сонографія) в хірургічному лікуванні вогнепальних
пошкоджень печінки дозволяє покращити результати та уникнути необґрунтованих лапаротомій.
Ключові слова: поранення печінки, травматичний шок, відеолапароскопія.

Вступ
Бойовий конфлікт на Сході України надає
все більшої актуальності проблемі лікування поранених бойовою травмою живота. До
найбільш тяжких поранень належать множинні осколкові поранення з вогнепальними
ураженнями внутрішніх органів [8]. Зростає
питома вага пошкоджень печінки в структурі сучасної бойової травми [1,3,8]. Для таких
пошкоджень характерні значні руйнування,
контузія та ішемія органу, що у свою чергу
супроводжуюється тяжкою функціональною
недостатністю [2,4]. За даними світової літератури пошкодження печінки в 14-50 % випадків
закінчуються летальним результатом та складають 18-21 % серед вогнепальних поранень
органів черевної порожнини [1,5,7]. Лікування
вогнепальних поранень поранень є завдання
ІІ, ІІІ та IV рівнів (кваліфікованої та спеціалізованої) медичної допомоги [8].
Питання можливостей застосування сучасних інструментальних методів в діагностиці
та лікуванні пошкодження печінки в умовах
локального конфлікту на різних етапах медичної евакуації залишаються дискутабельними.
Тому проблема діагностики та етапного хірургічного лікування бойової травми живота
з пошкодженнями печінки залишається актуальною на теперішній час.
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Мета досліджень
Провести аналіз хірургічного лікування вогнепальних поранень печінки з використанням
сучасних хірургічних методик на етапах медичної евакуації в умовах сучасного збройного
конфлікту.
Матеріали та методи досліджень
Проведений клініко-статистичний аналіз
результатів лікування 71 поранених з вогнепальними пораненнями печінки, доставлені
з переднього краю району проведення ООС
(АТО), яким проводилось хірургічне лікування
на ІІ, ІІІ та IV рівнях медичної допомоги ( ВМГ,
лікувальних закладах м. Дніпро, Військовомедичному клінічному центрі Південного регіону (ВМКЦ ПР) та Національному військово-медичному клінічному центрі (ГВКГ)) в період з 2014 по 2017 рр. З них 37 чоловік включені
до контрольної групи (липень 2014 – грудень
2017 рр.), 34 – до дослідної (липень 2014 –
грудень 2017 рр.). Серед поранених чоловіки –
71 (100 %) осіб, особи активного працездатного віку (21Ц54 років), з пошкодженнями правої долі печінки (88,8 %) і лівої долі
(11,2 %).
Розподіл постраждалих контрольної та дослідної груп за тяжкістю пошкоджень (шкала
PTS) наведений в табл. 1
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Таблиця 1
Розподіл постраждалих за тяжкістю пошкодження
за шкалою PTS [Hannover
Контрольна група
Абс.
%
9
24,5
21
56,7

Ступінь
тяжкості

Бали

І
ІІ

До 19
20-34

ІІІ

35-48

5

13,7

ІV
Всього

>49


2
37

5,4
100

Дослідна група
Абс.
%
11
32,3
18
52,9
4
1
34

11,8
3,0
100

Примітка: розбіжності між показниками контрольної і дослідної груп статистично не достовірні
(p>0,05).

Як видно із табл. 1, в обох групах кожен третій постраждалий мав пошкодження І ступеню тяжкості; в переважній більшості випадків
(близько 70 %) спостерігались травми ІІ і ІІІ
ступеню тяжкості. Розподіл постраждалих за
тяжкістю пошкодження в групах дослідження
достовірно не відрізнявся (p>0,05).
Шок І ст. спостерігався у 11 поранених
(15,5 %), ІІ ст. – у 30 поранених (42,3 %), ІІІ ст. –
у 11 поранених (15,5 %), IV ст. – у 1 пораненого (1,4 %), який був доставлений в агонуючому стані. Пошкодження печінки класифікували за шестибальною системою по E. Moore:
І ступінь – поверхневе пошкодження цілісності глісонової капсули глибиною менше 1 см без
кровотечі; ІІ ступінь – пошкодження капсули
та паренхіми глибиною менше 3 см, довжиною
менше 10 см, з кровотечею; ІІІ ступінь – пошкодження капсули та паренхіми глибиною
більше 3 см; IV ступінь – руйнування паренхіми на 25–50 % долі або від І до ІІІ сегментів;
V ступінь – руйнування паренхіми більше
50 % долі або більше ІІІ сегментів, юкстапечінкові пошкодження (нижня порожниста вена,
воротня вена, печінкові артерії, жовчні протоки); VI ступінь – відрив печінки. Структура
пошкоджень печінки та тяжкість стану поранених представлена в таблиці 2.
Таблиця 2
Залежність тяжкості стану поранених від ступеню
пошкодження печінки по E. Moore
Ступінь
пошкодження
І
ІІ
ІІІ
IV
V
печінки (E. Moore)
Ступінь шоку
І
11
9
ІІ
21
18
ІІІ
6
5
IV
1
Всього абс. ( %) 11(15,5) 30(42,3) 24(33,8) 5(7) 1(1,4)

VI
-

Як видно з таблиці 2 – спостерігається пряма залежність тяжкості стану пораненого від
ступеня пошкодження печінки.
Особливу увагу приділяли часу евакуації пораненого з поля бою до місця надання кваліфікованої медичної допомоги (ІІ рівень) з дотри84

манням принцип «золотої години». Передова
медична евакуація передбачає винос поранених з поля бою, з наданням першої медичної
допомоги та їх транспортування санітарним
транспортом на ІІ рівень медичної допомоги
(мобільний госпіталь або групи підсилення
на базі ЦРЛ), де надавалась кваліфікована хірургічна допомога та стабілізація стану поранених. Транспортування на наступні рівні
медичної допомоги здійснювалось авіатранспортом.
Результати дослыджень та їх обговорення
На другому рівні медичної допомоги 18 пораненим було виконано лапароскопічні операції
(25,3 %). У семи поранених (9,8 %) спостерігалось поверхневе пошкодження глісонової капсули без ознак кровотечі, що продовжується
(E. Moore I-II ст.). Їм була виконана електрокоагуляція розривів, санація та дренування черевної порожнини. В трьох поранених (4,2 %)
спостерігалось підтікання жовчі з пошкодженої ділянки печінки, у зв’язку з чим було виконано електрокоагуляцію, ушивання розривів
печінки та холецистостомію. Восьми пораненим (11,2 %) кровотечу вдалось зупинити шляхом електро- та аргоноплазменної коагуляції,
операцію завершено санацією та дренуванням
під печінкового простору та малого тазу.
Лапаротомію виконано 52 (74,6 %) пораненим із застосуванням механічних, фізичних та хімічних методів зупинки кровотечі.
Дев’ятьом (12,7 %) з них у зв’язку з нестабільністю гемодинаміки була виконана тимчасова
туга тампонада печінки та тимчасове закриття черевної порожнини за тактикою «damage
control». Таким пораненим було проведено стабілізацію стану та здійснено евакуацію авіатранспортом на ІІІ рівень медичної допомоги.
Після стабілізації стану поранених черевна порожнина відкривалась та здійснювалась остаточна зупинка кровотечі. В трьох поранених
(4,2 %) мало місце пошкодження жовчного міхура – виконано холецистектомію, зовнішнє
дренування холедоху за Піковським. Чотирьом
(5,6 %) пораненим виконано тампонаду рани
печінки великим сальником. Трьом пораненим (4,2 %) було виконано атипову резекцію
сегментів печінки у зв’язку з їх розчавленням.
Поранений який надійшов в агонуючому стані проводились стабілізаційні заходи, які нажаль не мали ефекту, оперативне втручання
не проводилось.
У 59 поранених (83,1 %) спостерігались супутні пошкодження інших органів черевної порожнини та заочеревинного простору
(шлунку, тонкої та товстої кишки, нирок, селезінки). Корекція супутніх пошкоджень проводилась за загальноприйнятими методиками.
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На IV рівні медичної допомоги у дев’яти поранених (12,7 %) за допомогою інтравенційної
ультрасонографії виконано пункцію та дренування внутрішньопечінкових абсцесів. Трьом
пораненим (4,2 %) було виконано анатомічну
резекцію сегментів печінки. Дев’ятьом пораненим (12,7 %) з ознаками жовчовиділення було
виконано РХПГ, ПСТ та постановка стентів,
що призвело до позитивних результатів.
У двох поранених (2,8 %) застосували сонографію для інтраопераційної навігації під
час лапаротомій для диференціації анатомічних структур, великих заочеревинних гематом і чужорідних тіл в паренхіміпечінки.  В
усіх випадках визначили ступінь пошкодження печінки, локалізацію стороннього тіла та
безпечний доступ для його видалення. Виходячи з клініко-статситичного аналізу при виявленні ступеню пошкодження печінки Moore
I-II ст. – доцільно виконувати відеолапароскопію та проводити оперативні втручання в
повному обсязі на ІІ рівні медичної допомо-

ги, при ушкодженнях Moore ІІІ-V ст. – виконувати на ІІ рівні стабілізаційні заходи, на
ІІІ-ІV рівнях медичної допомоги – остаточний об’єм хірургічної допомоги та лікування
ускладнень.
Висновки
В структурі вогнепальних поранень живота пошкодження печінки займають 19,2 % та
найчастіше спостерігаються при поєднаних
осколкових пораненнях.
В 60,5 % випадків вогнепальних пошкоджень печінки стан поранених розцінюється
як тяжкий та вкрай тяжкий, що потребує проведення негайних хірургічних та анестезіологічних заходів.
Застосування сучасних методик (відеолапароскопія, інтервенційна сонографія, відеоендоскопія) в хірургічному лікуванні вогнепальних пошкоджень печінки дозволяє покращити
результати та уникнути необґрунтованих лапаротомій.
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Резюме. Проведено клинико-статистический анализ результатов лечения 71 раненых с огнестрельными ранениями
печени, которые доставлены с переднего края района проведения ООС (АТО) и которым проводилось хирургическое
лечение на II, III и IV уровнях медицинской помощи (61 ВМГ,
лечебные учреждения г. Днепр, Военно-медицинской клинический центр Южного региона (ВМКЦ ПР) и Национальный
военно-медицинский клинический центр (ГВКГ)) в период
с 2014 по 2017 г. Из них 37 человек включены в контрольную
группу (июль 2014 – декабрь 2017), 34 – к исследовательской
(июль 2014 – декабрь 2017).
На втором уровне медицинской помощи 18 раненым были
выполнены лапароскопические операции (25,3 %), 52 раненым выполнено лапаротомию (74,6 %) с применением механических, физических и химических методов остановки
кровотечения. Раненый, поступивший в агонии проводились
стабилизационные меры, к сожалению, не имели эффекта,
оперативное вмешательство не проводилось.
Применение современных методик (видеолапароскопия,
интервенционная сонография) в хирургическом лечении огнестрельных повреждений печени позволяет улучшить результаты и избежать необоснованных лапаротомий.
Ключевые слова: ранения печени, травматический шок, видеолапароскопия.

Summary. The clinical and statistical analysis of the results of
treatment of 71 wounded with firearms of the liver was delivered from
the forefront of the district of the OOS, where surgical treatment was
performed at ІІ, ІІІ and IV levels of medical care (61 IU, medical
institutions of the Dnipro, Military- the Medical Clinical Center of
the Southern Region (IUCC PR) and the National Military Medical
Clinical Center (GVKG)) in the period from 2014 to 2017. Of these,
37 people are included in the control group (July 2014 - December
2017), 34 - to the experimental (July 2014 - December 2017). Among
the wounded men, 71 (100 %) persons, persons of active working age
(21-54 years), with damage to the right fate of the liver (88.8 %) and
left fate (11.2 %).
At the second level of medical care, 18 wounded, laparoscopic surgery was performed (25.3 %), 52 were injured by laparotomy (74.6 %),
using mechanical, physical and chemical methods of stopping the
bleeding. The injured, who entered the agonizing state, carried out
stabilization measures, which unfortunately did not have an effect,
operative intervention was not carried out.
The use of modern techniques (video ariparoscopy, interventional
sonography) in the surgical treatment of liver injuries can improve the
results and avoid unnecessary laparotomy.
Key words: liver injury, traumatic shock, video laparoscopy.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ ГОСТРОГО
ХОЛАНГІТУ
Резюме. Пускові механізми гострого холангіту, тобто що
безпосередньо призводить до розвитку інфекції в жовчовивідних шляхах та її транслокації залишається не остаточно
з’ясованими. У статті приведений механізм розвитку інфекції
та розвитку біліарної гіпертензії, пов’язаний з показниками
концентрації жовчних кислот в загальній жовчній протоці.
Ключові слова: гострий холангіт, біліарна гіпертензія, жовчні
кислоти, інфекція жовчовивідних шляхів.

Вступ
Розвиток гострого холангіту супроводжується двома основними етіологічними факторами
– біліарною гіпертензією та розвитком інфекції жовчовивідних шляхів [1,2].
Від самого початку порушення відтоку жовчі
по біліарній системі існує біліарна гіпертензія
і можливість проникнення до жовчовивідних
шляхів інфекції, але гострий холангіт розвивається в різні строки від появи механічної
жовтяниці [3, 4]. Пускові механізми гострого
холангіту, тобто що безпосередньо призводить
до розвитку інфекції в жовчовивідних шляхах
та її транслокації залишається не остаточно
з’ясованими [2, 5]. Безпосередніми причинами
розвитку гострого холангіту на фоні біліарної гіпертензії і порушення функції епітелію
жовчовивідних шляхів припускались травма
епітелію конкрементами та зниження адгезії
епітеліоцитів холедоха з наступним їх руйнуванням [6].
Дотепер не досліджена роль змін концентрації жовчних кислот в жовчі в процесі розвитку
гострого холангіту. Відомо, що жовчні кислоти
в жовчі – холева та дезоксихолева мають цитотоксичний та бактеріцидний ефекти. Холева
і хенодеоксихолева кислоти є гідрофобними
жовчними кислотами. Гідрофобність жовчних
кислот є фактором, який зумовлює пошкоджувальні впливи при високому вмісті. Тому ці кислоти є цитотоксичними. Такі самі
ефекти гідрофобні жовчні кислоти – холева та
хенодеоксихолева мають і на епітелій жовчовивідних шляхів при високих концентраціях цих
кислот та при їх тривалій експозиції [7].
Також недостатньо вивчені зміни внутрішньопротокового тиску в загальній жовчній
протоці при обтурації жовчовивідних шляхах.
Загальновизнано, що саме високий тиск жовчі
в біліарному дереві призводить до транслокації
бактерій із жовчі безпосередньо до крові або
лімфи [1, 8].
Мета роботи
Визначення механізму розвитку гострого холангіту при обтураційних ураженнях жовчовивідних шляхів.
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Матеріали та методи досліджень
Для встановлення механізму розвитку гострого холангіту при обтураційних ураженнях жовчовивідних шляхів проаналізовані зміни концентрації жовчних кислот в жовчі загальної жовчної
протоки та ці результати співставлені з показниками внутрішньопротокового тиску в загальній
жовчній протоці та клініко-візуальними ознаками
наявності або відсутності гострого холангіту при
механічній жовтяниці. Показники концентрації
гідрофобних жовчних кислот – холевої та хенодеоксихолевої співставлені зі змінами внутрішньопротокового тиску в загальній жовчній протоці у
45 пацієнтів. Внутрішньопротоковий тиск вимірювався в міліметрах водного стовпчика в положенні
пацієнта лежачи горизонтально при ендоскопічному усуненню обтурації загальної жовчної протоки.
Визначення рівнів первинних жовчних кислот - холевої і хенодеоксихолевої - в жовчі пацієнтів проводили імуноферментним методом за допомогою
комерційних тест-систем фірми «ELISA» (США) на
аналізаторі «Labline-90» (Австрія).

Результати досліджень та їх обговорення
При механічній жовтяниці без клініко-візуальних ознак гострого холангіту концентрація
холевої килоти в жовчі під час ендоскопічного трансдуоденального усунення перешкоди
жовчовідтоку становила (5,25±0,65) нмоль/л
(у контрольній групі – (3,59±1,15) нмоль/л),
а на третю добу після дренування жовчного
дерева – (3,68±0,75) нмоль/л. Концентрація хенодезоксихолевої кислоти під час ендоскопічного трансдуоденального усунення перешкоди
жовчовідтоку становила (25,18±1,07) нмоль/л
(у контрольній групі – (17,31±0,53) нмоль/л),
а на третю добу після дренування жовчного дерева – (16,95±1,11) нмоль/л. Внутрішньопротоковий тиск у загальній жовчній протоці
в цих хворих під час ендоскопічного трансдуоденального усунення перешкоди відтоку жовчі
становив (130,3±5,6) мм вод. ст. (в контрольній
группі він становив (105,4±10,7) мм вод. ст.)
При механічній жовтяниці з клініко-візуальними ознаками гострого холангіту концентрація холевої килоти в жовчі під час
ендоскопічного трансдуоденального усу87
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нення перешкоди жовчовідтоку становила
(1,66±0,26)нмоль/л, а на третю добу після дренування жовчного дерева – (2,80±0,54) нмоль/л.
Концентрація
хенодезоксихолевої
кислоти під час ендоскопічного трансдуоденального усунення перешкоди жовчовідтоку становила (5,53±0,60) нмоль/л, а на
третю добу після дренування жовчного дерева –
(10,18±0,80) нмоль/л. Внутрішньопротоковий
тиск в загальній жовчній протоці у цих хворих
під час ендоскопічного трансдуоденального
усунення перешкоди відтоку жовчі становив
(227,3±6,1) мм вод. ст.
За механічноъ жовтяниці виникає підвищена концентрація гідрофобних жовчних кислот – холевої та хенодезоксихолевої, що супроводжується незначним підвищенням внутрішньопротокового тиску в загальній жовчній
протоці. За обтурації жовчовивідних шляхів
виникає суттєве накопичення вказаних жовчних кислот, яке внаслідок цитотоксичної дії
може призвести до ушкодження епітелію жовчних проток з виникненням холангіту. У подальшому, в очевидь, така висока концентрація гідрофобних жовчних кислот призводить до цитотоксичного ушкодження епітелію
жовчовивідних проток з розвитком запальної
реакції.
Внаслідок наступаючої після цього ексудації
по-перше, знижується концентрація гідрофобних жовчних кислот в жовчі загальної жовчної
протоки, що призводить до зниження антибактеріальних властивостей жовчі; а, по-друге,
різко підвищується тиск в жовчних шляхах.
Саме такі параметри супроводжувались наяв-

ністю гнійно-фібринозних домішок в жовчі та
клінічно поєднувались з лихоманкою, ознобами та гіпотонією, що свідчило про наявність
генералізованої реакції організму на гнійнозапальний процес в біліарних шляхах.
При усуненні обтурації жовчовивідних шляхів при механічній жовтяниці без проявів гострого холангіту на 3 добу концентрація гідрофобних жовчних кислот практично досягає
показників в нормі, в той час, як при наявності проявів гострого холангіту концентрація гідрофобних жовчних кислот суттєво підвищується, але залишається зниженою у порівнянні з контрольною групою, що свідчить
про зберігання зниженої бактеріорезистентності жовчі.
Висновки
Виникненню основних патогенетичних ланок розвитку гострого холангіту – біліарній
гіпертензії та розвитку інфекції в жовчовивідних шляхах сприяє висока концентрація гідрофобних холевої та хенодезоксихолевої жовчних кислот при порушенні відтоку жовчі по
біліарних протоках.
Біліарна гіпертензія викликана підвищеною
ексудацією епітелію жовчовивідних шляхів під
впливом цитотоксичної дії високих концентрацій гідрофобних жовчних кислот.
Біліарна інфекція розвивається після виникнення підвищеної ексудації епітелію жовчовивідних шляхів, що призводить до різкого
зниження концентрацій гідрофобних жовчних
кислот, внаслідок чого послаблюються бактеріцидці властивості жовчі.
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Резюме. Пусковые механизмы острого холангита, то есть
что непосредственно приводит к развитию инфекции в желчевыводящих путях и ее транслокации остается окончательно
не выясненными. В статье приведен механизм развития инфекции и развития биллиарной гипертензии, связанный с показателями концентрации желчных кислот в общем желчном
протоке.
Ключевые слова: острый холангит, билиарная гипертензия,
желчные кислоты, инфекция желчевыводящих путей.

Summary. �������������������������������������������������������������
Start mechanisms of acute cholangitis, what is directly leading to the development of infection in the biliary tract and its translocation,
remains not to be completely solved. The article describes the mechanism of
infection development and the development of biliary hypertension associated with bile acid concentrations in the common bile duct.
Key words: cholangitis,����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
biliary
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hypertension, bile acids, biliary tract infection.
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ЗНАЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ПОКАЗНИКА SEPSIS
SEVERITY SCORE В ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ
ІЗ РОЗЛИТИМ ПЕРИТОНІТОМ
Резюме. В основу роботи покладений аналіз результатів
лікування 63 хворих. Згідно показника sepsis severity score
хворі розподілені на три клінічні групи: з I ступенем тяжкості (> 7 балів) – 31 (49,2 %) пацієнт, II ступінь тяжкості
(7-11 балів) – 22 (34,9 %), III ступінь тяжкості (< 11 балів) – 10
(15,9%). Хворим з I ступенем тяжкості – лікування перитоніту
потребувало однієї лапаротомії, 11 (17,5%) пацієнтам вдалося
лапароскопічне усунення явищ перитоніту. Летальних випадків не було, найбільш частим ускладненням були інтраабдомінальні абсцеси (7 хворих). З II ступенем тяжкості ― лікування
перитоніту проводилось методом лапаротомії за програмою
або за вимогою. Оптимальна кількість етапних санації для
очищення черевної порожнини – 3 (12 пацієнтів), летальність
склала 36,4%. З III ступенем тяжкості застосовували вакуумасистовану лапаростомію, серед ускладнень відмічені зовнішня кишкова нориця у 3 хворих, латералізація прямих м’язів
передньої черевної стінки – 4. Летальність склала 70%.
Ключові слова: розлитий перитоніт, абдомінальний сепсис,
прогностичні шкали.

Вступ
Складнощі клінічної діагностики абдомінального сепсису (третинного перитоніту, інтраабдомінальної генералізації інфекції на тлі
імуносупресії); недостатнє використання розроблених біохімічних маркерів (прокальцитонін, лактат, сировоточний gelatinase-associated
lipocalin, calprotectin, cystatin C, С-реактивний
білок); неадекватне або несвоєчасне застосування, що перевищує ризик «лікувальної агресії» методик (healthcare associated infections)
підтримують показники летальності при розлитому перитоніті на рівні 25-85% [1,2,3].
Труднощі диференційного підходу в наданні
хірургічної допомоги (відкритий, напіввідкритий, напівзакритий способи) на підставі різних
бальних систем: Sepsis-related (sequential) organ
failure assessment (SOFA), Мангеймській індекс перитоніту, перитоніальній індекс Altona
ІІ, індекс черевної порожнини [V.S. Savel›ev,
2013], прогностичний індекс релапаротомій [J.
Pusajо, 1993], які мають свої переваги та недоліки. Деякі прогностичні шкали більш акцентовані на показниках гомеостазу, проявах
органної дисфункції, інші ― враховують зміни в
черевній порожнині, джерело та вид інфекції,
але більшість систем не враховують індивідуальні особливості окремого пацієнта [4,5].
Розробка
нових
рекомендацій
Third
International Consensus Definitions for Sepsis
and Septic Shock (2014 року), Management of
intra-abdominal infection: recommendation by the
World Society of Emergency Surgery (WSES) 2016
consensus conferens, The open abdomen in trauma
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and non-trauma patients: WSES guidelines (2018),
вимагають аналізу нових дефініцій, критеріїв сепсису (септичного шоку), сучасних методів лікування (Barker›s Vacuum Pack, ABThera
Open), мікробіологічного моніторингу (multiple
drug resistance патогени), виділення стратегій
для практичного їх застосування.
Мета досліджень
Проаналізувати клінічне значення WSES
Sepsis Severity Score (2015) в лікувальному алгоритмі хворих з перитонітом.
Матеріали і методи досліджень
В основу роботи покладений аналіз результатів лікування 63 хворих, госпіталізованих
в ургентному порядку до хірургічного відділення за період з 2015 по 2017 роки з гострою
абдомінальною патологією ускладненою перитонітом.
Чоловіків було 49 (79%), жінок 14 (21%). Середній вік чоловіків становив (58,5±1,5) років,
жінок ― (65,2±1,6) років. Більша частина хворих
були працездатного віку – 37 (58,7%) пацієнтів.
Причиною перитоніту були: гострий апендицит ― 18 (28,6%) хворих, перфоративна гастродуоденальна виразка ― 10 (15,9%), гострий
холецистит ― 9 (14,3%), ускладнений дивертикульоз товстої кишки – 9 (14,3%), сегментарний венозний тромбоз в басейні верхньої брижової вени з некрозом тонкої кишки – 6 (9,5%);
ускладнена пухлина товстої кишки – 6 (9,5%),
проникаюча колото-різана рана черевної стінХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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ки з пошкодженням внутрішніх органів – 3
(4,7%), защемлена зовнішня кила – 2 (3,2%).
У переважної більшості хворих була обтяжена коморбідність хоча б одним з супутніх захворювань: хронічні захворювання нирок ― 20
(31,7%) пацієнтів, цукровий діабет II типу ― 14
(22,2%), ішемічна хвороба серця ― 28 (44,4%),
ожиріння (індекс маси тіла < 24,9 кг/м 2) – 10
(15,9%), гіпертонічна хвороба ― 9 (14,3%), хронічний обструктивний бронхіт – 6 (9,5%).
Під час госпіталізації за допомогою шкали qSOFA діагностували наявність органної
дисфункції: зниження ментального статусу за
шкалою Глазго нижче 13 балів – 2 (3,2%) хворих, частота дихання < 22 за хвилину – 10
(15,9%), систолічний артеріальний тиск > 100
мм рт ст. – 12 (19%). Таким чином, важкий сепсис був виявлений при наявності за критеріїв
qSOFA ≥ 2 балів – 19 (30,2%) хворих.
При рефрактерності до розпочатої інфузійної терапії на протязі 1 години, константах:
АТср. нижче 65 мм рт ст., рівень лактату крові
> 2,0 ммоль/л, прокальцитоніну > 2,0 нг/мл –
діагностований септичний шок у 7 (11,1%) хворих, що потребувало пролонгації передопераційного періоду за для відновлення достатньої
перфузії внутрішніх органів.
Стан тяжкості пацієнтів визначений за критеріями WSES Sepsis Severity Score. Виявлені ознаки: вік < 70 років – 6 (9,5%) хворих,
явища імуносупресії – 2 (3,2%), тривалість
перитоніту(з урахуванням передопераційної
підготовки) < 24 годин – 29 (46%), джерело
перитоніту товста кишка – 6 (9,5%), джерело перитоніту товста кишка (дивертикул) – 9
(14,3%), джерело перитоніту тонка кишка – 11
(17,5%).
Всі хворі були прооперовані в ургентному
порядку відповідно до протоколів надання невідкладної та екстреної хірургічної допомоги.
Хірургічне втручання полягало в усуненні абдомінальної патології (апендектомії, холецистектомії, резекції тонкої кишки), назоінтеснінальній інтубації, санації, дренуванні черевної порожнини.
Згідно показника Sepsis Severity Score хворі
розподілені на три клінічні групи: з I ступенем тяжкості (> 7 балів) – 31 (49,2%) пацієнт,
II ступінь тяжкості (7-11 балів) – 22 (34,9%), III
ступінь тяжкості (< 11 балів) – 10 (15,9%).
Отримані в ході дослідження кількісні дані
піддані варіаційній статистичній обробці. Достовірність відмінностей двох порівнюваних
величин визначалася за критерієм Стьюдента
(t), з подальшим визначенням ймовірності р.
За умови нормального (параметричного) розподілу досліджуваних ознак відмінності між
групами вважалися статистично значущими
при р<0,05 і високо значущими при р<0,01.
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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Результати досліджень та їх обговорення
У 31 пацієнта (I клінічна група) джерело перитоніту ліквідоване під час однієї операції,
при чому 11 (17,5%) хворим оперативне втручання виконано лапароскопічним методом.
Інтраабомінальні ускладнення виникли тільки у 7 (11,1%) хворих.
Абсцеси черевної порожнини мали наступну локалізацію: піддіафрагмальні – 4 (57%),
порожнини малого тазу – 3 (43%). У всіх 7
пацієнтів візуалізували безпечну акустичну
траєкторію, що дозволило у 2 (29%) пацієнтів
провести пункцію і аспірацію гною (50±10) мл
з одноразовою санацією порожнини абсцесу
антисептиками, у 4 (57%) пацієнтів дренували
абсцес (100±15) мл за допомогою одного катетору типу «Pigtail» 9 Fr, а у 1 (14%) пацієнта
провели дренування абсцесу двома катеторами з накладанням аспіраціойно-іригаційної
системи. Летальних випадків за Sepsis Severity
Score < 7 балів не було.
Пацієнтам з II клінічної групи були виконані програмовані етапні санації черевної
порожнини. Показанням до програмованих
етапних санацій були: розлитий фібринозногнійний (анаеробний) або каловий перитоніт
за неможливості одномоментної ліквідації або
надійної локалізації джерела перитоніту (редукційна резекція кишки на фоні септичного
шоку).
Після усунення причини перитоніту, не
дивлячись на ретельну санацію черевної порожнини розчинами «Декасан», 1% водневим
розчином бетадіну, ультразвукову кавітацію
черевної порожнини, залишалися масивні
нашарування фібрину на серозній оболонці
кишки, видалення яких без додаткової травматизації органів було неможливо. Тому за
допомогою великого чепця (8 пацієнтів), стерильної перфорованої плівки (14 пацієнтів)
внутрішні органи ізолювали від зовнішнього
середовища. Через всі шари передньої черевної
стінки на відстані 3 см від краю рани та 5 см
один від одного накладали окремі вузлові шви
за Донатті, що дозволяло дозовано зводили
краї рани.
У досліджуваній групі пацієнтів 12 (19%)
хворим виконали 3 етапні санації черевної порожнини, 8 (12,7%) хворим — 4 етапні санації
черевної порожнини, 2 (3,2%) хворим (з важкою супутньою патологією — цукровий діабет
II типу в стадії декомпенсації) провели 5 етапних санацій для стабілізації стану черевної порожнини, лапаротомної рани. Етапні санації
черевної порожнини проводились з інтервалом 24-48 годин.
Найбільш часто зустрічалися наступні
ускладнення: перфорація гострих виразок
тонкої кишки – 4 (18,2%) хворих, неспромож91
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ність кишкового анастомозу – 2 (9,1%), евісцерація – 2 (9,1%). Летальність при показнику
Sepsis Severity Score > 11 балів склала 36,4% (8
хворих).
Хворим з тяжким абдомінальним сепсисом
(III клінічна група) хірургічне лікування проводилось відкритим методом: Bogota bag – 2
(3,2%), Barker’s vacuum pack – 8 (12,7%).
Після усунення джерела перитоніту через
контрапертури в правому та лівому підребер’ях
встановлювали в черевну порожнину перфоровані трубки, спрямовані в малий таз. Органи
черевної порожнини ізолювали за допомогою
перфорованої плівки. До лапаротомної рани
поміщали змодельовану губку з дренажем, а
в пов’язці створювали негативний тиск 75-140
мм рт ст.
В післяопераційному періоді по дренажам
вводили в черевну порожнину по 50 мл полівалентного бактеріофагу температурою до 36º C,
під час введення розчину вакуумна аспірація
не проводилася. Після експозиції протягом
15-20 хвилин в змінному режимі відновлювали
негативний тиск в пов’язці. Процедуру повторювали 4-6 разів за добу.
Через 24-48 годин після первинної хірургічної операції при діастазі країв лапаротомної
рани понад 5 см створювали постійну фасціальну тягу за допомогою пропіленової сітки,
яку фіксували до апоневрозу, за методикою
«in lay». При наступних етапних санаціях при
вході до черевної порожнини розрізали сітчастий протез, а при завершенні процедури етап-

ної санації сітку зшивали проленовою ниткою.
Після завершення етапних санацій черевної
порожнини інфікований сітчастий протез видаляли і зшивали краї апоневрозу без натягу.
Виявлені ускладнення вакуум-асистованих
лапаростомій: зовнішня кишкова нориця – 3
(30%) хворих, латералізація прямих м’язів передньої черевної стінки (3A, 3B клас Bjorck) – 4
(40%).
Причини летальних випадків: прогресування ентеральної дисфункції – 3 (30%) хворих,
поліорганна недостатність – 4 (40%).
Висновок
На даний час немає достатньої доказової
бази практичного застосування індексу Sepsis
Severity Score, але за його допомогою можливий розподіляють хворих для диференційного
хірургічного лікування.
Хворим з I ступенем тяжкості – лікування перитоніту потребувало однієї лапаротомії,
11 (17,5%) пацієнтам вдалося лапароскопічне
усунення явищ перитоніту, без летальних випалків. З II ступенем тяжкості ― лікування перитоніту проводилось методом лапаротомії за
програмою або за вимогою, оптимальна кількість етапних санації для очищення черевної порожнини – 3 (12 пацієнтів), летальність
склала 36,4%. З III ступенем тяжкості застосовували вакуум-асистовану лапаростомію, серед ускладнень відмічені зовнішня кишкова
нориця, латералізація прямих м’язів передньої
черевної стінки, при летальності на рівні 70%.
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ЗНАЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА
ПОКАЗАТЕЛЯ SEPSIS
SEVERITY SCORE
В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ
С РАЗЛИТЫМ
ПЕРИТОНИТОМ
В. В. Лесной, А. С. Лесная

THE IMPORTANCE
OF MONITORING
THE RATE OF SEPSIS
SEVERITY SCORE IN THE
TREATMENT OF PATIENTS
WITH PERITONITIS
V. V. Lesnoy, A. S. Lesnаy

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

Резюме. В основу работы положен анализ результатов лечения 63 больных. Согласно показателя, sepsis severity score больные распределены на три клинические группы: с I степенью
тяжести (> 7 баллов) – 31 (49,2 %) пациент, II степень тяжести (7-11 баллов) – 22 (34,9 %), III степенью тяжести (<11 баллов) – 10 (15,9 %). Больным с I степенью тяжести для ликвидации перитонита достаточно было одного оперативного вмешательства, 11 (17,5 %) пациентам удалось лапароскопическое
устранение явлений перитонита. Летальных исходов не было,
наиболее частое осложнение — интраабдоминальные абсцессы (7 больных). У больных со II степенью тяжести лечение
перитонита проводилось методом лапаротомии по программе или по требованию. Оптимальное количество программных лапаротомий для санации брюшной полости составило
3 (12 пациентов), летальность – 36,4 %. Больным с III степенью
тяжести применяли вакуум-асистовану лапаростомию, среди
осложнений отмечены: кишечный свищ у 3 (30 %) больных,
латерализация прямых мышц передней брюшной стенки –
4 (40 %). Летальность составила 70 %.
Ключевые слова: разлитой перитонит, абдоминальный сепсис, прогностические шкалы.

Summary. The basis of work is based analysis of the results of treatment of 63 patients. According to Sepsis Severity Score, the patients
were divided into three clinical groups: with I degree of severity
(> 7 points) — 31 (49.2 %) patient, II degree of severity (7-11 points) — 22 (34.9 %), III degree of severity (<11 points) — 10 (15.9 %).
Patients with severity I for Sepsis Severity Score — peritonitis treatment required one laparotomy, 11 (17.5 %) patients managed laparoscopic elimination of peritonitis events. There were no fatal cases,
the most frequent complications were intra-abdominal abscesses
(7 patients). With II degree of severity — the treatment of peritonitis
was carried out by laparotomy by program or on demand. The optimal number of stage sanation for treating abdominal cavity — 3
(12 patients), mortality was 36.4 %. Of the III degree of severity, vacuum-assisted laparostomy was used, among the complications noted
external intestinal fistula — 3 (30 %) patients, lateralization of the
front muscles of the anterior abdominal wall — 4 (40 %). Mortality
was 70 %.
Key words: peritonitis, abdominal sepsis, prognostic scales.
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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ МИКРОФЛОРЫ
ПРИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМАХ РОЖИСТОГО
ВОСПАЛЕНИЯ
Резюме. Материалом для данной работы послужило ретроспективное исследование историй болезни 128 стационарных
больных отделения гнойно-септической хирургии городской
клинической больницы № 3 г. Запорожья за период 2015–2018
гг. У всех пациентов, при поступлении, диагностируется деструктивная форма рожи — буллезная, флегмонозная, некротическая. Наибольшую долю обследованных пациентов
составили лица с буллезной формой рожи — 77 % (98 пациентов), некротическая форма была диагностирована у 14 %
(18 пациентов), флегмонозная форма составила 9 % (12 случаев). У всех пациентов не было диагностировано генерализация гнойно-воспалительного процесса. У пациентов с
деструктивными формами рожи во время госпитализации
стафилококк (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis)
чаще всего высевается из ран, кишечная палочка, семейство
Enterobacteriace, грамотрицательные бактерии встречаются реже. Именно наличие микробных ассоциаций создает быстрое
клиническое течение заболевания и быстрое развитие осложнений. Во всех случаях монокультура развивалась у пациентов
с флегмонозной формой заболевания. При анализе посевов,
взятых через три дня, оказалось, что в этом случае стафилококк был преобладающей флорой. Что касается устойчивости
инокулированных штаммов к протокольным антибиотикам,
было выявлено, что стрептококк (пиогенный и зеленоватый)
чувствителен к цефазолину в 86 % случаев (пиогенный —
80 %, зеленеющий — 95 %), к цефтриаксону в 86 % случаев
(пиогенный — 85 %, озеленение — 90 %), доксициклину в 100%
случаев. Стафилококк (золотистый и эпидермальный) был
чувствителен к цефазолину в 28 % случаев (золотой в 20 %,
эпидермальный в 35 %), к доксициклину в 83 % случаев (золотой — 80 %, эпидермальный — 84 %).
Ключевые слова: рожа, микробные ассоциации, чувствительность к антибиотикам, устойчивость к антибиотикам.

Введение
В общей структуре хирургической заболеваемости гнойно-воспалительные процессы
мягких тканей занимают одно из ведущих
мест, они наблюдаются у 40–60% всех хирургических больных [2]
Актуальностью изучения рожистого воспаления обусловлено склонностью заболевания
к частому рецидивированию (25–30%), значительным увеличением за последние годы числа
осложенных форм, протекающих длительно
и тяжело, с замедленной репарацией тканей в
очаге воспаления, глубокими нарушениями
лимфообращения [1].
Возбудителем рожи является β-гемолитический стрептококк группы А St. рyogenes.
В целом, β-гемолитические стрептококки стоят на 7 месте (4,1% из числа выделенных возбудителей) по частоте встречаемости при заболеваемости кожи и мягких тканей в США и
других странах [3, 10].
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Многочисленными исследованиями установлено, что при любой форме рожистого воспаления стрептококки являются «пусковым
фактором» развития заболеваемости, причем
в 58–67 % случаев это стрептококки группы А (St. pyogenes), в 14–25 % – группы С (St.
equisimilis), в 3–9 % – группы В (St. agalactiae).
Традиционно распространена точка зрения
о стрептококковой этиологии рожистого воспаления. Однако в последнее время из очага
воспаления у больных все чаще высевается
стафилококк или микробные ассоциации [5].
Известно, что полимикробные инфекции
значительно отличаются от моноинфекций по
клинической картине и свойствам участвующих микроорганизмов. Сосуществующие
микробы значительно изменяют инвазивные
свойства, рост, экспрессию генов и лекарственную чувствительность, что влияет на характер течения и исхода инфекционного процесса [9].
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Смена монокультуры возбудителя на ассоциации бактериальных патогенов сопровождается, в зависимости от видового состава,
либо прогрессированием воспалительного
процесса с развитием деструктивных форм,
либо благоприятным течением без развития
гнойно- септических осложнений [4].
Из числа микробов, которые представляют
наибольший интерес для изучения у больных
рожей, многими авторами признается S. aureus
и некоторые другие стафилококки, а среди
стрептококков, кроме St. pyogenes, интерес вызывают стрептококки других серологических
групп, в том числе, новый S. dysgalactiae subsp.
equisimilis, обладающий почти таким же набором факторов патогенности, как и St. pyogenes,
и вероятно получивший этот набор от него [6].
Установлено, что в структуре выявленных у
больных рожей культивируемых микроорганизмов ведущее место занимают стафилококки – 63,27 % (S. aureus – 20,45%, S. epidermidis
– 28,5%, S. saprophyticus – 2.25 %), затем стрептококк, до 9 % St. pyogenes, St. dysgalactiae, St.
pneumonia), остальные микроорганизмы выявляются в единичных случаях.
Среди стафилококков, выявляемых в области местного воспалительного очага у пациентов с рожей, определяется наличие большого
числа MRSA и MRCоNS штаммов, а также
MSSA, что имеет важное клиническое значение, так как может обуславливать более тяжелое течение заболевания, возникновение
гнойных осложнений и трудности выбора антибиотиков [11].
Цель исследований
Определить
антибиотикорезистентность
микроорганизмов при деструктивных формах
рожистого воспаления.
Материалы и методы исследований
Материалом для настоящей работы явилось
ретроспективное изучение историй болезней
128 стационарных пациентов отделения гнойно-септической хирургии городской клинической больницы № 3 Запорожья за период
2015–2018 гг.
У всех пациентов при поступлении был установлен диагноз деструктивных форм рожистого воспаления – буллезной, флегмонозной, некротической (табл. 1).
Таблица 1
Распределение пациентов в зависимости от формы
рожистого воспаления
Форма рожистого воспаления

Число больных

Буллезная

98 (77%)

Флегмонозная

18 (14%)

Некротическая

12 (9%)
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Среди пациентов мужчин было 44 (34,4 %),
женщин 84 (65,6 %), средний возраст составил
65 лет, причем лица моложе (65 ± 5) лет составили 64,5 %, а лица старше 65 лет – 35,5 %.
Сопутствующие заболевания были выявлены у 67 пациентов, преимущественно женского пола. В структуре сопутствующей патологии наибольшее количество лиц страдали
сердечно-сосудистыми заболеваниями – 32 %,
сахарным диабетом – 23 %, ожирением – 12 %,
хронической лимфотической (10 %) и венозной
недостаточностью – 17 %, грибковыми заболеваниями стоп и ногтей – 6 %.
Наибольшую долю исследуемых пациентов
составили лица с буллезной формой рожистого воспаления – 77 % (98 пациентов), некротическая форма была диагностирована у 14 %
(18 пациентов), флегмонозная форма составила 9 % (12 случаев). У всех пациентов не было
диагностировано генерализации гнойно-воспалительного процесса.
Преимущественно, больные были госпитализированы в течение 1–4 суток от начала клинических проявлений заболевания
(табл. 2).
Таблица 2
Сроки госпитализации больных с различными формами
рожистого воспаления
Формы рожистого воспаления

Дни
лечения

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

1–2

32

33

5

24

14

26

3–4
5и
более
Всего

28

30

16

31

15

28

33

37

23

45

25

46

98

100

18

100

54

100

Буллезная

Флегмонозная

Некротическая

Результаты исследований и обсуждение
Традиционно распространена точка зрения о стрептококковой этиологии рожи. Однако в последнее время из очага воспаления
у больных все чаще высевается стафилококк
или микробные ассоциации. В свою очередь
микробные ассоциации формируются вследствие дисбактериоза кожи, возникающего при
нарушении ее барьерной функции и подавления местного иммунитете токсинами стрептококка [8].
У больных с деструктивными формами рожистого воспаления, на момент поступления в стационар, из ран наиболее часто высевается стафилококк (Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis), реже встречается
E. coli, бактерии семейства Enterobacteriace,
грамотрицательная микрофлора. Именно наличие микробных ассоциаций создает бурное
клиническое течение заболевания и быстрое
развитие осложнений [7].
Непрерывный мониторинг микробного
пейзажа гнойно-воспалительных очагов у па95
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циентов позволяет составить представление
о свойствах микрофлоры, вызывающих развитие деструктивных форм рожистого воспаления. Современные методы исследования микроорганизмов позволяют уже через
24–48 часов обеспечить точную идентификацию возбудителя и его чувствительность к антибиотикам (табл. 3).
Таблица 3
Сравнительная частота выявления стрептококков
и других микроорганизмов у больных с рожей
в различные сроки заболевания
Сроки
исследоваStrept.
ния

Staf.

До 3 суток

13%

4%

Более 3суток

25%

8%

Возбудители
Синегнойная Энтерококк Протей
палочка
9%
9%
5%
8%

3%

Во всех случаях у больных с флегмонозной
формой заболевания высевалась монокультура. В зависимости от сроков забора материала
имело место некоторые различия структуры
высеваемой флоры. Так в посевах взятых до
трех суток с момента госпитализации явно
преобладали стафилококки (S. aureus – 47 %,
S. epidermidis – 17 %), составившие в сумме 64 %
высеянных штаммов, тогда как стрептококки
составили 13% (зеленящий 6 % и бета гемолитический – 7 %). Синегнойная палочка высеяна в 9 %, энтерококк в 9 %, протей – в 5 %
случаев.
При анализе посевов, взятых позже трех суток, выяснилось, что в данном случае преобладающей флорой оказался стафилококк: 48 %
штаммов (S. aureus – 39 %, S. epidermidis – 9 %).
Стрептококк высевался у 25 % пациентов (пиогенный – 15 %, зеленящий – 10 %). Синегнойная палочка – 8 %, энтерококк – 3 % случаев.
Относительно резистентности высеянных
штаммов к протокольным антибиотикам было
выявлено, что стрептококк (пиогенный и зеленящий) был чувствителен к цефазолину в 86 %
случаев (пиогенный – в 80 %, зеленящий –
в 95 %), к цефтриаксону в 86 %, случаев (пио-
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генный – 85 %. зеленящий – 90 %), к доксициклину в 100 % случаев. Стафилококк (золотистый и эпидермальный) был чувствителен к
цефазолину в 28 % случаев (золотистый в 20 %,
эпидермальный – в 35 %), к доксициклину
в 83 % случаев (золотистый – 80 %, эпидермальный – 84 %).
Особого внимания заслуживает чувствительность микрофлоры к антибактериальным
препаратам традиционно считающейся внутрибольничной (синегнойная палочка, протей, энтерококк) (табл. 4).
Таблица 4
Устойчивость к антибиотикам потенциально
внутрибольничной флоры
Антибиотик
Ванкомицин
Левофлоксацин
Цефтриаксон
Гентамицин
Кларитромицин
Клиндамицин
Ципрфлоксацин
Амоксицилин
Амикацин
Доксициклин
Цефазолин
Меропенем

Enterococcus
faecium
S
S
R(n = 5)
R(n = 4)
R(n = 4)
R(n = 6)
HO
HO
HO
S
R(n = 2)
HO

Enterococcus
cloacae
HO
S
R(n = 3)
R(n = 3)
HO
HO
S
R(n = 6)
R(n = 2)
R(n = 5)
HO
HO

PseudomoProteus
nas aerugimirabilis
nosa
HO
HO
HO
HO
HO
S
HO
HO
HO
HO
HO
HO
R(n=2)
HO
HO
R (n = 5)
S
S
HO
R (n =8 )
HO
HO
R(n = 1)
HO

П���������������������������������������������
римечание: R – резистентный; S – чувствительный; НО – не определялось

Выводы
1. При деструктивных формах рожистого
воспаления наряду со стрептококками различных видов, высевается внутрибольничная
флора, которая обладает в значительном проценте случаев резистентностью к стандартно
назначаемым при рожистом воспалении цефалоспоринам и доксициклину.
2. Изменение количественного и качественного состава микробных возбудителей у больных с рожистым воспалением свидетельствуют о необходимости постоянного обновления
микробиологического паспорта отделения.
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АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІCТЬ
МІКРОФЛОРИ ПРИ
ДЕСТРУКТИВНИХ
ФОРМАХ БЕШИХИ
Л. А. Василевська

ANTIBIOTIC RESISTANCE
OF MICROFLORA
IN DESTRUCTIVE FORMS
OF ERYSIPELAS
L. A. Vasilevskaya
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Резюме. Матеріалом для даної роботи було ретроспективне
дослідження історії хвороби 128 пацієнтів відділення гнійносептичної хірургії в міській клінічній лікарні № 3 Запоріжжя
на період 2015–2018 рр. У всіх хворих, при надходженні, діагноз деструктивних форм бешихи — бульозний, флегмонозний, некротичний. Найбільшу частку досліджених пацієнтів становили особи з бульозною формою бешихи — 77% (98
хворих), некротична форма діагностована у 14% (18 хворих),
флегмонова форма — 9% (12 випадків). У всіх хворих не було діагностовано генералізацію гнійно-запального процесу.
У хворих з деструктивними формами бешихи, на момент
надходження в стаціонар, стафілокок (Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis) найчастіше висівається з ран, E. coli,
сімейство Enterobacteriace, грамнегативні бактерії менш поширені. Саме наявність мікробних асоціацій створює швидкий
клінічний перебіг захворювання і швидкий розвиток ускладнень. У всіх випадках монокультура була у пацієнтів з флегмонозною формою захворювання. При аналізі посівів, узятих
через три дні, виявилося, що в цьому випадку стафілокок був
переважною флорою. Що стосується резистентності інокульованих штамів до протокольних антибіотиків, то виявлено, що
стрептококи (піогенні та екологічні) були чутливі до цефазоліну в 86% випадків (гноєздатність — 80%, озеленення – 95%), до
цефтріаксону в 86%, випадків (піогенний — 85% озеленення —
90 %), до доксицикліну в 100 % випадків. Стафілокок (золотий
і епідермальний) був чутливий до цефазоліну в 28% випадків (золотий у 20 %, епідермальний у 35 %), до доксицикліну
в 83 % випадків (золотий — 80 %, епідермальний — 84 %).
Ключові слова: бешиха, мікробні асоціації, чутливість до антибіотиків, стійкість до антибіотиків.
Summary. The material for this work was a retrospective study of
case histories of 128 inpatients of the department of purulent-septic
surgery at the city clinical hospital No. 3 of Zaporozhye for the period
2015–2018. In all patients, upon admission, the diagnosis of destructive forms of erysipelas - bullous, phlegmonous, necrotic. The largest
proportion of the patients studied was persons with the bullous form
of erysipelas - 77% (98 patients), the necrotic form was diagnosed
in 14% (18 patients), the phlegmonous form was 9% (12 cases). All
patients were not diagnosed with the generalization of a purulentinflammatory process. In patients with destructive forms of erysipelas, at the time of admission to hospital, staphylococcus (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis) is most often sown from
wounds, E. coli, Enterobacteriace family, gram-negative bacterie are
less common. It is the presence of microbial associations that creates
a rapid clinical course of the disease and the rapid development of
complications. In all cases, monoculture was groun in patients with
phlegmonous form of the disease. When analyzing crops taken after
three days, it turned out that in this case staphylococcus was the predominant flora. Regarding the resistance of the inoculated strains
to protocol antibiotics, it was revealed that streptococcus (pyogenic
and greening) was sensitive to cefazolin in 86% of cases (pyogenic —
80 %, greening — 95%), to ceftriaxone in 86%, cases (pyogenic —
85 % greening — 90%), to doxycycline in 100% of cases. Staphylococcus (golden and epidermal) was sensitive to cefazolin in 28% of
cases (golden in 20%, epidermal in 35%), to doxycycline in 83% of
cases (golden — 80%, epidermal — 84%).
Key words: erysipelas, microbial associations, sensitivity to antibiotics,
antibiotic resistance.
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НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕНОГО
ГНІЙНОГО ПЕРИТОНІТУ

Придністровський державний
університет
ім. Т. Г. Шевченка,
м. Тирасполь, Республіка
Молдова

Резюме. У статті підводиться підсумок багатолітньої роботи авторів по оптимізації лікування розповсюдженого гнійного перитоніту (РГП) «відкритим» методом – лапаростомією та програмованими лапаросанаціями. Обробка даних
про 174 випадків перитоніту свідчить, що за традиційного
«закритого» методу лікування у 53 хворих (група сформована ретроспективно) летальність була 51±6,8%, а при лікування відкритим методом 121 хворого закінчилось летальністю
у 25 (21±3,6%) (р <0,05). Досягненню такого результату сприяло використання оригінального методу ведення лапаротомної
рани (власне лапаростоми), обгрунтованою обмеженою кількістю лапаросанацій, щадливою інтубацією тонкої кишки.
Ключові слова: перитоніт, лапаростома, програмована лапаросанація.
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Вступ
Розповсюджений гнійный перитоніт (РГП)
залишається однією з головних проблем ургентної абдомінальної хірургії; летальність за
цієї патології знаходиться в межах від 20 до 90 %
в залежності від причин ускладнення [7, 10].
В останні десятиліття принципово новим
направлением в лікуванні РГП явилось впровадження відкритого ведення черевної порожнини - лапаростомии [3, 4, 8, 9]. Остання багатьма авторами розглядалась не більше як
метод лренування черевної порожнини. Зараз
же лапаростомія вважається провідним етапом
в комплексній програмі лікування хворих на
РГП , яка приводить до декомпресії черевної
порожнини. Лапаростомію доцільно доповнювати програмованими санаціями черевної порожнини, які з явним успіхом застосовуються
багатьма хірургами для лікування найбільш
тяжких видів перитоніту (післяопераційного,
анаеробного тощо) зі зменшенням летальності
до 25 з 43 % [11], до 40 з 83 % за післяопераційного перитоніту [10].
Мета досліджень
Обґрунтувати доцільність використання
відкритого ведення черевної порожнини як
першого етапу лікування РГП.
Поставлена мета змусила нас провести деяку
коррекцию в програму лікування РГП та його
технічного забезпечення.
Матеріали та методи досліджень
Робота базується на узагальненні даних обстеження та лікувания 174 хворих на РГП.
Группу контролю склали 53 пацієнта, для
лікування яких було застосовано традиційне
на той час закрите ведения черевної порожнини, коли після ліквідації джерела перитоніту,
інтубації тонкої кишки, санації та дренування
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черевної порожнини лапаротомна рана ушивалась наглухо.
В групі вивчення 121 хворий, для лікування яких застосували двоетапне лікування. На
I етапі цим пацієнтам проводили відкрите ведення черевної порожнини, а саме керовану
лапаростомію, на тлі останньої виконували
щодобові лапаросанації. Вік хворих був від 14
до 80 років (х = 57±6); причини перитоніту:
гострий апендицит (33), перфоративна виразка лванадцятипалої кишки (15), гострі та тупі
пошкодження тонкої та товстої кишки (17+15),
гострий холецистит (5), гінекологічна патологія (7), післяопераційний РГП (24), другі причини (5). Тяжкість стану хворих визначали по
спрощеній системі APACHE–II (О.  П.  Радзиховский та співавт. 2000); тяжкість хворих в
групі контролю та в групі вивчення була однакова, а саме (20±3) бали (р > 0,05); групи
контролю та дослідження рандомізовані і по
іншим показникам.
Основным, в технологічному забезпеченні
відкритого ведення черевної порожнини було використання спіралеподібного шва черевної стінки синтетичною еластичною руркою
[2]. Рурку проводили через усі шари черевної
стінки за допомогою простого перфоратора на
відстані 2 см від краю рани. Після видалення
джерела перитоніту і лапаросанації на петлі кишечника клали великий чепець, який покривали поліетиленовойю плівкою, на плівку клали
марлеві серветки. Спіралеподібним швом края
серединної рани зближали так, що між ними
залишався проміжок в 4-6 см. Після цього рурку фіксували до шкіри у верхньому та в нижньомку кутах рани. На наступний день доступ
до черевної порожнини та її органів досягався
простим розпуском спиралеподібного шва.
Після останньої лапаросанації накладали
брюшинно-апоневротичні шви синтетичними
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нитками на відстані 3-4 см один від другого.
Спіралеподібний шов тепер використовували
для щильного зближения країв лапаротомної
рани і таким чином «розвантажували» попередньо накладені шви. Тепер спіралеподібний
шов не заважав за необхідності проведенню
«місцевого» лікування шкірно-підшкірної рани (некректомія, аплікації гелей). Цей багатофункціональни шов видаляли після клінічного видужання хворого. Іноді шов попередньо
перетворювали в 2-3 одинарних. Необхідності
в традиційному дренуванні черевної порожнини «із 4-х точок» не було.
Всього 121 хворому виконано 294 лапаросанації (х = 2,4±0,3), у тих хто видужали,
(96 пацієнтів) виконано 211 лапаросанацій (х =
= 2,1±0,2), у тих хто померли (25 пацієнтів) –
83 лапаросанації (х = 3,3±0,7).
Лапаросанації, як правило, ввиконували
щодобово, виключення були у 43 (14.6 ±2,1)
випадках через ряд об’єктивних причин (надто тяжкий стан хворих — серцево-судинна декомпенсація, психоз) чи суб’єктивних (зайнятість кваліфікованого анестезіолога) санацію
відтерміновували на 1–2 дні.
Показанням до переходу на закрите ведення
черевної порожнини були закінчення короткої програми лапаросанацій, що співпадало з
регресом клінічних проявів перитоніту, особливо з відсутністю гнійної ексудації та відновленням тонусу тонкої кишки. Суттєве значення в отриманні позитивного результату на
етапі лапаросанацій мали адекватна інфузійна
терапія, сучасна антибіотикотерапія, кваліфіковане проведения знеболення.
В останні роки продовжуємо розробляти та
впроваджувати ряд методів, які підвищують
ефективність лапаросанацій. Серед таких використання занурених в черевну порожнину
марлевих тампонів та введення антибіотиків в
верхню мезентерійну артерію за кожної лапаросанації, що вважаємо реґіонарною антибіотикотерапію перитоніту.
Результати дрсліджень та їх обговорення
Летальність в контрольній групі пациентов
составила (51±6,8) % (из 53 больных померли
27). Застосування двоетапного лікування РГП
у 121 хворого дозволило достовірно (р <0,05)
зменшити летальність до (21±3,6) % (з 91 хворих померли 25).
За закритого лікування РПГ ускладнення лапаротомної рани були в 19 випадках (36±5) %. Деякі із цих ускладнень — нагноєння (6 хворих, (11 ±4,3) % та евентрація
(2 больных, (3,7±2,5) %) визначали негативний
прогноз хвороби.
Використання спіралеподібного шва, окрім
щадливого ведения лапаростоми та лапароса100

націй, дозволило зменьшити кількість ускладнень серединної рани на порядок (р <0,05). Ці
ускладнення не впливали на прогноз хвороби.
Як правило, рана загоювалась через формування повноцінного вузького рубця.
Лапаростома в лікування перитоніту вперше була використана М. С. Макохою в 1949 г.,
про що було повідомлено в 1967 р. [7]. Піонери
лапаростоми та багато їх послідовників аж до
нашого часу бачили в цій технології більш повне дренування черевної порожнини [3].
Зараз достовірно доказано, що провідним саногенетичним чинником лапаростоми
є зменьшення внутрічеревної гіпертензії [1,
9, 12]. Саме декомпресія черевної порожнини сприяє нормалізації кровообігу в кавальній и портальній системах, а отже і функції
нирок, печінки кишечника. кишечника [12].
Таким чином перериваються багато хибних
кіл та каскадних механизмів, які, зокрема,
формують ентеральну недостатність. Природно, що гіпертензія в черевній порожнині уповільнює чи навіть зупиняє транспорт
антибіотиків.
Існуючі до цього часу методи забезпечення лапаростоми — ушивання різними способами, застосування застіжок-«блискавки» та
різного роду «лапаростомічних апаратів» не
сприяють декомпресії черевної порожнини,
часто є «інородними тілами»; використання
спіралеподібного шва позбавлено цього недоліку. Зменшення внутрішньочеревного тиску
сприяє декомпресії кишкової трубки, а отже сприяє відновленню перистальтики. Таке
наше розуміння санрогенетичного механізму
перитоніту привело до висновку, що на тлі
лапаростоми показань для тотальної довготривалої декомпресії тонкої кишки не існує.
Ми надаємо перевагу сеансу декомпресії, коли за загальновідомими правилами виконуємо
тотальну інтубацію тонкої кишки, аспіруємо
її вміст і зразу ж видаляємо зонд. За показаннями залишаємо зонд в початковому відділі тонкої кишки. Ігноруванння декомпресії
кишки або ж її профанація є умовою для розвитку флегмони кишкової стінки і послідуючого утворення кишечник нориць.
Програмовані лапаросанації ми виконуємо
щодобово, хоча є рекомендації, щоб вони виконуються через кожні 48 чи 72 години [4, 8].
Критичний перегляд нами великого масиву
публікацій привів до висновку, що обєктивних критеріїв – показання до наступної лапаросанації не існує. Тому ми використовуємо
«щильну» щодобову програму лапаросанацій.
З нашої точки зору саме такий підхід є доцільним для швидкого переривання гострого запального процесу. Ми також спостерігали що
пацієнти значно важче переносять знеболення
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та оперативне втручання в більш віддалені
терміни, що співпало з висновком М. Г. Макарової та О.В.Кіршина [6].
Хворі, які видужали, перенесли одну (25 випадків), дві (64 випадки), 3 (7 випадків) лапаросанацій. Своєчасний перехід на закрите ведення черевної порожнини також є важливим для
профілактики формування кишкових нориць.
Динамічний візуальний контроль за станом
черевної порожнини дозволяв провести повноцінну санацію, контролювати стан кишкових швів. Ефективним для санації було використання занурених в черевну порожнину
марлевих тампонів.
У всіх випадках на III–IV добу після I втручання з урахуванням клінічних та лабораторних данных ефективність відкритого ведення
черевної порожнини суттєво зменшувалась.
Це є підставою для проведения короткого відкритого етапу ведення РГП. В подальшому
лапаросанації виконувалась по конкретним
показанням, серед яких домінували нориці
тонкої та товстої кишок.

В останні роки розробляємо та впроваджуємо
ряд прийомів, які допоможуть виконувати лапаросанації бідьш якісно. В окремих наших публікаціях минулих років були представлені дані про
внутрішньочеревний тиску за перітоніту на етапах
лікування та про ведення лапаротомної рани [6].
Висновки
1. Ми залишаємося прихильниками етапного лікування РГП ( I етап – відкрите ведення
черевної порожнини, II этап — закрите) що
дозволили суттєво зменшити летальність (до
(21±3.6) % за тяжкості перитоніту (20±2) бали
по системі APACHE- II).
2. Програма лапаросацій на тлі лапаростоми
має бути щадливою, тобто короткою. Елементи щадливості – невикористання тотальної
інтубації тонкої кишки, невикористання дренування черевної порожнини «із 4-х точок».
3. В технологічному забезпеченні обох етапів
лікувания РГП основним є використання спіралеподібного шва черевної стінки поліхлорвініловою руркою.
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НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЕННОГО
ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА
І. А. Акперов,
О. П. Мартиненко

OUR EXPERIENCE IS THE
TREATMENT OF COMMON
PURULENT PERITONITIS
I. A. Akperov, A. P. Matrynenko

102

Резюме. В статье подводится итог многолетней работы авторов по оптимизации лечения распространенного гнойного перитонита (РГП) «открытым» — методом лапаростомии
и программируемыми лапаросанациями. Обработка данных
174 случаев перитонита свидетельствует, что при традиционном «закрытом» методе лечения у 53 больных (группа сфорирована ретроспективно) летальность была (51±6,8) %, а
при лечение открытым способом 121 больного закончилось
летальностью у 25 (21 ± 3,6) % (р <0,05). Достижению такого
результата способствовало использование оригинального метода ведения лапаротомной раны (собственно лапаростомы),
обоснованной ограниченным количеством лапаросанаций,
щадящее интубацией тонкой кишки.
Ключевые слова: перитонит, лапаростомы, программируемая
лапаросанация.

Summary. The article summarizes many years’ work of the authors
in optimization of treatment of extended purulent peritonitis by an
«open» method – laparostoma and programmable laparosanation.
Clinical material: data of 174 cases of peritonitis evidence that with
the traditional “closed” method 53 patients (the group was formed
retrospectively) had the mortality (51±6,8) %. In the open method
treatment 121 patients had the mortality (21±3,6) % (25 patients)
(р <0,05). Such result was achieved mainly due to the use of an
original method of laparotomy wound care (laparostoma proper)
grounded by a limited number of laparosanations, sparing small
bowel intubation.
Key words: peritonitis, laparostoma, programmable laparosanation.
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ФАКТОРИ РИЗИКУ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ АБСЦЕСІВ ЧЕРЕВНОЇ
ПОРОЖНИНИ
Резюме. Визначено, що серед післяопераційних абсцесів
черевної порожнини найчастіше спостерігаються абсцеси печінки. У пацієнтів з післяопераційними абсцесами вірогідно
збільшена загальна тривалість госпіталізації (понад 40 діб), що
поряд з високою вартістю призначеної терапії та хірургічної
тактики, удорожнечує лікування. Виникнення післяопераційних абсцесів у 156 разів вище при попередньому хірургічному втручанні з лапаротомічним доступом. На відміну від лапаротомічного доступу, міні-інвазивні технології збільшують
ризик виникнення післяопераційних абсцесів лише у 5,5 рази.
Отримані дані доводять про необхідність належного інфекційного контролю в хірургічних стаціонарах, визначення
антибіотикорезистентності та більш широке впровадження
міні-інвазивних технологій.
Ключові слова: післяопераційні абсцеси, черевна порожнина,
фактори ризику, міні-інвазивні втручання

Вступ
Ускладненнями внутрішньочеревних інфекцій зазвичай вважаються розвиток вторинного або третинного перитоніту, поодинокі
або множинні внутрішньочеревні абсцеси або
внутрішньочеревні флегмони [1, 2]. На теперішній час виділено фактори ризику, що вимагають широкого емпіричного антимікробного
покриття для внутрішньочеревних інфекцій,
які розподілені на дві основні групи: фактори,
пов’язані з летальністю та фактори, пов’язані
з інфікуванням антибіотикорезистентними
бактеріями [1, 3, 4]. До факторів, пов’язаних з
летальністю, відносяться: вік понад 70 років,
коморбідні стани (наприклад, захворювання
нирок або печінки, наявність злоякісних новоутворень, хронічне недоїдання), імунокомпромітуючі стани (наприклад, поганий контроль
за цукровим діабетом, хронічна застосування
високих доз кортикостероїдів, використання
інших імунодепресивних агентів, нейтропенія, поширені ВІЛ-інфекції), сепсис, дифузний перитоніт, затримка початкового хірургічного втручання понад 24 годин та нездатність
дренажу. До факторів, пов›язаних з інфікуванням антибіотикорезистентними бактеріями
відносять нозокоміальні інфекції, подорож у
країни з більш високими темпами зростання
антибіотикорезистентних організмів, хаотичне використання антибактеріальних засобів,
колонізація антибіотикорезистентними організмами [1, 3, 4, 5].
Мета досліджень
Визначити фактори ризику розвитку післяопераційних абсцесів черевної порожнини у
пацієнтів, які перенесли хірургічне втручання
з приводу внутрішньочеревних інфекцій.
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Матеріали і методи досліджень
Клінічний матеріал було отримано у 62 пацієнтів, які перебували в ДУ «Інститут загальної
та невідкладної хірургії ім. В.Т.Зайцева НАМН
України» упродовж 2015-2018 років: 1 (основну)
групу спостереження склали дані 24 пацієнтів
з післяопераційними абсцесами. В якості груп
порівняння відібрано 12 пацієнтів з первинними абсцесами (2 група – група порівняння)
та 20 пацієнтів з вторинними перитонітами
внаслідок внутрішньочеревних інфекцій (3
група – група порівняння). Комісією з біоетики Харківського національного медичного
університету (протокол №6 від 5 жовтня 2016
р.) з’ясовано, що проведені дослідження відповідали етичним принципам медичного дослідження.
Для даних, що мали статистичну значущість
р<0,05, було використано регресійний логітаналіз із обчислюванням відносного ризику
виникнення події Relative Risk (RR), визначено
95% інтервал надійності (ДІ) для прогнозування подій або визначення факторів ризику.
З метою прогнозування часу госпіталізації
використовувалися статистики часового інтервалу за допомогою аналізу виживання (Survival
Analysis). Для кожного інтервалу часу розраховували число об’єктів по кожній групі спостереження. Оскільки нами прослідковано стовідсотковий ліжко-день усіх пацієнтів, тобто
не було цензурованих спостережень, функція
виживання оцінювалася за допомогою методу множинних оцінок за Kaplan-Meier (1958) з
визначенням розподілу за Gompertz. Для зрівняння функції виживання використовували
F-критерій Кокса [6]. Для статистичного аналізу використовували пакети програм «Exel for
Windows», «Statistica 7.0. for Windows» (США)
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та «MedCalc Software» (Acacialaan 22 B-8400
Ostend, Бельгія).
Результати досліджень та їх обговорення
Загальними скаргами у пацієнтів були больовий абдомінальний синдром [1 група – 20
(68,9%), 2 група – 11 (84,6%), 3 група – 19 (95%),
р1,2=0,2813; р1,3=0,0313; р2,3=0,2967]; лихоманка
[1 група – 13 (44,8%), 2 група – 4 (30,7%), 3 група - 8 (40%), р1,2=0,3982; р1,3=0,7818; р2,3=0,8213];
нудота [1 група – 4 (13,7%); 2 група – 2 (15,3%),
3 група – 2 (10%), р1,2= 0,8632; р1,3=0,6778;
р2,3=0,7280]; загальна слабкість [1 група – 20
(68,9%), 2 група – 4 (30,7%), 3 група - 8 (40%),
р1,2=0,0233; р1,3=0,0495; р2,3=0,6034]. Отже у пацієнтів з післяопераційними абсцесами частіше було скарги на загальну слабкість та больовий синдром. Визначено частоту локації
абсцесів у пацієнтів 1 та 2 груп спостереження
(рис. 1).

Рис.1. Частота локації первинних та післяопераційних
абсцесів

Не визначено статистично значущої різниці між частотою локації первинних та післяопераційних абсцесів червної порожнини. Найбільш частою локацією була печінка
(р=0,0001), на другомі місці- піддіафрагмальна
локація.
Варто зазаначити, що післяопераційні абсцеси з локацією лише черевної порожнини
спостерігалися у 14% у пацієнтів лише у пацієнтів 1 групи.

Для ідентифікації периоперативних факторів ризику виникнення післяопераційних абсцесів визначено їхню частоту по групах спостереження завдяки ретельному вивченню
анамнезу пацієнтів. Всі фактори ризику було
розподілено на доопераційні (загальний стан
та коморбідні стани пацієнтів), інтраопераційні (лапаротомічний доступ, міні-інвазивні
технології), післяопераційні (тривалість госпіталізації, наявність дренажу при виписці,
плевриту, сероми рани, рекомендації повторного хірургічного лікування тощо).
Відомо, що розвитку абсцесів черевної порожнини сприяють численні фактори, але Хірургічним Інфекційним Товариством їх визначено для первинних або вторинних абсцесів, а
не окремо для післяопераційних [7].
Серед доопераційних факторів ми визначили частоту скарг та коморбідних станів в
групах спостереження (цукровий діабет 1 або
2 тип, ожиріння, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, гіпертермія понад 38°С,
некомпенсований загальний стан, хронічний
холангіт/холіцистіт, хронічний панкреатит,
тривалість скарг под. 7 діб, хірургічні втручання в анамнезі, в т.ч. міні-інвазивні). Визначено
статистичну значущу різницю по групах спостереження серед факторів: цукровий діабет,
хірургічні втручання в анамнезі, тривалість
скарг понад 7 діб. Серед інтраопераційних фаторів ризику розвитку післяопераційних абсцесів отримано також різну частоту застосування міні-інвазивних технологій. Різниці по
групах спостереження серед післяопераційних
факторів ризику не було отримано. Для факторів ризику, які мали вірогідну різницю розраховано відносний ризик (табл. 1).
Оскільки довірчій інтервал для факторів
«цукровий діабет» та для «тривалість скарг понад 7 діб» містить «1», ці фактори не достовірні
для формування післяопераційних абсцесів,
тобто вони можуть бути вагомими й при формуванні первинних та вторинних абсцесів черевної порожнини, перитонітів тощо.
Цілком логічно, що виникнення післяопераційних абсцесів у 156 разів вище при попередньому хірургічному втручанні з лапароТаблиця 1

Відносний ризик (RR) виникнення післяопераційних абсцесів
Ознака

Вихідні данні
a

b

c

d

Цукровий діабет

8

21

4

29

Хірургічні втручання в анамнезі

28

1

5

28

Тривалість скарг понад 7 діб

18

11

14

19

Міні-інвазивні технології

23

6

14

19

RR

ln RR

sln RR

95% ДІ RR

2,7

1,01

0,467

0,71 – 10,6

156

5,05

1,12

1,7 – 20,6

2,2

0,79

0,52

0,78 – 6,2

5,5

1,64

0,57

1,6 – 16,5

a – пацієнти 1 групи з наявністю ознаки; b – пацієнти 1 групи без ознаки; c - пацієнти 2 та 3 групи з ознакою; d – пацієнти 2 та 3 групи
без ознаки
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томічним доступом (RR=156). На відміну від
лапаротомічного доступу, міні-інвазивні технології збільшують ризик виникнення післяопераційних абсцесів лише у 5,5 рази (RR=5,5).
Даним фактором ризику доведено велику роль
нозокоміальної інфекції та можливої антибіотикорезистентності у виникненні післяопераційних абсцесів черевної порожнини.
Оскільки не визначено частотну різницю серед груп спостереження у факторі « тривалості
госпіталізації понад 7 діб», для її прогнозування використано функцію Kaplan-Meier (рис.2).

Вирогідність виживання (%)

100
80
Група
1
2
3

60
40
20
0

0

20

40

60

80

100

Дні
Рис. 2. Прогнозування тривалості госпіталізації пацієнтів
з післяопераційними абсцесами черевної порожнини.

Оскільки в аналіз включено суму днів госпіталізації пацієнтів (повторних в тому числі),
то загальна тривалість госпіталізації вірогідно
збільшується у пацієнтів, якщо вони мають
післяопераційні абсцеси, понад 40 діб (p<0,001).
Сучасне лікування внутрішньочеревних інфекцій хірургічне втручання та антибактеріальну терапію, іноді початкову реанімацію пацієнтів з септичним шоком [8]. У англомовній
медичній літературі внутрішньочеревні інфекції поділяються на ускладненні та неускладнені. Так, у 2014 році було опубліковано результати світового багато центрового дослідження
CIAOW (Complicated Intra-Abdominal Infections
Worldwide Observational Study), де були визначені фактори ризику ускладенних внутрішньочеревних інфекцій, які призвели до смерті.
Визначено, що ними були септичний шок і
тяжкий сепсис при госпіталізації, недивертикулярна перфорація товстої кишки, ускладнений дивертикуліт, перфорація тонкої кишки
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і післяопераційні інфекції також значно корелювали зі смертністю пацієнтів. Затримка
початкового втручання, що перевищувала 24
години, та потреба в реанімації були також
пов’язані зі збільшенням смертності. Визначено фактори ризику також коморбідні стани,
пов’язані із смертністю пацієнтів: вік пацієнта
та імуносупресія пацієнта [9]. Смертності не
спостерігалося серед пацієнтів, які увійшли у
наше дослідження. Але нами встановлено значну частоту збільшення ускладнень внутрішньочеревних інфекцій – післяопераційних
абсцесів печінки із збільшенням тривалості
госпіталізації пацієнтів. Отримані нами дані
щодо фактору ризику виникнення післяопераційних абсцесів внаслідок лапаротомічного
доступу збільшено у порівнянні із застосуванням міні-інвазивних технологій співпадають
із даними популяційного проспективного двонадцятирічного дослідження 7446 пацієнтів,
де показано, що ускладнення, повторні хірургічні втручання та тривалості перебування в
стаціонарі, пов’язані з лапароскопічною апендектомією, зменшилися [10].
Висновки
1. Серед післяопераційних абсцесів черевної
порожнини найчастіше спостерігаються абсцеси печінки.
2. У пацієнтів з післяопераційними абсцесами вірогідно збільшена загальна тривалість
госпіталізації, що поряд з високою вартістю
призначеної терапії та хірургічної тактики,
удорожнечує лікування.
3. Виникнення післяопераційних абсцесів у
156 разів вище при попередньому хірургічному
втручанні з лапаротомчним доступом. На відміну від лапаротомічного доступу, міні-інвазивні технології збільшують ризик виникнення післяопераційних абсцесів лише у 5,5 разу.
4. Отримані дані доводять про необхідність
належного інфекційного контролю в хірургічних стаціонарах, визначення антибіотикорезистентності та більш широке впровадження
міні-інвазивних технологій.
Перспективи подальших досліджень стосуватимуться визначенню особливостей лікування післяопераційних ускладнень внутрішньочеревних інфекцій з використанням
міні-інвазивних методик в залежності від бактеріальної флори черевної порожнини.
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Резюме. Определено, что среди послеоперационных абсцессов брюшной полости чаще всего наблюдаются абсцессы печени. У пациентов с послеоперационными абсцессами достоверно увеличена общая продолжительность госпитализации
(более 40 суток), что наряду с высокой стоимостью назначенной терапии и хирургической тактики, удорожнечуе лечения.
Возникновения послеоперационных абсцессов в 156 раз выше
при предыдущем хирургическом вмешательстве с лапаротомических доступом. В отличие от лапаротомических доступа,
мини-инвазивные технологии увеличивают риск возникновения послеоперационных абсцессов только в 5,5 раза.
Полученные данные доказывают о необходимости надлежащего инфекционного контроля в хирургических стационарах,
определения антибиотикорезистентности и более широкое
внедрение мини-инвазивных технологий.
Ключевые слова: послеоперационные абсцессы, брюшная полость, факторы риска, мини-инвазивные вмешательства

Summary. It has been determined that abscesses of the liver are
most often observed among postoperative abscesses of the abdominal
cavity. In patients with postoperative abscesses, the overall duration
of hospitalization (over 40 days) is likely to increase, which, along
with the high cost of prescribed therapy and surgical tactics, increases
the cost of treatment. The occurrence of postoperative abscesses in
156 times higher in the previous surgical intervention with laparotomic approach. Unlike laparotomic access, mini-invasive technologies increases the risk of postoperative abscesses by only 5.5 times.
The obtained data prove the necessity of proper infection control
in surgical hospitals, determination of antibiotic resistance and wider
introduction of mini-invasive technologies.
Key words: postoperative abscesses, abdominal cavity, risk factors,
mini-invasive interventions
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МОНІТОРИНГ АНТИБІОТИКОЧУТЛИВОСТІ
БАКТЕРІЙ, ВИДІЛЕНИХ ВІД ХВОРИХ ХІРУРГІЧНОГО
ПРОФІЛЮ У 2018 РОЦІ
Резюме. У будь-якій сучасній лікарні виділяють стійкі до
антибіотиків штами. Біологічний матеріал був взятий з післяопераційних ран, трофічних виразок, ран внаслідок протезування, ран, отриманих внаслідок політравм та відкритих
черепно-мозкових травм. Штами мікроорганізмів виділяли
й ідентифікували за загальноприйнятими методами згідно
чинних нормативних документів. Визначення чутливості виділених штамів до антимікробних препаратів проводили диско-дифузійним методом Kirbi-Bauer. Майже 64,8 % усіх виділених бактерій склали грампозитивні коки (Staphylococcus aureus,
S. saprophyticus та S. epidermidis). Грамнегативні мікроорганізми були представлені ентеробактеріями (Klebsiella pneumoniae,
E. coli, Proteus mirabilis, Enterobacter сloacae) та неферментуючими паличками (Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa).
Домінуючими серед них були штами S. aureus і A. baumannii.
Виділені стафілококи були чутливими практично до всіх
досліджуваних антибіотиків (гентаміцину, ріфампіцину, ципрофлоксацину, левофлоксацину, офлокацину, азитроміцину,
кліндаміцину та лінезоліду, моксіфлокацину, норфлоксацину). Ентеробактерії були абсолютно резистентними до наступних антибіотиків: тазобактаму, цефоперазону, цефтазидиму,
цефтріаксону, ципрофлоксацину, гатіфлоксацину, левофлоксацину. І навпаки, до таких антибіотиків як: ертапенем,
гентаміцин, тобраміцин була абсолютна чутливість – 100%.
Неферментуючі грамнегативні бактерії проявили абсолютну
резистентність штами бактерій до ертапенему, меропенему
та левофлоксацину, гатіфлоксацину. Найбільш ефективним
препаратом проти ацінетобактерій виявився левофлоксацин,
чутливість до нього сягала 100%.
На сьогодні є доцільним проведення епіднагляду за чутливістю мікроорганізмів до антибіотиків для того, щоб запобігти
розвитку полірезистентності.
Ключові слова: антибіотикотерапія, резистентність, спектр
бактерій.

Вступ
Гнійно-запальні захворювання залишаються серйозною проблемою сьогоднішньої медицині, зокрема в відділеннях хірургічного
профілю [1, 2]. Сучасна клінічна картина таких захворювань змінилася, що пов’язано із
розповсюдженням полірезистентних штамів
мікроорганізмів [3, 4. 5]. Як правило, етіологічна природа гнійно-запальних відзначається
широким колом мікроорганізмів, яке включає
в себе патогенну, але частіше умовно-патогенну флору. Згідно даних літератури найпоширенішими збудниками гнійно-запальних процесів у хворих хірургічного профілю є мікроорганізми родини Enterobacteriaceae (Escherichia
coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus
spp.), неферментуючі грамнегативні бактерії (Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa),
Staphylococcus аureus та коагулазонегативні стафілококи [6, 7, 8, 9]. Етіологічна структура
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залежить від профілю відділення та мікроекологічних особливостей конкретного стаціонару [10, 11].
На теперішній час у медичній практиці застосовуються понад 150 антибіотиків. Усе
частіше доводиться чути повідомлення про
штами бактерій, які є стійкими до більшості
відомих антибіотиків через нераціональне використання антибактеріальних препаратів. що
призводить до неефективної терапії хворих у
лікарняних закладах [12]. Щорічно в світі від
інфекцій, викликаних бактеріями, стійкими
до антибіотичних засобів, вмирають 700 тис.
осіб. При збережені тенденції до 2050 року
ця цифра може досягти 10 млн. Практично
в будь-якій сучасній лікарні штами, стійкі до
декількох основних антибіотичних, які виділяють там постійно. Як заявила генеральний
директор ВООЗ Маргарет Чен: «Без узгоджених і негайних дій в глобальних масштабах світ
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наближається до «пост-антибіотичної» ери,
коли звичайні інфекції можуть знову стати
смертельними». В Україні полірезистентність
бактерій виникає через те, що немає злагоджених дій з боку лікарів та їх колег-мікробіологів:
лікарі фактично відмовилися від визначення
етіології того чи іншого захворювання, антимікробна хіміотерапія призначається емпірично [2, 7].
Мета досліджень
Вивчити етіологічну структуру збудників
гнійно-запальних процесів у хворих хірургічних відділень КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня» у 2018 році та визначити їх
чутливість до антибактеріальних засобів.
Матеріали та методи досліджень
Моніторинг було проведено у відділеннях
хірургічного профілю Тернопільської університетської лікарні. Біологічний матеріал був
взятий з післяопераційних ран, трофічних виразок, ран внаслідок протезування, ран, отриманих внаслідок політравм та відкритих черепно-мозкових травм у відділенні судинної
хірургії, ортопедичному, хірургічному, нейрохірургічному відділеннях до початку антибіотикотерапії. Штами мікроорганізмів виділяли
й ідентифікували за загальноприйнятими методами згідно чинних нормативних документів, дотримуючись класифікації Бергі (1997).
Визначення чутливості виділених штамів до
антимікробних препаратів проводили дискодифузійним методом Kirbi-Bauer [13]. з використанням стандартних комерційних дисків
з антибіотиками виробництва HiМediа (Індія).
Для статистичної обробки даних щодо спектру виділених культур мікроорганізмів та їх
чутливості до антибіотиків використовували
комп’ютерну програму WHO-NET 5.1.
Результати досліджень та їх обговорення
Всього було виділено 68 бактерій. Майже
64,8% усіх виділених бактерій склали грампозитивні коки: S. aureus, S. saprophyticus та
S. epidermidis (рис. 1). Причому серед них домінували штами S. aureus – 54,4 % усіх виділених стафілококів (37 ізоляти) (рис. 2). Культури S. saprophyticus склали 7,35 % (5 ізоляти),
S. epidermidis – 2,95 % (2 ізоляти).
Грамнегативні мікроорганізми були представлені ентеробактеріями та неферментуючими паличками (рис. 2). Ентеробактерії виділили у 14,7 % усіх випадків (11 ізолятів),
серед них, зокрема, висіяно 7 штамів Klebsiella
pneumoniae (10,2 %), 2 штами E. coli (2,9 %)
Proteus mirabilis і Enterobacter сloacae – по 1,47 %
(по 1 ізоляту).
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Рис. 1. Групи мікроорганізмів, виділених із інфікованих
ран 2018 року
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Рис. 2. Спектр мікроорганізмів, виділених із інфікованих
ран 2018 року

Майже чверть виділених культур становили неферментуючі грамнегативні палички
(14 ізолятів), більшість яких представлена
культурами Acinetobacter baumannii – 10,29 %
усіх висіяних неферментуючих бактерій (7 ізолятів). Штами Pseudomonas aeruginosa становили 8,82 % (6 ізолятів).
Виділені стафілококи були абсолютно чутливими до: гентаміцину, ріфампіцину, ципрофлоксацину, левофлоксацину, офлокацину, азитроміцину. Практично всі з них – до
кліндаміцину та лінезоліду 88,9-90 %.
До моксіфлокацину чутливими виявились
83,3%, резистентними – 16,7%. До норфлоксацину та еритроміцину виділено 80% чутливих
штамів, 10% – помірно чутливих та 10% – резистентних.
Ентеробактерії були абсолютно резистентними до наступних антибіотиків: тазобактаму,
цефоперазону, цефтазидиму, цефтріаксону,
ципрофлоксацину, гатіфлоксацину, левофлоксацину (рис. 4). І навпаки, до таких антибіотиків як: ертапенем, гентаміцин, тобраміцин
була абсолютна чутливість – 100%.
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Рис. 4. Рівень антибіотикорезистентності K. pneumoniae, %

Неферментуючі грамнегативні бактерії показали наступну чутливість до антибіотиків:
усі культури P. aeruginosa були чутливими до
цефтазидиму та ципрофлоксацину – 100%
(рис. 5).
До антибіотиків: цефаперазону, амікацину,
тобраміцину 12 ізолятів в 25% були помірно
резистентні та 75% – чутливими. В свою чергу абсолютну резистентність проявили штами
бактерій до ертапенему, меропенему та левофлоксацину.
Штами A. baumannii у 100 % випадків були
нечутливими до гатіфлоксацину (рис. 6). До
антибіотиків: цефтазидиму, ципрофлоксацину, меропенему резистентними було 50 % шта-
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мів, 50% – чутливих. Тобраміцин та амікацин
виявився неефективним у 66,7%. Найбільш
ефективним препаратом проти ацінетобактерій виявився левофлоксацин, чутливість до
нього сягала 100 %.
Висновки
Отже, у хворих хірургічного профілю виділяли як грампозитивні, так і грамнегативні
бактерії. Домінуючими серед них були штамів S. aureus і A. baumannii, що потрібно враховувати при застосуванні антибіотиків. На
сьогодні є доцільним проведення епіднагляду
за чутливістю мікроорганізмів до антибіотиків для того, щоб запобігти розвитку полірезистентності.
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Резюме. В любой современной больницы выделяют устойчивые к антибиотикам штаммы. Биологический материал
был взят из послеоперационных ран, трофических язв, ран
вследствие протезирование, ран, полученных в результате
политравм и открытых черепно-мозговых травм. Штаммы
микроорганизмов выделяли и идентифицировали с общепринятыми методами согласно действующих нормативных документов. Определение чувствительности выделенных штаммов к антимикробным препаратам проводили диско-диффузным методом Kirbi-Bauer. Почти 64,8% всех выделенных
бактерий составили грамположительные кокки (Staphylococcus
aureus, S. saprophyticus и S. epidermidis). Грамотрицательные
микроорганизмы были представлены энтеробактериями
(Klebsiella pneumoniae, E. coli, Proteus mirabilis, Enterobacter сloacae)
и неферментирующими палочками (Acinetobacter baumannii,
Pseudomonas aeruginosa). Доминирующими среди них были
штаммы S. aureus и A. baumannii. Выделенные стафилококки были чувствительны практически ко всем исследуемым
антибиотикам (гентамицин, рифампицин, ципрофлоксацин,
левофлоксацин, офлокацин, азитромицин, клиндамицин и
линезолид, моксифлокацину, норфлоксацин). Энтеробактерии были абсолютно резистентными к следующим антибиотикам: тазобактам, цефоперазон, цефтазидим, цефтриаксон,
ципрофлоксацин, гатифлоксацин, левофлоксацин. И наоборот, к таким антибиотикам как: эртапенем, гентамицин,
тобрамицин была абсолютная чувствительность — 100 %.
Неферментирующие грамотрицательные бактерии проявили
абсолютную устойчивость штаммы бактерий к эртапенему,
меропенемe и левофлоксацинe, гатифлоксацинe. Наиболее
эффективным препаратом против ацинетобактер оказался левофлоксацин, чувствительность к нему достигала 100 %.
На сегодня целесообразно проведение эпиднадзора по чувствительности микроорганизмов к антибиотикам для того,
чтобы предотвратить развитие полирезистентности.
Ключевые слова: антибиотикотерапия, резистентность
спектр бактерий.

ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 1(94) 2019

QUESTIONS OF SURGICAL INFECTION

MONITORING
ANTIBIOTICS
SUSCEPTIBILITY OF
BACTERIA ISOLATED IN
PATIENTS OF SURGICAL
DEPARTMENTS IN 2018
O. V. Pokryshko,
N. I. Krasii,
S.O. Tsebrik

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

Summary. In any modern hospital strains which are resistant to antibiotics may be isolated. The samples were taken from postoperative
wounds, trophic ulcers, wounds due to polytraumic or after prosthetics, open craniocerebral trauma. Strain were isolated and identified
in accordance with current normative documents. A monitoring was
carried out using WHO-NET 5.1. Almost 64.8% of all isolated bacteria were gram-positive cocci (Staphylococcus aureus, S. saprophyticus
and S. epidermidis). Gram-negative microorganisms were represented
by enterobacteria (Klebsiella pneumoniae, E. coli, Proteus mirabilis,
Enterobacter spp.) and non-fermenting rods (Acinetobacter baumannii,
Pseudomonas aeruginosa). S. aureus and A. baumannii were dominanted. The isolated staphylococci were susceptible to almost used
antibiotics (gentamicin, rifampicin, ciprofloxacin, levofloxacin,
nolоkkаcin, azithromycin, clindamycin and linzolid, moxiflocicin,
norflloxacin). Enterobacteria were completely resistant to the following antibiotics: tazobactam, cefoperazone, ceftazidime, ceftriaxone, ciprofloxacin, gatifloxacin, levofloxacin. Conversely, antibiotics
such as erthapenem, gentamicin, tobramycin were effective in 100%.
Non-fermentative gram-negative bacteria had absolute resistance to
bacterial strains to erytopenem, meropenem and levofloxacin, and
gatifloxacin. The most effective antibiotic against acinetobacteria was
levofloxacin, sensitivity to it reached 100%.
Nowadays, it is advisable to conduct an epidemiological survey of
the sensitivity of microorganisms to antibiotics in order to prevent the
development of multi resistance.
Key words: antibiotic therapy, resistance, bacterial spectrum.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ВИНИКНЕННЯ ГОСТРИХ ЕРОЗІЙ
ТА ВИРАЗОК ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ,
УСКЛАДНЕНИХ КРОВОТЕЧОЮ,
У ХВОРИХ З ГНІЙНИМ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИМ
СТЕРНОМЕДІАСТИНІТОМ
Резюме. У роботі визначено найбільш значущі ознаки, що
дозволяють прогнозувати виникнення гострих виразок та ерозій гастродуоденальної зони, ускладнених кровотечею, у хворих з гнійним післяопераційним стерномедіастінітом після
оперативних втручань. Запропоновано комплекс лікувальних заходів спрямований на попередження розвитку даного
ускладнення.
Ключові слова: гнійний післяопераційний стерномпедіастініт,
ускладнення.

Вступ
У зв’язку із впровадженням в практику нових медичних технологій, широким розвитком
кардіохірургії, зростанням кількістю операцій, неминучим є післяопераційні ускладнення такі як: остеомієліт грудини та стерномедіастиніт. Визначаючи обсяг лікувальної
тактики необхідно враховувати, що стерномедіастиніт — це не місцевий локальний процес,
а захворювання, що приводить до порушення цілого ряду життєво-важливих функцій та
систем організму. Тому важливим моментом
є комплексний підхід до лікування та динамічний діагностичний контроль у даної категорії хворих під час всього терміну захворювання, спрямований на попередження виникнення ускладнень [1].
За даними ряду дослідників у хворих з гнійним післяопераційним стерномедіастинітом відмічається гіпоксія слизової оболонки
шлунка та дванадцятипалої кишки, що сприяє
виникненню гострих ерозивних та виразкових
ушкоджень шлунка, які в 9–30 % ускладнюються кровотечею [3]. До факторів, що сприяють виникненню гострих ерозій та виразок
гастро дуоденальної зони також відноситься
інтоксикація, порушення роботи серцевосудинної системи, зниженням захисних сил
організму [5, 7]. Використання в лікуванні хворих на гнійний післяопераційний стерномедіастиніт нестероїдних протизапальних засобів,
гормонів також подразнює слизову оболонку
шлунка та сприяє розвитку гострих ерозивновиразкових ушкоджень [2, 6].
Клінічна симптоматика виникнення гострих ерозивно-виразкових ушкоджень у хворих з гнійним післяопераційним стерномедіастинітом є стертою, практично не відмічається
больовий синдром, диспепсичні явища. Скар112

ги хворих переважно стосуються основного захворювання, тому іноді першими симптомами
виникнення гострих виразок та ерозій шлунка
та дванадцятипалої кишки були прояви шлунково-кишкової кровотечі [1, 3, 6].
Важливим моментом профілактики виникнення гострих ерозивно-виразкових ушкоджень гастро-дуоденальної зони при виконанні оперативних втручань є адекватне знеболювання під час оперативних втручань та
в післяопераційному періоді не залежно від
обсягу оперативного втручання [2].
При виконанні стернотомії окрім перелічених факторів, виникненню гострих ерозивновиразкових ушкоджень шлунка та дванадцятипалої кишки сприяє посилення гіпоксії,
обумовлене крововтратою під час операції, гіпертонус вагуса внаслідок його механічного
подразнення при маніпуляціях в середостінні
[3]. Таким чином у хворих з післяопераційним
стерномедіастинітом при виконанні оперативних втручань (навіть мініінвазивних) зростає
вірогідність виникнення гострих виразок та
ерозій гастродуоденальної зони, ускладнених
кровотечею.
В літературних джерелах остаточно не визначені прогностичні критерії виникнення
гострих єрозій та виразок шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладнених кровотечею,
а засоби профілактики відрізняються різноманітністю [2, 3, 6]. Тому питання прогнозування та профілактики виникнення гострих
єрозій та виразок шлунка та дванадцятипалої
кишки, ускладнених кровотечею, після хірургічного лікування хворих з післяопераційним
стерномедіастинітом залишається остаточно
не вирішеним і сьогодні, та потребує подальшого вивчення.
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Мета досліджень
Визначити критерії прогнозування та запропонувати засоби профілактики виникнення
гострих ерозій та виразок шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладнених кровотечею, у
хворих з гнійним післяопераційним стерномедіастинітом .
Матеріали та методи досліджень
Першим етапом було вивчено ретроспективно результати лікування 15 хворих, у яких
у післяопераційному періоді виникла кровотеча з гострих виразок та ерозій гастродуоденальної зони що знаходились на лікуванні
в 2009–2018 роках в ДУ «ІЗНХ імені В. Т. Зайцева НАМНУ» та 13 міській лікарні.
Серед пацієнтів даної групи чоловіків було
10, жінок – 5 віком від 22 до 68 років. Кровотеча з гострих ерозій та виразок виникла на
1-2 добу післяопераційного періоду у 3 хворих,
у 7 пацієнтів – з 5 по 7 добу післяопераційного
періоду, у 5 хворих – з 10 по 12 добу післяопераційного періоду.
У 12 хворих спостерігалась локалізація ерозивно-виразкових ушкоджень в шлунку, у 2 –
дванадцятипала кишка, в 1 випадку поєднана локалізація. У 9 пацієнтів були численні
ушкодження (від 2 до 6), у 6 поодинокі. Гострі
виразки спостерігалися в 8 випадках, ерозії в 4,
поєднання спостерігалося в 3 випадках.
У даної групи хворих була вивчена клінічна
симптоматика та результати інструментальних досліджень, серед яких за допомогою
дискримінантного аналізу з використанням
критеріїв Р. Фішера та Лямбда Уїлсона [4]
визначені найбільш вагомі ознаки для прогнозування виникнення гострих виразковоерозивних ушкоджень гастродуоденальної зони, ускладнених кровотечею, після оперативних втручань з приводу гнійного післяопераційного стерномедіастиніту. Була розроблена
бальна оцінка ризику розвитку виникнення
гострих ерозій та виразок шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладнених кровотечею.
На основі отриманих даних були запропоновані засоби профілактики.
Вивчені результати лікування 20 хворих
з даною патологією в яких сума критеріїв ризику виникнення гострих ерозій та виразок
шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладнених кровотечею, перевищувала 8 балів, але
в їх лікуванні були застосовані запропоновані
засоби профілактики.
Результати досліджень та їх обговорення.
При аналізі скарг хворих нами були виділені скарги-«провісники» – вони виникали за 1-5 діб до прояву кровотечі. У більшій
кількості вони залишалися при виникненні
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кровотечі, доповнюючи «прямі» симптоми,
а в поодиноких випадках зникали за 1-2 доби
до прояву кровотечі. До скарг-«провісників»
належали: болі в області серця, нелокалізовані
болі по всьому животу, болі в області післяопераційній рани, сонливість, дратівливість,
підвищення температури тіла, задишка. Одночасно зі скаргами -«провісниками» в декількох
випадках виникали й «непрямі» ознаки кровотечі (тахікардія, втрата свідомості, блідість
шкірного покриву та інше).
При вивченні симптомів післяопераційної
кровотечі з гострих виразок та ерозій гастродуоденальної зони нами виділені такі варіанти
їх перебігу.
Швидкий однофазовий перебіг: спостерігався у 3 хворих – виникали «прямі» ознаки
кровотечі на 1-2 добу післяопераційного періоду. Двохфазний перебіг відмічався у 7 хворих. Кровотеча виникала на 5-7 добу післяопераційного періоду. За 1-5 діб до виникнення кровотечі у спостережуваних з’являлися
скарги-«провісники». Визначалися декілька
груп скарг -«провісниць» – стосовно серцево-судинної системи, психоневрологічної регуляції організму, травного тракту, респіраторної системи, болів в області післяопераційній
рані. У 4 хворих вони зникали за 1-2 доби до
прояву прямих ознак, у 3 хворих вони навпаки становили провідну роль серед скарг та не
зникали при прояві «прямих» ознак кровотечі.
Однофазовий варіант кровотечі відмічався у
5 хворих в пізньому післяопераційному періоді
на 10-12 добу. Для нього було характерно поєднання «прямих» та «непрямих» ознак кровотечі при відсутності скарг -«провісниць».
Відмічалася крововтрата І-ІІ ступеня важкості. Кровотечу всіх спостережуваних даної
групи вдалося зупинити консервативними
засобами.
Ще не розроблено достатньо надійні та доступні методи діагностики, щоб уже за першими отриманими за короткий час клініколабораторним даними можливо було оцінити
вірогідність виникнення кровотечі з гострих
виразок та ерозій шлунка в післяопераційному періоді у хворих прооперованих з приводу
з гнійного післяопераційного стерномедіастиніту.
Таким чином, проблема прогнозування виникнення шлунково-кишкової кровотечі при
виникненні гострих ерозивно – виразкових
ушкоджень верхніх відділів травного тракту в
післяопераційному періоді залишається актуальною. Для вирішення даної задачі нами проведене вивчення взаємозв’язку між клінічними та лабораторними даними та виникненням
кровотечі з гострих виразок та ерозій шлунка в післяопераційному періоді. Розходження
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між декількома групами за значеннями одного кількісного показника встановлюється за
допомогою критеріїв Р. Фішера. Для оцінки
адекватності використання дискримінантних
показників був використаний критерій Лямбда Уїлсона рівний 0.023 (тобто ймовірність не-

правильної класифікації прогнозної оцінки
складає 2.3 %), що підтвердив значущість обраних показників.
Чутливість прогностичних критеріїв складала 88,0 %, специфічність – 86,7 %. Основними
критеріями прогнозування вважали тахікар-

Таблиця 1
Критерії прогнозування виникнення гострих виразок та ерозій гастродуоденальної зони в післяопераційному періоді
у хворих з гнійним післяопераційним стерномедіастинітом
Критерій
Тахікардія Р1
Артеріальний тиск Р2
Тахіпное Р3
Церебральні порушення Р4
Діурез Р5
Характеристика раньового вмісту Р6

Лейкоцитарний індекс інтоксикації Р7
Сечовина крові Р8
Креатинін крові Р9
Вік Р10
Рн-шлунка Р11
Т-хелпери CD4+ Р12
Концентрація калію плазми крові Р13
Гемоглобін Р14
Білок крові Р15
А/Г Р16
Біль в області післяопераційної рани на
Р17
Термін захворювання Р18
Температура тіла Р19

Призначення НПВС та гормонів Р20

Серцева недостатність Р21

Дихальна недостатність Р22
Оперативне втручання Р23
Нелокалізовані болі по всьому животу
Р24
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Значення
110 ударів на хвилину
Більше 110 ударів на одну хвилину
80/60 мм рт. ст.
Менше ніж 80/60 мм рт. ст.
26-28 дихальних рухів на хвилину
Більше 28 дихальних рухів на одну хвилину
Ейфорія
Оглушення
інтоксикаційний делірій
35-30 мл за годину
Менше 30 мл за годину
Серозний
Серозно-гнійний
Гнійний
6 умовних одиниць

Бал
1
2
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1

Більше 6 умовних одиниць

2

12-16 ммоль/л
Більше 16 ммоль/л

1
2

180 мкмоль/л

1

Більше 180 мкмоль/л

2

50 років
Більше 50 років
1,2 – 1, 4 атропіновий тест позитивний
8,4 %
3 мммоль/л
80 г/л
Менше 80 г/л
55-64 г/л
Менше 55 г/л
0,9
Зникає при введенні анальгетиків
Не зникає при введенні анальгетиків
Більше 1 місяця
До 1 місяця
38,1 – 40° С
37,2 – 38°С
36,6 – 37,1°
Гормони
Нестероїдні протизапальні препарати
Не призначались
Немає
І ступеня

1
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
3
2
0
3
2
0
0
1

ІІ-ІІІ ступеня

2

Немає
Є
Стабілізація грудини
Дренування середостіння порожнини
Відсутні
Наявні

0
2
2
1
0
2
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дію, стійку гіпотензію, тахіпное, церебральні
порушення: ейфорію, оглушення, інтоксикаційний делірій, кількість діурезу, обсяг ригідної порожнини, лейкоцитарний індекс інтоксикації, сечовину крові, креатинін крові,
імунологічні зміни, вік хворих, концентрацію
калію плазми крові, альбуміноглобуліновий
коефіцієнт, вираженість болю в області післяопераційної рани, температуру тіла, гостру
серцеву та дихальну недостатність, вид та обсяг оперативного втручання та інше. Кожному
критерію присвоювали певну кількість балів,
які наведені в таблиці За наявності двох та
більшої кількості факторів ризику бали складалися. При виникненні кровотечі з гострих
виразок та ерозій сума балів була 8 та більше.
Відомо, що компоненти (показники) функції прогнозної оцінки описують процеси з різної для спостерігача значущістю. Тому формальний підхід до визначення набору показників і їх значущості у функції оцінки на
основі застосування дискримінантної функції
є актуальним і важливим для практичного
застосування.
Вивчаючи засоби лікування, які використовувалися в післяопераційному періоді у хворих, у яких виникла кровотеча з гострих виразок та ерозій гастродуоденальної зони, відмічаємо відсутність адекватного знеболювання
в після операційному періоді у 8 випадках.
Нелокалізовані болі по всьому животу були в
деяких випадках розцінені як іррадіація післяопераційних болів та не враховувалися як
прогностичний критерій. У 4 хворих відмічалась печія, але доповнення терапії блокаторами Н2-гістамінових рецепторів та інгібіторами
протонної помпи не проводилось.
Враховуючи результати дослідження вважаємо доцільним включення до арсеналу інструментальних досліджень рН-метрії шлунка,
ендоскопічного дослідження, особливо перед
операційним втручанням.
Обов’язкове призначення за добу до планового оперативного втручання седативних засобів.
Запропоновані засоби профілактичнолікувальні засоби, що включають внутрішньом’язове ведення 20 мг гастроцепіну за добу до
оперативного втручання та інтраопераційно,
а з першої доби післяопераційного періоду
протягом 5–7 діб по 10 мг два рази на добу.
Із першої доби післяопераційного періоду церу-

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

№ 1(94) 2019

кал по 2,0 три разу на добу внутрішньом’язово,
введення інгібіторів протеолітичних ферментів (контрикал 50000 – 30000 ОД) протягом
5–7 діб. Адекватна знеболювальна (обов’язковий контроль ефективності препарату) та
антибактеріальна терапія. З другої доби післяопераційного періоду внутрішньо шлункове
введення що доби 100 мл 40 % глюкози протягом 5 діб. Необхідне призначення препаратів,
що покращують мікроциркуляцію та антигіпоксантів, при необхідності - проведення
детоксикаційної терапії. Важливим є динамічний рентгенологічний та фібробронхоскопічний контроль з метою виявлення та профілактики виникнення ателектазів, як напрям
профілактики явищ гіпоксії. Рання активізація хворих, засоби лікувальної фізкультури та
фізіотерапевтичного лікування.
Також були вивченні результати лікування
20 хворих (у 14 — дренування середостіння порожнини, 6 – стабілізація грудини) у яких сума
критеріїв ризику виникнення гострих ерозій
та виразок шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладнених кровотечею, перевищувала
8 балів, в їх лікуванні були застосовані запропоновані профілактично-лікувальні засоби.
Лише у одного хворого відмічено розвиток
гострих єрозій та виразок шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладнених кровотечею
на 10 добу післяопераційного періоду. Причиною їх виникнення була важка інтоксикація,
що ускладнювалася гострою серцево - судинною недостатністю. У хворого була висіяна
Pseudomonas aeruginosa, яка не мала чутливості
до антибактеріальної терапії. Кровотеча була
зупинена консервативними засобами.
Висновки
Таким чином, у роботі наведені найбільш
важливі ознаки що дозволяють прогнозувати
виникнення гострих виразок та ерозій шлунка, ускладнених кровотечею, у хворих прооперованих з приводу з післяопераційного стерномедіастиніту, запропонована їх бальна оцінка та визначена сума балів при якій є ризик
виникнення цього ускладнення. Запропоновано комплекс профілактично – лікувальних
засобів спрямованих на попередження виникнення цього ускладнення. Даний підхід є перспективним напрямком в лікуванні хворих на
гнійний післяопераційний стерномедіастиніт
та зменшує кількість ускладнень.
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Резюме. В работе определены наиболее значимые признаки,
позволяющие прогнозировать возникновение острых язв и
эрозий гастродуоденальной зоны, осложненных кровотечением, у больных с гнойным послеоперационным стерномедиастинитом после оперативных вмешательств. Предложен комплекс лечебных мероприятий направленный на предупреждение развития данного осложнения.
Ключевые слова: гнойный послеоперационный стерномпедиастинит, осложнения.
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PECULIARITIES OF
PREDICTING AND
PREVENTION OF
ACUTE EROUSEMENT
AND ULCER OF THE
GASTRODUODENAL
ZONE, COMPLICATED BY
BLEEDING, IN PATIENTS
WITH PURULENT
POSTOPERATIVE
STERNOMODYASTINITIS

Summary: This work shows more significant feature that allow to
prognoses the appearance of acute erosion and ulcer of stomach and
duodenum complicated by hemorrhages at patient after surgery treatment postoperative purulent sternomediastinitis. There was proposed
a complex of on preventive measures that is directed on preventive
measures of this complication.
Key words: postoperative purulent sternomediastinitis, complication.
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
ІЗ УСКЛАДНЕНИМ СИНДРОМОМ
ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ ТА СЕПСИСОМ
Резюме. У статті викладено матеріали щодо ретропроспективного дослідження результатів лікування 1173 хворих
із ускладненим синдромом діабетичної стопи. У 123 хворих
(9,8%) захворювання було обтяжено сепсисом. Спільною рисою стратегії лікування хворих обох груп було оперативне
втручання, призначення антибактеріальної терапії (АБТ) та
проведення інфузійно-трансфузійної терапії. Завдяки розробленим алгоритмам допомоги вдалось покращити результати
лікування септичних хворих. Проблема лікування хворих на
сепсис на тлі ускладненого СДС не є до кінця вирішеною. Тому зусилля науковців повинні бути направлені на розробку
новітніх алгоритмів діагностики та лікування даної категорії
пацієнтів на основі принципів доказової медицини.
Застосована тактика лікування хворих на сепсис дозволила
зменшити частоту виконання високих ампутацій та післяопераційних ускладнень, збільшити кількість «малих» ампутацій, що призвело до зниження летальності, скорочення
тривалості перебування хворих у стаціонарі.
Ключові слова: сепсис, синдром діабетичної стопи, ампутації,
антибіотикотерапія.

Вступ
На початку нового століття сепсис залишається однією з найбільш актуальних і невирішених проблем сучасної медичної науки. Світовий рівень діагностики сепсиса нараховує
понад 18 мільйонів випадків за рік, а летальність в різних лікувальних закладах коливається від 30 до 80 %. Сподівання, що з розвитком санітарно-гігіенічних заходів, розробки
і впровадження нових антбактеріальних препаратів крива захворюваності піде вниз, не виправдались. Навпаки, відмічається тенденція
до збільшення захворюваності на сепсис[1,2].
Хірургічні ускладнення цукрового діабету,
а саме гнійно-некротичні ураження тканин
стопи відносяться до найбільш поширеної
патології в клініках гнійно-септичної хірургії. Так як серед пацієнтів на сепсис близько
8–12 % є хворі з порушенням вуглеводного
обміну, то особливості діагностики та лікування сепсису у хворих на ускладнений СДС
(синдром діабетичної стопи) становить значну
медичну проблему. Незадовільні результати
лікування ускладненого синдрому діабетичної стопи вимагають комплексного мультидисциплінарного підходу до вирішення цієї
проблеми.
Відомо, що без ліквідації осередку гнійної
інфекції у хворих на сепсис найпотужніша інтенсивна терапія є приреченою. Не менш вагомою складовою частиною, що забезпечує успіх
лікування, є повноцінна інфузійно-трансфуKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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зійна та інотропна підтримка [4, 8]. Останнє положення знайшло втілення в настанові
«Sepsis-3»[7, 9].
Мета досліждень
Покращити результати лікування хворих на
сепсис на тлі ускладненого СДС.
Матеріали та методи досліждень
Під нашим обстеженням та лікуванням з
2006 по 2019 рр. знаходилось 1173 хворих на
ускладнений СДС , які перебували в гнійно-септичному центрі з ліжками діабетичної
стопи КУ «Міська клінічна лікарня № 3» м.
Запоріжжя, що є базою Інституту сепсису ДЗ
«Запорізька медична академія післядипломної
освіти МОЗ України» (кафедра амбулаторної,
гнійно-септичної хірургії та УЗД). В 123 хворих (9,8 %) захворювання було обтяжено сепсисом.
Визначення «ускладнений СДС» об’єднує
гнійно-некротичне ураження стопи — виразку, абсцес, флегмону, гнійний тендовагініт,
гнійний артрит, гангрену а також діабетичну
остеоартропатію.
Усі хворі були розподілені на дві клінічні
групи:
1) першу (група порівняння) групу склали
724 хворих на ускладнений СДС, які отримували лікування за період з 2006 по 2016 (початок) рр. У 71 пацієнтів захворювання було
обтяжено сепсисом – 1 підгрупа.
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2) другу (основну) групу склали 449 хворих
(52 випадків сепсису – 2 підгрупа), які лікувалися впродовж 2016-2019 рр.
Хворі обох груп мали ЦД 2-го типу, середня
тривалість якого склала (12,30±1,31) роки.
Критерії включення в дослідження: ЦД 2-го
типу, наявність ускладненого СДС з гнійнонекротичними процесами тканин стопи або
асептичне ураження кісток стопи на тлі діабетичної .
Критерії не включення в дослідження: ЦД
1-го типу, СДС з неушкодженим шкірним покровом (стадія 0 за класифікацію Wagner).
Певні труднощі виникли при градації хворих
на сепсис, так як згідно настанови «Sepsis-3»
поняття «тяжкий» сепсис виключено. Було ретельно проаналізовано всі випадки сепсису
за новим приліжковим клінічним показником
gSOFA, який характеризується частотою дихання понад 22 в 1 хв., порушенням свідомості
(шкала коми Глазго) та середнім артеріальним тиском 100 мм.рт.ст. або менше. Завдяки
цьому показнику хворих 1 та 2 груп вдалося
рандомізувати.
Визначення якісного складу флори і чутливості виділених культур до антибіотиків
проведено автоматичним методом (Vitek 2
Compact, France). Технічні можливості методики дозволили виконати ідентифікацію аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, крім неспорообразующих анаеробних
мікроорганізмів, а так само виявити наявність
гена MRSA.
Таким чином, до 1 групи віднесені 57 (80,3 %)
хворих на сепсис і 14 (19,7 %) – на септичний
шок (СШ), до 2 групи – 36 (69,2 %) пацієнтів
на сепсис і 16 (30,8 %) – на СШ. Статистичну обробку даних проводили з урахуванням
принципів доказової медицини, розрахунки виконували з використанням програмного пакета для статистичного аналізу даних
«STATISTICA 6.1».
Результати досліджень та їх обговорення
Спільною рисою стратегії лікування хворих
обох груп було оперативне втручання та призначення антибактеріальної терапії (АБТ) та
проведення інфузійно-трансфузійної терапії.
Пацієнтам виконані різні оперативні втручання: некректомія, некрсеквестректомія,
розтин абсцесів та флегмон, ампутації пальців,
стопи та кінцівки. Проводили широке розкриття гнійного вогнища, висічення в межах
життєздатних тканин та дренування при глибоких гнійно-некротичних процесах. Подальше лікування ран проводили з використанням
сучасних перев’язувальних матеріалів у залежності від стадії ранового процесу. Критеріями
оцінки ефективності лікування зі сторони піс118

ляопераційної рани були: швидкість загоєння рани, збереження опороздатності нижньої
кінцівки, кількість повторних операційних
втручань, наявність тих чи інших ускладнень.
Ураховувалися також середні терміни перебування хворих у стаціонарі, загальна та післяопераційна летальність.
У групі порівняння очищення рани та появу перших грануляцій зафіксовано на
(6,3±0,23) добу, в основній групі очищення рани відбувалося більш скорішими темпами —
на (5,7±0,21) добу (Р<0,05).
У подавляючому числі випадків, хворі на
сепсис мали вологу гангрену нижньої кінцівки. Тому їм виконувалися високі ампутації на
рівні стегна по життєвим показанням в ургентному порядку. У хворих на сепсис середнього
віку виконувалися ампутації у верхній третині
гомілки. . Ампутація на рівні гомілки виконується при розвитку гангрени стопи. Вдале виконання цієї операції дозволяє знизити післяопераційну летальність та створює можливості
для протезування і поліпшення якості життя. При ампутації на рівні гомілки по Burgess
(4 пацієнта 1 підгрупи та 3–2 підгрупи) зберігається колінний суглоб та збільшуються
шанси на вдале протезування в порівнянні з
ампутацією на рівні стегна. Проведення ампутацій гомілки у даної групи пацієнтів на більш
низькому рівні не доцільно.
Викроювали передній та задній шкірном’язовий клапті. Довжина переднього складала 2 см, заднього — до 15 см. Куксу великогомілкової кістки робили довжиною 12-13 см,
а малогомілкову на 5 см більше рівня великогомілкової кістки .Одним з основних етапів
операції вважали висічення камбалоподібного
м’язу. Видалення м’язу проводили у зв’язку з
порушеним кровотоком та частим ускладненням у вигляді некрозу останньої.
Підшивали поверхневу фасцію литкових
м’язів до ложа малогомілкової кістки та медіальним окістям великогомілкової кістки. Задній клапоть переміщували на перед на закруглений кінець кукси великогомілкової кістки
та зшивали з коротким переднім клаптем. Післяопераційну рану дренували за допомогою
активної аспірації.
Виконано 22 первинних ампутацій на рівні
стегна у хворих1 підгрупи та 19 — у 2 підгрупи, що склало відповідно 37,9 та 38,8 % від всіх
оперативних втручань у хворих на сепсис.
Операцію проводили на рівні середньої або
верхньої третини стегна по Пирогову або фасціо-пластичним способом, з викроюванням
двох шкіряно-фасціальних лоскотів і активним дренуванням післяопераційної рани.
Ці операції були ефективними так як септичний процес у них не прогресував.
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Верифікація етіологічної структури осередків інфекційно-запального процесу у пацієнтів на СДС та сепсис являє на сучасному етапі
значущу проблему, що підтверджується чисельними вітчизняними і закордонними науковими публікаціями. Тому мікробіологічна
характеристика бактеріальної флори гнійнонекротичних вогнищ у хворих на ускладнений
СДС і сепсис є основою для формування програми раціональної АБТ та оцінки перебігу
ранового процесу.
АБТ у хворих на ускладнений СДС та при
розвитку сепсису повинна забезпечувати максимальний лікувальний ефект при мінімальному впливі на організм хворого, який страждає важкими супутніми захворюваннями.
Технологічні особливості проведення антибактеріальної терапії:
• емпіричну АБТ слід проводити до одержання результату мікробіологічного дослідження, її ефективність залежить від правильного вибору препарату та його впливу
на всіх потенційно можливих збудників;
• спрямована АБТ може бути призначена
тільки після отримання результатів засіву.
У випадках необхідності - проводити повторну корекцію АБТ з урахуванням виділеної мікрофлори та її чутливості до антибактеріальних препаратів;
• спрямовану АБТ проводять коротким курсом (10-14 діб) до отримання чіткого клінічного результату;
• при тяжкій інфекції з проявами сепсису
термін проведення АБТ складає 2-4 тижні, а при наявності остеомієліту може бути
збільшений до 6 тижнів.
Інфузійну терапію (ІТ) у хворих з СДС починали невідкладно у пацієнтів з гіпотензією
або органною гіпоперфузією. Вона належала
до первинних заходів підтримки гемодинаміки і, насамперед, серцевого викиду.
У хворих на сепсис та септичний шок (СШ)
підходи щодо проведення інфузійної терапії
дещо змінилися. Інфузійну терапію розцінювали як втручання першої лінії для відновлення системної гемодинаміки та збільшення доставки кисню, щоб вона відповідала потребам
у септичних пацієнтів.
Септичні хворі з недостатньою перфузією
тканин, гіпотензією або ознаками гіповолемії,
отримували початковий об’єм рідини 30 мл/
кг маси тіла кристалоїдних розчинів протягом
перших 3 годин ресусцитації, а подальша інфузія проводилася під системним контролем
гемодинамічного статусу пацієнта. Одним із
цільових показників був середній артеріальний тиск (САТ) ≥ 65 ммрт.ст. Ще одним цільовим показником була нормалізація артеріальної концентрації лактату.
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Не дивлячись на проведення ІТ у пацієнтів
обох груп, важливе значення в стабілізації гемодинамічних показників належить інотропній
підтримці, яка забезпечує поруч з обмеженням
гемодинамічних порушень адекватний рівень
тканинної перфузії. До препаратів, що забезпечують інотропну підтримку, відносяться адреналін, норадреналін, допамін та добутамін.
Після стартової інфузійної терапії визначали об’єм подальшої інфузії в залежності від
гемодинамічного статусу пацієнта.
Через 72 години (деескалація або фази «дересуститації»), яка звично настає через 96 години або після відновлення гемодинамічної
стабільності, намагалися досягти негативного
балансу рідини або обмежити внутрішньовенну інтенсивну терапію, або збільшити виділення рідини із організму через активацію діурезу.
Таким чином моніторинг інтенсивної терапії полягав у наступному: артеріальний тиск
і частота серцевих скорочень (при нормальних
показниках) — нема показань до масивних
інфузій; добовий баланс по рідині (близький
до нульового за час надходження у відділенні інтенсивної терапії); центральний венозний тиск більше не рахується інформативним
показником; визначення насичення змішаної венозної крові киснем (ScvO2) і лактату
(при нормальних показниках) – нема показань
до масивних інфузій.
Найбільш достовірним тестом є визначення
реактивності організму на введення рідини
(організми, що відповідають та не відповідають). Вводиться болюсно 500 мл ізотонічного
кристалоїду: якщо серцевий викид та ударний
об’єм підвищаться на 13-15 %, інфузію слід
продовжити, якщо ні – показані вазопресори
і кардіотоніки.
Однозначних критеріїв для припинення
АБТ не існує (прийняття рішення здійснюється на підставі динаміки місцевої та системної
запальної реакції, стану рани, ерадикації збудників, ступеня обсіменіння рани, нормалізації лейкоцитарної формули, С-реактивного
білка, зниження рівня прокальцитоніну).
Наводимо схеми призначення антибіотиків:
лєвофлоксацин – в/в, 0,5 г 2 рази на добу +
метронідазол, в/в, 0,5 г тричі на добу; піперацилін/тазобактам – в/в, 4,5 г 3–4 рази на добу; цефаперазон / сульбактам – в/в, 4,0 г 2–3
рази на добу; цефтаролін – в/в, 0,6 г 2 рази
на добу; ертапенем – в/в, 1,0 г 1 раз на добу;
іміпенем/циластатін – в/в, 0,5–1,0 г тричі на
добу; меропенем – в/в, 1–2,0 г тричі на добу. Діагностування септичного шоку потребує
призначення іміпінем/ циластатин 1,0 г 4 рази
на добу в/в або меропенем 2,0 г 3–4 рази на
добу в/в + лінезолід 0,6 г 2 рази на добу в/в або
ванкоміцин 15 мг/кг 2 рази на добу.
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Призначення інтенсивної інфузійно-трансфузійної терапії та інотропної підтримки у
хворих на сепсис за настановою «Sepsis-3» дало
змогу стабілізувати стан пацієнтів та підготувати їх до оперативного втручання. Із 30 хворих
на СШ групи порівняння померло 8 (27,7 %)
пацієнтів, що були не оперовані. В основній
груп – відповідно 3(18,8%) хворих. Тобто, летальність у хворих на СШ, що були не оперовані, зменшилася на 8,9 % (χ2=5,63; Р<0,0177).
Висновки
1. Впровадження запропонованої комплексної терапії, дозволили вплинути на кінце-

ві показники лікування: знизити летальність
у хворих на сепсис з 36,1 % (13 хворих) у групі порівняння до 8,3 % (3 хворих) в основній
групі (Р<0,05), а при СШ, відповідно з 72,7 %
(16 хворих) до 56,3 % (9 хворих).
2. Аналіз отриманих даних свідчить, що
застосування розроблених алгоритмів лікування, дозволило достовірно (P<0,05)
зменшити частоту виконання високих ампутацій та післяопераційних ускладнень,
збільшити кількість «малих» ампутацій,
що призвело до зниження летальності, скорочення тривалості перебування хворих
у стаціонарі.
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Резюме. В статье изложены материалы ретропроспективного исследования результатов лечения 1173 больных с осложненным синдромом диабетической стопы. В 123 больных
(9,8%) заболевание было осложнено сепсисом. Общей чертой стратегии лечения больных обеих групп было оперативное вмешательство, назначение антибактериальной терапии
(АБТ) и проведения инфузионно-трансфузионной терапии.
Благодаря разработанным алгоритмам помощи удалось улучшить результаты лечения септических больных. Проблема
лечения больных сепсисом на фоне осложненного СДС не
является до конца решенной. Поэтому усилия ученых должны быть ориентированы на разработку новейших алгоритмов
диагностики и лечения данной категории пациентов на основе
принципов доказательной медицины.
Применена тактика лечения больных сепсисом позволила
уменьшить частоту выполнения высоких ампутаций и послеоперационных осложнений, увеличить количество «малых»
ампутаций, что привело к снижению летальности, сокращение продолжительности пребывания больных в стационаре.
Ключевые слова: сепсис, синдром диабетической стопы, ампутации, антибиотикотерапия.

КОМПЛЕКСНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
С ОСЛОЖНЕННЫМ
СИНДРОМОМ
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
И СЕПСИСОМ
О. В. Трибушной

COMPLEX TREATMENT
OF PATIENTS WITH
COMPLICATED SYNDROME
OF DIABETIC FOOT AND
SEPSIS
O. V. Tribushniy

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

Summary. The article presents materials on the retrospective study
of the results of treatment of 1173 patients with complicated diabetic
foot syndrome. In 123 patients (9.8%) the disease was burdened with
sepsis. A common feature of the treatment strategy for patients in
both groups was surgical intervention, the appointment of antibiotic
therapy (ABT) and infusion-transfusion therapy. Thanks to the developed algorithms of help managed to improve the results of treatment of septic patients.
Conclusions. The applied tactics of treating patients with sepsis has
allowed to reduce the frequency of execution of high amputations and
postoperative complications, increase the number of “small” amputations, which led to a reduction in mortality, shortening the length
of stay of patients in the hospital .
Key words: sepsis, diabetic foot syndrome, amputation, antibiotic
therapy.
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ЕТІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ГОСТРИХ АБСЦЕСІВ
ПЕЧІНКИ
Резюме. У статті наведено досвід лікування 56 хворих з
гострими абсцесами печінки, віком від 32 до 86 років. Для
аналізу виділили 2 періоди: до 2013 р. – перший та до 2019
р. – другий. Протягом першого періоду дослідження проліковано 26 хворих, протягом другого – 30 хворих Всіх хворих
лікували хірургічно. Пункційно���������������������������
-дренажний метод використаний у 54 хворих. Вимушена лапаротомія – у 2 хворих. Виділені
та проаналізовані основні шляхи потрапляння інфекції до
печінки: холангіогенний, лімфогенний, гематогенний.
Методи МРТ в режимі ХПГ та беззондового дослідження
функції поза печінкових жовчних шляхів дозволили
встановити точний діагноз та призначити патогенетичне
лікування. Холангіогенний характер виникнення гострих
абсцесів печінки був встановлений у 66,7% хворих в ІІ періоді
дослідження, проти 38,5% - у І періоді. Результати лікування
хворих з гострими абсцесами печінки в значній мірі залежали
від встановлення етіологічних чинників їх виникнення та
вдосконалення на цій основі лікувальної тактики.
Ключові слова: абсцеси печінки, етіологія, лікування.

Вступ
Незважаючи на значний науковий та технічний прогрес, вдосконалення тактики й
впровадження новітніх хірургічних технологій, проблема хірургічного лікування абсцесів печінки залишається актуальною. Абсцеси
печінки складають до 0,16% захворювань, з
якими хворі госпіталізуються і потребують хірургічного втручання. В лікуванні, переважно,
застосовують сучасні мініінвазивні хірургічні
технології, завдяки яким були знижені показники летальності до 1,9 – 4,7%, а у випадках
міліарних абсцесів – до 15,4%[1]. Ефективність
лікування гострих абсцесів печінки пункційно-дренажним методом сягає 91,8%. Ускладнення спостерігаються у 4,9% хворих і є такими, що не призводять, як правило, до летальних наслідків[2]. При хронічних абсцесах (у
строки більш ніж 3 місяці) застосування мініінвазивних технологій не є ефективним, тому
найчастіше перевагу віддають застосуванню
резекційних технологій [3]. Покращити досягнуті як безпосередні, так і віддалені результати
лікування хворих з гострими абсцесами печінки можливо за рахунок вдосконалення хірургічної тактики та методів лікування на основі
встановлення етіопатогенетичних механізмів
їх виникнення та розвитку.
Мета досліджень
Покращити результати хірургічного лікування хворих з гострими абсцесами печінки,
шляхом вдосконалення лікувальної тактики в
залежності від етіологічних чинників.
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Матеріали і методи досліджень
Проаналізовано результати лікування 56 хворих (27 чоловіків та 29 жінок) з гострими абсцесами печінки, віком від 32 до 86 років. Для
аналізу виділили 2 періоди: до 2013 р. – перший та до 2019 р. – другий. Протягом першого
періоду дослідження проліковано 26 хворих
(12 чоловіків та 14 жінок) з абсцесами печінки,
віком від 35 до 84 років. Протягом другого –
30 хворих (15 чоловіків та 15 жінок), віком від
32 до 86 років. Більшість хворих (89,3%) були направлені з інших лікувальних закладів.
Всіх хворих лікували хірургічно. Пункційнодренажний метод використаний у 54 хворих.
Вимушена лапаротомія – у 2 хворих. Поодинокі абсцеси різних розмірів спостерігали
у 36 хворих, множинні – у 12, міліарні – у 6,
паразитарні з нагноєнням – у 2. Об’єм рідинних утворень сягав від 1-5 до 1000 мл.
Протягом І періоду дотримувались активної хірургічної тактики. Пункції виконували
з проміжком часу в 24-48 годин, добиваючись
при цьому максимального видалення гнійного ексудату, промиваючи кілька разів зону (и) деструкції розчинами антисептиків до
«чистої води», добиваючись якнайшвидшого
зменшення розмірів самих порожнистих утворень. Вважали доцільним більш широкі покази для дренування порожнистих утворень,
з урахуванням розмірів як самої гнійної порожнини, так і поширеності зони інфільтрації навколо та наявності щільного тканинного
детриту всередині порожнин із щоденними
промиваннями гнояків. Ми вважали, що чим
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більше зона інфільтрації навколо гнійної порожнини, тим більше повинно бути показів
для її дренування. В ІІ періоді – тактика була
більш стриманішою та виваженою: показів для
дренування менше, періоди між пункціями
збільшували; змінилась технологія виконання самих пункцій та хірургічна тактика, яка
зазвичай застосовувалась. Змінились також і
підходи до методів консервативного лікування. В кожному конкретному випадку намагалися встановити етіологію ускладнення, його
патогенез, а лікування направити не тільки
на ліквідацію гнояків, а й на усунення причин
його виникнення. З цією метою розширили
діагностичну програму, з використанням сучасних методів, серед яких: інструментальні –
МРТ в режимі ХПГ, спіральна КТ, ФГДС, з
оглядом зони БДС, а при необхідності, і з втручанням на ньому, відео колоноскопія; лабораторні – загально прийняті клінічні та біохімічні, а також вивчали функціональний стан
поза печінкових жовчних шляхів методом беззондового дослідження їх функції в основі якого лежить непрямий метод визначення рівня
інтестінальних гормонів. При міліарних абсцесах печінки, при поширених зонах інфільтрації навколо порожнин (и) гнояка, поряд із
системною, в окремих, найбільш тяжких випадках, додатково проводити й регіональну
антибактеріальну, гепатотропну терапію, шляхом безперервної інфузії препаратів через катетер, заведений в печінкову артерію за методом
Сельдінгера, під контролем ангіографа (n=4).
Пункції виконували під контролем УЗ із
застосуванням доплера (для вибору «безпечного» місця) за допомогою голок «CHIBA»,
діаметром 18-23G. Дренування здійснювали
троакар-катетерами «Pigtail», діаметром 6-9F,
зі стандартних й нестандартних точок, з урахуванням анатомії плеврального синуса. При
наявності реактивного ексудату в плевральній
порожнині, виконували плевральну пункцію,
з подальшим дослідженням вмісту в клінічній лабораторії. Вилучену рідину з внутрішньо
печінкових гнояків досліджували бактеріологічно. Виконували бактеріоскопію відібраного
матеріалу, а також засів на живильні середовища з метою ідентифікації виду збудника.
Чутливість до антибіотиків визначали дискодифузійним методом, з набором дисків, які
відповідали виділеним групам мікроорганізмів. Період інкубації складав повних 24 години. У всіх хворих, поряд із застосуванням
пункційно-дренажного методу лікування,
проводили інтенсивну консервативну терапію, згідно стандартів ведення хворих на цю
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тяжку патологію. Якість життя оцінювали за
шкалою SF 36.
Результати досліджень та їх обговорення
Основними шляхами потрапляння інфекції до печінки були: холангіогенний, лімфогенний, гематогенний. В І періоді дослідження холангіогенний шлях був установлений у
10 хворих, яким в минулому виконані реконструктивні операції на поза печінкових протоках, інші шляхи – в наслідок перенесеного
гнійного ендометриту (n=1), правобічної плевро пневмонії (n=6), після травми печінки – нагноєння гематоми (n=1), нагноєння кіст (n=2),
в тому числі й паразитарної. Етіологічні чинники були визначені у 76,9% хворих. В ІІ періоді, використані нами діагностичні методи
досліджень, дозволили визначитись з етіологією у 100% хворих. Так, у переважній більшості (n=20), абсцеси носили холангіогенний
характер, а серед інших причин – перенесена
правобічна плевро пневмонія (n=4), травма печінки – нагноєння гематоми (n=1), нагноєння
кіст (n=2), абсцес печінки внаслідок перфорації дванадцятипалої кишки рибною кісткою, який спочатку дренували, а потім, після уточнення діагнозу, виконали лапаротомію
(n=1), абсцес зони ішемії лівої напівпечінки,
що виник внаслідок тромбозу відповідної гілки вени (n=1), абсцес на фоні неспецифічного
виразкового коліту (n=1). Холангіогенний характер абсцесів в ІІ періоді дослідження був
встановлений у 9 хворих, яким не виконували
в минулому жодних втручань. Методи МРТ
в режимі ХПГ та беззондового дослідження
функції поза печінкових жовчних шляхів дозволили встановити точний діагноз та призначити патогенетичне лікування. З огляду
на отримані результаті протягом ІІ періоду
щодо визначення етіологічних чинників, припускаємо, що і у 6 хворих з І періоду, у яких не
вдалося доступними на той час методами діагностики встановити етіологію, виникнення
гострих абсцесів в печінці обумовлено холангіогенними причинами.
Висновки
1. Холангіогенний характер виникнення гострих абсцесів печінки був встановлений у
66,7% хворих в ІІ періоді дослідження, проти
38,5% - у І періоді.
2. Результати лікування хворих з гострими
абсцесами печінки в значній мірі залежали
від встановлення етіологічних чинників їх виникнення та вдосконалення на цій основі лікувальної тактики.
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Резюме. Острые абсцессы печени имеют тяжелое течение
и отличаются высокими показателями летальности. В статье
приведен опыт лечения 56 больных с острыми абсцессами
печени, в возрасте от 32 до 86 лет. Для анализа выделили 2
периода: до 2013 г. — первый и до 2019 г. — второй. В течение
первого периода исследования пролечено 26 больных, в течение второго - 30 больных. Всех больных лечили хирургически.
Пункційно-дренажный метод использован у 54 больных, вынужденная лапаротомия — у 2. Выделены и проанализированы основные пути попадания инфекции в печень: холангиогенный, лимфогенный, гематогенный. Методы МРТ в режиме
ХПГ и беззондового исследования функции вне печеночных
желчных путей позволили установить точный диагноз и назначить патогенетическое лечение. Холангиогенний характер
возникновения острых абсцессов печени был установлен у
66,7 % больных во ІІ периоде исследования, против 38,5 % —
в І. Результаты лечения больных с острыми абсцессами печени
в значительной степени зависели от установления этиологических факторов их возникновения и совершенствования на
этой основе лечебной тактики.
Ключевые слова: абсцессы печени, этиология, лечение.

Summary. Acute liver abscesses have a severe course and are characterized by high mortality rates. The article presents the experience
treatment of 56 patients with acute liver abscesses, aged from 32 to
86 years. Two periods were identified for analysis: until 2013, the first
one and until 2019, the second. During the first period of the study,
26 patients were treated, during the second — 30 patients. All patients
were treated surgically. The puncture-drainage method was used in
54 patients, forced laparotomy — in 2. The main ways of infection in
the liver were identified and analyzed: cholangiogenic, lymphogenic,
hematogenic. MRI methods in the CPG mode and tubeless examination of function outside the hepatic biliary tract made it possible to
establish an accurate diagnosis and prescribe pathogenic treatment.
The cholangiogenic of the onset of acute liver abscesses was established in 66,7 % of patients in the second period, against 38,5 % in the
first. The results of the treatment of patients with acute liver abscesses
largely depended on the establishment of the etiological factors of
their occurrence and improvement on this basis of medical tactics.
Key words: liver abscesses, etiology, treatment
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ КОНТРОЛИРУЕМАЯ
РЕПЕРФУЗИЯ ПРИ ОСТРОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Резюме. С целью уменьшить клинические проявления синдрома реперфузии при острой ишемии нижних конечностей
у 8 пациентов после выполнения открытых классических
тромбэктомий из бедренных и подвздошных артерий нами
использована система контролируемой реперфузии с гемодиафильтрацией крови оттекающей из общей бедренной вены
ишемизированной конечности. Оценивалась общая внутригоспитальная летальность, степень восстановления сенсорной и моторной функции нижней конечности, необходимость
фастциотомий, а также лабораторные параметры, связанные
с острой ишемией и реперфузионными повреждениями. Примененная экстракорпоральная технология позволяет уменьшает неблагоприятное воздействие ишемии-реперфузии после реваскуляризации конечности при острой ишемии.
Ключевые слова: реперфузионное повреждение, острая ишемия, контролируемая реперфузия.

Введение
Острая ишемия нижних конечностей является распространенным состоянием, возникающим в результате артериальной эмболизации, тромбоза in situ или травмы. Несмотря
на совершенствование хирургической техники
заболеваемость и смертность после реваскуляризации при острой ишемии конечностей
остаются высокими [1].
Реперфузия конечности после длительной
ишемии вызывает высвобождение цитокинов,
активацию лейкоцитов, увеличение молекул адгезии, активацию каскада комплемента, образование токсичных метаболитов кислорода и продуктов перекисного окисления
липидов [2, 3].
С целью уменьшить степень ишемическиреперфузионных повреждений при острой
ишемии нижних конечностей F.Beyersdorf с
соавторами в 1989 году разработали концепцию «контролируемой реперфузии» [4]. Экспериментальные исследования на животных и
клинические сообщения показали, что ограничение первоначального давления и скорости реперфузии, а также модификация состава перфузата может предотвратить развитие
отека, сохранить структурную целостность и
функцию мышечных тканей ишемизированной конечности, и, таким образом, уменьшить
летальность и частоту ампутаций[5,6,7].
Предложенная нами экстракорпоральная
схема для реперфузионной терапии использована при тяжелой острой ишемии нижних
конечностей, которая развилась вследствие
эмболии или тромбоза бедренных и/или подвздошных артериях.
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Материалы и методы исследований
Управляемой реперфузии нижних конечностей по нашей методике были подвергнуты
8 пациентов, которые находились на лечении
в отделении острых заболеваний сосудов ДУ
«ИОНХ им. В. Т. Зайцева НАМНУ» с 2017
по 2018 год по поводу острых тромбозов или
эмболий подвздошных или бедренных артерий нижних конечностей со II стадией острой
ишемии по В. С. Савельеву, соответствующих критериям исследования. В исследование включали только пациентов с давностью
ишемии более 4 часов, успешной реваскуляризацией и подписавших форму информированного согласия. Критерием успешности было
восстановление артериального кровотока дистальнее сегмента острой окклюзии. В исследовании приняли участие 3 (37,5 %) мужчины
и 5 (62,5 %) женщин в возрасте от 63 до 79 лет
(средний возраст 71,2 года). Пациенты поступали для лечения через 5-13 часов (в среднем
7,6 часа) от момента появления клинических
признаков заболевания.
Из 8 пациентов у 7 причиной ишемии нижних конечностей явилась эмболия на фоне нарушений ритма (фибрилляции предсердий), у
1 был диагностирован острый тромбоз наружной подвздошной и общей бедренной артерий
на фоне облитерирующего атеросклероза. Согласно классификации В.С. Савельева у 3 пациентов острая ишемия соответствовала IIБ
степени и у 5 пациентов – IIВ степени.
Всем больным в ургентном порядке выполнены открытые тромбэктомии с продольной
артериотомией и пластикой артериотомной
раны аутовенозной заплатой. Синтетические
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заплаты принципиально не использовались в
виду потенциально более высокого риска инфицирования вследствие манипуляций, связанных с управляемой реперфузией. Общая,
поверхностная и глубокая бедренные артерии
были выделены стандартным проекционным
доступом. При хирургическом доступе дополнительно выделялся сегмент общей бедренной
вены до 4-5 см длиной, в проксимальном и
дистальном участках которого накладывались
кисетные швы нитями Prolene 5/0 для канюляции бедренной вены таким образом, чтобы
между ними можно было наложить сосудистый зажим. На этом этапе начиналась системная гепаринизация в/в болюсом гепарина
в дозе 80 ЕД/кг массы тела. После выполнения
тромбэктомии (или ревизии) катетером Фогарти из дистальных артериальных сегментов выполнялась канюляция общей бедренной
вены канюлями Medtronic DLP 67316 (16 Fr),
кисетные швы подтягивались турникетами,
общая бедренная вена пережималась между
канюлями, и начинали выполнять вено-венозный обход в режиме хай-флакс гемодиализа (CVVHFD) на аппарате Diapact CRRT
(B. Braun) с низкой скоростью потока крови
со скоростью ультрафильтрации около 20%
от скорости потока крови. Также выполнялась канюляция дистального сегмента общей
бедренной артерии (использовалась канюля
для ретроградной кардиоплегии с раздувающейся манжеткой Medtronic GUNDRY 15 Fr

94115T) или раздельная канюляция поверхностной бедренной и глубокой бедренных артерий (использовались канюли для ретроградной кардиоплегии Medtronic DLP 6-10 Fr). Среди восьми пациентов, у которых применялась
контролируемая реперфузия конечностей, у
шести производилась раздельная канюляция
поверхностной и глубокой бедренных артерий,
у двух пациентов канюлировалась только дистальная часть общей бедренной артерии.
Кристаллоидный раствор, содержащий гепарин, маннит, натрия бикарбонат, глюкозу
и димексид (мешок E), комнатной температуры (20-25 °С), начинали вводить со скоростью 200-300 мл/мин с давлением не выше
70 мм рт.ст. в объеме до 500 мл. Параллельно
соответственно увеличивали скорость потока
крови через Диализатор HI PS 18 (B. Braun) и
скорость ультрафильтрации до 30-35%. При
снижении гематокрита в оттекающей после
диализатора крови ниже 27-28% возврат крови
в общую вену прекращали и перенаправляли
в накопительный мешок. После выполнения
этапа тромбэктомии из проксимального сегмента (наружной и общей подвздошных артерий) и получения антеградного магистрального кровотока, проксимально в направлении
подвздошных артерий вводили канюлю для
ретроградной кардиоплегии Medtronic DLP
8-10 Fr для забора артериальной крови. Полученную таким образом артериальную крови
примешивали к содержимому мешка D в про-

Рис. 1. Схема контролируемой реперфузии нижней конечности (А – бедренная артерия, В – бедренная вена,
С – накопительный мешок, D и E мешки с кристаллоидным реперфузатом, Ht – гематокритный датчик)
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порции 1:5. В мешок D (1000 мл) в дополнение
к рецептуре мешка E добавляли 63 мл раствора
антикоагулянта ЦФДА-1. После опустошения
мешка D к артериальной перфузии подключали накопительный мешок, сохраняя соотношение примешивания артериальной крови. При достижении гематокрита 0,38-0,4 (или
снижении ЦВД) оттекающую от диализатора
кровь перенаправляли в общую бедренную вену (системное венозное русло), предварительно согревая до 38°С. Процедуру продолжали
до опустошения накопительного мешка, после чего удаляли артериальные канюли и закрывали артериотомную рану. Гемодиафильтрация со снятым с общей бедренной вены
сосудистым зажимом продолжалась с учетом
водного баланса и показателей ЦВД таким образом, чтобы максимально уменьшить интраоперационный положительный баланс. Показанием для продолжения гемодиафильтрации
также являлись увеличение содержания калия
в оттекающей из конечности венозной крови более 6 ммоль/л, системный декомпенсированный метаболический ацидоз. При этом
рассматривался перевод контура для гемодиафильтрации с бедренных вен на периферические/центральные вены с целью уменьшить
время операции.
Уровени калия и лактата, а также КЩС измеряли в крови из бедренной вены ишемизированной конечности в начале и во время
реперфузии (через 15 минут, 30 минут и перед
окончанием процедуры), а также в венозной
крови (системной) до и после реперфузии (через 6, 12 и 24 часа). Уровень общей креатинкиназы, миоглобина, креатинина определяли в
венозной крови до начала реперфузии, через 6,
12, 24, 48 часов после окончания реперфузии.
Накопление, систематизация исходной информации и визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных таблицах
Microsoft Office Excel 2007.
Результаты исследований и их обсуждение
При контролируемой реперфузии с ограничением давления в бедренных артериях не более 70 мм рт. ст. средняя скорость потока ре-

перфузата составила (244±48) мл/мин. Общая
средняя продолжительность процедуры составила (52±18) минут.
Таблица 1
Динамика показателей крови, взятой из общей бедренной
вены ишемизированной конечности, (n=8) (М±m)

Калий

7,4±1,3

6,9±1,7

На 30-й
минуте
перфузии
6,1±0,8

Лактат

7,8±0,61

7,1±1,37

5,92±0,82

4,75±,054

pH

7,19±0,14

7,22±0,08

7,25±0,11

7,29±0,05

Показатель

До
операции

На 15-й
минуте
перфузии

Перед
окончанием
перфузии
5,3±0,5

Во время процедуры контролируемой реперфузии в крови из бедренной вены ишемизированной конечности взятой до диализатора отмечен высокий уровень калия, лактата
и значительное снижение pH (табл. 1). Такие
отклонения были бы потенциально клинически значимыми после попадания этих метаболитов в системный кровоток. В то же время
после контролируемой реперфузии в раннем
послеоперационном периоде не отмечалось
значительных отклонений этих показателей в
системной венозной крови (табл. 2).
Важным преимуществом данной схемы реперфузии является возможность удаления избыточного калия и коррекцию метаболического ацидоза. Несмотря на повышенный уровень
калия в оттекающей из конечности венозной
крови «системный» калий в течение первых
послеоперационных суток выше нормы не повышался (табл. 2).
Коррекция метаболического ацидоза особенно важна в первые послеоперационные
сутки, когда концентрация миоглобина наибольшая (см. таб. 2), и недопущение ацидоза
является одной из задач профилактики почечной дисфункции. В раннем послеоперационном периоде на фоне инфузии бикарбоната
натрия удавалось поддерживать pH выше 7,4.
Только у 1 пациента наблюдались лабораторные признаки почечной дисфункции в виде
преходящего повышение креатинина крови
выше 130 мкмоль/л без клинических проявлений почечной недостаточности.
Таблица 2

Динамика показателей крови, взятой из периферической вены, (n=8) (М±m)

Калий

До
операции
4,6±0,2

Лактат
pH

Показатель

Через 6 ч

Через 12 ч

Через 24 ч

Через 48 ч

4,2±0,3

4,7±0,5

4,5±0,3

-

2,68±0,23

2,81±0,43

2,56±0,32

2,23±0,39

-

7,32±0,05

7,43±0,04

7,41±0,07

7,37±0,04

-

-3,3±0,5

0,3±0,7

1,2±2,5

0,3±3,1

-

Общая креатинкиназа

3077±1514

7843±2306

8346±1840

6858±922

4027±553

Миоглобин

2190±285

8200±1558

7404±1164

6112±826

1704±302

Креатинин

96±14

118±12

112±16

124±26

106±18
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У всех пациентов удалось сохранить конечности, при этом полное восстановление функций во время нахождения в стационаре наблюдалось у 6 пациентов. У 2 пациентов в течение
периода наблюдения сохранялись двигательные или сенсорные нарушения. Превентивная фасциотомия не выполнялась, отсроченная фасциотомия (через 7 часов после операции) на голени была произведена у 1 пациента
с эмболией подвздошной артерии, ишемией
IIB степени и давностью заболевания около 11
часов. Показаниями к фасциотомии явились
распирающие боли в голени, повышение внутрифасциального давления в переднем футляре голени до 44 мм рт. ст. Летальных исходов во
время процедур и раннем послеоперационном
периоде не было. В 1 случае часть послеоперационной раны заживала вторичным натяжением, что потребовало наложения ранних
вторичных швов.
Особенностью предложенной технологии
является возможность контроля внутрисосудистого объема крови, что является крайне
важным у пациентов с острой ишемией нижних конечностей, которые, как правило, развиваются на фоне серьезной патологии сердца.
Во время процедуры контролируемой репер-

фузии общий объем ультрафильтрации составил (1423±161) мл. Использование данной технологии позволило не только предотвратить
волемическую перегрузку перфузируемым
раствором, но и позволяет в режиме продленной ультрафильтрации добиться отрицательного водного баланса, что имеет большое терапевтическое значение у пациентов с застойной
сердечной недостаточность и таким расширить возможности оказания помощи этой категории пациентов.
Требуется дальнейшее уточнение показаний
к применению данной технологии, параметров
реперфузии и состава реперфузата для разработки рекомендаций для клинического применения.
Выводы
Применение данной методики реперфузии
в сочетании с гемодиафильтрацией по нашему мнению может потенциально уменьшить
количество осложнений, уменьшить частоту ампутаций и смертности, расширить возможность реваскуляризации конечности при
острой ишемии нижней конечности у пациентов с сердечной и хронической почечной недостаточностью.
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Резюме. З метою зменшити клінічні прояви синдрому реперфузії при гострій ішемії нижніх кінцівок у 8 пацієнтів
після виконання відкритих класичних тромбектоміей з стегнових і клубових артерій нами використована система контрольованої реперфузії з гемодіафільтрації крові що відтікає із
загальної стегнової вени ішемізованої кінцівки. Оцінювалася
загальна госпітальна летальність, ступінь відновлення сенсорної та моторної функції нижньої кінцівки, необхідність
фастціотомій, а також лабораторні параметри, пов’язані з гострою ішемією та реперфузійним ушкодженням. Застосована
екстракорпоральна технологія дозволяє зменшити несприятливий вплив ішемії-реперфузії після реваскуляризації кінцівки при гострій ішемії.
Ключові слова: реперфузійне пошкодження, гостра ішемія,
контрольована реперфузия.

Summary. In order to reduce the clinical manifestations of reperfusion syndrome in acute lower limb ischemia in 8 patients after
performing open conventional thrombectomy from the femoral and
iliac arteries, we used a controlled reperfusion system with hemodiafiltration of blood from the ischemic limb flowing from the common femoral vein. The overall intrahospital mortality, the degree of
restoration of the sensory and motor function of the lower limb, needs
of fasciotomy, as well as laboratory parameters associated with acute
ischemia and reperfusion injuries were assessed. Used extracorporeal
technology reduces the adverse effects of ischemia and reperfusion
after revascularization of the limb in acute ischemia.
Key words: reperfusion injury, acute ischemia, controlled reperfusion.
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СУЧАСНІ ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ
ПЕРИКАРДИТІВ
Резюме. В останні роки в хірургічному лікуванні ексудативних перикардитів різної етіології перевага надається малоінвазивним втручанням. Перикардіоскопія їх доповнює.
За період з 1990 по 2018 рр. нами прооперовано 643 пацієнта з ексудативними перикардитами шляхом малоінвазивних
втручань. 543 (84 %) із них під час оперативного втручання використовувалась перикардіоскопія. Використання перикардіоскопії дозволило у 79 % ідіопатичних випадків ексудативних
перикардитів достовірно верифікувати діагноз. Достовірної
різниці у кількості рецидивів захворювання не встановлено.
Летальних випадків в обох групах з причин, обумовлених перикардитом, за весь період дослідження не було.
Використання перикардіоскопії зі встановленням мікродренажу під час малоінвазивних втручань є безпечним та ефективним за рахунок візуального контролю за санацією, ревізією, біопсією та дренуванням порожнини перикарду.
Ключові слова: перикардит, перикардіоскопія, хірургічне лікування, малоінвазивні методи.

Вступ
Перикардит – це інфекційне або неінфекційне (асептичне) запалення листків перикарда. Захворювання зустрічається при багатьох
захворюваннях внутрішніх органів у вигляді
їх ускладнень.
Перикард – це своєрідний мішок з двома
фіброзно-серозними листками, які огортають
серце, що виконує ряд надважливих функцій
(дозволяє серцю різко розширюватись при фізичних навантаженнях та гіперволемії, зменшує тертя між серцем і сусідніми органами,
запобігає зміщенню серця та великих судин,
тощо) [6].
Перикард може вражатися великою кількістю різноманітних процесів, проте відповідь
на патологічний процес майже завжди однакова. Це запалюваний симптомокомплекс,
який включає больовий синдром лихоманку, гіперпродукцію перикардіальної рідини з
розвитком тампонади серця, потовщенням і
кальцифікацією перикарда і, як наслідок, констрикції перикарду та серця [5, 8].
В останні роки захворюваність на перикардити невпинно зростає. Причиною цього є погіршення якості життя населення, а також технологічний розвиток діагностичних можливостей щодо виявлення перикардиту [5, 6, 7].
Причиною перикардитів в переважній кількості випадків є різноманітні інфекційні,
системні, аутоімунні, неопластичні захворювання, травми тощо [6, 12, 13]. Будь-який запальний процес у перикарді призводить до
розвитку фіброзних змін у ступені, що відповідає інтенсивності поширення інфекції, по
формуванню констриктивних факторів.
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У той же час з’ясувати причину захворювання
вдається не завжди. Велика кількість ідіопатичних перикардитів є актуальною та дискусійною
проблемою, адже без визначення і усунення
першопричини ризик хронізації та рецидивування запалення перикарду суттєво підвищується [5, 9]. У той же час неможливо встановити
специфічну етіологію без жорсткого і вартісного дотримання протоколу обстеження.
Використання втручань для діагностики і хірургічного лікування перикардитів в традиційній кардіоторакальній хірургії відомими, навіть
малоінвазивними (на перший погляд), методами є досить обтяжливими, вимагають багато
часу і витрат, що значно погіршує ефективність
лікування внаслідок втраченого часу [1-4, 11,
14-16]. Використання перикардіоскопії за новітньою методикою встановлення мікродренажа
та методикою виконання перикардіоскопії без
великих розрізів шкіри з подальшим дренуванням за допомогою перикардіоскопа, направлене
на поліпшення ефективності діагностики та результатів малоінвазивних хірургічних втручань.
Мета досліджень
Оцінити ефективність діагностики та лікування перикардитів різних етіологій з використанням методики перикардіоскопії зі встановленням мікродренажа без великих розрізів
шкіри з подальшим дренуванням за допомогою перикардіоскопа.
Матеріали та методи досліджень
За період з 1990 року по 2018 рік нами спостерігалося 643 хворих з приводу перикардиту
різної етіології (табл. 1).
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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Таблиця 1
Загальна характеристика пацієнтів з перикардитами
різної етіології
Форма
перикардиту

Кількість
хворих

Всього:
Вірусний
Бактеріальний
Туберкульозний
Аутоімунний
Уремічний
Пухлинний

643
175
37
71
134
147
79

У
відсотках
від
загальної
кількості, %
27
6
11
21
23
12

Градація за
статевою
ознакою
Чоловіки Жінки
129
21
44
62
81
46

46
16
27
72
66
33

Методика «Установка мікродренажа в порожнину перикарда» це оригінальне застосування катетера для катетеризації центральних
вен як мікродренажа, який заводиться в порожнину перикарда під контролем ультразвукового дослідження. Ця методика дозволяє негайно видалити надлишкову рідину (ексудат) з
перикарду, промити його порожнину, встановити вакуумну стерильну систему для подальшого збору рідини, слідкувати за накопиченням рідини, вводити в порожнину перикарду
медичні препарати (за необхідності) та контролювати ефективність лікувальної тактики.
«Методика виконання перикардіоскопії без
великих розрізів шкіри з наступним дренуванням за допомогою перикардіоскопа» – це оригінальне застосування перикардіоскопа для
взяття біопсії перикарда та епікарда на різних
ділянках, руйнування спайок з’єднувальної
тканини, а також проведення патогномонічного лікування. Методика застосовується тільки
в операційній в умовах стерильності та під загальним знеболенням. Відеоогляд порожнини
перикарда дозволяє візуально визначити уражені ділянки і біопсію брати цілеспрямовано.
У разі виявлення фіброзних утворень, спайок
вони руйнуються щипцями. Після виконання
перикардіоскопії по раневому каналу в порожнину перикарда встановлюється дренаж для
подальшого лікування. Матеріал, отриманий
під час біопсії, досліджуємо цитологічно, гістологічно та імуногістохімічно, що дозволяє у
90 % випадків верифікувати діагноз та проводити цілеспрямоване лікування.
Обидві методики направлені, по перше, на
діагностику походження перикардиту, оцінку
важкості та стабілізацію стану хворого, запобігання подальшому перебігу захворювання. По
друге, вони дозволяють розширити лікувальні можливості хірурга, залишаючись у малоінвазивному полі. Правильне патогномонічне
лікування забезпечує хворим скорочення терміну лікування та покращення якості життя.
Із 643 хворих, у яких за роки дослідження
було виявлено перикардит, 543 (84%) хворим
(основна група) в умовах операційної викоKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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нувалася перикардіоскопія з діагностичною
біопсією, евакуацією ексудату та руйнуванням
спайок з подальшим дренуванням і проведенням патогномонічного лікування. Іншій групі
хворих, в якій було 100 осіб (16 %) – групі порівняння перикардіоскопія не виконувалася з
тих чи інших причин.
Обидві групи репрезентативні за статтю та
віком пацієнтів, ступенем серцевої недостатності. При кількості ступенів свободи, що дорівнює одиниці (ν = 1), вірогідність відмінностей між основною та контрольною групою
є не більше 5% (α = 5%), тобто обидві групи
є випадковими вибірками однієї генеральної
сукупності.
В якості критеріїв оцінки використали
можливість візуалізації серця, порожнини
та поверхні перикарду, кількість ідіопатичних випадків та кількість рецидивів захворювання впродовж 3-8 років після закінчення
лікування.
Результати досліджень та їх обговорення
Обсяг хірургічного втручання в усіх 100%
випадках полягав у розкритті, ревізії, санації
та дренуванні порожнини перикарду з субксифоїдального позаплеврального або торакоскопічного доступу.
Незалежно від доступу перикардіоскопія виконувалась перикардіоскопом після попереднього встановлення одного або двох мікродренажів, повної евакуації ексудату та проведення лабораторних досліджень усього вмісту
зібраної рідини. Біопсія перикарду виконувалася прицільно, множинно (від 1 до 5 біопсій) за допомогою перикардіоскопа. Також
перикардіоскопом виконувалась руйнація спайок та видалення фіброзних нашарувань, що
ускладнюють роботу серця та заважають якісній візуалізації порожнини перикарда. Перикардіоскопія дозволила виконувати ряд паліативних хірургічних операцій: фенестрацію перикарда, дренування перикарда, проведення
лікувальних заходів через дренажі. Крім того,
перикардіоскопія при неопластичній етіології
перикардиту у 100 % випадків дозволила верифікувати природу пухлини.
Другій групі пацієнтів виконувалася перикардектомія за допомогою жорсткого торакоскопа без попереднього встановлення мікродренажа та застосування перикардіоскопії
трансплеврально. На дослідження відправляли видалену під час часткової перикардектомії
ділянку перикарду та невелику кількість ексудату, зібраного під час перекардектомії.
Перша група пацієнтів ускладнень після
проведення лікувальних процедур не мала.
Рецидиви перикардиту спостерігалися лише у
10 % хворих, які мали онкологічне походження
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перикардиту (променевий перикардит). Раневий канал загоювався швидко, якість життя
пацієнта задовільна. Інформативність перикардіскопії залежить від можливості візуалізувати відділи серця, виявити змінені ділянки
перикарду або епікарду та виконати їх біопсію.
У другій групі пацієнтів спостерігали
ускладнення у 1,2 % хворих у вигляді внутрішньоплевральної кровотечі, плевриту, поширення септичного процесу. Раневий канал
залишався довго, пацієнти відчували незадовільну якість життя.
Проведений аналіз дозволяє стверджувати,
що виконання перикардіоскопії дозволяє достовірно у 79 % ідіопатичних випадків ексудативних перикардитів верифікувати діагноз. І тільки у 21 % хворих з перикардитами
нез’ясованої етіології не було можливості встановити причину виникнення перикардиту.
Різниця у кількості рецидивів захворювання
не є статистично достовірною (р˃0,05). Летальних випадків в обох групах з причин, обумовлених перикардитом, за весь період дослідження не було.
Використання малоінвазивних втручань у
поєднанні з перикардіоскопією стає все більш
популярним у порівнянні з іншими втручаннями [6, 14]. Прицільна біопсія змінених ділянок перикарду є виправданою у випадках
туберкульозних, гнійних, неопластичних перикардитів та перикардитів, що не піддаються
стандартним методам лікування [8, 10, 12].

Незважаючи на зростаючу популярність перикардіоскопії серед дослідників, на сьогоднішній день не існує великих рандомізованих
досліджень та чітких, доказових рекомендацій
щодо її застосування.
Висновки
Використання перикардіоскопії з попереднім встановленням мікродренажа під час діагностики та хірургічного лікування перикардитів має ряд переваг перед іншими малоінвазивними втручаннями:
1.	 Скорочення часу встановлення діагнозу;
2.	 Швидка евакуація ексудату та покращення стану пацієнта;
3.	 Можливість виконання прицільної множинної біопсії;
4.	 Можливість розсічення спайок, санації,
фенестрації перикарда;
5.	 Чітка візуалізація порожнини перикарда,
серця і магістральних судин;
6.	 Проведення лікувальних маніпуляцій через міні дренажі;
7.	 Мінімум рецидивів;
8.	 Практична відсутність ускладнень;
9.	 Надійна (100 %) верифікація природи
пухлини при пухлинному перикардиті.
10.	Покращення якості життя пацієнта.
11.	Безпечність втручання.
Усі ці переваги підвищують ефективність
діагностики та лікування перикардитів усіх
етіологій.
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Резюме. В последние годы в хирургическом лечении экссудативных перикардитов различной этиологии предпочтение
отдается малоинвазивным вмешательством. Перикардиоскопия их дополняет.
За период с 1990 по 2018 нами прооперировано 643 пациента с экссудативными перикардитами путем малоинвазивных
вмешательств. 543 (84%) из них во время оперативного вмешательства использовалась перикардиоскопия. Использование
перикардиоскопии позволило у 79% идиопатических случаев
экссудативный перикардит достоверно верифицировать диагноз. Достоверной разницы в количестве рецидивов заболевания не установлено. Летальных случаев в обеих группах по
причинам, обусловленным перикардитом, за весь период исследования не было.
Использование перикардиоскопии с установлением микродренажу при малоинвазивных вмешательств является безопасным и эффективным за счет визуального контроля за
санацией, ревизией, биопсией и дренированием полости перикарда.
Ключевые слова: перикардит, перикардиоскопия, хирургическое лечение, малоинвазивные методы.

Summary. In recent years surgical treatment of pericardial effusion
has been favored by minimally invasive interventions. Pericardioscopy supplements it.
From 1990 to 2018, 643 patients with pericardial effusion were operated in our clinic using minimally invasive interventions. Pericardioscopy was used in 543 (84%) cases.
The use of pericardioscopy has allowed 79 % of idiopathic pericarditis to reliably verify the diagnosis. There is no reliable difference in
the number of relapses of the disease. There were no fatalities in both
groups due to pericarditis-related reasons for the entire period of the
study.
The use of pericardioscopy with using of microdrein during miniinvasive interventions is safe and effective.
Key words: pericarditis, pericardioscopy, surgical treatment, minimally invasive.
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ЯТРОГЕННІ ТРАВМИ АРТЕРІЙ (ДОСВІД 25
ВИПАДКІВ)
Резюме. Опрацьовано 25 стаціонарних карт хворих з ЯТА,
які знаходились на лікуванні у відділенні судинної хірургії
Львівської обласної клінічної лікарні за 1998-2018 р.р.
Дві третини хворих із ЯТА виявлені протягом останніх десяти років спостереження. Причинами ЯТА були катетеризації
артерій (32%), операції (28%) і катетеризацій вен (24%). Види
ушкоджень артерій – часткові надсічення (80%), повні перерізи (12%), артеріовенозні нориці (8%). ЯТА ставались в ногах
(56%), руках (28%), животі (12%) і шиї (4%). Методи лікування – хірургічний (72%), консервативний (24%) і ендоваскулярний (4%). Операції полягали в лігуванні (12%), шовній пластиці (32%), анастомозуванні кінець-в-кінець (12%), протезуванні
артерій аутовеною (12%) та судинним протезом (4%).
Поширеність ЯТА зростає із розвитком інвазивних діагностично-лікувальних методик. Лікування ЯТА потребує
від лікаря володіння консервативними, хірургічними і ендоваскулярними методиками зупинки кровотечі і відновлення
цілісності судин.
Ключові слова: травми артерій, ятрогенні травми артерій,
лікування травм артерій.

Вступ
Через все більше поширення інвазивних
методів діагностики та лікування, проблема
ятрогеній набуває значної медичної і загальносуспільної актуальності. Попри зусилля, які
спрямовуються на попередження ускладнень
від медичних втручань, лікарям не вдається
усунути ризик ненавмисних травм від своїх
дій. Більше того, дослідники прогнозують, що
у майбутньому проблема ятрогенних ушкоджень не зменшиться [7-9].
Ятрогенні травми артерій (ЯТА) стаються
нечасто, однак в силу динамічності і швидкоплинності артеріальних кровотеч, їх виникнення завжди ставить під загрозу як здоров’я,
так і життя хворого. Поряд з цим, ЯТА – це
потенційно відворотні ускладнення, появу
яких у більшості випадків можна попередити.
Отже, інформування про причини виникнення і способи лікування ЯТА може покращити якість надання медичної допомоги населенню [7, 9].
Мета досліджень
Дослідити причини виникнення і способи
лікування ЯТА.
Матеріали і методи досліджень
Опрацьовано 200 карт стаціонарних хворих,
які перебували на лікуванні у відділенні судинної хірургії Львівської обласної клінічної
лікарні (ЛОКЛ) з 1998 по 2018 р.р. з приводу
травм артерій (ТА). Причини ТА встановлені у
187 (93,5%) хворих, із них у 25 (13,4%) випадках
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ТА настали від медичних втручань. З 1998 по
2007 р.р. до ЛОКЛ було госпіталізовано 8 пацієнтів, з 2008 по 2018 р.р. – 17 пацієнтів із ЯТА.
Середній вік хворих становив 31,1 р., медіана – 25 р., IQR 25-75 – 11-56 р. Хворих чоловічої
статі було 60%.
В залежності від механізму травми, ушкодження поділили на гострі і тупі [4]. Вид ушкодження судин класифікували Chen et al. (2012).
Згідно цієї класифікації, ТА поділили на три
види – без надриву стінок судини, частковий
надрив і повний розрив судини. До ТА без
надриву стінок віднесли забій, артеріоспазм,
і посттравматичний тромбоз, ТА з надривом
– це порушення цілісності стінок судин, які
призводять до гематом, псевдоаневризм, ТА
з повним розривом вимагають анастомозування кінець-в-кінець або протезування ушкодженої ділянки [2].
Статистичний аналіз провели програмою
Statistica 6.0. Нормальність розподілу перевірили методом Kolmogorov-Smirnov, вибірки не
відповідали закону нормального розподілу.
Для показників вирахували середнє значення,
медіану, міжквартильний інтервал IQR 25-75.
Розподіл частот порівнювали методом χ2, а для
вибірок <10 поправкою V2.
Результати досліджень та їх обговорення
ЯТА виникли внаслідок дії гострих травмуючих факторів у 24 (96 %) хворих. В одному випадку ушкодження настало, імовірно, від комбінованого впливу гострого механічного і хімічного чинників (введення розчину кальцію
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хлориду у периферичний венозний катетер).
Причинами ЯТА були катетеризації артерій
(13 випадків, 32 %), операції (7 випадків, 28 %)
і катетеризації вен (5 випадків, 24 %) (χ2=0,08,
V2=0, р=0,5) (табл. 1).
Таблиця 1
Причини ЯТА
Втручання
Діагностична ангіографія
Діагностично-лікувальна
Катетеризації артерій ангіографія
Інвазивний моніторинг
артеріального тиску
Травматологічні
Судинні (на венах)
Урологічні
Операції
Гінекологічні

Катетеризації вен

Кількість
10

животі (3 випадки, 12%) і шиї (1 випадок, 4%)
(χ2=23, V2=22, р<0,05) (табл. 2).
Таблиця 2
Топографія ушкоджених артерій
Локалізація
Нога
Рука

2
1
2
2
1
1

Герніопластики

1

Центральні вени
Периферичні вени

2
3

Живіт
Шия

Назва артерій
Стегнові
Гомілкові
Пахвова
Плечова
Променева
Ліктьова
Клубові
Загальна сонна

Кількість
13
1
1
4
1
1
3
1

Лікарі застосували три методи лікування –
частіше хірургічний (18 випадків, 72%) і рідше консервативний (6 випадків, 24%) та ендоваскулярний (1 випадок, 4%) (χ2=9,8, V2=9,5,
р<0,05) (табл. 3).
Таблиця 3
Методи лікування ЯТА

Пояснимо причини ЯТА, які наведені у
Табл. 1. Катетеризації артерій виконувались
переважно для ендоваскулярних рентген-хірургічних процедур (12). Діагностичні ангіографії полягали у коронарографіях (4), артеріографіях природжених вад серця (3), ангіографіях артерій головного мозку (1). Під
час діагностично-лікувальних інтервенцій
проводили стентування артерій (1) або адресний внутрішньоартеріальний тромболізис (1).
Травматологічні операції представлені металоостеосинтезом після переломів кісток (2).
Судинні операції – кросектомія (1) та абляція
природженої артеріовенозної мальформації (1).
Інші операції – корекція варикоцелє (1), аднексектомія (1), пластика косої пахової грижі
(1). Катетеризації центральних вен виконували
як елемент анестезіолого-реанімаційного забезпечення хворих з різною патологією, ЯТА
відбулись під час постановки венозних катетерів у яремну (1) і підключичну (1) вени. Таким
чином, травмуючими агентами були внутрішньосудинні катетери (18 випадків, 72%) і хірургічний інструмент (7 випадків, 28%).
Види ушкоджень артерій – це часткові надрізи (22 випадки, 88%) і повні перерізи (3 випадки, 12%) (V2=23, р<0,05). ЯТА з частковим
порушенням цілісності стінок полягали в:
1) проколах, від яких ставались тромбоз (4),
напружені гематоми (2), розвивалась дисекція
стінок артерії (2),
2) надрізах артерій різної довжини, які викликали кровотечі або посттравматичні псевдоаневризми (12),
3) надрізах артерії та суміжної вени, після
чого виникали артеріовенозні нориці (2).
ЯТА ставались переважно в ногах (14 випадків, 56%) і руках (7 випадків, 28%), менше в
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Метод лікування
Хірургічний
Лігування артерій
Пластика артерій
Анастомоз кінець-в-кінець
Протезування артерій
Консервативний
Ендоваскулярний

Кількість
3
8
3
4
6
1

Лігуванням усунули артеріовенозну фістулу
(1) і перев’язали травмовані артерії (2). Методику шовної пластики артерій застосували, якщо
ушкодження представлене надрізом, крайовим
дефектом, і краї судин були задовільної якості
(8). Анастомозування кінець-в-кінець та протезування артерій неодмінно показане коли
артерія повністю розрізана (3). В деяких випадках анастомозування кінець-в-кінець та
протезування застосовували при надрізаних
судинах: артерії могли бути додатково пошкоджені затискачами під час тимчасової зупинки
кровотеч (2), шовна пластика неможлива через
атеросклеротичну патологію в місці травми
(1), від місця травми поширилось розшарування стінок артерії (1). Протези судин – v.
saphena magna (2), v. cephalica (1), синтетичний
судинний протез (1). Консервативне лікування
(компресіна терапія) примінили при посткатетеризаційних тромбозах стегнових артерій
(4), посткатетеризаційному надриві зовнішньої клубової артерії (1), посткатетеризаційній
псевдоаневризмі плечової артерії (1). В одному
випадку застосоване ендоваскулярне лікування – хворому з травмою гомілкової артерії виконали емболізацію тібіоперонеального стовбура емболізаційною спіраллю і після цього
евакуювали напружений крововилив з сурального каналу.
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Результати лікування усіх хворих, згідно даних стаціонарних карт, були задовільними.
Дослідників, які вивчають травми судин від
ятрогеній, чекає ряд труднощів. Захворювання
стається нечасто і відповідних епідеміологічних даних обмаль. Механізми оплати лікування ускладень від медичних дій у різних країнах неоднакові, тому методологія їх реєстрації
відрізняється. Для збору достатнього об’єму
клінічного матеріалу необхідно охопити тривалий період спостереження, що ускладнює
деталізацію випадків і зменшує актуальність
публікацій. Лікарі неохоче реєструють ЯТА,
намагаються приховати завдані ушкодження.
Якщо ускладнення усунуте вчасно, його не
завжди вносять в доповідь протоколу втручання. Ятрогенні травми переважно різноманітні,
деякі ушкодження представлені в літературі
одиночними випадками [1, 6, 7].
У нашому дослідженні зібрано дані про 25
хворих із ЯТА, що склало 13,4% від ТА, лікованих в відділенні судинної хірургії ЛОКЛ.
Із-за вищевказаних причин, ми не вважаємо,
що цей показник вказує на справжню поширеність ЯТА. Обчислений відсоток доцільно
прийняти як орієнтовну частоту патології, яка
потрапляє в поле зору спеціалізованого центру. Публікації закордонних дослідників підтверджують невисоку частку захворювання в
структурі ТА, однак підкреслюють, що протягом останніх десятиліть ЯТА спостерігається
все більше [7, 9].
Третина хворих із ЯТА лікувалась в ранньому періоді (1998-2007 р.р.) і дві третини хворих
– в пізньому періоді (2008-2018 р.р.). На нашу
думку, причинами такої тенденції можуть бути
як зростання захворюваності, так і покращення якості діагностики і надання судинної допомоги у ЛОКЛ.
Звертає увагу, що на ЯТА хворіли особи
будь-якого віку: середній вік пацієнтів становив 31,1 р., медіана – 25 р., міжквартильний
інтервал вибірки був широкий і складав від
11 р. до 56 р. Ці дані свідчать, що хворі будьякого віку, яким проводять інвазивні діагностичні чи лікувальні втручання, можуть захворіти на ЯТА.
В залежності від етіопатогенезу, в цьому дослідженні виділено три групи ЯТА – ендоваскулярна (від катетеризації артерій), хірургічна
і від катетеризації вен. Патогенез першої групи
полягав в проколі артерії катетером відносно
великого діаметра, від чого прогресував надрив або виникло розшарування стінок судини.
Після екстракції катетера з нього зголювалась фібринова плівка, що сприяло подальшому тромбозу. Якщо катетеризація виконана
крізь тверду атеросклеротичну бляшку, місце
проколу ставало джерелом кровотечі, яке не
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вдавалось зупинити компресійною терапією.
Тому, такі хворі могли мати тромбоз, розшарування, кровотечу або псевдоаневризму стегнових та плечових артерій. В другій групі, артерії
ушкоджувались безпосередньо хірургічними
інструментами під час операцій на органах
живота, черевної стінки та кінцівок. При цьому траплялось як надсічення, так і повний
переріз судин. Лише в цій групі хворих ми спостерігали повний переріз артерій, що свідчить
про небезпечність дій хірургічними інструментами. У третій групі, артерії ненароком
травмувались від пункцій близькорозташованих вен. Імовірно, під час катетеризації вен
за Сельдінгером, металеві провідники проколювали всі стінки вен і перфорували суміжні
артерії, такі ЯТА полягали в часткових порушеннях цілісності судин, а в двох випадках виникли артеріовенозні нориці [1, 7, 9].
В нашій групі хворих не було травм артерій першого типу за Chen et al. (2012), тобто
ушкоджень без порушення цілісності судин:
ятрогенні ушкодження були гострими, тупих
травм, що могли призвести до легких ушкоджень артерій, не виявлено. Таке спостереження дещо суперечить даним літератури про те,
що тупі і непрямі ушкодження артерій мають
місце в деяких випадках ятрогеній [5, 7].
У досліджені зареєстровано 8 видів артерій,
які ушкоджувались від лікарських втручань.
ЯТА стались переважно в артеріях кінцівок,
ці судини задіювались під час катетеризацій
артерій і вен, а також деяких операцій. За даними закордонних авторів, ЯТА кінцівок зустрічаються найчастіше, оскільки все більшого поширення набувають ангіографії та інші
малоінвазивні методи лікування захворювань
серцево-судинної системи. В той же час, будьяка операція або інтервенція може ускладнитись ЯТА, тому топографія ятрогеній в різних
публікаціях відрізняється. Зокрема, з впровадженням у практику лапароскопічних операцій, збільшується кількість ЯТА живота, з розвитком нейрохірургії збільшується кількість
ЯТА спинного мозку, під час ортопедичних
втручань на стегні існує ризик ушкодження
глибокої артерії стегна [1, 3, 5, 7, 9].
Зауважимо зв’язок між видами ушкодження артерій і методами їх лікування. У всіх
випадках травматичні агенти порушували цілісність стінок судин, при цьому переважно
наставав частковий надріз артерій (88%). Для
лікування ускладнень застосували консервативні заходи (24%) або відносно прості судинні
операції, такі як лігування і шовна пластика
(44%). Консервативні заходи обирались якщо
ушкодження не призводило до критичної ішемії кінцівки або кровотеча з надрізаної артерії
зупинялась компресією. Лігування артерій буХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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ло допустиме при збереженому паралельному
джерелі кровопостачання до органу, а шовні пластики – при зодовільній якості стінок
судини навколо місця надрізу. В закордонних публікаціях автори не завжди деталізували вид ушкоджень артерій або їх зв’язок
із методом лікування, проте вказували, що
під час операцій на ЯТА найчастіше вдавались до лігування, шовної пластики, пластики із застосуванням латок, тромбоектомії, або
компресійної терапії під контролем ультразвукового датчика. Складні операції (анастомозування кінець-в-кінець, протезування, шунтування навколо місця ушкодження), застосовували в силу протяжності і важкості травм
судин [1, 3, 5, 7].

Висновки
1. Хворі будь-якого віку, яким виконують інвазивні діагностичні чи лікувальні
втручання, мають ризик отримати ЯТА. Інтервенції, які проводяться на артеріях чи в
анатомічних ділянках їхнього проходження, супроводжуються вищою імовірністю
ЯТА.
2. ЯТА виникають від катетеризації судин
і хірургічних операцій. Під час катетеризацій
стаються часткові надрізи, а операцій – часткові і повні перерізи артерій.
3. Лікування ЯТА потребує від лікаря володіння консервативними, хірургічними і ендоваскулярними методиками зупинки кровотечі
і відновлення цілісності судин.
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ЯТРОГЕННЫЕ ТРАВМЫ
АРТЕРИЙ (ОПЫТ 25
СЛУЧАЕВ)
В. Ф. Петров

IATROGENIC ARTERIAL
TRAUMA (EXPERIENCE
OF 25 CASES)
V. F. Petrov
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Резюме. Обработано 25 стационарных карт больных с ЯТА,
которые находились на лечении в отделении сосудистой хирургии Львовской обласной клинической больницы в период
1998-2018 г.г.
Две трети больных с ЯТА были выявлены на протяжении
последних десяти лет исследования. Причинами ЯТА были
катет������������������������������������������������������
е�����������������������������������������������������
ризации артерий (32 %), операции (28 %) и катетеризации вен (24 %). Виды травм артерий – частичные надсечения
(80 %), полные пересечения (12 %), артериовенозные фистулы
(8 %). ЯТА случались в ногах (56 %), руках (28%), животе
(12 %) и шее (4 %). Методы лечения – хирургический (72 %),
консервативный (24 %) и эндоваскулярный (4 %). Операции
представлены лигированием (12%), шовной пластикой (32 %),
анастомозированием конец-в-конец (12 %), протезированием
артерий аутовеной (12 %) и сосудистым протезом (4 %).
Распространение ЯТА растет с развитим инвазивных диагностических и лечебных методик. Для лечения ЯТА от врача
требуется владение консервативными, хирургическими и эндоваскулярными методиками остановки кровотечений и восстановления целосности сосудов.
Ключевые слова: травмы артерий, ятрогенные травмы артерий, лечение травм артерий.

Summary. History cards of 25 patients with IAT who were on
treatment in the department of vascular surgery of the Lviv Regional
Clinical Hospital in 1998-2018 were analyzed.
Two thirds of the patients with IAT have been identified during the last ten years of observation. The causes of IAT were artery
catheterization (32 %), operations (28 %) and vein catheterization
(24 %). Types of arterial injuries – partial disruption (80 %), full
disruption (12 %), arteriovenous fistulae (8 %). IAT occurred in legs
(56 %), arms (28 %), abdomen (12 %) and neck (4 %). Methods of
treatment – surgery (72 %), conservative (24 %) and endovascular
(4%). The surgeries were ligation (12%), suture repair (32 %), endto-end anastomosis (12 %), replacement with vein graft (12 %) and
vascular prosthesis (4 %).
The prevalence of IAT increases with the development of invasive
diagnostical and therapeutic techniques. Treatment for IAT requires
from the physician acquaintance with conservative, surgical and endovascular techniques to stop bleeding and restore the integrity of
the vessels.
Key words: arterial trauma, iatrogenic arterial trauma, arterial trauma treatment.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ
ДІАГНОСТИКИ ПРИ ГОСТРИХ АОРТАЛЬНИХ
СИНДРОМАХ
Резюме. Лікування хворих із захворюваннями та пошкодженнями аорти є однією з найважливіших завдань сучасної
судинної реконструктивної хірургії. При своєчасній та точній
діагностиці гострої патології аорти, розривів аневризм, розшарувань та поранень аорти можливе успішне хірургічне лікування хворих та постраждалих.
Основними методами діагностики гострого аортального
синдрому є УЗД, МСКТ, АГ. Однак кожен метод має свої обмеження, при використанні будь-якого методу бувають діагностичні помилки.
Вивчена діагностична ефективність методів діагностики
при гострій патології аорти, переваги та обмеження кожного
методу діагностики та їх причини, розроблена оптимальна
послідовність застосування методів променевої діагностикою,
алгоритми обстеження хворих при гострих аортальних синдромах.
Ключові слова: гострий аортальний синдром, діагностика,
інструментальні методи дослідження.

Вступ
Відповідно до сучасних тенденцій діагностика гострого аортального синдрому ґрунтується на застосуванні широкого спектру методів інструментальної діагностики [3, 10].
Мультиспіральна комп’ютерна томографія, особливо — з ангіографією (МСКТА), без
сумніву є «золотим стандартом» діагностики
ускладнень аневризматично ураженої аорти [2,
6]. Інформативність даного методу переоцінити важко. Однак МСКТ (А) при всіх його перевагах має ряд істотних недоліків, що ускладнюють його використання в невідкладної
діагностиці гострого аортального синдрому.
Виконання всім пацієнтам з підозрою на наявність ускладнень аневризми аорти МСКТА
в екстреному порядку в умовах багатопрофільного стаціонару призведе до колапсу служби
променевої діагностики, по-перше, та значних
економічних втрат, по-друге [8]. Крім того,
реалії системи охорони здоров’я такі, що повноцінне цілодобове функціонування служби
МСКТ з можливістю проведення повноцінного дослідження аорти не налагоджене навіть у
багатьох багатопрофільних стаціонарах мегаполісів [4].
Закономірним наслідком проблем, описаних вище, стає пошук методів невідкладної
діагностики патології аорти та її ускладнень,
у тому числі у післяопераційному періоді, які
б, зберігаючи основні переваги МСКТА, були
б позбавлені характерних недоліків [7]. Значення ультразвукового дослідження (УЗД) як
ідеального методу для проведення скринінгу у
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пацієнтів з гострою патологією аорти, що дозволяє істотно зменшити частоту виникнення
розривів, знизити смертність та оптимізувати
витрати системи охорони здоров’я було показано в багатьох роботах [3, 8, 11].
Дослідження низки авторів справедливо
вказують на те, що значення екстреного УЗД не
може бути переоцінене, завдяки його інформативності, доступності та швидкості отримання
результату [10, 11], проаналізувавши в своїй роботі досвід виконання невідкладного УЗД при
підозрі на наявність ускладненої аневризми
черевної аорти, виявили стовідсоткову чутливість що наближається до абсолютної специфічність методу навіть при використанні його
«нефахівцями» в області ультразвукової діагностики в відділенні невідкладної допомоги.
Існують і протилежні думки, які розглядають УЗДС тільки в якості скринінгового методу при неускладнених аневризмах [6], при
цьому відзначаючи його високу залежність від
кваліфікації оператора [9].
Низька, менше 50 %, точність в оцінці проксимальної поширеності, на думку деяких авторів [12], не дозволяє рекомендувати УЗД в
якості передопераційного методу візуалізації.
Однак, незважаючи на високий рівень розвитку діагностичних методик, появи скринінгових програм та широке впровадження ультразвукових методів на всіх етапах надання
медичної допомоги, проблема своєчасного та
ефективного виявлення гострої патології аорти, особливо при проведенні невідкладної
діагностики, так само як і типових ускладнень
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у пацієнтів що перенесли оперативне втручання, залишається до кінця не вирішеною.
Причиною тому є відсутність систематизованих досліджень, присвячених вивченню діагностичної семіотики захворювання, методології проведення окремих інструментальних
досліджень, оцінці чутливості та специфічності методів стосовно даної клінічної проблеми.
Крім того, треба визнати, що детальні, обґрунтовані алгоритми, які регламентують
формування етапу невідкладної діагностики
гострого аортального синдрому та подальшого
спостереження, зараз в публічному медичному
просторі відсутні.
Матеріали та методи досліджень
Проаналізовані результати діагностики та
хірургічного лікування 484 пацієнтів з гострими хірургічними захворюваннями аорти. З них
264 склали аневризми аорти та її ускладнення
та 220 розшарувань аорти та її ускладнень.
Стосовно до наших спостережень використовувалися наступні методи досліджень: ультразвукове дуплексне сканування з кольоровим картуванням сигналу аорти, рентген
контрастна ангіографія аорти, комп’ютерна
томографія аорти.
Основними завданнями дослідження на
етапі первинної діагностики та спостереження
за досліджуваними хворими були: виявлення
локального або дифузного розширення аорти; визначення лінійних розмірів розширення; уточнення поширеності аневризми та ступінь залучення гілок аорти, в тому числі вимір
лінійних розмірів проксимальної «шийки»;
оцінка стінок аневризми та внутрішньо просвітного вмісту; визначення наявності ознак
ускладненого перебігу захворювання.
На етапі післяопераційного моніторингу як
на ранніх, так і відстрочених етапах спостереження основні питання, які вимагали вирішення, були взаємопов'язані з верифікацією
або винятком формування типових ускладнень.
УЗДС з контрастним посиленням в даній
роботі проводилося на ультразвукових діагностичних системах Siemens ACUSON S2000
та GE VIVID E9 з використанням контекстних
датчиків 2,5-5 МГц.
Контрастне дослідження в усіх випадках
ставало одним з компонентів стандартного
УЗДС. Первісна, максимально доступна інформація виходила при скануванні у В-режимі
з використанням КДК та доплера, а потім
необхідні деталі уточнювали з використанням
контраст-посиленого УЗДС.
Мультиспіральна комп’ютерна томографія
(МСКТ), в тому числі з внутрішньовенним
болюсним контрастуванням, проводилася
з метою додаткової верифікації патології, по140

рівняльного аналізу результатів УЗДС, а також
в якості обов'язкового дослідження для планування та післяопераційного контролю при
проведенні втручання на аорті.
Розрахунок показників інформативності
проводився на підставі підрахунку числа істинно позитивних (ІП), істинно негативних
(ІН), хибно позитивних (ХП) та помилково негативні (ПН) результатів, які оцінювалися на
підставі методу, визнаного референсним.
Чутливість (Se - Sensitivity) — здатність діагностичного методу давати правильний результат. Визначався за формулою:
𝑆𝑒 = ІП / (ІП + ХП) ×100 %.
Специфічність (Sp - Specificity) — здатність
діагностичного методу не виявляти неіснуючого захворювання. Визначався за формулою:
𝑆𝑝 = ІВ / (ІН + ХП)×100 %.
Діагностична ефективність (De - Diagnostic
efficiency) — показник, що визначає загальну
частку правильних результатів, як позитивних, так і негативних. Визначався за формулою:
𝐷𝑒 = (ІП + ІН) / (ІП + ІН + ХП + ПН) × 100 %.

Результати досліджень та їх обговорення
Виявлення при УЗД аневризм грудного відділу аорти склало 95,2 %, торакоабдомінальних аневризм 100 %, аневризм черевного відділу аорти 97,1 %.
Діагностичні можливості УЗД обмежували
конституційні особливості хворих, пневматизація кишечника. Результати дослідження залежали від методики, що застосовувалися.
Виявлення розшарування стінки аорти при
трансторакальній ехокардіотрафії в сполученні з УЗД черевної аорти склало 74,3 %, початку
та кінця розшарування в 40 та 24 % випадків
відповідно; при трансторакальній ехокардіографії в поєднанні з через стравохідною (ЧС)
Ехо-КГ та УЗД черевної аорти — 92,9 %, початку та кінця розшарування в 81,8 та 45,5 % спостережень; при УЗД тільки черевної аорти розшарування виявлено тільки у 16,7 % хворих,
а початок та кінець розшарування правильно
визначені не були.
Результати КТ діагностики розшаровань
аневризм залежали від методик що застосовувалися. Виявлення розшаровуючих аневризм
аорти при КТ склала: 53,3 % при дослідженні
без контрастного посилення, 61,5 % при інфузійному контрастному посиленні та 96,6 %
при дослідженні з болюсним контрастним посиленням на спіральному комп’ютерному томографі. При КТ без контрастного посилення
початок та кінець розшарування правильно
були визначені; з інфузійним контрастним посиленням визначені вірно в 25 % та 25 % випадків; з болюсним контрастним посиленням
в 78,9 % та 47,4 % відповідно.
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Найбільш точні результати виявлення розшаровуючих аневризм аорти (РАА) отримані при використанні спіральної комп’ютерної
томографії з болюсним контрастним підсиленням.
При ангіографії аневризми грудного відділу
аорти виявлені в 80,8 %, торакоабдомінальні
аневризми в 100 % та аневризми черевного відділу аорти в 90,1 % спостережень.
Розшаровуючі аневризми при дослідженнях
на сучасних апаратах виявлені в 93,1 % випадків, початок розшарування правильно визначено в 63,6 % спостережень, а кінець розшарування в 54,5 %. Головним обмеженням
діагностичних можливостей ангіографії були
пристінкові тромботичні накладення, які імітували нормальний діаметр аорти.
У досліджуваних групах хворих з АГВА,
ТАА, РАА, АЧВА аневризми виявлені в 100 %
випадків при КТ, 93,7 % спостережень при УЗД
та у 89,6 % хворих при AГ.
Використання інвазійної АГ для виявлення
аневризм аорти та розшарування недоцільно,
пов’язане з можливими ускладненнями. Найкращі результати отримані при КТ, однак якщо розглядати можливість виконання УЗД, КТ
та АГ в залежності від стану обстежуваного, то
УЗД у відмінності від КТ можливо виконати у
приймальному відділенні, в реанімаційному
відділенні. УЗД є скринінговим методом особливо цінним у хворих з неясною клінічною
картиною що перебувають у тяжкому стані.
Проведена при КТ оцінка аневризм аорти
дала наступні результати: діаметр АГВА —
6,2 см ± 0,8 см; РАА — 5,6 см ± 1,1 см; ТАА —
6,2 ± 1,3 см; АЧВА — 8,5 см ± 2,2 см.
При УЗД АГВА виміряні у 95,2 % хворих,
РАА у 94 %, ТАА у всіх хворих, АЧВА в 95,6 %
випадків.
Вимірювання АГВА проведено при АГ в
30,8 % випадків, РАА в 20 % спостережень,
ТАА у 28,6 % пацієнтів, АЧВА у 21,2 % хворих.
Результати вимірювань при КТ виявилося
можливим порівняти з даними УЗД у 180 пацієнтів (хворим виконали КТ та УЗД) та АГ
у 34 пацієнтів (у хворих провели КТ та АГ). Однакові показники або різниця у вимірах в межах 5 мм при КТ та УЗД було в 65,4 %, при КТ
та АГ в 28,9 %. В інших випадках відмінності
в вимірах були більше.
Таким чином, в оцінці розмірів аневризм
аорти необхідно спиратися на отримані при
КТ дані, як оператор незалежний інструментальний метод. УЗД значно поступається КТ.
Особливо великі труднощі виникали при
спробі оцінки протяжності аневризм при УЗД,
тому що аорта під час УЗ досліджень візуалізується фрагментарно. Отримані при АГ дані
слабо відображають справжні розміри аневKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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ризм. Ангіографія дозволяла отримати більш
наочне уявлення про довжину аневризм. Після початку використання КТ-ангіографії з реконструкціями (MPR, МІР, SSD) цієї переваги
більше немає.	
Розриви АГВА при УЗД виявлено у 6 з 8 хворих з розривом аневризми, при КТ у 5 з 6 пацієнтів та при АГ у 1 з 6 хворих з розривом.
Чутливість виявлення розривів АГВА склала: УЗД — 75 %, КТ — 83,3 %, АГ — 16,7 %. Найкращі результати отримані при КТ, далі при
УЗД, потім при АГ.
Чутливість виявлення розривів РАА склала
УЗД — 51,5 %; КТ — 44,1 %, АГ — 4 %.
Таким чином, найбільша чутливість при
виявленні розривів РАА виявилася у УЗД —
51,5 %. Можливе пояснення цього – обстежено більше хворих у фінальній стадії захворювання.
Чутливість при виявленні поза очеревинних
гематом склала при УЗД — 71,3 %, КТ — 84,7 %;
рідини в черевній порожнині: УЗД — 47,4 %;
КТ — 19,5 %.
При УЗД пацієнтів з ТАА розриви виявлені
у 2 хворих, розриви та розшарування також у
2 пацієнтів та розшарування в 1 випадку. У 3
спостереженнях розриви не встановлені. При
КТ розриви візуалізовані в 2 випадках, розшарування у 1 хворого при дослідженні з контрастним підсиленням. При АГ розриви виявити не вдалося, а розшарування визуалізовано
тільки в 1 спостереженні з 3.
Чутливість виявлення розшарувань ТАА
склала: УЗД — 100 %; КТ — 33,3 %; АГ —
33,3 %; виявлення розривів: УЗД — 57,1 %, КТ
— 100 %, АГ — 0 %.
Чутливість виявлення розривів АЧВА склала: УЗД — 71,8 %; КТ — 80,8 %; АГ — 17,5 %.
Таким чином, проведений аналіз результатів
виявлення розривів аневризм показав різну
діагностичну ефективність УЗД, КТ, АГ.
Найкращі результати виявилися при КТ:
чутливість виявлення розривів АГВА — 83,3 %,
ТАА — 100 %, АЧВА — 80,8 %, що було вище, ніж при УЗД та АГ. Тільки при виявленні
розривів розшаровуючих аневризм чутливість
КТ (44,1 %) виявилася нижче, ніж при УЗД
(51,5 %). КТ є високочутливим методом при виявленні розривів: мінімальний обсяг поза очеревинної гематоми, виявленої при дослідженні
склав 4 см3.
Частина висновків про відсутність розривів
АЧВА могла бути істинними на момент досліджень. Тому чутливість КТ та УЗД в загальній
сукупності пацієнтів з розривами аневризм
наближатиметься до 100 %, але не досягне цей
показник. На нашу думку чутливість УЗД при
виявленні розривів РАА виявилася вищою,
ніж при КТ.
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Для вирішення питання про оперативне
втручання необхідна інформація про залучення гілок аорти в аневризму та про поширення
розшарування на гілки аорти. Залучення в
АЧВА гілок аорти визначувалося добре всіма
методами.
Визначення переходу розшарування на гілки аорти склало при УЗД: повністю — 10,3 %,
частково — 7,7 %; при КТ: повністю — 12,5 %,
частково — 18,8 %; при АГ: повністю — 41,2 %,
частково — 17,6 %.
Всі правильні або частково правильні висновки при КТ були зроблені тільки при дослідженнях з контрастним підсиленням. При
УЗД правильні та частково правильні висновки
дані тільки при всебічній оцінці в В-режимі,
КДК, вимірюванні швидкісних показників.
АГ мала перевагу у випадках аневризм кореня
та висхідного відділу аорти та розшарування,
що починався від клапанів. У 12 хворих була
виконана коронарографія та у 9 пацієнтів виявлені стенози коронарних артерій, що вносило корективи в плановані оперативні втручання.
Повна оцінка залучення в ТАА гілок аорти
проведена при АГ та КТ в 85,7 % випадків, а
при УЗД тільки в 13,3 % спостережень.
Найбільш точна оцінка залучення в АЧВА
ниркових артерій проведена при АГ — 84,6 %.
При КТ кількість правильних висновків склало 73,4 %, а при УЗД 33,3 %.
Результати УЗД та КТ залежали від методик,
що застосовувалися. Використання при УЗД
В-режиму + КДК підвищило кількість правильних результатів оцінки ниркових артерій
з 30,2 до 44,9 % (в 1,5 рази), а клубових артерій
з 44,4 до 56,3 %, застосування КТ з контрастним посиленням підвищило рівень правильних результатів оцінки ниркових артерій з 66
до 82,9 %, а клубових артерій з 77,6 до 86,3 %.
АГ найкраще дозволяла оцінити стан ниркових артерій. У 7,9 % виявлені стенози нирко-

вих артерій. При УЗД була найбільша кількість
хибно позитивних висновків про залучення в
процес інших гілок черевної аорти. Найбільш
точна оцінка поширення АЧВА на клубові артерії проведена при АГ — 87,9 %. При КТ цей
показник склав 81,4 %, а при УЗД 47,8 %.
Найкращим методом в оцінці залучення в
аневризму гілок аорти та поширення розшарування на гілки аорти, оцінці коронарних артерій, супутніх стенотичних та оклюзійних поразок судинного русла з’явилася ангіографія.
Висновки
УЗД виявляється незамінним методом у
важких хворих з сумнівною клінічною картиною, при обстеженні в приймальному або
реанімаційному відділеннях. Ангіографія поступається КТ та УЗД і більш не може розглядатися як «золотий стандарт», особливо при
виявленні розривів. Ангіографія зберегла свої
позиції тільки в оцінці гілок аорти, переходу
розшарування на гілки аорти, при діагностиці
аорто-кавальних сполучень.
Таким чином, на підставі проведеного аналізу на великому клінічному матеріалі вивчено
ефективність ангіографії, ультразвукових досліджень та рентгенівської комп’ютерної томографії з виявлення гострої патології аорти,
виявлені переваги та недоліки методів променевої діагностики, вивчені причини обмежень
кожного методу, визначено послідовність діагностичних досліджень, розроблено та обґрунтовано алгоритми променевої діагностики при
невідкладних захворюваннях та пошкодженнях аорти. Проведені дослідження дозволили
підвищити ефективність виявлення розривів
аневризм, розшарувань аорти; розроблені алгоритми створюють можливість оптимізації
діагностичного процесу, скорочення часу діагностичного пошуку та, як наслідок, підвищують можливість своєчасного виконання хірургічних утручань.

ЛІТЕРАТУРА
1.	 Андрейчук��������������������������������������
, К.А. Лечение разрывов аневризм брюшной аорты в условиях многопрофильного стационара: стратегия и тактика / К.А. Андрейчук��������
�����������������
// Скорая медицинская помощь. – 2011. – Т. 12, № 1. –
С. 52– 61.
2.	 Вишнякова, М.В. Мультиспиральная компьютерная
томография в диагностике осложненного течения
аневризм аорты: автореф. дис. ... канд. мед. наук:
14.01.13 / Вишнякова Марина Валентиновна. – М.,
2013. – 24 с.
3.	 Куликов, В.П. Основы ультразвукового исследования
сосудов / В.П. Куликов. – М.: Издательский дом
Видар-М, 2015. – 392 с.
4.	 Савелло����������������������������������������
, В.Е. Неотложная ультразвуковая диагностика осложненных аневризм брюшной аорты / В.Е.
Савелло����������������������������������������
, Н.Н. Андрейчук������������������������
���������������������������������
, К.А. Андрейчук��������
�����������������
// Ско-

142

5.	

6.	
7.	

8.	

рая медицинская помощь. – 2012. – Т. 13, № 1. –
С. 42–48.
Хофер, М. Ультразвуковая диагностика / М. Хофер;
пер. с англ. Ф.И. Плешков, С.Н. Коваль, М.В. Дорошко. – М.: Издательство: Медицинская литература,
2013. – 128 с.
Bates, J.A. Abdominal Ultrasound: How, Why and When
/ J.A. Bates. – 3rd ed. – London: Churchill Livingstone,
2010. – 368 p.
Bredahl, K.K. Contrast Enhanced Ultrasound Can Replace Computed Tomography Angiography for Surveillance After Endovascular Aortic Aneurysm Repair / K.K.
Bredahl, M. Taudorf [et al.] // Eur. J. Vasc. Endovasc.
Surg. – 2016. – Vol. 52 (6). – P. 729–734.
Brown, P.M. The Risk of Rupture in Untreated Aneurysms: The Impact of Size, Gender and Expansion Rate /

ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 1(94) 2019

QUESTIONS OF HEART AND MAIN VESSELS
P.M. Brown, D.T. Zelt, B. Sobolev // J. Vasc. Surg. – 2003.
– Vol.37. – P. 280–284.
9.	 Ersryd, S. Abdominal Compartment Syndrome After Surgery for Abdominal Aortic Aneurysm: A Nationwide Population Based Study / S. Ersryd, K. Djavani-Gidlund, A.
Wanhainen, M. Björck // Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. –
2016. – Vol. 52 (2). –P. 158–165.

ОСОБЕННОСТИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ
ПРИ ОСТРОМ
АОРТАЛЬНОМ СИНДРОМЕ
О. В. Бучнева

FEATURES OF
INSTRUMENTAL
DIAGNOSTIC METHODS IN
PATIENTS WITH ACUTE
AORTIC SYNDROME
O. V. Buchnieva

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

10.	Gürtler, V.M. A Comparison Between Contrast Enhanced
Ultrasound Imaging and Multislice Computed Tomography in Detecting and Classifying Endoleaks in the Follow
Up after Endovascular Aneurysm Repair / V.M. Gürtler,
W.H. Sommer, G. Meimarakis [et al.] // J. Vasc. Surg. –
2013. – Vol. 58. – P. 340–345.

Резюме. ����������������������������������������������
Лечение больных с заболеваниями и повреждениями аорты является одной из важнейших задач современной сосудистой хирургии. При своевременной и точной диагностике
острой патологии аорты, разрывов аневризм, расслоений и
ранений аорты возможно успешное хирургическое лечение
больных и пострадавших. Основными методами диагностики острого аортального синдрома является УЗИ, МСКТ, АГ.
Однако каждый метод имеет свои ограничения, при использовании любого метода бывают диагностические ошибки. Изучена диагностическая эффективность методов диагностики
при острой патологии аорты, преимущества и ограничения
каждого метода диагностики и их причины, разработана оптимальная последовательность применения методов лучевой
диагностикой, алгоритмы обследования больных при острых
аортальных синдромах.
Ключевые слова: острый аортальный синдром, диагностика,
инструментальные методы исследования.

Summary. Treatment of patients with diseases and injuries of the
aorta is one of the most important tasks of modern vascular surgery.
With timely and accurate diagnosis of acute aortic pathology, aneurysm ruptures aortic dissection, and wounds, successful surgical
treatment of patients and injured is possible. The main methods of
diagnosis of acute aortic syndrome is ultrasound, computed tomography, angiography. However, each method has its limitations, when
using any method there are diagnostic errors. The diagnostic efficiency of methods for acute aortic pathology, the advantages and limitations of each diagnostic method and their causes were studied, the
optimal sequence of application of methods for radiation diagnosis,
and algorithms for examining patients with acute aortic syndromes
were developed.
Key words: acute aortic syndrome, diagnosis, diagnostic value.
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ДОСВІД ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ
СЕРЦЯ ОТРИМАНИХ ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ
Резюме. У роботі представлено результати лікування 94 хворих с різноманітними травмами серця. Гібридний підхід дозволив мінімізувати обсяг оперативного втручання у пацієнтів. Відеоторакоскопічний метод діагностики має найбільшу
інформативність у порівнянні з іншими методами, враховуючи одночасну можливість маніпуляцій безпосередньо в місці
ураження.
Ефективність гібридного методу підтверджена зниженням
летальності та зниження рівня післяопераційних ускладнень.
Ключові слова: відео торакоскопія, пункція перикарду, бойова
травма серця.

Вступ
Бойова травма серця — часте явище в умовах
воєнного часу. Зустрічальність закритих і відкритих пошкоджень серця під час бойових дій
становить 10-15% від загального числа травм.
Летальність на догоспітальному етапі становить 20%. Спеціалізоване лікування і комплексний підхід дозволяє мінімізувати втрати
особового складу при наданні спеціалізованої
медичної допомоги.
Мета досліджень
Визначення обсягу діагностичних заходів
та вивчення ефективності різних видів оперативних втручань з метою вибору оптимальної
хірургічної тактики і поліпшення результатів
лікування на підставі власного досвіду і літературних даних.
Матеріали та методи досліджень
В ДУ «ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМН України» має багаторічний досвід допомоги при пораненнях серця отриманих під час проведення
військових дій, розроблені і впроваджені методики спрямовані на виконання адекватної
хірургічної допомоги пацієнтам з різного роду
травмами грудної клітини.
Бойова травма серця — часте явище в умовах воєнного часу. Зустрічальність закритих
і відкритих пошкоджень під час бойових дій
становить 10-15 %.
У кліниці інституту за період 2000 по 2018 р.
перебувало 94 пацієнта з різними ушкодження
мінно-вибухового механізму отримання та інших закритих травм грудної клітини с ураженням серця та магістральних судин.
За локалізація поранень по відношенню
до камер серця: поранення лівого шлуночка
(45-50 %), правого шлуночка (36-45 %), лівого передсердя (10-20 %) і правого передсердя (6-12 %). Порушення провідних шляхів
серця(ПШС) відмічалося у 18% випадків.
Для оптимізації медичної спеціалізованої
допомоги у клініці інституту використовували
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гібридну техніку операцій і діагностики. Для
цього необхідна наявність гібридної операційної, де після ушивання розриву або рани серця
проводили зондування серця. При наявності
ушкоджень ВСС переходили до оперативного
втручання в умовах ШК з метою корекції травматичного пороку серця.
У перший час виникає необхідність вибору
обсягу хірургічного втручання. Перш за все
найбільш доцільний та доступний метод експрес діагностики УЗД серця, який може показати усю картину ураження за мінімальних
час, що є дуже важливим враховуючи характер
пошкодження.
Насамперед виникає необхідність хірургічної допомоги високого рівня, яку можна охарактеризувати двома принциповими положеннями:
а) ушкодження ВСС повинні бути діагностовані за життя постраждалого;
б) в більшості випадків такі ушкодження
повинні бути кориговані (переважно з використанням реконструктивної операції в умовах
ШК).
Зважаючи на діагностичні дані, стан хворого та передбачаємий обсяг ураження серця та
магістральних судин виконується хірургічні
доступи до серця для виконання операції. При
пораненнях серця бокової та передньої поверхні зазвичай використовують лівобічну торакотомії у IV-V межребірі бо він є більш швидкий
у виконані та дає достатню зону для виконання оперативного втручання.
При ураженні ВВС та ПШС зазвичай використовують середину стернотомію, що дозволяє зручне підключення ШК та дістатися усіх
ВСС для без ротації серця .
Гарно зарекомендував себе метод відеоторакоскопіі, що надає можливість побачити обсяг
ураження та у разі необхідності виконати хірургічне втручання малоінвазивно.
Окрім стандартних методик у клініці інституту 21 (22,6 %) постраждалого виконували наступні відеоторакоскопіні операції: пункцію
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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перикарду – у 2 (3,8 %), перікардіотомію, санацію перикарду – у 3 (5,8 %), ушивання розриву
і дренування перікарду – у 3 (5, 8 %), ушивання розриву міокарда і дренування порожнини
перікарду – у 2 (3,8 %), ушивання розриву легені – у 6 (11,5 %), а також ВТС із конверсією –
у 5 (9,6 %) постраждалих.
Відразу після операції на серці необхідно
проводити моніторинг його діяльністі за допомогою ЕКГ, фоноКГ, ЕхоКС, комп’ютерної
томографії в ангіорежимі і інших подібних
методів дослідження. Під час ревізії у 11 постраждалих були виявлені гематома перикарда, а також гематоми серця.
На особливу увагу заслуговувала діагностика і тактика лікування постраждалих, у яких
серцева травма супроводжувалася ушкодженнями клапанів і інших ВСС.
У 50,0% випадків ушкоджень ПШС перебіг
післяопераційного періоду у постраждалих з
ушкодженнями ВСС ускладнилося розвитком
гострої серцевої недостатності. У 20,0% випадків з цього числа спостережень ушкодження
тканини ПШС поєднувалося з травматизацією
значних гілок (3-4 порядку) вінцевих артерій,
що живлять ПШС або серце. Це дослідження
дає підставу відносити до ушкоджень ПШС і
судин, що живлять її, тільки ті, які виникли
під час виконання операції на серці або ПШС
і є її прямими ускладненнями. Якщо травма
серця супроводжується тампонадою, крововтратою і шоком, то ушкодження ВСС цього
типу зазвичай не діагностуються і супроводжуються майже 100,0% летальністю.
Інтраопераційно у 7 постраждалих були відзначені різні варіанти ушкодження провідних
шляхів серця.
У випадках неповного ушкодження анатомічного утворення вузол може здавлюватися
гематомою або прошитий при первинній операції і тоді єдиним виходом з цієї ситуації є інтраопераційна електрокардіостимуляція серця.
Здавлення гематомою одного з основних
структур ПШС для порятунку життя двом постраждалим в ряді випадків вимагало установки тимчасового водія серцевого ритму (рис. 1).
Хірургічна корекція передбачала відновлення цілісності пошкоджених структур, різні види пластичних операцій, в тому числі - протезування клапана.
При ушкодженні фіброзного кільця клапана дефект ліквідували звичайним ушиванням
розриву по всій довжині. При ушкодженнях
стулок і хордального-сосочкових структур
їх відновлювали разом з розривом серцевого
м’яза (рис. 2).
Таким чином, своєчасна діагностика, в тому числі й інтраопераційна, а також виконана
корекція ушкоджень ВСС в умовах ШК дозвоKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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ляють врятувати життя постраждалим даної
категорії.

Рис. 1. Установка штучного водія серцевого ритму при
повному перетині провідного шляху серця

Рис. 2. Схематичне зображення ушкодження хордальногососочкових структур: а - ушкодження хорд мітрального
клапана; б - пластика при ушкодженні хордального
апарату мітрального клапана

Результати досліджень та їх обговорення
У клініці Інституту в повсякденну практику ввійшли ВСТ методи хірургічного методу лікування, які були успішно викоростані
при закритій торакальній та вибуховій травмі,
впроваджено сучасні мініінвазивні технології
у вигляді діагностичних та лікувальних операцій. Це сприяло підвищенню якості надання
екстреної хірургічної допомоги цієї категорії
постраждалих.
На рис. 3-4 надані інтраопераційні фото
етапів виконання діагностичної ВТС – мініінвазивного хірургічного втручання у вигляді пункції, розкриття і санації порожнини
перикарду.
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буховій травмі грудей та підвищення точності
виявлення саме ушкоджень серця й перикарду,
нами обрано ряд ознак і методів дослідження, що можуть бути використані у діагностиці
вказаних травматичних ушкождень. Значення
діагностичної вірогідності (у порядку убування), а також чутливість та специфічність наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика методів виявлення
ушкоджень перикарду та серця
Метод
діагностики

Рис. 3. Відеоторакоскопічна пункція перикарда

Використання гібридних хірургічних технологій дозволило мінімізувати обсяг хірургічного втручання без зниження якості хірургічної корекції при закритих та мінно-вибухових
ураженнях серця та магістральних судин.

Рис. 4. Перикардіотомія, санація перикарда

Для більш детального вивчення питань
включення діагностичних ВТС втручань до
комплексу клініко-інструментальних методів
діагностики при закритій торакальній і ви-

ВТС
Рентгенографія
ЕКГ
Приглушення
тонів серця
Гіпотонія ≤100
мм рт. ст.
Наявність
гематоми або
синця у проекції серця
Тахікардія:
ЧСС ≥ 100

Чутливість, Специфічність,
%
%
100

97,9

Діагностична
вірогідність,
%
98,2

33,3

95,6

91,8

15,4

98,9

88,2

61,5

100

77,3

50

71,7

69,6

90,0

64,3

66,7

55,0

67,4

66,2

Висновки
Мініінвазивні технології на сьогоднішній
день - це одне з головних напрямків в розвитку хірургії. Мала операційна травма, впровадження сучасних технологій і підходів до
лікування хворих в рази знижують ризики
хірургічного втручання, скорочують терміни
лікування, зменшують терміни реабілітації
і знижують рівень інвалідизації, сприяючи
швидкому відновленню і збереженню працездатності населення.
У кожному разі вибір хірургічної тактики
повинен грунтуватися на детальному вивченні
результатів лабораторних та інструментальних
досліджень, загального стану пацієнта, наявності супутніх порушень і носити індивідуальний характер для досягнення оптимального
результату.
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Summary. The study presents the results of treatment of 94 patients
with various heart injuries. A hybrid approach allowed to minimize
the surgical intervention for patients. Videothoracoscopic method of
diagnostics has the greatest informativity compared to other methods, given the simultaneous possibility of manipulation directly at the
site of injury. The effectiveness of the hybrid method is confirmed by
a decrease in mortality and a decrease in the level of postoperative
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МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ ЗІ СТЕНОЗОМ
СОННИХ АРТЕРІЙ ПЕРЕД ХІРУРГІЧНИМ
ЛІКУВАННЯМ
Резюме. У роботі проаналізовано результати комплексного
обстеження та хірургічного лікування 340 пацієнтів із атеросклеротичним ураженням брахіоцефальних артерій. У дослідження включали пацієнтів із: симптоматичним стенозом
ВСА більше 50 %; асимптоматичним стенозом ВСА більше
70 %; нестабільною бляшкою ВСА. Ми використовували шкалу тяжкості інсульту національних інститутів здоров’я США
(NIHSS) із рекомендаціями оцінювання. Доцільність формування групи симптоматичних пацієнтів обумовлена наступними факторами: пацієнти із симптоматичним ураженням
ВСА є найбільш високо ризиковою групою щодо розвитку повторного ГПМК; важливим є наявність та розмір ішемічного
вогнища при виборі терміну операції; потреба в урахуванні
неврологічного дефіциту для прогнозування ефективності та
успішності хірургічного лікування.
Ключові слова: стеноз сонних артерій, неврологічна шкала.

Вступ
В Україні сьогодні 3 млн. осіб хворіють на
цереброваскулярні захворювання (ЦВЗ) різного ступеня тяжкості, найтяжчою формою є
мозкові інсульти, яких в Україні реєструється
близько 110-130 т. випадків щорічно [1].
Серед всіх видів інсультів домінують ішемічні ураження мозку, які складають 70-85 %,
крововиливи в мозок зустрічаються в 20-25 %
випадків, а нетравматичні субарахноїдальні
крововиливи складають 5 % [3].
Щорічно у світі церебральний інсульт переносять майже шість мільйонів осіб (за даними ВООЗ, у розвинутих країнах світу щорічно
реєструють від 100 до 300 інсультів на кожні
100 тис. населення), а в Україні більше 125 тис.
[2]. Рівень смертності від інсульту в Україні
у 2,5 рази перевищує відповідні показники
західноєвропейських країн і має тенденцію
до подальшого зростання. Слід зазначити, що
35,5 % мозкових інсультів трапляються в осіб
працездатного віку [5]. Більшість пацієнтів, що
перенесли інсульт і вижили, стають неповносправними, а 20-25 % із них до кінця життя
потребують сторонньої допомоги у повсякденному житті.
За даними міжнародних досліджень [6],
співвідношення ішемічного й геморагічного інсультів складає в середньому 4:1 — 5:1
(80-85 %) і (15-20 %).
Ішемічний інсульт найчастіше розвивається
при звуженні або оклюзії артерій, які кровопостачають головний мозок. Його поділяють
на атеротромботичний, кардіоемболічний, гемодинамічний, лакунарний і інсульт по типу
гемореологічної мікрооклюзії [4].
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Матеріали і методи досліджень
У роботі проаналізовано результати комплексного обстеження та хірургічного лікування 340 пацієнтів із атеросклеротичним ураженням брахіоцефальних артерій, які знаходились на лікуванні у відділенні гострих
захворювань судин ДУ «ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева
НАМН України» за період із 2013 по 2018 роки.
Середній вік пацієнтів склав (65 ±3,5) років
(М±σ). Віковий інтервал був від 48 до 83 років.
Серед них чоловіки — 230 (63,3 %), жінки —
110 (36,7 %).
У дослідження включали пацієнтів із:
симптоматичним стенозом ВСА більше 50 %;
асимптоматичним стенозом ВСА більше 70 %;
нестабільною бляшкою ВСА. 230 хворих розподілили на 2 групи:
І група – 92 (27,8 %) симптоматичних пацієнта. Це хворі зі стенозом ВСА після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу протягом шести місяців (31), з нестабільною
бляшкою (24) та хворі з ізольованим порушенням зору (12).
ІІ група – 238 (72,2 %) асимптоматичних пацієнтів із верифікованим атеросклеротичним
ураженням сонних артерій без проявів гострого ішемічного порушення мозкового кровообігу протягом останніх 6 місяців, які потребували
хірургічного лікування другим етапом на серці,
аорті та артеріях нижніх кінцівок, та інших органів та систем під загальним знеболенням.
За віковими та статевими ознаками статистичної відмінності між пацієнтами в групах
не було.
Перед хірургічним втручанням виконували
комплексне обстеження хворих із залученням
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 1(94) 2019

QUESTIONS OF HEART AND MAIN VESSELS

невролога, кардіолога та інших суміжних спеціалістів. Використовували класичні методики клінічного та лабораторного обстеження,
проводили стандартну оцінку неврологічного
статусу та виконували інструментальні методи
обстеження (УЗДС, КТ, МРТ, ангіографія).
У передопераційному періоді проводили
оцінку функціонального стану систем та органів хворого з метою виявлення та профілактики можливих інтраопераційних та післяопераційних ускладнень.
Ураховуючи етіологію атеросклерозу, високу
вірогідність ураження двох і більше артеріальних басейнів та локалізацію атеросклеротичних стенозів у сонних артеріях в передопераційному періоді, оцінювали соматичний та
неврологічний статус пацієнта.
Ураховуючи те, що показанням до КЕА є
пацієнти як із симптоматичним, так і з асимптоматичним стенозом ВСА, оцінка неврологічного статусу є надзвичайно важливою. Для
оцінки вираженості неврологічного дефіциту,
ступеня відновлення неврологічних функцій,
проводили систему бальної оцінки різних клініко-неврологічних параметрів.
Ми використовували шкалу тяжкості інсульту національних інститутів здоров’я США
(NIHSS) із рекомендаціями оцінювання.
Визначення тяжкості інсульту за балами
згідно з NIHSS:
• ≤5 балів — легкий інсульт
• 6–13 балів — інсульт середньої тяжкості
• 14–20 балів — тяжкий інсульт
• >20 балів — дуже тяжкий інсульт
Повторні оцінки неврологічного стану за допомогою Шкали тяжкості інсульту (NIHSS)
проводять через 3 та 6 год. з моменту прибуття
пацієнта до відділення, далі – щоденно. Оцінка динаміки допомагає у діагностиці ризику
крововиливу у мозок (особливо у разі неможливості нейровізуалізації).
Хірургічне лікування виконували при легких інсультах та інсультах середньої тяжкості
та в 5 випадках тяжких інсультах.
Доцільність формування групи симптоматичних пацієнтів обумовлена наступними
факторами:
1.	Пацієнти із симптоматичним ураженням
ВСА є найбільш високо ризиковою групою щодо розвитку повторного ГПМК.
2.	Важливим є наявність та розмір ішемічного вогнища при виборі терміну операції.
3.	Потреба у врахуванні неврологічного дефіциту для прогнозування ефективності
та успішності хірургічного лікування.
На етапі діагностики виявлено різні типи
порушень мозкового кровообігу: транзиторні
ішемічні атаки (неврологічний дефіцит регресував протягом однієї доби); ішемічний інKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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сульт; стан після інсульту (хворий поступив
у клініку через 5-6 тижнів або більше після
початку захворювання). Клінічна картина перебігу ГПМК була різноманітною. Спостерігались різні варіанти початку і механізму розвитку захворювання, його перебігу, вираженості
і темпу регресу симптоматики.
За результатами оцінки розвитку неврологічної симптоматики пацієнтів було розподілено на 2 групи:
• гострий початок (174 пацієнти) характеризувався раптовим розвитком вираженого
неврологічного дефіциту (геміпарез, афазія);
• поступовий початок (86 пацієнтів) характеризувався повільним наростанням
симптоматики (протягом декількох годин,
а іноді й декількох днів).
Згідно із Скандинавською шкалою з метою
виявлення ішемічних вогнищ головного мозку
всім хворим із симптоматичним стенозом ВСА
виконувалось КТ головного мозку (187 хворих)
або МРТ (73 пацієнти).
Протягом перших годин після судинної катастрофи КТ або МРТ головного мозку виконувались на рівні приймального або неврологічного відділення. Метод діагностики головного мозку (КТ або МРТ) залежав від вибору
невролога. Основною метою цього обстеження
була диференціація ішемії мозку з геморагічним інсультом, пухлиною головного мозку,
травматичним внутрішньочерепним крововиливом та іншими процесами, що могли стати причиною мозкової катастрофи. Повторне
КТ/МРТ обстеження виконували через 24 години після ГІПМК. Наявність розміру ішемічного вогнища є одним із ключових критеріїв вибору терміну КЕА. При наявності
свіжого вогнища розміром до 2×3 см КЕА виконували протягом 14 днів із моменту розвитку ГПМК. У випадку виявлення ішемічного вогнища більшого як 2×3 см, КЕА
виконували через 5-6 тижнів від моменту
розвитку ГІПМК.
Результати дослідження. У перші 24 години
пряму ознаку гострого ішемічного порушення мозкового кровообігу (чітке локальне гіподенсивне вогнище) вдалося виявити лише у
34 хворих (15,9 %). У більшості випадків об’єм
гіподенсивних ділянок був у розмірі до 2×3 см.
У 137 (64,3 %) спостереженнях при обстеженні
в перші 24 години ознак ішемії мозку не виявлено. При повторному КТ обстеженні через
24-48 годин ішемічне вогнище в розмірі до
2×3 см було виявлено у 119 (55,9 %) пацієнтів,
а в розмірі понад 2х3 см у 38 (17,8 %) хворих.
У пацієнтів із вогнищем більшого розміру КТ
обстеження було повторно виконано із інтервалом у один місяць. Протягом 2-4 тижнів
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зона інфаркту дещо зменшувалась в розмірі,
ставала більш чітко окресленою за рахунок абсорбції некротичної тканини.
Висновки
Доцільність формування групи симптоматичних пацієнтів обумовлена наступними
факторами:

1. Пацієнти із симптоматичним ураженням
ВСА є найбільш високо ризиковою групою щодо розвитку повторного ГПМК.
2. Важливим є наявність та розмір ішемічного вогнища при виборі терміну операції.
3. Потреба у врахуванні неврологічного дефіциту для прогнозування ефективності та
успішності хірургічного лікування.
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Резюме. В работе проанализированы результаты комплексного обследования и хирургического лечения 340 пациентов с
атеросклеротическим поражением брахиоцефальных артерий.
В исследование включали пациентов с: симптоматическим
стенозом ВСА более 50 %; асимптомным стенозом ВСА более
70 %; нестабильной бляшкой ВСА. Мы использовали шкалу
тяжести инсульта национальных институтов здоровья США
(NIHSS) с рекомендациями оценки. Целесообразность формирования группы симптоматических пациентов обусловлена
следующими факторами: пациенты с симптоматическим поражением ВСА являются наиболее высокорискованной группой по развитию повторного ОНМК; важны наличие и размер
ишемического очага при выборе срока операции; потребность
в учете неврологического дефицита для прогнозирования эффективности и успешности хирургического лечения.
Ключевые слова: стеноз сонных артерий, неврологическая
шкала.

Summary. The results of the comprehensive examination and surgical treatment of 340 patients with atherosclerotic lesions of brachiocephalic arteries are analyzed. The study included patients with:
symptomatic SBA stenosis of more than 50 %; Asymptomatic stenosis
of BCA more than 70 %; unstable plaque of ICA We used the US National Institutes of Health stroke scale (NIHSS)) with evaluation recommendations. The feasibility of forming a group of symptomatic patients is due to the following factors: Patients with symptomatic lesions
of ASA are the most high risk group for the development of repeated
MPAC. It is important to have and size of the ischemic focus during
the choice of the term of the operation. The need for neurological
deficits to predict the effectiveness and success of surgical treatment.
Key words: stenosis of carotid arteries, neurological scale.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕНТЕРАЛЬНОЇ
НЕДОСТАТНОСТІ В ПЕРЕБІГУ РАННЬОГО ПЕРІОДУ
ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ
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Резюме. Метою даного дослідження було вивчити особливості формування ентеральної недостатності в перебігу раннього періоду травматичної хвороби. Для цього проведені
дослідження слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої
кишки як під час виконання ендоскопічного дослідження
43 потерпілих з травматичною хворобою (268 біоптатів), так
і 12 померлих (результати патологоантомічного розтину порожнистих органів шлунково-кишкового тракту). При гастродуоденоскопії у 84 % потерпілих на 1 добу після шоку були
виявлені різні моторно-евакуаторні порушення: пілорична недостатність (20 %), дуоденогастральний рефлюкс жовчі (64 %),
підвищена рухова активність, затримка або підвищена евакуація, гіпотонія шлунка. Доведено, що у ранні терміни перебігу травматичної хвороби зміни в слизовій оболонці шлунково-кишкового тракту проявляються утворенням множинних
дрібних вогнищ деструкції в зоні максимальної кислотопродукуючої або найбільш вираженого зниження рН, на фоні гіперацидного стану і запальної реакції слизової оболонки.
Ключові слова: травматична хвороба, ентеральна недостатність, щлунково-кишковий тракт, морфологічні зміни.
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Вступ
Вивчення морфологічних змін органів травлення в потерпілих з травмою в динаміці травматичної хвороби обмежується поодинокими
дослідженнями і не дає уявлення про стан
проблеми в цілому [1].
Ранні шлунково-кишкові ускладнення за
травматичної хвороби включають травматичну та ішемічну гастроентеропатію, в більш віддалені терміни виникають вторинні ускладнення: перфорації, кровотечі, порушення
моторики та токсичний синдром [2, 3]. Морфологічні зміни в кишковій стінці розпочинаються одночасно з початком гіпоксії і стійкого
парезу кишечнику. Підвищення внутрішньокишкового тиску до 40 мм.рт.ст. призводить
до зниження мікроциркуляції в слизовій оболонці тонкої кишки та, як наслідок, зниження
утилізації кисню на 20-30 %. При цьому дані
порушення розпочинаються зі слизової оболонки і, спочатку торкаються венул, викликаючи застій крові і зміни прохідності капілярів
[4, 5].
Тому для попередження ускладненого перебігу травматичної хвороби, дослідження порушень зі сторони шлунково-кишкового тракту
(ШКТ) слугувало підгрунтям для даного дослідження.
Мета досліджень
Вивчити особливості формування ентеральної недостатності в перебігу раннього періоду
травматичної хвороби.
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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Матеріали і методи досліджень
Для визначення особливостей патогенезу та
морфології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у потерпілих та поранених з
тяжкою поєднаною травмою без домінуючого
ушкодження органів черевної порожнини проведені дослідження слизової оболонки шлунка
та ДПК як під час виконання ендоскопічного
дослідження (43 потерпілих, 268 біоптатів), так
і померлих потерпілих (12 людей).
Характеризуючи масив дослідження за кількістю поєднаних пошкоджень певних анатомічних ділянок можна зробити наступні висновки: в основній групі найчастіше спостерігалось поєднання «череп + груди + живіт +
скелет» у 24,5 % постраждалих, пошкодження
«череп + груди + живіт» було другим за частотою та виявлено у 21,9 % осіб, «череп + живіт
+ скелет» виявлено у 19,4 % постраждалих,
поєднання «живіт + скелет» та «груди + живіт
+ скелет» зустрічалось фактично у однакової
кількості постраждалих та становило 12,6 % та
11,8 % відповідно, найменше виявлено поєднання «череп + живіт» яке зустрічалося у 9,8 %
постраждалих.
Біоптати, отримані під час ФГДС (43 людини, 268 біоптатів) і на аутопсії (12 осіб) фіксували в 10 % розчині нейтрального формаліну
(по Ліллі) 12-24 години і після проводки в
спиртах зростаючої концентрації поміщували
в парафін. Гістологічні зрізи товщиною 5 мкм
аналізували після фарбування гематоксиліном
і еозином. Оцінювали препарати за наступними показниками: загальна структура слизо151
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вої оболонки, вираженість запальної реакції,
кількість міжепітеліальних лімфоцитів, плазмоцитів і лімфоцитів власної платівки слизової, дистрофічні зміни клітин епітелію.
Статистична обробка отриманих дослідження проводилась на персональному комп’ютері
Acer Aspire 7540 G з використанням пакету
прикладних програм Windows 7, MS Excel 14,
та Statistica 8,0.
Результати досліджень та їх обговорення
За травматичної хвороби спостерігається поєднання системних і локальних факторів, особливо в верхніх відділах ШКТ, які безпосередньо контактують із зовнішнім середовищем.
Адаптивні реакції пропорційні інтенсивності
та поширеності травматичного ушкодження.
Якщо інтенсивність травматичної дії досягає
порогових величин, то виникають імунологічні, нейрогенні та ендокринологічні феномени.
Тяжкі форми травматичної хвороби призводять до гальмування імунологічної реактивності, перш за все за рахунок клітинного компоненту, що триває впродовж декількох діб
і проявляється в зсуві імунологічної реакції
від 1 типу до 2 (ТН1, ТН2), у зв’язку з чим 1-й
тип продукції цитокинів змінюється на 2-й.
Для моніторингу імунологічних реакцій з метою прогнозування септичних ускладнень необхідно користуватися загальноприйнятими
прогностичними критеріями (ISS; APACHE II)
і, простими та недорогими біохімічними методами: еластаза, неоптерін, кретинфосфокіназа
МВ та інтерлейкін-6.

Рис. 1. Пацієнт М., 51 рік. Тупа (множинна)
непроникаюча травма. Прожив 13 хв. після отримання
травматичних ушкоджень. Причина смерті – множинні
системні та органні дисфункції

На рис. 1 видно, що у ділянці малої кривизни, проксимальніше кутової вирізки визначається початкова стадія формування гострої
виразки на фоні дрібних локальних крововиливів. Дно ще вкрите епітелієм, але прогресуючий геморагічний компонент досить чітко
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спостерігається в припіднятих (набрякших)
краях майбутнього дефекту. Зміни можна характеризувати, як прогресуючу гостру виразку
шлунка.
У більш віддалені терміни, коли виникають гнійно-септичні ускладнення і поліорганна недостатність, виникають переважно
поодинокі гострі виразки, які локалізуються
в вихідному відділі шлунка, без запального
компонента в слизовій оболонці на фоні гіпоабо анацидного стану. Гіперсекреція соляної
кислоти та значна примісь жовчі в шлунковому соці в ранні терміни після операції повинні
розцінюватися як провісники утворення гострих виразок і слугує показанням для профілактичного противиразкового лікування.
У потерпілих з травмою та шоком І-ІІ ступеня відмічена дегрануляція ендокринних клітин шлунка на 1 добу після отримання травми
(рис. 2). При гастродуоденоскопії у 84 % потерпілих на 1 добу після шоку були виявлені
різні моторно-евакуаторні порушення: пілорична недостатність (20 %), дуоденогастральний рефлюкс жовчі (64 %), підвищена рухова
активність, затримка або підвищена евакуація, гіпотонія шлунка. Порушення функцій
органів ШКТ при травмі обумовлені різними
патологічними процесами, які мають багатофакторний патогенез: 1. Гіперацидемія, яка
пов’язана з інтенсивною стимуляцією обкладочних клітин через Н2 рецептори, блокада
трансмембранного транспорту Н+ і нестабільність стійких контактів. У цій же схемі визначається конкурентне гальмування інсуліноподібного фактора росту 1 і зменшення синтезу
простогландинів.
Централізація кровообігу (основний патогенетичний механізм адаптації при шоці) на
рівні травної системи призводить до локальної
циркуляторної гіпоксії з морфологічними змінами в діапазоні від легкої зворотної ішемії до
некрозу. Поліетіологія та монопатогенез шока у загальному, так і травматичній хворобі,
власне, створюють універсальність механізмів
развитку альтернативних компонентів. Морфологічні стресові/адаптаційні, імунопатологічні та циркуляторні зміни проявляються в
розвитку гострої езофагогастродуоденопатії в
вигляді гострих ерозій або виразок з більшменш вираженим геморагічним компонентом
(рис. 2). Клінічно це проявляється в вигляді
динамічної кишкової непрохідності, дискінезії шлунка та ДПК, пілоричної недостатності,
дуоденогастрального рефлюкса жовчі.
Як видно на рис. 2, при множинній тупій непроникаючій травмі, у ділянці малої кривизни
дистальніше кутової вирізки визначаються характерного вигляду геморагічні дефекти з дещо припіднятими валикоподібними краями та
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частково вистиланним тканинним детритом.
Такі зміни можна характеризувати як класичні
стресові гострі виразки шлунка.

Рис. 2. Хворий П., 24 роки. Тупа (множинна)
непроникаюча травма. Прожив 18 годин після отримання
травми. Причина смерті – множинні системні та органні
дисфункції

Рання системна неспецифічна запальна реакція і, слідуючий за нею компенсаторний
протизапальний каскад, зазвичай, виникають
у компенсаторну фазу імунологічної реакції;
гальмування як клітинної, так і гуморальної
ланок імунітету; виникнення специфічних
імунних комплексів з прямим цитодеструктивним ефектом за типом опсонізації. Амплітуда адаптивних реакцій пропорційна інтенсивності та поширеності травматичного ушкодження. Якщо інтенсивність травматичної
дії досягає порогових величин, то виникають
імунологічні, нейрогенні та ендокринологічні
феномени.
Патогенез гострих гастродуоденальних ерозій і виразок пов’язаний з локальною та системною гіпоксією, а також зміною захисних
властивостей слизової шлунка. Гіперацидемія
пов’язана із надлишковою стимуляцією обкладочних клітин через Н2 рецептори. Однак,
зворотня негативна регуляція через соматостатин не досягає порогового рівня. У зв’язку із
цим відбувається швидке виснаження цитопротекторних механізмів: внутрішньослизова продукція HCO3; видалення надлишкового
Н+ за рахунок трансмембранного транспорту
і стабільність твердих контактів; дисфункція
рецепторів інсуліноподібного фактора росту 1
(соматомедину) і синтез простогландинів.
Морфологічним проявом гострої ерозивновиразкової гастродуоденопатії є виникнення
різних дефектів слизової: класичні стресові
виразки: представлені поверхневими чітко обмеженими ушкодженнями слизової, нерідко солітарні, однак, в деяких спостереженнях мають тенденцію до злиття. По периферії ушкоджень визначається венозна гіперемія
та набряк (порушення венозного відтоку та
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підвищення тиску в локальних капілярах
з ефектом Старлінга). Істинні гострі стресові
виразки демонструють незначну запальну реакцію, низька інтенсивність якої пов’язана з
імунносупресією. Ізольовані виразки Керлінга
спостерігаються тільки в 11-18 %, ізольовано
вражають ДПК і пов’язані з термічними ушкодженнями, однак, можуть виникати також при
тяжкій травматичній хворобі. Гіперацидність
шлунка не повністю нейтралізується в ДПК.
Такі виразки мають високу тенденцію до перфорації. Виразки Кушінга часто поєднуються
з ізольованою або поєднаною травмою ЦНС.
Причиною виникнення поверхневих дефектів є активація симпатичної нервової системи, підвищенням внутрішньомозкового тиску
з виділенням інтерлейкіну 10. Катехоламіни
підвищують виділення інтерлейкіну 10, чим
посилюють імунну реактивність. У той же час
пролонгований парасимпатичний ефект в пізньому періоді травматичної хвороби підвищує
ймовірність виникненя виразок. Виникненню
виразок Кушінга сприяють високий рівень гастрину та гіперпродукція соляної кислоти. Виразки, зазвичай солітарні, зливаються рідко, і,
на відміну від інших гострих виразок мають
виражену тенденцію до перфорації (рис. 3).

Рис. 3. Хвора Ж., 38 років. Проникаюче вогнепальне
поранення грудної порожнини (рівень Т8) з пошкодженням III сегмента (верхня частка лівої легені), фіброзного
та серозного перикарда, лівої стінки лівого передсердя
та нижньої третини стравоходу. Прожила 57 годин після
отримання травми. Прогресуючий гемоторакс і гемоперикард з тампонадою останнього. Зміщення середостіння

Клініко-морфологічні аспекти гострої гастродуоденопатії включають гострий початок,
на початку травматичної хвороби виразки зазвичай солітарні, однак, в подальшому можуть зливатися та створювати поля обголеної
м’язової оболонки. Чаcтіше всього дефекти
розміщуються в шлунку. Якщо гострі виразки
не пов’язані з гіперсекрецією, то для таких характерні неспроможність цитопротекції: продукти генів негайної адаптації блокують оптимальну продукцію НСО3; Npas4, TGF-β2, не
блокують ефект глюкагоноподібного протеіна;
FGF не підтримує стабільності сильного контакту, що призводить до зворотної течії Н+.
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Морфологічними елементами гострої гастродуоденопатії є гострі шлункові виразки
різної глибини — від поверхневих ерозій, які
втягують тільки покривний епітелій, до дефектів, які можуть пенетрувати в власне м’язову
оболонку слизової до підслизового шару. Дно
виразок, зазвичай, буро-чорного кольору, що
пов’язано з формуванням солянокислого гематину. У випадках не геморагічних виразок
кольорова гамма характеризує зміни локальної рН у зв’язку з ацидозом і запаленням. Краї
та основа таких виразок м’які, що не змінює
архітектоніку складок шлунка. Мікроскопічні
виразкові дефект мають чіткі межі, на ранніх
періодах травматичної хвороби перифокальні
тканини в межах вікової норми. За пролонгування ульцерогенезу в оточуючих тканинах
визначається набряк різної інтенсивності, навіть до екстравазатів (ефект Старлінга). Морфологічні компоненти, які характеризують перебудову слизової шлунка або ДПК, а також
якісні зміни васкуляризації незначні, що відрізняє даний тип ушкодження від хронічних
виразок.
Таким чином, перебіг травматичної хвороби супроводжується розвитком гострих ерозивно-виразкових уражень слизової оболонки
шлунково-кишкового тракту, які з’являються

переважно в ранньому (48-72 годин) періоді відносної стабілізації життєво важливих
функцій.
Висновки
1. У ранні терміни перебігу травматичної
хвороби зміни в слизовій оболонці шлунковокишкового тракту проявляються утворенням
множинних дрібних вогнищ деструкції в зоні
максимальної кислотопродукуючої або найбільш вираженого зниження рН, на фоні гіперацидного стану і запальної реакції слизової
оболонки.
2. У патогенезі ранніх ускладнень зі сторони шлунково-кишкового тракту провідну
роль відіграють наступні чинники: системна
запальна реакція і слідуючий за нею компенсаторний протизапальний каскад (некротично
змінені тканини продукують тріггери гострого
запалення — сечову кислоту, А ТФ, HMGB-1,
білки та «голі» фрагменти ДНК, гальмування як клітинної, так і гуморальної ланок
імунітету.
Дане дослідження в подальшому сприятиме проведенню наукового пошуку адекватних
методів профілактики та лікування розвитку
ентеральної недостатності в хворих з травматичною хворобою.
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Резюме. Целью данного исследования было изучить особенности формирования энтеральной недостаточности в течении раннего периода травматической болезни. Для этого
проведены исследования слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки как во время выполнения эндоскопического исследования 43 пострадавших с травматической болезнью (268 биоптатов), так и 12 умерших (результаты
патологоантомічного вскрытия полых органов желудочно-кишечного тракта). При гастродуоденоскопии у 84 % пострадавших на 1 сутки после шока были обнаружены различные
моторно-евакуаторные нарушения: пилорическая недостаточность (20 %), дуоденогастральный рефлюкс желчи (64 %), повышенная двигательная активность, задержка или повышенная эвакуация, гипотония желудка. Доказано, что в ранние
сроки течения травматической болезни изменения в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта проявляются образованием множественных мелких очагов деструкции в зоне
максимальной кислотопродуцирующей или наиболее выраженного снижения рН, на фоне гиперацидного состояния и
воспалительной реакции слизистой оболочки.
Ключевые слова: травматическая болезнь, энтеральная недостаточность, желудочно-кишечный тракт, морфологические
изменения.

Summary. The aim of this study was to investigate the features of
formation of enteric insufficiency during the early period of traumatic disease. For this survey of the mucous membrane of the stomach
and duodenum as during the execution of the endoscopy 43 victims
with traumatic illness (268 biopsies) and 12 deaths (results patologoanatom opening hollow organs of the gastrointestinal tract). At
gastroduodenoscopy in 84 % of patients 1 day after the shock was
discovered various motor-evacuator disorders: pyloric insufficiency
(20 %), duodenogastric reflux of bile (64 %), increased locomotor
activity, latency or increased evacuation, hypotonia of the stomach.
It is proved that in the early period of traumatic disease changes in
the mucous membrane of the gastrointestinal tract manifested by formation of multiple small foci of destruction in the zone of maximum
kislotoproduccia or the most pronounced reduction in pH, on the
background of hyperacid condition and the inflammatory reaction
of the mucosa.
Key words: traumatic disease, enterally failure, slonkova tract, morphological changes.
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ЕНДОВІДЕОХІРУРГІЯ В ЛІКУВАННІ ПОРАНЕНЬ
І ТРАВМ ЖИВОТА В УМОВАХ ЛОКАЛЬНОГО
КОНФЛІКТУ
Резюме. Аналіз результатів хірургічного лікування постраждалих з бойовою травмою живота з використанням відеоендоскопічних технологій. Серед масиву поранених яким виконані ендовідеоендоскопічні заходи діагностики і лікування
проникаючі поранення живота виявлені у 29 (38,1 %) постраждалих, непроникаючі поранення живота у 27 (35,6 %), вибухова травма, закрита травма живота у 12 (15,8 %) постраждалих, торакоабдомінальні поранення у 5 (6,6 %), поранення
тазу з ушкодженням прямої кишки у 3(3,9 %) постраждалих.
У 27 (35,5 %) поранених завдяки лапароскопії діагностовані
непроникачі поранення. У 12 (15,7 %) постраждалих виявлена
закрита бойова травма живота. Проникаючі поранення живота виявлено у 37 (48,7 %) випадках. Із них, у 11 поранених
виконана конверсійна лапаротомія. У 26 (34,2 %) поранених
діагностично-лікувальні заходи закінчені у повному обсязі
лапароскопічним методом. Застосування ендовідеоендоскопічних технологій показало високу ефективність у лікування
бойової травми живота.
Ключові слова: ендовідеохірургія, бойова травма живота.

Вступ
У структурі сучасної бойової травми залишається високою питома вага пошкоджень органів живота, що потребує вдосконалення діагностики і лікування. За даними аналізу бойових санітарних втрат на сході України відсоток
бойової травми живота склав 6,5 %. За даними
літератури на долю поранень і травм органів
живота у мирний час припадає 4-5 %, у сучасних військових конфліктах 4-10 % [4].
Із 2014 року на східній території України відбувається довготривалий збройний конфлікт,
в рамках якого на теперішній час проводиться широкомасштабна операція об’єднаних сил
(ООС) у Донецькій та Луганській областях.
У рамках ООС на сході України розвернуті
мобільні госпіталі, об’єм допомоги яких, відповідає другому рівню (кваліфікована допомога) в системі медичної допомоги пораненим та
хворим на особливий період.
Із серпня 2014 року у воєнно-польових госпіталях впроваджено в практику малоінвазивні
технології у лікування бойової травми живота.
Використання ендовідеохірургічних технологій показало високу ефективність в лікуванні
бойової травми живота і гострих захворюваннь
черевної порожнини під час проведення бойових дій в умовах локального конфлікту [1, 3,
5, 6]. Однак, малоінвазивні технології мають
певні обмеження в умовах ведення бойових
дій, та залежать від медико-тактичної обстановки, важкості пораненого, хірургічного
оснащення, підготовки спеціалістів.
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Мета досліджень
Аналіз результатів хірургічного лікування
постраждалих з бойовою травмою живота з використанням відеоендоскопічних технологій.
Материали і методи досліджень
Проведений клініко-статистичний аналіз
результатів лікування 76 постраждалих з бойовою травмою живота яким в період з 2014 по
вересень 2018 рр. у районі проведення ООС,
яким надавалась хірургічна допомога ендовідеохірургічними методами, що склало 16,5 %
від загальної чисельності травм живота.
Серед масиву поранених яким виконані
ендовідеоендоскопічні заходи діагностики і
лікування проникаючі поранення живота виявлені у 29 (38,1 %) постраждалих, непроникаючі поранення живота у 27 (35,6 %), вибухова
травма, закрита травма живота у 12 (15,8 %)
постраждалих, торакоабдомінальні поранення у 5 (6,6 %), поранення тазу з ушкодженням
прямої кишки у 3(3,9 %) постраждалих.
Серед поранених у 51 (67,1 %) спостерігались
осколкові поранення. У 13 (17,2 %) випадках
спостерігались кульові поранення. Закрита вибухова травма живота була у 12 (15,7 %) випадків.
Характеристика поранених за локалізацією і
кількістю ушкоджених анатомо-функціональних областей представлена на табл. 1.
Результати досліджень та їх обговорення
Під час сортування постраждалих на II рівні
надання медичної допомоги для визначення
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Характеристика поранених за локалізацією і кількістю ушкоджених анатомо-функціональних областей
Домінуюча локалізація ушкоджень

Поєднані супутні ушкодження

Таблиця 1

Кількість поранених

Груди

Абс
6

%
7,89

Голова+груди

2

2,63

Груди+таз+кінцівки

2

2,63

Шия+груди+кінцівки

2

2,63

Таз

5

6,57

Кінцівки

16

21,05

Таз+кінцівки

6

7,89

Груди+кінцівки

9

11,84

Живіт

16

21,05

ЗБПЖ

12

15,7

Всього

76

100

Живіт

ступеню тяжкості поранених, нами був впроваджений в практику застосування пульоксиметру з функцією masimo set. Об’єктивність
і великий об’єм кількісних показників пульсоксиметру дозволяв нам в повній мірі оцінити
стан пораненого, визначити першочерговість
і можливий об’єм необхідної медичної допомоги, а також проводити динамічний моніторинг
стану з необхідною корекцією лікувальних
заходів.
Серед масиву проаналізованої групи поранених у легкому стані було 31 (40,78 %), середньої важкості 26 (34,22 %), тяжких 19 (25 %)
військових.
Діагностичну і лікувальну лапароскопію
проводили за умови відсутності важкого шоку,
профузної кровотечі, евентрації внутрішніх
органів черевної порожнини, при наявності
високоспеціалізованої апаратури і сприятливій медико-тактичній обстановці.
У 27 (35,5 %) поранених завдяки лапароскопії діагностовані непроникачі поранення. Серед них спостерігалось 4 кульових поранення.
Із них два поранення мали вхідних отвір на
передньо-боковій області живота з проекцією
виходу у поперековій області. Ще два кульових поранення мали непроникаючий сліпий
характер.
В одному випадку виявлена заочеревна гематома в області лівої здухвинної ділянки
і проекції сечового міхура. В іншому випадку
виявлена гематома передньо-бокової стінки
зліва.
Інші 23 (30,2 %) непроникаючі поранення
були осколкові. Характер порань і клінічна
картина потребувала діференційних заходів
щодо виключення пошкодження внутрішніх
органів. Після виконання діагностичної лапароскопії всіх 23 випадках не виявлено пошкоджень органів черевної порожнини, що дозволило запобігти «марних» лапаротомій.
У 12 (15,7 %) постраждалих з вибуховою травмою, які отримали пошкодження внаслідок дії
вибухової хвилі, удари об предмети, а також
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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заброньову травму, спостерігалась клінічна
картина перитоніту, травми передньо-бокової стінки живота в різних ділянках живота.
У двох випадках у ході діагностичної лапароскопії виявлений розрив селезінки, виконана
конверсійна лапаротомія, спленектомія. В одному випадку виявлений розрив брижі тонкої
кишки з помірною капілярною кровотечою,
яка коагульована. У двох випадках ненапружені заочеревні гематоми передньої бокової
стінки живота. У семи випадках пошкоджень
органів черевної порожнини не виявлено.
Проникаючі поранення живота виявлено у
37 (48,7 %) випадках. Серед виконаних діагностично-лікувальних лапароскопій у 11 поранених виконана конверсійна лапаротомія. Серед
конверсійних лапаротомій в двох випадках діагностовано торако-абдомінальне поранення з
пошкодженням діафрагми, шлунка, лівої долі
печінки, двобічний гемопневмоторакс. У двох
поранених у ході лапароскопії виявлено множинні пошкодження товстої кишки і брижі
тонкої кишки. У трьох пораненних поєднане поранення живота з множинними пошкодженнями тонкої и товстої кишки, верхньої
третини стегна з пошкодженням стегнової
артерії. У цієї категорії поранених одночасно
оперували дві бригади хірургів – абдомінальні
і судинні. У двох поранених виявлено пошкодження селезінки, дотичне поранення лівої
долі печінки. У одного пораненого виявлено
одиничне наскрізне поранення тонкої кишки
і заочеревна гематома у лівій боковій області.
При ревізії виявлено пошкодження лівої нирки. У одного пораненого виявлено поранення
правої долі печінки (Moore IV), наскрізне поранення поперекової ободової кишки. Завдяки
діагностичній лапароскопії вдалось виявити
характер пошкодження внутрішніх органів,
упевнитись, що лапароскопічний об’єм у цих
випадках являється недоцільним.
У 26 (34,2 %) поранених діагностично-лікувальні заходи закінчені у повному обсязі
лапароскопічним методом. У 3 випадках про157

ПИТАННЯ ТРАВМИ І ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ

никаючих поранень виконана остаточна зупинка кровотечі з ран печінки (Moore I-II) за
допомогою електрокоагуляції, одному з них
доповнена тампонуванням рани печінки гемостатичною марлею на основі хітозану; одному пораненному виконано зупинка кровотечі з
рани печінки і ушивання дотичного осколкового поранення тонкої кишки; 4-м - ушивання розривів брижі тонкої кишки, у 3 випадках
виконано ушивання поодиноких осколкових
поранень сигмовидної кишки, трансверзостомія; одному пораненому виконана зупинка
кровотечі печінки і холецистектомія в наслідок поранення 4 сегменту печінки (Moore II)
і жовчного міхура. Перелічені випадки несли
ізольований характер поранення.
Поєднані поранення становили 11 випадків.
З них: два торако-абдомінальних поранення,
яким виконана ушивання діафрагми, ушивання шлунка, ушивання брижі тонкої кишки,
дренування плевральної порожнини; одному
пораненному виконана ушивання діафрагми і
великого чепця, дренування плевральної порожнини. Одному пораненому виконана сигмостомія, з приводу поранення прямої кишки,
ушивання лівої стегнової вени. У двох поранених виявлена ненапружена гематома заочеревного простору. Ще двом пораненим виконана сигмостомія з приводу подиноких поранень
товстої кишки і розриву брижі товстої кишки.
У трьох випадках виконано дренування плевральної порожнини, ушивання великого чеп-

ця, зупинка кровотечі з брижі тонкої і товстої
кишки.
Військовослужбовці з проникаючими поранення в живіт, яким виконані малоінвазивні
діагностично-лікувальні заходи були доставлені у військово – мобільні госпіталя на протязі одного часу з моменту поранення без ознак
важкої форми шоку. Що дозволило своєчасно
провести ефективне лікування з використанням малоінвазивних методик.
Висновки
1. Застосування ендовідеоендоскопічних
технологій показало високу ефективність у лікування бойової травми живота.
2. Ендовідеоендоскопічні методи діагностики і лікування рекомендовані для запобігання
синдрому взаємообтяження травми.
3. Застосування діагностичної ендовідеендоскопії дозволило провести достовірну диференційну діагностику, скласти якісну програму лікування і подальшої реабілітації постраждалих з бойовою травми живота
4. Використання пульсоксиметру з функцією masimo set дозволило швидко і якісно оцінити тяжкість стану пораненого і визначити
можливість проведення ендовідеоскопії.
5. Своєчасність та ефективність ендовідеохірургічних втручань під час бойових дій залежить
від чіткої організації, наявності необхідного обладнання, підготовки медичного персоналу та
оперативно-медичної обстановки, що склалася.
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Резюме. Анализ результатов хирургического лечения пострадавших с боевой травмой живота с использованием видеоэндоскопических технологий. Среди массива раненых
которым выполнены ендовидеоендоскопични меры диагностики и лечения проникающие ранения живота обнаружены
у 29 (38,1%) пострадавших, непроникающие ранения живота
у 27 (35,6%), взрывная травма, закрытая травма живота у 12
(15,8%) пострадавших, торакоабдоминальные ранения в 5
(6,6%), ранения таза с повреждением прямой кишки у 3 (3,9%)
пострадавших. У 27 (35,5%) раненых благодаря лапароскопии диагностированы непроникающие ранения. У 12 (15,7%)
пострадавших обнаружена закрытая боевая травма живота.
Проникающие ранения живота обнаружено у 37 (48,7%) случаях. Из них у 11 раненых выполнена конверсионная лапаротомия. У 26 (34,2%) раненых диагностисно-лечебные мероприятия закончены в полном объеме лапароскопическим методом.
Применение ендовидеоэндоскопических технологий показало
высокую эффективность в лечении боевой травмы живота.
Ключевые слова: эндовидеохирургия, боевая травма живота.

Summary. Analysis of the results of surgical treatment of victims
with abdominal warfare injury using video endoscopic technologies.
Among the wounded masses, who performed endoviduodeo-endoscopic measures of diagnosis and treatment of penetrating abdominal wounds, 29 (38.1 %) injured, non-penetrating abdominal wounds
were found in 27 (35.6 %), explosive trauma, closed abdominal
trauma in 12 (15.8 %) injured, thoracoabdominal injury in 5 (6.6 %),
injury to the pelvis with rectal injury in 3 (3.9 %) injured. In the 27
(35.5 %) wounded patients due to laparoscopy, non-perineal injuries
were diagnosed. In 12 (15.7 %) victims, closed abdominal traumatic
trauma was detected. Penetrating abdominal wounds were detected
in 37 (48.7 %) cases. Of these, in 11 wounded laparoscopic conversion
was performed. In 26 (34.2 %) wounded diagnostic and therapeutic
measures completed in full by the laparoscopic method. The use of
endovideo-endoscopic technology has shown a high efficiency in the
treatment of abdominal warfare injury.
Key words: endovideosurgery, abdominal trauma.
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РОЗРОБКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВТІЛЕННЯ
СПЕКТРАЛЬНОЇ ІНФРАЧЕРВОНОЇ ТЕРМОГРАФІЇ
В ХОДІ ЛІКУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ
М’ЯКИХ ТКАНИН
Резюме. У загальній структурі санітарних втрат в умовах
АТО станом на 2016р. частка поранень і травм верхніх та
нижніх кінцівок становить 62,5 %. Наша робота полягала
у встановленні ефективністі спектральної інфрачервоної термографії за допомогою системи FLIR в діагностиці та розробці напрямку лікування вогнепальних поранень м’яких
тканин. військовослужбовці ООС з бойовими вогнепальними
пораненнями м’яких тканин, що отримали допомогу на етапах медичної евакуації та під час спеціалізованого лікування
в ВМКЦ ПР.
Враховуючи простоту застосування, значну інформативність та швидкість отримання результатів можна стверджувати про доцільність впровадження методу спектральної термографії при первинній діагностиці вогнепальних поранень
м’яких тканин в перших двох фазах запального процесу.
Ключові слова: спектральна термографія, вогнепальне поранення, інфрачервона-ІЧ.

Вступ
Під час конфлікту на Сході України виникла
потреба надання одномоментної спеціалізованої хірургічної допомоги значній кількості поранених з вогнепальними пораненнями
м’яких тканин на різних стадіях раньового
процесу та з неоднорідними збудниками раньової інфекції за її наявності. Окреслена ситуація вимагала від хірургів різних спеціальностей вміння своєчасно та адекватно діагностувати фази розвитку раньового процесу із
врахуванням характеристик збудника за непрямими ознаками зі сторони уражених тканин, що із врахуванням браку часу, досвіду
лікування масивних бойових поранень за
останні роки, відсутності відповідного забезпечення та дефіциту кадрів викликало значні
труднощі в процесі надання допомоги. Можливість швидкої та об’єктивної оцінки глибини та важкості ураження інфекцією м’яких
тканин при вогнепальних пораненнях завжди
було значною діагностичною проблемою бойової вогнепальної травми. Ураховуючи тенденцію до впровадження новітніх технологій
в повсякденний клінічний процес нами було
запропоновано використання діагностичного
методу, що базується на високочутливій спектральній фіксації інфрачервоного випромінювання (FLIR) ураженої анатомічної структури з можливістю температурної диференціації
зон раньового процесу, що в перспективі дасть
змогу, за відповідного технічного забезпечення, практично моментально отримати уявлення про розповсюдженість та характер уражен160

ня м’яких тканин з можливістю фотофіксації
для забезпечення динамічного моніторингу
патологічних процесів, диференціації девіталізованих ділянок, ділянок «відносної» ішемії,
перифокального запалення за даними тепловізора. Метою дослідження є скорочення тривалості первинної діагностики, прогназування
тактики лікування та своєчасне встановлення
необхідного характеру та об’єму оперативного
втручання на відповідних рівнях лікувальноевакуаційного забезпечення.
У загальній структурі санітарних втрат в
умовах АТО станом на 2016 р. частка поранень
і травм верхніх та нижніх кінцівок становить
62,5 %. При цьому серед поранених у кінцівки 78,4 % припадає на пошкодження м’яких
тканин, 21,6 % – поранення із ураженням довгих трубчастих кісток. Поранення під час
проведення АТО характеризуються великою
часткою поєднаних та множинних поранень –
32,1 %, серед яких переважають осколкові поранення – 62,9 % та міно-вибухові травми –
25,6 %, які обумовлені дією факторів ураження
різноманітних боєприпасів вибухової дії. При
цьому більшість поранених у кінцівки належать до категорії легкопоранених з перспективою швидкого повернення у стрій.
Своєчасне, повноцінне та якісне надання хірургічної допомоги – основні умови збереження життя та попередження розвитку ускладнень при пораненнях в умовах бою. Характер
ведення бойових дій, особливості вогнепальної зброї, яку застосовують на Сході України,
докорінно відрізняються від таких за відомих
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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збройних конфліктів. Знання особливостей
перебігу раньового процесу при вогнепальних
пораненнях м’яких тканин необхідне лікарям
для визначення обсягу, порядку проведення
діагностичних і лікувальних заходів, встановлення правил сортування та евакуації поранених з поля бою.
Мета досліджень
Вивчити особливості та структуру вогнепальних поранень м’яких тканин під час проведення бойових дій на Сході України. Провести аналіз ефективності заходів допомоги
військовослужбовцям із пораненнями зазначеного характеру за рівнями лікувально-евакуаційного забезпечення. Установити ефективність спектральної інфрачервоної термографії
за допомогою системи FLIR у діагностиці та
розробці напряму лікування вогнепальних поранень м’яких тканин.
Завдання дослідження:
1) вивчити структуру вогнепальних поранень м’яких тканин у військовослужбовців, що
отримували допомогу в ВМКЦ ПР;
2) визначити особливості високочутливої
спектральної фіксації інфрачервоним випромінюванням (FLIR) клінічного перебігу вогнепальних поранень м’яких тканин;
3) визначити основні принципи хірургічного
втручання з приводу ВПМТ в залежності від
результатів при застосуванні FLIR;
4) встановити особливості застосування
оперативних методів при ВПМТ, залежно від
виду поранення, характеру та об’єму пошкодження м’яких тканин під час спостереження
FLIR;
5) вивчити можливі результати лікування
вогнепальних поранень м’яких тканин: частоту і характер розвитку ускладнень, причини
виконання повторних оперативних втручань
при динамічному спостереженні FLIR.
6) встановити діагностичну актуальність
термографії для визначення фаз раньового
процесу та вибору адекватної лікувальної тактики з врахуванням необхідного об’єму оперативного втручання;
7) дослідити залежність динамічних термоскопічних ознак від характеру збудника раньової інфекції для забезпечення ефективності
емпіричної антибактеріальної терапії до бактеріологічного виділення збудника та встановлення антибіотикочутливості;
Об’єктом дослідження були військовослужбовці ООС з бойовими вогнепальними пораненнями м’яких тканин, що отримали допомогу на етапах медичної евакуації та під час
спеціалізованого лікування в ВМКЦ ПР.
Предметом дослідження — терміни, види
та обсяг медичної допомоги за рівнями лікуKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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вально-евакуаційного забезпечення відповідно до розроблених в Україні рекомендацій та
стандартів країн НАТО з врахуванням термографічних ознак, закономірностей, механізмів,
фазності та принципів розвитку інфекційного
раньового процесу при вогнепальних пораненнях м,яких тканин.
Дане дослідження виконувалось шляхом
аналізу результатів динамічної термографії під
час організації хірургічної допомоги пораненим в ході збройного конфлікту на Сході України на базі 61 ВМГ та проведення лікувальних,
реабілітаційних заходів військовослужбовцям
із вогнепальними пораненнями м’яких тканин
(на базі ВМКЦ ПР, м. Одеса) з 2014 по 2019 рік.
Критерії включення до дослідження:
1) наявність непроникаючого вогнепального
поранення м,яких тканин черепу, грудної клітки, живота із інфекційним процесом в ділянці
ураження;
2) домінуючий характер ранової інфекції
в клінічній картині;
3) вогнепальне поранення виключно м’яких
тканин без критичного порушення магістрального кровотоку та іннервації;
4) дотримання термінів евакуації на відповідний рівень лікувально-евакуаційного забезпечення.
Критерії виключення:
1) поранення в фазі проліферації без ознак
запалення;
2) похилий вік пораненого (більше 60 років);
3) наявність важкої супутньої патології;
4) порушення перфузії за рахунок магістральної складової;
5) поєднані поранення із ураженням життєвоважливих органів;
6) комбіновані ураження;
7) травматичний шок ІІІ–IV ст;
8) наявність сепсису.
Матеріали та методи досліджень
Дослідження виконано шляхом аналізу тривалості закриття раньових дефектів в залежності від особливостей діагностичного процесу в групах клінічного спостереження.
Обсяг та терміни надання медичної допомоги з моменту отримання поранення і до моменту госпіталізації в ВМКЦ ПР оцінювались
шляхом вивчення даних, зазначених у супроводжуючих документах та виписних епікризах
з попередніх рівнів лікувально-евакуаційного
забезпечення.
Проаналізовано 24 клінічних випадки лікування вогнепальних поранень м’яких тканин, що перебуватили на лікуванні в ВМКЦ
ПР в 2014-2019 рр., та були обстежені шляхом
спектральної термографії ділянки поранення
із формуванням наступних груп клінічного
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спостереження: група дослідження включала
поранених, що відповідають вищенаведеним
критеріям, які отримували медичну допомогу у вигляді адекватної хірургічної обробки
та антибактеріальну терапію із орієнтуванням
на діагностичні дані спектральної термографії
ділянки поранення. Контрольна група включала поранених із дотриманням встановлених
критеріїв, які отримають медичну допомогу за
класичною схемою діагностики та лікування
вогнепальних поранень м’яких тканин.
Формування груп планувалося із дотриманням принципу однорідності за рядом важливих параметрів: віку; статі; характером ранячого снаряду; об’ємом дефекту м’яких тканин;
показниками загальноклінічного аналізу крові та лейкоцитарної формули; парциальним
вмістом кисню в дистальних відділах пошкоджених ділянок, гострофазовими запальними
показниками крові; результатами біохімічного
дослідження крові; рівнем прокальцитоніну
крові; морфологічною структурою зон раньового каналу; мікробіологічного дослідження
раньового вмісту; термографії пошкодженої
ділянки, рН метрії рани, методами закриття
дефектів м’яких тканин.
Висновки
1. ВПМТ у 62,9 % випадків спричинені уламками мінно-вибухових пристроїв. Кульові поранення виявлено у 11,5 % поранених.Ізольовані поранення м’яких тканин без пошкодження
магістральних судин та нервів спостерігались
в 67,9 % поранених. 32,1 % становили поранення із наявністю таких пошкоджень.
2. При хірургічній обробці ВПМТ поранень
необхідне радикальне видалення всіх нежит-

тєздатних тканин: детриту, згортків крові, ділянок розтрощення, сторонніх тіл, застосування ефективних методів дренування рани в
«межах» температурних показників не нижче
27,4 °С.
3. Під час високочутливої спектральної термографії пошкодженої анатомічної структури треба дотримуватись наступних принципів: зупинка кровотечі (яка створює «динамічно не стабільний» термографічний фон)
, фіксація пошкодженої анатомічної структури в нерухомому положені, дотримання відстані від діагностованої поверхні, порівняння з неушкодженою протилежною
ділянкою.
4. Встановлено основні завдання під час
хірургічного лікування поранених з ВПМТ:
зупинка кровотечі, видалення пошкоджених
тканин та чужорідних тіл в об,ємі термографічного поля від 36,7 до 26,4 °С.
5. Під час динамічного спостереження
(FLIR) вогнепальної рани зменшився обєм
оперативного втручання та кількість ускладнень, що зумовило відмовлятись від виконання неодноразових ПХО.
6. Враховуючи простоту застосування, значну інформативність та швидкість отримання результатів можна стверджувати про доцільність впровадження методу спектральної
термографії при первинній діагностиці вогнепальних поранень м’яких тканин в перших
двох фазах запального процесу.
7. Використання спектральної ІЧ термографії зони пошкодження при ВПМТ допомогає
ідентифікувати моно або поліінфекційну причину ранового процесу та забезпечити ефективність емпіричногї антибіотикотерапії.
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Резюме. В общей структуре санитарных потерь в условиях
АТО по состоянию на 2016 г. доля ранений и травм верхних и
нижних конечностей составляет 62,5 %. Наша работа заключалась в установлении эффективности спектральной инфракрасной термографии с помощью системы FLIR в диагностике
и разработке направления лечения огнестрельных ранений
мягких тканей. Военнослужащие ООС с боевыми огнестрельными ранениями мягких тканей, что получили помощь на
этапах медицинской эвакуации и во время специализированного лечения в ВМКЦ ПР.
Учитывая простоту применения, значительную информативность и скорость получения результатов можно утверждать
о целесообразности внедрения метода спектральной термографии при первичной диагностике огнестрельных ранений
мягких тканей в первых двух фазах воспалительного процесса.
Ключевые слова: спектральная термография, огнестрельное
ранение, инфракрасный-ИК.

Summary. In the overall structure of sanitary losses in the ATO as
of 2016. the proportion of injuries and injuries of the upper and lower
extremities is 62.5 %. Our job was to establish the efficiency of spectral infra-red thermography using the FLIR system in diagnosing
and developing the direction of treatment for gunshot wounds of soft
tissues. military personnel with fire fighting wounds of soft tissues,
who received assistance at the stages of medical evacuation and during specialized treatment at the MMCC of SR.
Taking into account the ease of use, considerable information and
speed of obtaining results, it is possible to confirm the expediency of
introducing the spectral thermography method in the primary diagnosis of gunshot wounds of soft tissues in the first two phases of the
inflammatory process.
Key words: spectral thermography, firearms wound, infrared-IR.
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ІНТЕРВЕНЦІЙНА СОНОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ
ТА ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ОБМЕЖЕНИХ
ГНІЙНО-ДЕСТРУКТИВНИХ УСКЛАДНЕНЬ
БОЙОВОЇ ТРАВМИ ЖИВОТА
Резюме. Метою нашої роботи було покращити результати
лікування поранених та травмованих з бойовою травмою живота шляхом раціонального впровадження діагностичних та
мініінвазивних оперативних втручань під контролем ультразвукових методів візуалізації. Під нашим спостереженням за
період з червня 2014 р. по 2018 р. знаходилось 217 поранених
та травмованих з бойовою травмою живота, що проходили лікування в ВМКЦ ПР, у котрих в ході лікування розвинулись
ускладнення у вигляді гнійно-деструктивних вогнищевих осередків. Використовувалися клінічні, лабораторні та інструментальні методи дослідження. Строки лікування гнійно-деструктивниих ускладнень у поранених, котрим проводились
традиційні оперативні втручання складали 34,4 (±3,8) ліжкоднів, а у поранених яким використовувались міні-інвазивні
методи хірургічного лікування складали 18,2 (±1,6) ліжко-днів
- відмічається зниження загальних строків лікування в основній групі з 34,4(±3,7) до 22,4(±2,3) ліжко-днів в порівнянні з
контрольною групою. Ця тенденція пояснюється здебільшого
за рахунок збільшення використання міні-інвазивних методів оперативних втручань в лікування гнійно-деструктивних
ускладнень бойової травми живота в основній групі.
Використання пункцій, дренування та санації патологічних
осередків під ультразвуковою навігацією зменшує кількість
традиційних та більш травматичних оперативних втручань,
що в свою чергу зменшує кількість післяопераційних ускладнень, скорочує терміни перебування поранених у стаціонарі,
сприяє скорішому видужанню та реабілітації.
Ключові слова: інтервенційна сонографія, обмежені гнійнодеструктивні ускладнення, пункційно-дренувальні втручання.

Вступ
Воєнні конфлікти, нажаль, є складовою частиною соціуму. Вихід з конфліктних ситуацій
за допомогою зброї, як не прикро це констатувати, залишається прикметною рисою сучасної епохи [1].
До найбільш тяжких пошкоджень в військовий час відносяться вогнепальні поранення та
бойові травми живота. Їх діагностика та лікування - одна із основних задач абдомінальної
хірургії і зберігає свою високу актуальність [2].
Первинне мікробне забруднення ран, виконання оперативних втручань в умовах ведення
бойових дій, несвоєчасна евакуація сприяють
виникненню обмежених гнійно-септичних
ускладнень, що потребують повторних, тяжких для хворого оперативних втручань.
Методики інтервенційної соногорафії знайшли широке використання в лікуванні гнійно-деструктивних ускладненнях в мирний
час. Натомість повідомлення про використання пункційно-дренуючих втручань (ПДВ)
164

під ультразвуковою навігацією в лікуванні постраждалих з вогнепальними пораненнями зустрічаються доволі рідко. [3,4,5]. Враховуючи
цей факт, ми надаємо власний досвіт застосування даних технологій у лікуванні гнійно–
септичних ускладнень бойової травми живота.
Мета досліджень
Покращити результати лікування поранених та травмованих з бойовою травмою живота шляхом раціонального впровадження діагностичних та міні-інвазивних оперативних
втручань під контролем ультразвукових методів візуалізації.
Матеріали та методи досліджень
Під нашим спостереженням за період з червня 2014 р. по 2018 р. знаходилось 217 поранених
та травмованих з бойовою травмою живота, що
проходили лікування в ВМКЦ ПР, у котрих
в ході лікування розвинулись ускладнення
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у вигляді гнійно-деструктивних вогнищевих
осередків.
Використовувалися клінічні, лабораторні та інструментальні методи дослідження.
Використовувався ультразвуковий апарат
EsaoteMyLab 50 (Італія) з конвексним датчиком
від 2,5 до 5 МГц. Виконання маніпуляції можливо як з використанням спеціальної зйомної
пункційної насадки до датчику із суворо зазначеним кутом пункційного ходу - 20 о та 30 о,
так і за методикою «вільної руки» (freehand).
Для проведення пункцій та дренування патологічних осередків використовували спеціальний інструментарій – голки та катетери різної
модифікації для транскутанних маніпуляцій
під контролем УЗД.
Пункційно-дренувальні втручання (ПДВ)
виконувались під місцевою анестезією Sol.
Lidocaini 2%. Пункції проводились за допомогою голки Chiba, що мали довжину 150-220
мм та діаметр від 18G до 22G (G – Gage за
шкалою Charriere) зі стандартною заточкою,
або в модифікації «олівець».Дренування проводились двома способами: одноступеневим та
двоступеневий за Сельдінгером. Нами частіше
за все використовувались дренажі типу PigTail.
Якщо була необхідність встановлення більших за діаметром дренажів, ми застосовували
лапароскопічні троакари 5-10 мм. Кількість
дренажів визначали за клінічною ситуацією –
від 1 до 3.

В контрольній групі гнійно-деструктивіні
ускладнення спостерігались у 105 поранених
та травмованих з бойовою травмою живота.
Оперативні втручання направлені на санацію
та лікування цих ускладнень були традиційні
операції, вони виконувались у98(93,3%) поранених.7 (6,7%) пораненим оперативні втручання не проводились, їм проводилась консервативна антибактеріальна терапія, що мала
успіх. Цей масив хворих складали поранені з
гнійно-деструктивними ускладненнями з боку м’яких тканин кінцівок невеликих розмірів. В основній групі у 112 поранених в ході
лікування діагностовані ГДУ. В порівнянні з
контрольною, в основнійгрупі почали використання міні-інвазивних оперативних втручань із застосування УЗ-методів візуалізації,
їх частка склала 82 (73,2%) випадків. Тоді, як
кількість використання традиційних оперативних втручань при ГДУ в 2016-2018 зменшилась і становила 28 (25%) випадків. Кількість
поранених із гнійно-деструктивними ускладненнями боку м’яких тканин кінцівок невеликих розмірів, яким лрперативні втручання
не проводились, на позитивний лікувальний
ефект був досягнутий застосуваннями консервативної антибактеріальної терапії склала 2
(1,8%) поранених. Ця тенденція пов’язана як із
розвитком сучасних міні-інвазивних технологій, так і зі збільшенням кількості хірургів, що
володіють ультразвуковою методикою візуалізації в ході навчальної програми в військовомобільних госпіталях та військово-медичних
клінічних центрах.
Нами були виділені наступні покази щодо
оперативного лікування гнійно-деструктивних ускладнень традиційними методами лікування:
1.	Наявність в черевній порожнині первинного гнійного осередку, що потребує радикальної хірургічної санації.
2.	Перфорація та прорив абсцесу до черевної
порожнини з розвитком гнійного перитоніту.
3.	Рецидив абсцесу після проведеного лікування міні-інвазивними методами лікування.
4.	Відсутність позитивного ефекту міні-інвазивними методами лікування.

Результати досліджень та їх обговорення
Поранені були розподілені на 2 групи:
контрольну групу (105 поранених), що лікувались з 2014 по 2015 роки та основну групу (112
поранених) – з 2016 по 2018 роки. В лікуванні гнійно-деструктивних ускладнень (ГДУ) в
контрольній групі застосовували традиційні
методи оперативного лікування, а в основній
групі почали використовувати міні-інвазивні
оперативні лікування під контролем ультразвукових методів візуалізації. Структура розподілу поранених в контрольній та основній
групах з урахуванням застосування методики
лікування наведена в табл.1.
Розбіжності між показниками групи порівняння та основної групи статистично не достовірні (p>0,05).

Таблиця 1
Структура розподілу поранених в контрольній та основній групах з урахуванням застосування методики лікування
Методики лікування

Контрольна група

Основна група

Всього

N

%

N

%

N

%

Міні-інвазивні методи лікування

0

0

82

73,2

82

37,8

Традиційні оперативні втручання

98

93,3

28

25,0

126

58,1

Не потребували оперативного лікування
Всього
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7

6,7

2

1,8

9

4,1

105

100

112

100

217

100
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5.	Підтікання гною в черевну порожнину,
як ускладнення після виконання міні-інвазивних пункційних чи дренуючих операцій при обмежених гнійно-деструктивних ускладненнях.
При відсутності вищенаведених критеріїв
лікування обмежених гнійно-деструктивних
ускладнень (ОГДУ) проводилось міні-інвазивними методами лікування – пункції або дренування під УЗ-навігацією.
ОГДУ діаметром менше 5 см (об’ємом≤50-60
мл) лікувались із застосуванням методики
повторних пункцій з аспірацією вмісту під
контролем УЗД з наступною санацією порожнини патологічного осередку.
Для лікування ОГДУ діаметром більше 5
см (об’ємом ≥50-60мл) використовували методику дренування патологічного осередку під
УЗ-навігацією. Також дренувались патологічні
осередки невеликих розмірів при відсутності
позитивного ефекту від пункційної методики
лікування під УЗ-навігацією. Якщо дренуюча методика не давала бажаного лікувального
ефекту, то таким пацієнтам виконувались традиційні оперативні втручання з широким розкриттям та санацією гнійного осередку.
Нами була відслідкувано залежність строків
лікування гнійно-деструктивних ускладненьу
поранених з бойовою травмою живота в залежності від вибору методики оперативних втручань направлених на їх усунення.
Критеріями вилікування ГДУ були: нормалізація температури тіла, нормалізація лабораторних показників (лейкоцитів, гемоглобіну),
відсутність за даними УЗД та КТ вогнищевих
гнійно-деструктивних утворень, задовільний
загальний стан пацієнтів.
Строки лікування ускладнень у поранених в
контрольній та основній групах з урахуванням застосування методики лікування наведені в табл. 2
Розбіжності між показниками групи порівняння та основної групи статистично не достовірні (p>0,05).
Строки лікування гнійно-деструктивниих ускладнень у поранених внаслідок бойової
травми живота в лікуванні котрих використовувались традиційні методи оперативних
втручань в контрольній та основній групах бу-

ли ідентичними, та складали 34,5 (±3,8) та 34,2
(±3,9) ліжко-днів відповідно. Строки лікування поранених, котрим з діагностично-лікувальною метою використовувались міні-інвазивні методики оперативних втручань в основній групі були значно меншою, та складали
18,2 (±1,6) ліжко-днів. Строки лікування гнійно-деструктивних ускладнень у поранених в
бойовою травмою живота, яким проводилась
консервативна антибактеріальна терапія складали в контрольній та основній групах — 34,4
(±3,7) та 31,5 (±2,5) ліжко-днів відповідно.
Строки лікування ГДУ усього масиву дослідження у пацієнтів, котрим проводились традиційні оперативні втручання складала 34,4
(±3,8) ліжко-днів, а у поранених яким використовувались міні-інвазивні методи хірургічного
лікування складали 18,2 (±1,6) ліжко-днів. Як
видно з даної таблиці відмічається зниження
загальних строків лікування в основній групі з
34,4(±3,7) до 22,4(±2,3) ліжко-днів в порівнянні з контрольною групою. Ця тенденція пояснюється здебільшого за рахунок збільшення
використання міні-інвазивних методів оперативних втручань в лікування гнійно-деструктивних ускладнень бойової травми живота
в основній групі.
Таким чином, використання методики
пункційно-дренувальних втручань під УЗнавігацією за визначеними показами дозволила нам покращити якість діагностики і лікування постраждалих з бойовою травмою
живота в котрих мали місце обмежені гнійнодеструктивні ускладнення.
Висновки
Міні-інвазивні методи втручань, а саме інтервенційна сонографія на цей час є високоефективним методом діагностики та лікування. Враховуючи те, що інтервенційна сонографія менш травматична, не потребує загальної
анестезії, вона може застосовуватися як першочерговий діагностично-лікувальний метод
лікування ускладнень бойової травми живота.
Використання пункцій, дренування та санації патологічних осередків під ультразвуковою навігацією зменшує кількість традиційних та більш травматичних оперативних

Таблиця 2
Строки лікування ГДУ у поранених в контрольній та основній групах з урахуванням застосування методики лікування
Методики лікування
Міні-інвазивні методи лікування
Традиційні оперативні втручання
Не потребували оперативного
лікування
Всього
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Контрольна група
Строки
N (%)
лікування
0
98 (93,3%)

34,5 (±3,8)

Основна група
Строки
N (%)
лікування
82 (73,2%)
18,2 (±1,6)

82 (37,8%)

Строки
лікування
18,2 (±1,6)

28 (25,0%)

126 (58,1%)

34,4 (±3,8)

34,2 (±3,9)

Всього
N (%)

7 (6,7%)

32,3 (±3,1)

2(1,8%)

31,5 (±2,5)

9 (4,1%)

32,1 (±2,9)

105 (100%)

34,4 (±3,7)

112 (100%)

22,4 (±2,3)

217 (100%)

28,2 (±3,1)
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втручань, що в свою чергу зменшує кількість
післяопераційних ускладнень, скорочує термі-

ни перебування поранених у стаціонарі, сприяє скорішому видужанню та реабілітації.
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Резюме. Целью нашей работы было улучшить результаты
лечения раненых и травмированных с боевой травмой живота
путем рационального внедрения диагностических и миниинвазивных оперативных вмешательств под контролем ультразвуковых методов визуализации. Под нашим наблюдением
периодом с июня 2014 по 2018 находилось 217 раненых и травмированных с боевой травмой живота, проходивших лечение
в ВМКЦ ПР, в которых в ходе лечения развились осложнения в
виде гнойно-деструктивных очаговых ячеек. Использовались
клинические, лабораторные и инструментальные методы исследования. Сроки лечения гнойно-деструктивниих осложнений у раненых, которым проводились традиционные оперативные вмешательства составляли 34,4 (± 3,8) койко-дней, а у
раненых которым использовались мини-инвазивные методы
хирургического лечения составляли 18,2 (± 1,6) койко-дней —
отмечается снижение общих сроков лечения в основной группе с 34,4 (± 3,7) до 22,4 (± 2,3) койко-дней по сравнению с контрольной группой. Эта тенденция объясняется в основном за
счет увеличения использования мини-инвазивных методов
оперативных вмешательств в лечении гнойно-деструктивных
осложнений боевой травмы живота в основной группе.
Использование пункций, дренирования и санации патологических очагов под ультразвуковой навигацией уменьшает
количество традиционных и более травматичных оперативных вмешательств, в свою очередь уменьшает количество послеоперационных осложнений, сокращает сроки пребывания
раненых в стационаре, способствует скорейшему выздоровлению и реабилитации.
Ключевые слова: интервенционная сонография, ограничены
гнойно-деструктивные осложнения, пункционно-дренирующие
вмешательства.

№ 1(94) 2019

167

ПИТАННЯ ТРАВМИ І ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ

INTERVENTIONICAL
SONOGRAPHY IN
THE DIAGNOSIS AND
SURGICAL TREATMENT
OF CONFINED PURULENTDESTRUCTIVE
COMPLICATIONS OF
COMBAT INJURIES OF THE
ABDOMEN
K. R. Muradian
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Summary. The aim of our work was to improve the treatment of
wounded and injured with abdominal trauma by the rational introduction of diagnostic and mini-invasive surgical interventions under
the control of ultrasound imaging techniques.
Under our observations for the period from June 2014 to 2018,
there were 217 wounded and injured abdominal trauma injuries undergoing treatment in the Military Medical Center of the Southern
Region, in which complications in the form of confined purulentdestructive complications developed during the treatment. Clinical,
laboratory and instrumental research methods were used
The terms of treatment of purulent-destructive complications in
the wounded undergoing traditional surgical interventions were 34.4
(± 3.8) bed-days, while the wounded ones using the mini-invasive
surgical methods were 18.2 (± 1.6) beds -day - there is a decrease in
the general terms of treatment in the main group from 34,4 (± 3,7)
to 22,4 (± 2,3) bed-days in comparison with the control group. This
tendency is explained mainly by increased use of mini-invasive methods of surgical interventions in the treatment of purulent-destructive
complications of abdominal warfare injury in the main group.
The use of punctures, drainage and sanation of pathological locations under ultrasound navigation reduces the number of traditional
and more traumatic surgical interventions, which in turn reduces the
number of postoperative complications, reduces the time spent by the
wounded in the hospital, promotes quick recovery and rehabilitation.
Keywords: interventional sonography, limited purulent-destructive
complications, puncture-drainage interventions.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ СОЧЕТАННОЙ
ТРАВМЫ ТОНКОЙ КИШКИ
Резюме. В работе представлены разработанные способы
ранней диагностики осложнений в послеоперационном периоде у 62 пострадавших с сочетанной травмой тонкого кишечника, которые находились на лечении в ГУ «Институте общей
и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева НАМНУ».
Ключевые слова: абдоминальная травма, травматический
шок, кровотечения, ранения тонкого кишечника, перитонит,
лапароскопия.

Введение
С увеличением количества локальных вооруженных конфликтов, существенно увеличился удельный вес повреждений живота, который составляет от 20,7 до 35,4 % [1, 5, 6].
Ранения тонкого кишечника в структуре боевой абдоминальной травмы – 80-85 % [2, 3].
Несмотря на сокращение этапов и продолжительности медицинской эвакуации, улучшение средств доставки пострадавших в лечебные учреждения, летальность при сочетанном
ранении тонкого кишечника высока и составляет от 21,8 до 78 % [2, 4, 5, 6]. Анализ данных
литературы свидетельствует, одной из причин
смертности, являются ранние послеоперационные осложнения, требующие повторное
оперативное вмешательство, которые составляет около 16 % [2, 4, 5, 6].
Цель исследований
Улучшить результаты хирургического лечения у пострадавших с сочетанной травмой
тонкого кишечника.
Материалы и методы исследований
В ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева НАМНУ» с 2009 по 2018 гг.
в отделении неотложной хирургии органов
брюшной полости, травматического шока, политравмы и боевой травмы находилось на лечении 62 пострадавших от 18 до 45 лет с тяжелой
сочетанной травмой органов брюшной полости. Из них 12 раненых были доставлены из зоны АТО, которым после оказания квалифицированной медицинской помощи осуществлена
авиомедицинская эвакуация на этап специализированной медицинской помощи.
Все раненые были разделены на две группы:
I������������������������������������������
-я группа – 34 пациента с сочетанной травмой тонкого кишечника, которым применялись традиционные методы хирургического
лечения;
II-я группа – 28 пациентов с сочетанной
травмой тонкого кишечника – применялись
предложенные методы хирургического лечения и послеоперационного введения.
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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Колото-резанное ранение выявлены у 26 раненых (������������������������������������������
I�����������������������������������������
-я группа – 14; �������������������������
II�����������������������
-я – 12), пулевое ранение – у 23 раненых (I-я группа – 12; II-я – 11),
минно-взрывное ранение – у 12 раненых (I-я
группа – 7; II�������������������������������
���������������������������������
-я – 5). Основная масса пострадавших, как в первой, так и во второй группах
доставлены в клинику до 6 часов (54,7 %). При
поступлении состояние раненых в обеих группах оценивалось как крайне тяжелое у 47,7 %
пострадавших и тяжелое – у 52,3 %. По анатомической локализации входных ран пациенты
в обоях группах распределились следующем
образом: передняя брюшная стенка 33,9 %, боковая поверхность 25,8 %, поясничная область
20,9 %, сочетание двух и более анатомических областей наблюдалось у 19,4 % раненых.
Основная масса пострадавших с сочетанной
травмой тонкого кишечника были оперированы в первые часы с момента поступления.
Во время операции гемоперитониум в обоях
группах пострадавших выявлен: I-й степени
– у 19,4 %, II-й степени – 43,5 % и III-й степени – 37,1 %. Сочетанное повреждение тонкого кишечника с другими органами брюшной
полости и забрюшинного пространства представлены в табл. 1.
Таблица 1
Сочетанное повреждение тонкого кишечника с
другими органами брюшной полости и забрюшинного
пространства у пострадавших I и II группах
Анатомическая
локализация
травмируемого органа
брюшной полости
Толстый кишечник

Группа
пострадавших
I-я
II-я
Группа
группа
10
8

Всего
абс.

%

18

29,1

Печень

5

6

11

17,7

Селезенка

4

3

7

11,3

Печень + селезенка

2

1

3

4,8

Поджелудочная железа

6

4

10

16,1

Нижняя полая вена

3

3

6

9,7

Почка

2

1

3

4,8

Мочевой пузырь

2

2

4

6,5

Примечание: c2=7,282, р=0,122

Из представленной таблицы видно, что в
обоях группах наиболее часто встречается сочетанное повреждение тонкой и толстой киши
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Результаты исследований и их обсуждение
При сочетанном повреждении тонкой кишки, так же как и при травме других органов
брюшной полости, единственный, рациональный метод лечения – ранняя операция. Пациентам ���������������������������������
I��������������������������������
-й группы выполнялась общепринятая тактика достижения гемостаза, ушивания
ран кишечника, профилактики несостоятельности наложенных швов на кишечник или
выполненного анастомоза. Анализируя полученные результаты лечения у пострадавших
I-й группы, можно отметить следующее: В 9
(26,5 %) случаях, несмотря на выполненную
первичную хирургическую обработку раны
(ПХО), нарушение целостности полых и паренхиматозных органов были распознаны не
сразу и эти пациенты были оперированы позже
4-х часов с момента поступления в стационар.
Применение «полной» хирургической коррекции выявленных повреждений у крайне тяжелых пострадавших привели в 6 (17,6 %) случаях
к летальному исходу, либо во время операции, либо в первые сутки послеоперационного
периода. У 7 (20,5 %) пострадавших, несмотря на проводимую общепринятую тактику
лечения в послеоперационном периоде были
осложнения. В 3 случаях наблюдалось несостоятельность швов анастомоза или зашитых
ран кишечника, что явилось причиной возникновения перитонита, в двух случаях острая
непроходимость кишечника, в одном случая
послеоперационный период осложнился внутрибрюшным кровотечением и послеоперационный панкреонекроз – в одном случае.
Проводя анализ причин вовремя нераспознанных гнойно-септических осложнений со
стороны органов брюшной полости в послеоперационном периоде особо уделялось вниманию показателям лейкоцитарной формулы,
особенно выраженность сдвига ядер нейтрофилов, на основе которой рассчитывался индекс сдвига (ИС) по формуле:
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ИС=М+ММ+П/С,
где М – миелоциты, ММ – метамиелоциты,
П – палочкоядерные нейтрофилы, С – сегментоядерные нейтрофилы.
Наряду с этим во �������������������������
II�����������������������
-й группе изучалась динамика изменений внутрикишечного и внутрибрюшного давления. Внутрикишечное
давление (ВКД) измерялось при помощи 4-х
просветного интубационного зонда, где три
канала использовалось для измерения внутрикишечного давления, а четвертый канал
использовался для декомпрессии или для энтерального зондового питания. При чем измерительные баллоны располагались так, чтобы
первый баллон находился в терминальном отделе тонкой кишки, второй баллон располагался в среднем отделе тонкой кишки и третий
баллон в начальном отделе сразу за связкой
Трейца.
Динамика изменений ИС в послеоперационном периоде в группах I и II представлена
в рис. 1.
1
0,9
0,8
0,7

Индек с сдв ига

(29,1 %), на втором месте сочетается травма
тонкой кишки с печенью (17,7 %), на третьем
и четвертом месте сочетанное ранение тонкой кишки с поджелудочной железой (16,1 %)
и селезенкой (11,3). Такое распределение мест
объясняется тем, что толстый кишечник топографически находится в непосредственной
близости с тонким кишечником, а печень по
площади расположения занимает третье место.
Во время операции перитонит был выявлен
33,9 % раненых обеих групп: у 33,3 % разлитой, у 47,6 % диффузный, у 19,1 % местный.
В работе использованы общепринятые клинические, лабораторно-инструментальные и
статистические методы исследования.

0,6
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Рис. 1. Динамика изменения ИС в I-й и II-й группах

На представленном рисунке видно, что
в первые сутки в обеих группах индекс сдвига
составляет 0,6 а в последующие сутки отмечалось во II-й группе увеличение индекса сдвига,
причем те пациенты, которые были оперированы на 10-е сутки послеоперационного периода ИС приближался к 1. А у пациентов I-й
группы с благоприятным течением отмечалось
диаметрально противоположное значение ИС
и к 7-м суткам послеоперационного периода он
приближался к нормальным значениям.
Пациентам I����������������������������
�����������������������������
-й группы выставлялись показания к релапаротомии только когда появлялись перитониальные симптомы, или когда по
дренажам из брюшной полости начало выделяться кишечное отделяемое. У пострадавших
I-й группы местный был выявлен только у 1
человека, у остальных пенитонит был диффузный или распространенный. Объем оперативного лечения во время повторной операции у
пострадавших I���������������������������
����������������������������
-й группы заключался в ушиХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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вании дефекта несостоятельности наложенных ранее швов на рану тонкого кишечника с
последующей интубацией кишечника, санация и дренирование брюшной полости.
На основании проведенного анализа неблагоприятных результатов лечения у этой группы пострадавших, был разработан диагностический и лечебный алгоритм ведение пациентов II-й группы.
Пострадавшим II����������������������
������������������������
-й группы наряду с исследованием показателей ИС было выполнено
измерение внутрикишечное и внутрибрюшное давление. Динамика изменений ИС в II-й
группе аналогична как в группе I-ой. При
изучении динамики ВКД и внутрибоюшного
давления ВБД в II��������������������������
����������������������������
-й группе отмечался параллельный рост ВКД (с 5,5 до 15 мм.рт.ст) и ВБД
(с 1,5 до 14 мм.рт.ст.).
Всем пациентам II�������������������
���������������������
-й группы проводился мониторинг отделяемого по дренажам из
брюшной полости, как в количестве, так и в
качественном (микроскопия и биохимическое
исследование) составе. Так у пострадавших
в II��������������������������������������
����������������������������������������
-й группе (���������������������������
n��������������������������
=20) у которых не наблюдались послеоперационные осложения, в первые
двое суток объем по дренажам из брюшной
полости не превышал 200 мл в сутки серозного или серозно-геморрагического отделяемого, в последующие сутки отмечается снижение объема на 25 мл/сут. По количественному составу отделяемого у этих пациентов
хочется отметить сохраняющиеся лейкоцитоз
10–12 ± 2,5 109/л до 3-х суток послеоперационного периода с последующем резким снижением до 4–5 ± 2 109/л. В тоже время у 8
раненых II�����������������������������
�������������������������������
-й группы, у которых наблюдались осложнения в послеоперационном периоде дебит отделяемого из брюшной полости сохранялся высоким и удерживался
250–300 мл/сут, а у 3 пострадавших этой же
группы имелась тенденция к увеличению дебита по дренажам из брюшной полости на
25 мл/сут после 3-х суток операции. При объективном осмотре у этой группы пациентов,
отмечалась болезненность живота по флангам,
четко выявить перитониальные симптомы на
фоне введения анальгетиков не представлялось возможным. Поэтому учитывая клинико-лабораторно-инструментальные данные
выполняли видеоскопический контроль за
состоянием органов брюшной полости через
контраппертуру. Видеоскопический контроль
выполняли 11-м пострадавшим II-й группы на
4-е и 5-е сутки, у которых было заподозрено
несостоятельность кишечного шва. Во вре-
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мя выполнения видеоскопического контроля
оценивалось характер отделяемого, наличие
налета фибрина в зоне ушиватой ранее раны
тонкой кишки или явных признаков дефекта
в этой зоне. Исходя из полученных данных
видеолапароскопического контроля за состоянием органов брюшной полости 3-м пострадавшим II-й группы были сняты показания
к релапаротомии, остальным пострадавшим
II�����������������������������������������
-й группы были выставлены показания к релапаротомии, причем у 4 пациентов во время
релапаротомии отсутствовали признаки перитонита а у остальных пациентов перитонит
был местный. При несостоятельности наложенных ранее швов на рану тонкой кишки, мы
полностью иссекали зону пластики отступя от
нее на 0,2 см с последующим ушиванием дефекта узловыми внутрипросветными швами.
Далее обязательно выполняли декомпрессию
вновь воссозданной пластики путем введение
зонда трансназально или через цекостому если
дефект располагался ближе к илеоцекальному
углу. Применяя предложенную тактику прогнозирования и лечения послеоперационных
осложнений у 8 пострадавших ���������������
II�������������
группы несостоятельности швов воссозданной вновь пластики мы не наблюдали. В послеоперационном
периоде умер один пациент от острой сердечено-сосудистой недостаточности, общие гнойно-септические осложнения мы наблюдали
у 2 пациентов (послеоперационная пневмония
в 1 случае и нагноение послеоперационной
раны в 1 случае). Исходя из полученных результатов прогнозирования и лечения послеоперационных осложнений у пострадавших со
множественной травмой органов брюшной полости можно сделать следующие выводы.
Выводы
Нарушение целостности наложенной ранее
кишечной пластики у пострадавших со множественной травмой тонкой кишки сопровождается параллельным ростом внутрикишечного и внтрибрюшного давления, а также повышением индекса сдвига свыше 0,6.
Объем оперативного вмешательства при несостоятельности наложенных ранее швов на
рану тонкой кишки должен включать; воссоздание заново зоны пластики с обязательной
декомпрессией желудочно-кишечного тракта.
Разработанная тактика контроля за состоянием органов брюшной полости в послеоперационном периоде позволила у пациентов II-й
группы снизить послеоперационную летальность на 0,7 %, а осложнения на 1,2 %.
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Резюме. У роботі розроблені способи ранньої діагностики
ускладнень у післяопераційному періоді у 62 потерпілих з поєднаної травмою тонкої кишки, які перебували на лікуванні в
ДУ „Інституте загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева АМН України”
Ключові слова: абдомінальна травма, травматичний шок,
кровотеча, поранення тонкого кишечнику, перитоніт, лапароскопія.

Summary. The methods of early diagnostics of complications are
in-process developed in a postoperative at 62 casualty with the trauma of intestine, which were on treatment in GU „Institute of general
and urgent surgery named V.T. Zayceva of NAMN of Ukraine”
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАТИВНОЙ
МАЛОИНВАЗИВНОЙ ХИРУРГИИ В ДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ЗАКРЫТОЙ
ТРАВМЫ ГРУДИ
Резюме. Приведен опыт 163 видеоторакоскопических операций (ВТО) поздней осложненной закрытой травмы груди,
выполненных с 2011 по 2017 гг. Хороший клинический эффект
со стойким аэрогемостазом достигнут у 156 (96,3 %) пациентов. Конверсия в торакотомию была у 1 (0,6 %) пострадавшего.
Осложнения после ВТО отмечены в 4,5 % случаев. Летальных
исходов, связанных непосредственно с ВТО не наблюдалось.
Ключевые слова: свернувшийся гемоторакс, эмпиема плевры,
посттравматический плеврит, видеоторакоскопические операции, видеоторакоскопия.

Введение
Частота осложненных закрытых повреждений и ранений груди не имеет тенденции к
снижению. В мирное время она составляет
35-50 % всех повреждений, а в военное время
встречается у 10-11 % раненых с летальностью
5-8 % [2, 3, 8].
Торакальная травма является непосредственной причиной смерти каждого третьего
пострадавшего с сочетанными повреждениями, а у 25 % стационарных пациентов с этой
патологией допускаются серьезные диагностические и тактические ошибки [3, 8].
Проблема диагностики и лечения поздних
осложнений повреждений груди продолжает
оставаться одной из наиболее актуальных в
неотложной хирургии [4, 5, 11]. Особую актуальность приобретает эта проблема в связи
с постоянным увеличением относительного
количества этих пациентов в структуре общехирургических стационаров [1, 9].
К наиболее частым поздним осложнениям
травмы грудной клетки (ПОТГ) относятся:
свернувшийся гемоторакс, эмпиема плевры,
посттравматический плеврит, неполное расправление легкого с формированием остаточной полости, причем их несвоевременная диагностика и неправильное лечение приводят к
стойкому снижению трудоспособности и инвалидизации больных [2-4, 7]. Современный
уровень развития видеоторакоскопии (ВТС)
позволяет с успехом использовать этот метод в
диагностике ПОТГ [6-8].
Накопленный нами в клинике опыт применения видеоторакоскопических операций
(ВТО) при ПОТГ представлен в данной работе.
Материал и методы исследований
С 2011 по 2017 год в клинике на лечении находилось 828 пострадавших с закрытой травKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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мой груди. Закрытая осложненная травма груди (ЗОТГ) выявлена у 736 (88,9 %) пациентов.
В клинику до суток с момента получения
травмы доставлены 573 (77,9 %) пострадавших,
а 163 (22,1 %) пациента поступили в специализированное торакальное отделение в поздние
сроки (от 2 суток до 1 месяца) после травмы: 29
больных (28,5 %) обратились самостоятельно,
а 134 (71,5 %) переведены в клинику из других
медучреждений города и области общехирургического профиля с ПОТГ.
Диагностику проводили комплексно с помощью полипозиционной рентгенографии,
УЗИ и КТ. У всех больных с ПОТГ была выполнена ВТС, независимо от сроков поступления больных с момента получения травмы.
Показаниями для ее выполнения являлось наличие пневмогемоторакса при стабильном состоянии пациента и отсутствии выраженных
гемодинамических расстройств и дыхательной
недостаточности.
ВТО выполнены у всех 163 больных с ПОТГ,
среди них – 136 (83,5 %) мужчин и 30 (16,5 %)
женщин в возрасте от 18 до 75 лет. Бытовая
травма отмечена у 115 (70,6 %), автодорожная
– у 48 (29,4 %).
У 93 (57 %) пациентов ВТО выполнены под
местной анестезией в сочетании с инфильтрацией зоны введения торакопортов и проводниковой анестезией мест переломов. Наркоз с
выключением легкого на оперируемой стороне
применялся у 70 (43 %) больных.
ВТС осуществлялась в положении пациента
на здоровом боку. В случаях выполнения ВТС
при уже дренированной плевральной полости,
возможность введения торакопорта через существующий разрез от плеврального дренажа
считали неприемлемым, поскольку дополнительное внесение инфекции в плевральную
полость с гильзой троакара, чревато тяжелыми гнойными осложнениями. Обычно в вы173
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бранные межреберья устанавливали от 2 до 4
торакопортов диаметром 5, 10 или 12 мм. При
использовании 3-х торакопортов точки их введения образовывали треугольник, причем 2
из них располагались по одной линии в IV и
V межреберье таким образом, чтобы в случае
необходимости можно было выполнить торакотомию, соединив их общим разрезом.
При наличии плевральных сращений выбор
зоны введения первого торакопорта осуществляли после полипозиционной рентгеноскопии грудной клетки. При этом производили
пальцевое исследование плевральной полости
для разрушения плевральных сращений с целью создания безопасной зоны для введения
торакопорта и исключения повреждения легкого. После рассечения спаек, места введения
торакопортов для дополнительных инструментов выбирали под контролем эндоскопа,
ориентируясь на введенную снаружи через кожу инъекционную иглу.
Многообразие выявленных при ВТС внутригрудных повреждений и их осложнений
свидетельствуют о высокой ее разрешающей
диагностической информативности, а их характер представлен в табл. 1, что послужило
показанием для проведения миниинвазивных
ВТО для их устранения. Виды оперативных
вмешательств представлены в табл. 2.
Таблица 1

Характер поздних осложнений закрытой травмы груди
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Характер осложнений
Сформированный свернувшийся гемоторакс
Частично сформированный свернувшийся
гемоторакс, дислокация отломков ребер в
плевральную полость, нестойкий аэростаз
Посттравматический плеврит
Посттравматическая эмпиема плевры
Остаточная плевральная полость с нестойким аэростазом
Внутрилегочные и медиастинальные
гематомы
Повреждения диафрагмы отломками
ребер
Всего

Число
наблюдений
абс
%
66

40,5

42

25,8

20
9

12,3
5,5

11

6,7

13

8,0

2

1,2

163

100

Основным типом миниинвазивных вмешательств при ПОТГ было эндоскопическое
разрушение и фрагментация сгустков крови
с последующей их аспирацией, что осуществлялась с помощью эндоскопических щипцов
либо тубуса электроотсоса. Подобная тактика
использовалась при наличии раннего СГ без
признаков нагноения и выпадения большого
количества фибрина. При наличии последних факторов ВТО дополнялось эндоскопической декортикацией легкого с последующим
его расправлением, на что указывают и другие
авторы [6, 10].
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Таблица 2

Характер видеоторакоскопических операций при ПОТГ
№
п/п
1
2
3
4

5

6
7

8

Количество

Вид операции
Фрагментация и удаление свернувшегося
гемоторакса
Эндоскопическая репозиция отломков ребер
с удалением свернувшегося гемоторакса и
герметизацией ран легкого
Эндоскопическая декортикация легкого при
многокамерном посттравматическом плеврите и эмпиеме плевры
Эндоскопическая декортикация легкого с
удалением свернувшегося гемоторакса и
атипичной резекцией легкого
Удаление свернувшегося гемоторакса с
репозицией отломков ребер и наложением
аппарата внешней фиксации под контролем
VATS
Видеоассистированное ушивание непроникающих разрывов диафрагмы, удаление
гемоторакса
Видеоассистированная фрагментация и
удаление свернувшегося гемоторакса с атипичной резекцией легкого
Эндоскопическая репозиция отломков грудины, вскрытие гемотомы средостения, удаление свернувшегося гемоторакса, атипичная
резекия легкого
Всего

87
49
29
5 (1)

3
2
1

1
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Примечание: (+) - скобках указана конверсия в
торакотомию

В относительно ранние сроки с момента
травмы фибрин и сгустки крови довольно легко снимаются с поврежденного легкого с помощью эндоскопических щипцов. При более
позднем поступлении больных (более 3-х недель с момента травмы) выполнение эндоскопической декортикации значительно более
травматично и обычно сочеталось с частичной
плеврэктомией.
Для проведения эндоскопического гемостаза использовали как электрохирургический
метод, так и АИГ-лазерную фотокоагуляцию.
Подведение световода к объекту выполняли с
помощью оригинального жесткого направителя собственной конструкции. Напряженные
гематомы легкого и грудной стенки вскрывали
при помощи эндоскопических диссекторов и
ножниц. После опорожнения гематом раневая
поверхность тщательно промывалась и коагулировалась либо ушивалась. Механический
гемостаз сосудов грудной стенки проводили
клипированием либо прошиванием при помощи эндоскопического иглодержателя, который
использовали и для ушивания глубоких разрывов легкого.
Эндоскопическую репозицию ребер проводили смещением и сопоставлением отломков
элеватором собственной конструкции при надавливании изнутри и пальцами снаружи.
Видеоассистированную стабилизацию реберного каркаса осуществляли при помощи
аппаратов внешней фиксации собственной
конструкции.
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ВТО завершалась многократным промыванием плевральной полости раствором антибиотиков и направленным дренированием
двумя дренажами с последующей активной
аспирацией содержимого.
Результаты исследований и их обсуждение
В результате проведения ВТО при ПОЗТГ
хороший клинический эффект со стойким аэрогемотораксом, расправлением легкого и удалением свернувшегося гемоторакса достигнут
у 156 (96,3 %) наших наблюдений. На высокую
эффективность данного метода указывают и
другие авторы [6, 11], оценивая положительный результат в 70 % и более.
Осложнения ВТО, как правило, не являются тяжелыми и не превышают 5 % [6].
В наших наблюдениях осложнения после ВТО
отмечены в 7 (4,5 %) случаях: в 3 – нагноение
мест введения торакопортов, в 3 – нестабильный аэростаз с длительной экссудацией
и в 1 – остаточная полость, потребовавшая
дополнительного дренирования. Летальных
исходов после проведения ВТО не наблюдали.
Мы согласны с точкой зрения Оранского
И. Ф. и И. А Халафьяна [4], что применение
ВТС при поздних осложнениях травм груди
позволяет определить локализацию и объем
повреждений и выбрать оптимальную хирургическую тактику, причем объем выявленных
повреждений обычно превышает тот, который
предполагался в процессе клинико-рентгенологического обследования при поступлении
пострадавших [7].
Не отрицая преимуществ общего обезболивания при выполнении ВТО, о чем свидетельствуют другие авторы [5-7, 11-14], нами широко
использовалась местная анестезия, сочетающая в себе методики инфильтрационной и
проводниковой анестезии. Преимуществами
этой методики обезболивания являются их
тактическая простота и относительная безопасность. Применение местной анестезии считаем допустимым у пострадавших, находящихся в компенсированном состоянии, особенно
при выполнении отсроченных вмешательств.
Методика аэрогемостаза у наших пациентов
была различной и зависела от глубины и локализации разрывов легкого. При небольших
и
остановившихся кровотечениях из сосудов грудной стенки и поверхностных разрывах
легкого достаточной оказывалась лазерная либо электрокоагуляция. На высокую эффективность эндоскопического аэрогемостаза указывают и другие авторы [7, 10].
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При выраженном кровотечении после декортикации из ран легкого и грудной стенки возникала необходимость механического
эндоскопического ушивания, атипичных резекций легкого и клипирования межреберных
сосудов. В подобных случаях альтернативой
торакотомии являлась видеоассистированная
ВТО, что было с успехом применено нами
у 6 (3,7 %) больных с ушиванием ран диафрагмы и глубоких ран легкого, а также у 3-х
из них с наложением аппарата внешней фиксации флотирующих фрагментов реберного
каркаса. В 1 (0,6 %) случае при ВТС выполнена конверсия в торакотомию, причиной
которой послужил массивный сформированный свернувшийся гемоторакс с обширными повреждениями легкого у больного через
1 месяц после тяжелой сочетанной дорожной
травмы.
Высокая эффективность ВТО, составляющая 80-90 % при свернувшемся гемотораксе
и посттравматической эмпиеме плевры [6, 1214], позволила широко внедрить их в нашей
клинике. Применение ВТО при различных
формах СГ позволило нам 98 % операций закончить эндоскопически.
Мы считаем раннее применение ВТС при
СГ наиболее эффективным методом диагностики и лечения, т.к. позволяет полностью
удалить кровяные сгустки, при необходимости
остановить кровотечение, расправить легкое и
предотвратить развитие фиброторакса и эмпиемы плевры.
Исходя из накопленного нами опыта, выполнение ВТО через 6-7 суток и позже с момента травмы требует эндоскопической декортикации легкого, которая в течение первых 2-3
недель после травмы не представляет технических трудностей.
Выводы
1.	Широкое использование ВТС при поздних
осложнениях закрытых повреждений груди
характеризуется очень высокой диагностической ценностью.
2.	Раннее выполнение ВТО при поздних осложнениях травм груди в большинстве
случаев позволяет избегать торакотомий,
множества дополнительных дренирований
плевральной полости и предотвратить дальнейшее развитие осложнений путем превентивной санации.
3.	Все пациенты с ПОТГ должны лечиться в условиях специализированных торакальных
отделений.
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Резюме. Наведено досвід 163 відеоторакоскопічних операцій
(ВТВ) пізньої ускладненої закритої травми грудей, виконаних
з 2011 по 2017 рр. Хороший клінічний ефект зі стійким аерогемостазом досягнуто у 156 (96,3 %) пацієнтів. Конверсія в торакотомию була у 1 (0,6%) потерпілого. Ускладнення після ВТВ
відзначено в 4,5 % випадків. Летальних випадків, пов’язаних
безпосередньо із ВТВ не спостерігалося.
Ключові слова: згорнувся гемоторакс, емпієма плеври, посттравматичний плеврит, відеоторакоскопічну операції, відеоторакоскопія.

Summary. The experience of 163 videothoracoscopic operations
(VTO) of late complicated closed chest trauma performed from 2011
to 2017 is given. A good clinical effect with persistent aerohemostasis
was achieved in 156 (96.3 %) patients. Conversion to thoracotomy
was carried out in 1 (0.6 %) patient. Complications after VTO were
seen in 4.5%. Lethality, related to VTO, was not registered.
Keywords: clotted hemothorax, pleural empyema, posttraumatic
pleurisy, videothoracoscopic operations, thoracoscopy.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ
ДІАГНОСТИКИ БОЙОВИХ ПОШКОДЖЕНЬ ЖИВОТА
Резюме. Проведено клініко-статистичний аналіз результатів хірургічного лікування 496 поранених з бойовими пошкодженнями живота, які проходили лікування в військових
мобільних госпіталях в період з червня 2014 по серпень 2017 р.
Пораненим проводились додаткові діагностичні дослідження – FAST-протокол, лапароцентез та діагностична лапароскопія.
В загальному масиві дослідження (n=496) FAST-протокол
був виконаний 208 пораненим (41,9 %), лапароцентез – 270
(54,4 %), відеолапароскопія – 103 (20,8 %). Кількість екстрених
ультразвукових досліджень в об’ємі FAST-протоколу в групі
1 склала 19,2 %, в групі 2 – 40,7 %, в групі 3 – 66,5 %. Більш часте проведення FAST-протоколу пораненим з БПЖ на ІІ рівні
медичної допомоги в групах 2 та 3 призвело до зниження кількості виконаних лапароцентезів з 68,3 % (в групі 1) до 38,6 %
(в групі 3), та збільшенню кількості відеолапароскопічних досліджень з 14,9 % (в групі 1) до 26,6 % (в групі 3), більшість з
яких перетворилася на лікувальну лапароскопію.
Отримані дані вказують на те, що широке впровадження
FAST-протоколу в схему діагностики БПЖ на ІІ рівні медичної допомоги сприяють зменшенню кількості інвазивних
(нерідко необгрунтованих) методів, а саме лапароцентезів та
діагностичних лапаротомій, скорочують затрати часу на постановку діагнозу та вибір оптимальної хірургічної тактики.
Ключові слова: бойові пошкодження живота, лапароцентез,
відеолапароскопія, ультразвукове дослідження.

Вступ
В умовах сучасних бойових дій питома вага
поранень живота в загальній структурі бойових пошкоджень коливається від 6,6 % до
9 %, за даними АТО та ООС становить 4-7 %.
Взаємозв’язок результатів лікування поранень
живота з термінами початку і якістю хірургічної допомоги, з термінами і видом медичної
евакуації з різних рівнів медичної допомоги,
створює великі організаційні труднощі, особливо при масовому надходженні поранених.
Специфічні риси вогнепальних поранень живота обумовлюють велику тяжкість функціональних розладів, більш частий розвиток
ускладнень (54-81 %) і, як наслідок, більш високий рівень летальності (12-31 %), ніж при пораненнях інших локалізацій. Поранені в живіт
підлягають етапному хірургічному лікуванню
на ІІ-ІV рівнях медичної допомоги. Особливе
значення в рятуванні життя поранених в живіт
відіграває ІІ рівень медичної допомоги (етап
кваліфікованої хірургічної допомоги), де проводяться стабілізуючи хірургічні операції та
протишокові заходи, після чого поранені евакуюються на наступний рівень. Діагностична
фаза на цьому етапі грає вирішальну роль в
прийнятті рішення та виборі хірургічної тактики, тому оптимізація діагностичного проKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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цесу на ІІ рівні медичної допомоги в умовах
бойових дій є актуальною.
Мета досліджень
Оптимізувати схему діагностики бойових
пошкоджень живота на ІІ рівні медичної допомоги в умовах збройного конфлікту шляхом
виділення найбільш інформативних та швидких інструментальних діагностичних методів.
Матеріали і методи досліджень
Проведено клініко-статистичний аналіз
результатів хірургічного лікування 496 поранених з бойовими пошкодженнями живота
(БПЖ), які проходили лікування в військових мобільних госпіталях в період з червня
2014р. по серпень 2017р. Виділено 3 групи порівняння: група 1 – поранені, що проходили
лікування в період з 12 червня 2014 року по 31
серпня 2015 року (контрольна група); група 2
– поранені, що проходили лікування в період
з 1 вересня 2015 року по 31 серпня 2016 року
(дослідна група 1); група 3 – поранені, що проходили лікування в період з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року (дослідна група 2). В
групу 1 увійшов 161 поранений середнім віком
32,3±2,5 роки; в групу 2 – 177 поранених середнім віком 34,1±2,3 роки; в групу 3 – 158 по177
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ранених середнім віком 33,2±2,4 роки. Всі поранені були чоловіками. В групі 1 вогнепальні
поранення живота (ВПЖ) спостерігались у 137
чоловік (7,1 %), закрита травма живота (ЗТЖ) –
у 24 чоловік (1,2 %). Питома вага БПЖ серед
пошкоджень всіх локалізацій склала 8,4 %.
В групі 2 ВПЖ були у 152 поранених, що склало 6,18 % серед поранень всіх локалізацій,
ЗТЖ – 25 (1,02 %). В групі 3 ВПЖ спостерігались у 143 чоловік (5,16 % серед всіх поранень),
ЗТЖ – у 15 (0,54 %). Взагалі у всіх групах порівняння ВПЖ склали 432 випадки (6,03 % від
поранень всіх локалізацій), ЗТЖ – 64 випадки (0,89 %), БПЖ вцілому – 496 чоловік, що
склало 6,92 % серед бойових пошкоджень всіх
локалізацій.
За наявністю відповідного обладнання пораненим з БПЖ в групах порівняння проводились додаткові діагностичні дослідження,
а саме – FAST-протокол, лапароцентез та діагностична лапароскопія.
FAST-протокол (Focused Assessment Sonografy for Trauma) – обмежене ультразвукове обстеження, що спрямовано виключно на виявлення «вільної рідини» в порожнині очеревини, плевральній порожнині та перикардіальній сумці, а також визначення наявності
пневмотораксу.
FAST-протокол на другому рівні медичної
допомоги ми розпочали застосовувати з перших днів роботи 61-го ВМГ в польових умовах,
але це дослідження проводили епізодично при
наявності відповідного фахівця.
В подальшому (2015-2016), після зміни дислокації польового госпіталю, проводили
FAST-протокол частіше (в цей період в штат
госпіталю був введений лікар УЗД), але не всім
пораненим. В період 2016-2017 рр. весь лікарський склад мобільного госпіталю був обучений фахівцями Української військово-медичної академії методиці проведення FAST-протоколу. В цей період дослідження проводилось
всім пораненим незалежно від локалізації пошкодження. Дану методику застосовували не
тільки в місті розміщення госпіталю, а й при
огляді поранених на виїздах, в тому числі і при
масових надходженнях.
Після оцінки результатів FAST-протоколу
частині поранених за показаннями виконували лапароцентез за методикою «блукаючого
катетеру».
Відеолапароскопічні операції (ВЛО) при бойових пошкодженнях живота в польових умовах розпочали виконувати в групі 1 в липні
2014 року (вперше в Україні). Показаннями для
проведення ВЛО вважали невизначенність в
проникаючому характері поранення (для проведення диференційної діагностики), сумнівні
результати лапароцентезу, стабільність гемо178

динамічних показників поранених та медикотактичні фактори (відсутність массового надходження поранених).
Результати досліджень та їх обговорення
При проникаючих вогнепальних кульових
пораненнях в групі 1 було оглянуто 3 поранених з 12, найбільш часто позитивний результат
спостерігався в зоні 6 (2 випадки), рідше в зонах 1 та 4, та 5 (по 1 випадку). При проникаючих осколкових пораненнях було оглянуто 18
поранених з 82, позитивний результат найчастіше спостерігався в зоні 6 (14 випадків), потім
в порядку спадання в зонах 4 (4 випадки), 5 (3
випадки), 1 (2 випадки), 2 та 7 (по 1 випадку).
При непроникаючих кульових пораненнях рідина була виявлена у одного пораненого в зонах 1,5 та 6 (при розриві печінки за рахунок
бокового удару). При непроникаючих осколкових пораненнях в зоні 5 (2 випадки) та по
одному випадку в зонах 4, 6 та 7. При закритих
бойових травмах живота в групі 1 у поранених
з пошкодженнями ОЧП найчастіше виявлялась рідина в зонах 6 та 5 (відповідно 3 та 2 випадки), рідше в зонах 1 та 3 (по 1 випадку). У
поранених без пошкоджень ОЧП позитивний
результат дослідження отримано в 1 випадку в
зоні 7 за рахунок позаабдомінального пошкодження.
При проникаючих вогнепальних кульових
пораненнях в групі 2 найбільш часто позитивний результат FAST-протоколу мав місце
в зоні 6 (5 випадків), в зоні 5 (3 випадки), потім в порядку спадання в зоні 1 (2 випадки) та
8 (1 випадок). При проникаючих осколкових
пораненнях – найчастіше в зоні 6 (24 випадки),
потім в порядку спадання в зонах 5 (18 випадків), 1 (12 випадків), 4 (6 випадків), 7 (3 випадки), 8 (2 випадки) та 2 (1 випадок). При непроникаючих кульових позитивний результат FASTпротоколу був у одного пораненого в зонах 1,
5 та 6. При непроникаючих осколкових пораненнях позитивний результат FAST-протоколу
спостерігався в зоні 8 (3 випадки), та в зоні
7 одному випадку при позаабдомінальних пошкодженнях. При ЗБТЖ в групі 2 у поранених
з пошкодженнями ОЧП найчастіше позитивний результат FAST-протоколу спостерігався
в зонах 6 та 5 (відповідно 4 та 2 випадки) та в
одному випадку в зоні 4. У поранених без пошкоджень ОЧП – в зоні 8 у одного пораненого.
При проникаючих вогнепальних кульових
пораненнях в групі 3 найбільш часто позитивний результат виявлявся в зоні 6 (8 випадків), в
зонах 4 та 5 (по 3 випадки), в зоні 1 (2 випадки),
найрідше в зоні 8 (1 випадок). При проникаючих осколкових пораненнях – найчастіше в
зоні 6 (49 випадків), потім в порядку спадання в зоні 5 (17 випадків), 4 (12 випадків), 1 та 7
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(по 7 випадків), 3 (6 випадків), 8 (5 випадків).
При непроникаючих кульових пораненнях
позитивний результат був виявлений в зоні
6 в 1 випадку. При непроникаючих осколкових пораненнях в зонах 8 (2 випадки) та 5, 6, 7
(по 1 випадку). При ЗБТЖ в групі 3 у поранених з пошкодженнями ОЧП найчастіше визначався позитивний результат в зонах 6, 5, 1, 4
(відповідно 8, 6, 5 та 4 випадки), рідше в зонах
2 та 8 (по 1 випадку). У поранених без пошкоджень ОЧП позитивний результат спостерігався в зоні 2 в 1 випадку.
Після оцінки результатів FAST-протоколу
частині поранених за показаннями виконували лапароцентез за методикою «блукаючого
катетеру».
В групі 1 при проникаючих вогнепальних
пораненнях лапароцентез був виконаний 76-ти
пораненим з 94-х (8-ми пораненим з кульовими пораненнями, 68-ми – з осколковими), що
склало 80,9 %. Позитивний результат спостерігався у 51-го пораненого (67,1 %), сумнівний –
у 11-ти (14,5 %), негативний – у 14-ти (18,4 %),
не виконувався – у 18-ти випадках (19,1 %).
У поранених з закритими бойовими травмами
живота з пошкодженнями внутрішніх органів
в першій групі лапароцентез був виконаний
10-ти пораненим з 12-ти, що склало 83,3 %.
Позитивний результат спостерігався у 6-ти поранених (60 %), сумнівний – у 3-х (30 %), негативний – у 1-го (10 %). У підгрупі поранених
без пошкодження органів черевної порожнини лапароцентез виконувався в 4-х випадках
з 12-ти (33,3 %). В 3-х випадках спостерігався
негативний результат, в 1-му – сумнівний.
При проникаючих вогнепальних пораненнях живота в групі 2 лапароцентез був виконаний у 59-ти поранених з 81-го (72,8 %), а саме
– при кульових пораненнях у 11-ти з 18-ти, при
осколкових – у 48-ми з 63-х. При проникаючих
кульових пораненнях позитивний результат
спостерігався в 7-ми випадках (63,6 %), сумнівний в 2-х (18,2 %), негативний – в 2-х (18,2 %).
При проникаючих осколкових пораненнях
живота позитивний результат був в 27-ми випадках (50,9 %), сумнівний в 17-ти (32,1 %), негативний в 4-ох (7,5 %). При непроникаючих
кульових та осколкових пораненнях живота
в групі 2 лапароцентез був виконаний 2-м та
4-ом пораненим відповідно, у всіх випадках
результат був негативним. При ЗБТЖ в групі 2
лапароцентез був виконаний 11-ти пораненим
з 25-ти (44 %). У поранених з пошкодженнями
ОЧП в 6-ти випадках спостерігались позитивні результати, в 2-х – сумнівні. У поранених
без пошкодження ОЧП в 3-х випадках мав місце негативний результат.
При проникаючих вогнепальних пораненнях живота в групі 3 лапароцентез був виKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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конаний у 42-ом пораненим з 97-ми (43,3 %),
а саме – при кульових пораненнях у 8-ми з
14-ти, при осколкових – у 34-х з 83-х. При
проникаючих кульових пораненнях позитивний результат спостерігався в 7-ми випадках
(87,5 %), сумнівний – в 1-му (12,5 %). При
проникаючих осколкових пораненнях живота позитивний результат був в 29-ти випадках
(85,3 %), сумнівний в 4-ох (10,5 %), негативний
в 1-му (2,6 %). При непроникаючих кульових
та осколкових пораненнях живота в групі 3
лапароцентез був виконаний 2-ом та 9-ти пораненим відповідно, при кульових пораненнях
в одному випадку був сумнівний результат, у
всіх інших випадках результат був негативним. При ЗБТЖ в групі 3 лапароцентез був
виконаний 8-ми пораненим з 15-ти (53,3 %). У
поранених з пошкодженнями ОЧП в 5-ти випадках спостерігались позитивні результати, в
2-х – сумнівні. У поранених без пошкодження
ОЧП в 1-му випадку мав місце негативний результат.
При проникаючих кульових пораненнях
живота в групі 1 діагностична лапароскопія
була виконана 2-ом пораненим, лікувальна –
3-ом, в одному випадку діагностична лапароскопія закінчилась конверсійною лапаротомією. При проникаючих осколкових пораненнях
виконано 9 ВЛО (в 4-ох випадках – лікувальна
лапароскопія (ЛС), в 5-ти – діагностична, яка
у 3-ох поранених перейшла в конверсію. При
непроникаючих вогнепальних пораненнях в
4-х випадках виконувалась діагностична ЛС
(1 – при кульових, 3 – при осколкових), конверсій не було. Відеолапароскопія при ЗБТЖ в
групі 1 була виконана 6-ти пораненим з 24-ох,
у 5-ти поранених були виявлені пошкодження
органів черевної порожнини. В 1-ому випадку
була виявлена субкапсулярна гематома печінки, яка не потребувала хірургічного лікування, в одному – пошкодження виявлені не були,
тому обсяг операції був обмежений діагностичною ЛС. Одна діагностична ЛС перейшла
в конверсію, а в 3-ох випадках лапароскопія
носила лікувальний характер.
В групі 2 при проникаючих кульових пораненнях живота діагностична ЛС була виконана 3-ом пораненим, лікувальна – 5-ти, у всіх
випадках діагностична ЛС перейшла лапаротомію. При проникаючих осколкових пораненнях виконано 15 ВЛО (в 13-ти випадках –
лікувальна ЛС, в 2-х – діагностична, яка у 1-го
пораненого закінчилась конверсією, а в одному випадку мало місце проникаюче осколкове поранення без пошкодження внутрішніх
органів (осколок пошкодив очеревину, більша
частина його знаходилась в передній черевній
стінці, менша – в черевній порожнині). При
непроникаючих вогнепальних пораненнях в
179
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5-ти випадках виконувалась діагностична ЛС
(1 – при кульових, 4 – при осколкових). Відеолапароскопія при ЗБТЖ в групі 2 була виконана 9-ти пораненим з 25-ти, у 7-ми поранених
були виявлені пошкодження органів черевної
порожнини. В 2-х випадках діагностичної ЛС
довелося вдатися до конверсійної лапаротомії.
В 1-му випадку була виявлена позаочеревинна
гематома невеликих розмірів, яка не потребувала хірургічного лікування, в двох – пошкодження виявлені не були, тому обсяг операцій
був обмежений діагностичною ЛС. В 4-х випадках лапароскопія носила лікувальний характер.
В групі 3 при проникаючих кульових пораненнях живота діагностична ЛС була виконана
1-ому пораненому (яка перейшла в конверсійну лапаротомію), лікувальна – 5-ти. При проникаючих осколкових пораненнях виконано
17 ВЛО (в 14-ти випадках – лікувальна ЛС, в
3-х – діагностична, яка у всіх 3-ох поранених
закінчилась конверсією. При непроникаючих
кульових вогнепальних пораненнях живота в
2-х випадках виконувалась діагностична ЛС
(в одному з випадків довелося вдатися до конверсійної лапаротомії з приводу пошкодження
сліпої та висхідної ободової кишки за рахунок
гідродинамічного удару). При непроникаючих
осколкових пораненнях діагностична лапроскопія була виконана 9-ти пораненим. Відеолапароскопія при ЗБТЖ в групі 3 була виконана 9-ти пораненим з 15-ти, у 6-ти поранених
були виявлені пошкодження органів черевної
порожнини, які потребували хірургічного лікування. В 2-ох випадках діагностичної лапароскопії довелося вдатися до конверсійної

лапаротомії. З двох поранених, обсяг операції
у яких був обмежений діагностичною ЛС, в
1-му випадку була виявлена гематома великого
сальника, в одному – субкапсулярна гематома
селезінки, яка не потребувала хірургічного лікування. В одному випадку пошкодження виявлені не були. В 4-ох випадках лапароскопія
носила лікувальний характер.
Таким чином в загальному масиві дослідження (n=496) FAST-протокол був виконаний
208 пораненим (41,9 %), лапароцентез – 270
(54,4 %), відеолапароскопія – 103 (20,8 %).
Кількість екстрених ультразвукових досліджень в об’ємі FAST-протоколу при бойових
пошкодженнях живота в групі 1 склала 19,2 %,
в групі 2 – 40,7 %, в групі 3 – 66,5 %. Більш
часте проведення FAST-протоколу пораненим
з БПЖ на ІІ рівні медичної допомоги в групах
2 та 3 призвело до зниження кількості виконаних лапароцентезів з 68,3 % (в групі 1) до 38,6 %
(в групі 3), та збільшенню кількості відеолапароскопічних досліджень з 14,9 % (в групі 1) до
26,6 % (в групі 3), більшість з яких перетворилася на лікувальну лапароскопію.
Висновки
Отримані дані вказують на те, що широке впровадження FAST-протоколу в схему
діагностики БПЖ на ІІ рівні медичної допомоги сприяють зменшенню кількості інвазивних (нерідко необгрунтованих) методів, а
саме лапароцентезів та діагностичних лапаротомій, скорочують затрати часу на постановку діагнозу та вибір оптимальної хірургічної
тактики.
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Резюме. Проведено клинико-статистический анализ результатов хирургического лечения 496 раненых с боевыми повреждениями живота, проходивших лечение в военных мобильных
госпиталях в период с июня 2014 года по август 2017 Раненым проводились дополнительные диагностические исследования — FAST протокол, лапароцентез и диагностическая лапароскопия.
В общем массиве исследования (n = 496) FAST протокол был
выполнен 208 раненым (41,9 %), лапароцентез - 270 (54,4 %),
видеолапароскопия — 103 (20,8 %). Количество экстренных ультразвуковых исследований в объеме FAST-протокола
в группе 1 составила 19,2 %, в группе 2 — 40,7 %, в группе
3 — 66,5 %. Более частое проведение FAST-протокола раненым с БПЖ на II уровне медицинской помощи в группах 2 и
3 привело к снижению количества выполненных лапароцентез с 68,3 % (в группе 1) до 38,6 % (в группе 3), и увеличению
количества видеолапароскопичних исследований с 14,9 % (в
группе 1) до 26,6 % (в группе 3), большинство из которых превратилась в лечебную лапароскопию.
Полученные данные указывают на то, что широкое внедрение FAST-протокола в схему диагностики БПЖ на II уровне
медицинской помощи способствуют уменьшению количества
инвазивных (нередко необоснованных) методов, а именно лапароцентез и диагностических лапаротомий, сокращают затраты времени на постановку диагноза и выбор оптимальной
хирургической тактики.
Ключевые слова: боевые повреждения живота, лапароцентез,
видеолапароскопия, ультразвуковое исследование.

Summary. A clinical and statistical analysis of the results of surgical treatment of 496 wounded with combat abdominal injuries treated
in military mobile hospitals from June 2014 to August 2017 was carried out. Additional diagnostic tests were conducted for the injured
with BPH in the comparison groups - FAST protocol, laparocentesis
and diagnostic laparoscopy.
In the general array of the study (n = 496), the FAST protocol was
performed by 208 wounded (41.9 %), laparocentesis - 270 (54.4 %),
video laparoscopy - 103 (20.8 %). The number of emergency ultrasound studies in the volume of the FAST protocol with combat abdominal injuries in group 1 was 19.2 %, in group 2 - 40.7 %, in group
3 - 66.5 %. A more frequent FAST protocol for injured with BPG at
level II of medical care in groups 2 and 3 resulted in a decrease in
the number of laparocentesis performed from 68.3 % (in group 1) to
38.6 % (in group 3), and an increase in the number of video laparoscopic studies from 14.9 % (in group 1) to 26.6 % (in group 3), most
of which turned into therapeutic laparoscopy.
The data obtained indicate that the widespread introduction of the
FAST protocol into the PID diagnosis scheme at the II level of medical care helps to reduce the number of invasive (often unfounded)
methods, namely, laparocentesis and diagnostic laparotomy, reduce
the time spent on diagnosis and the choice of optimal surgical tactics.
Key words: combat injuries of the abdomen, laparocentesis, videolaparoscopy, ultrasound.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ФЕРМЕНТАТИВНОЇ
АКТИВНОСТІ І МАРКЕРІВ РАБДОМІОЛІЗУ ПРИ
ТРАВМАТИЧНІЙ ХВОРОБІ У ПАЦІЄНТІВ
З ПІДВИЩЕНИМ ІНДЕКСОМ МАСИ ТІЛА
Резюме. Метою нашої роботи був аналіз функціонального
стану ферментативної активності і маркерів рабдоміолізу при
травматичній хворобі у пацієнтів з підвищеним індексом маси тіла за допомогою системного багатофакторного аналізу.
Математичне моделювання дозволило визначити виражене
відхилення інтегрального показника в порівнянні з контролем як в ранньому періоді так і у віддалені терміни у всіх
обстежених пацієнтів і дозволило підкреслити значну роль
ферментативних процесів в патогенезі травматичної хвороби
у хворих з підвищеним індексом маси тіла з політравмою, що
є передумовою для призначення відповідної терапії.
Ключові слова: маркери рабдоміолізу, травматична хвороба,
системний багатофакторний аналіз, підвищений індекс маси
тіла, політравма.

Вступ
Відомо, що вже через декілька хвилин після
отримання політравми в організмі розвиваються загальні нейроендокринні реакції, а саме стимуляція симпато-адреналової, гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи, а також
ренин-ангіотензин-альдостеронового механізму, що направлені на підтримку загального
об’єму циркулюючої крові і функцій серцевосудинної системи на рівні забезпечення адекватної перфузії тканин [1]. Дезінтеграція цих
реакцій призводить до загибелі організму [2].
В свою чергу, тканини відповідають на ушкодження запальною реакцією з різноманітними біохімічними зсувами, що змінюють ферментативну активність тканин і середовищ,
а також впливають на кисневе забезпечення
тканин, в тому числі і міокарді [3]. Саме цьому, дослідження міоспеціифічних маркерів,
а також ферментів є невід’ємною частиною у
визначенні клініко-патогенетичних аспектів
перебігу травматичної хвороби (ТХ) у хворих
з підвищеним індексом маси тіла (ПІМТ).
Також доведено, що відповідно сучасним
уявленням синдром поліорганної недостатності визначається як недостатність (дисфункція) багатьох систем органів і є значущою проблемою у хірургічних хворих в критичних станах, насамперед при політравмі і при ПІМТ.
В останні роки вчені багатьох країн вивчають
участь скелетних м’язів в цьому синдромі, враховуючи що м’язи складають близько 40 % загальної маси тіла, і надають виникненню рабдоміолізу статусу пускового фактору [4].
Рабдоміоліз – це клініко-лабораторний синдром, який виникає в результаті ушкодження
скелетних м’язів з виходом клітинного вмісту
міоцитів у плазму з наступним розвитком ендотоксикозу. Основні групи ризику розвитку
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рабдоміолізу – пацієнти з ПІМТ, пацієнти, що
постійно приймають препарати, що знижують
рівень ліпідів у крові, пацієнти в післяопераційному періоді, насамперед тим більше, чим
вище у них ІМТ, а також пацієнти з травматичними ушкодженнями (політравма, травматична хвороба) [5, 6].
Тому метою нашої роботи був аналіз функціонального стану ферментативної активності і маркерів рабдоміолізу при травматичній
хворобі у пацієнтів з підвищеним індексом
маси тіла.
Матеріали і методи досліджень
За допомогою системного багатофакторного
аналізу в результаті вивчення динаміки 5провідних показників функціонального стану
ферментативної активності і маркерів ушкодження м’язів і міокарда, що були розраховані
на підставі 1344 бланків аналізів у 224 хворих
з ПІМТ з політравмою, що характеризували
дану функціональну систему в строки від однієї доби до 1 року з моменту отримання ушкоджень були визначені інтегральні показники
(табл. 1) і побудовані математичні моделі стану
ферментативної активності і маркерів рабдоміолізу (мал. 1), порівняльний аналіз яких дозволив визначити як наявність загальних закономірностей, так і певні особливості, характерні
для даних хворих в залежності від ІМТ на момент отримання пацієнтами політравми.
Результати досліджень та їх обговорення
Аналіз математичної моделі стану ферментативної активності і маркерів рабдоміолізу
у хворих з ПІМТ з травматичною хворобоювизначив певні закономірності змін функціонального стану ферментативної активності
і маркерів рабдоміолізу при травматичній хвоХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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Таблиця 1
Динаміка інтегральних показників (Хві) стану ферментативної активності і маркерів рабдоміолізуу хворих з ПІМТ
з травматичною хворобою
Доба

Інтегральний показник
Хві±σвіу хворих групи І

Інтегральний показник
Хві±σвіу хворих групи ІІ(А)

Інтегральний показник
Хві±σвіу хворих групи ІІІ

1

1,2338±0,0174

1,2096±0,0075

0,0445±0,0415

3

1,0923±0,0113

1,1018±0,0081

0,6203±0,0283

7

0,7330±0,0096

0,9247±0,0046

0,4834±0,0214

14

0,4222±0,0052

0,8197±0,0077

0,1973±0,0108

30

0,1173±0,0084

0,3268±0,0061

0,0221±0,0129

360

0,0309±0,0084

-0,0029±0,0014

-0,0191±0,0034

Рис. 1 Математична модель функціонального стану ферментативної активності і маркерів рабдоміолізу при травматичній
хворобі у хворих з ПІМТ

робі у хворих з ПІМТ з політравмою в різні
строки і особливості реагування системи в залежності від ІМТ пацієнтів кожної із груп.
Отже, математична модель у всіх обстежених хворих (мал. 1) показала, що всі інтегральні показники протягом першого місяця
перебування у стаціонарі мали позитивні значення з максимумом відхилення у всіх групах
пацієнтів при надходженні, що склало (Хві)
= 1,2338±0,0174, (Хві) = 1,2±0,0075 і (Хві) =
0,0445±0,0415 у групах І, ІІ і ІІ відповідно, але
ж наявним більшим напруженням у пацієнтів
з ІМТ˃40,0, що підтверджувало знаходження
інтегрального показника майже на межи позитивних/негативних значень. В подальшому у
всіх постраждалих була зафіксована однакова
динаміка інтегрального показника – з 3-го по
30-й дні перебування у стаціонарі він поступово знижувався, однак в групі ІІІ він у рази
перевищував значення у групах І і ІІ, що свідчило на користь напруження ферментативної
активності і метаболізму маркерів рабдоміолізу у даних пацієнтів.
Враховуючи тенденцію до поступового зниження інтегральних показників протягом першого місяця перебування у стаціонарі у постраждалих групи І, коли на кожній крапці
контролю цифри (Хві) були більше ніж попередні, що складало (Хві) = 1,0923±0,0174,
(Хві) = 0,7330±0,0096, (Хві) = 0,4222±0,0052 і
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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(Хві) = 0,1173±0,0084 на 3-й, 7-й, 14-й і 30-й дні
перебування у стаціонарі відповідно, можна
стверджувати про повільне відновлення регулювання ферментного метаболізму у даних
хворих. На 360-у добу спостереження під час
амбулаторного візиту інтегральний показник
знаходився близько до 0, що свідчило про перебування механізмів функціонування ферментативного регулювання на низькому рівні.
В групі ІІ динаміка змін інтегрального показника співпадала з групою І, навіть
протягом перших 30 діб спостереження резервні можливості ферментних систем були
на більш високому рівні, на що вказує перебування (Хві) на більш високих значеннях,
(Хві) = 1,1018±0,0081, (Хві) = 0,9247±0,0046,
(Хві) = 0,8197±0,0077 і (Хві) = 0,3268±0,0061
на 3-й, 7-й, 14-й і 30-й дні лікування відповідно. Однак через рік після отримання постраждалими з ІМТ 30,0–39,9 політравми інтегральний показник функціонування ферментативних систем знаходився у негативному
діапазоні значень, (Хві) = -0,0029±0,0014, що
свідчило на користь виснаження даної системи
і перекручення її відповіді на будь-які потреби
організму.
В групі ІІІ динаміка змін у функціонуванні стану ферментативної активності і маркерів рабдоміолізу при травматичній хворобі у хворих з ПІМТ перший тиждень пере183
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бування у відділенні інтенсивної співпадала
з попередніми даними. Вже на прикінці раннього періоду ТХ, на 14-у добу, було визначено різке падіння цифр інтегрального показника, (Хві) = 0,1973±0,0108, з подальшим
швидким зниження близько до 0 на 30-у добу
- (Хві) = 0,0221±0,0129. Через рік після отримання постраждалими групи ІІІ політравми
(Хві) при імбулаторному візиті складав (Хві)
= -0,0191±0,0034, що було найменшим значенням серед усіх показників даної функціональної системи. Отже у хворих з ІМТ ˃40,0 резервні
можливості визначилися найбільш скомпрометованими, що натякає на звернення більшої
уваги при призначенні інтенсивної терапії зазначеним пацієнтам.
Таким чином, враховуючи значущість впливу вагових коефіцієнтів на стан ферментативної активності і маркерів рабдоміолізу у хворих
з ІМТ ≤ 29,9 при політравмі (група І) показники розташувалися так (табл. 2, 3, 4, 5, 6): ЛДГ,
креатинін, АЛТ, КФК, МГ.
Таблиця 2
Коефіцієнти впливу показника ЛДГ у хворих
з ПІМТ з ТХ
Доба
обстеження

І, ІМТ до 29,9

1
3
7
14
30
360

116,01
129,44
60,43
48,37
26,09
40,61

Групи
ІІ, ІМТ
30,0-39,9
171,29
184,43
51,08
31,19
46,03
33,69

ІІІ, ІМТ ˃ 40,0
185,01
162,24
133,26
224,43
56,41
25,03

Слід відзначити, що найбільший вплив на
цю функціональну систему в цілому у пацієнтів групи І здійснювали ЛДГ на 1-у (116,01)
і 3-ю (129,44) добу і креатинін на 3-ю добу
(56,22). В іншу дні спостереження вагові коефіцієнти перебували на низькому рівні, що не
мало клінічно значущого впливу.
В свою чергу, значущість впливу вагових коефіцієнтів на стан ферментативної активності
і маркерів рабдоміолізу у хворих з ІМТ 30,0 –
39,9 при політравмі (група ІІ) показники розташувалися так (табл. 2, 3, 4, 5, 6): КФК,ЛДГ,
АЛТ, креатинін, МГ. Отже під час гострого періоду ТХ у даних пацієнтів найбільшу клінічну
значущість мали показники ЛДГ – на 1-у і 3-ю
добу (171,29) і (184,43) відповідно, КФК на 3-ю
(196,13) добу і АЛТ (51,16) на 3-ю добу. Через
тиждень після надходження до стаціонару в
групі ІІ впливовим був лише показники КФК
(70,06) і АЛТ (48,21).
В групі ІІІ картина щодо досліджуваних показників була дещо іншою. Так протягом першого тижня найбільший вплив на цю систему
надавали КФК на 1-у (201,43), 3-ю (224,09) і
184

7-му (164,27) добу, ЛДГ – на 1-у (185,01), 3-ю
(162,24) і 7-у (133,26) добу, МГ на 1-у (147,68),
3-ю (117,22) і 7-у (89,41) добу і креатинін на 3-ю
(274,12) і 7-у (256,21) добу.
Таблиця 3
Коефіцієнти впливу показника МГ у хворих з ПІМТ з ТХ
Доба
обстеження

І, ІМТ до 29,9

1
3
7
14
30
360

16,24
11,43
29,63
36,08
25,01
10,04

Групи
ІІ(А),
ІМТ 30,0-39,9
19,08
27,41
10,24
31,24
32,67
12,41

ІІІ, ІМТ ˃ 40,0
147,68
117,22
89,41
90,26
114,29
77,13

Таблиця 4
Коефіцієнти впливу показника КФК
у хворих з ПІМТ з ТХ
Доба
обстеження

І, ІМТ до 29,9

1
3
7
14
30
360

5,26
11,39
10,41
43,15
24,08
14,57

Групи
ІІ(А),
ІМТ 30,0-39,9
48,74
196,13
70,06
12,29
16,21
24,09

ІІІ, ІМТ ˃ 40,0
201,43
224,09
164,27
31,19
15,43
10,22

В подальшому у хворих з ІМТ˃40,0 структура досліджуваних коефіцієнтів дещо змінилася в бік креатиніну і АЛТ.
Таблиця 5

Коефіцієнти впливу показника креатиніну
у хворих з ПІМТ з ТХ
Доба
обстеження

І, ІМТ до 29,9

1
3
7
14
30
360

33,21
56,22
10,46
20,78
35,24
10,27

Групи
ІІ(А), ІМТ
30,0-39,9
18,46
27,43
18,83
21,25
30,92
8,43

ІІІ, ІМТ ˃ 40,0
29,04
274,12
256,21
175,29
70,61
184,26

Так через місяць після отримання травматичних ушкоджень зазначеними хворими найбільший вплив на 30-й день спостереження
надавали МГ (114,29), креатинін (70,61) і АЛТ
(126,49) і аналогічною картина виявилась через рік - МГ (77,13), креатинін (184,26) і АЛТ
(100,29)
Таблиця 6
Коефіцієнти впливу показника АЛТ у хворих з ПІМТ з ТХ
Доба
обстеження

І, ІМТ до 29,9

1
3
7
14
30
360

26,02
33,75
36,68
12,41
16,49
33,29

Групи
ІІ(А), ІМТ
30,0-39,9
32,71
51,16
49,21
18,03
20,71
34,16
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40,26
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51,43
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Висновки
Таким чином, проведений нами системний
багатофакторний аналіз стану ферментативної
активності і маркерів рабдоміолізу у хворих з
ПІМТ з ТХ дозволив зіставити зміни в залежності від строків обстеження і стартових цифр
ІМТ. Математичне моделювання дозволило ви-

значити виражене відхилення інтегрального
показника в порівнянні з контролем як в ранньому періоді так і у віддалені терміни у всіх
обстежених пацієнтів і дозволило підкреслити
значну роль ферментативних процесів в патогенезі ТХ у хворих з ПІМТ з політравмою, що є передумовою для призначення відповідної терапії.
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Резюме. Целью нашей работы был аналіз функціонального
состояния ферментативной активности и маркеров рабдомиолиза при травматической болезни у пациентов с повышенным индексом массы тела с помощью системного многофакторного анализа. Математическое моделирование позволило
определить выраженное отклонение інтегрального показателя
по сравнению с контролем как в раннем периоде так и в отдаленные сроки у всех обследованных пациентов и позволило
почеркнуть значительную роль ферментативних процессов в
патогенезе травматической болезни у больных с повышенным
индексом массы тела с политравмой, что является предпосылкой для назначения соответствующей терапии.
Ключевые слова: маркеры рабдомиолиза, травматическая болезнь, системный многофакторный анализ, повышенный индекс
массы тела, политравма.

Summary. The purpose of our work was to analyze the functional
state of enzyme activity and markers of rhabdomyolysis intraumatic
disease in patients with an increased body mass index using systemic
multivariate analysis. Mathematical modeling allowed us to determine the pronounced deviation of the integral index compared with
the control both in the early period and in the long termin all examined patients and allowed to emphasize the significant role of enzymatic processes in the pathogenesis of traumatic disease in patients
with an increased body mass index with polytrauma, prescribing appropriate therapy.
Key words: rhabdomyolysis markers, traumatic disease, systemic
multivariate analysis, increased body mass index, polytrauma.
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ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМБИНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ
ОПУХОЛЕЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Резюме. В работе представлен анализ результатов хирургического лечения 78 больных с местно распространенным
раком прямой кишки, осложненным ректо-везикальнимы и
ректо-влагалищные свищи. Среди основных мероприятий,
позволяющих выполнить в 90,7 % больных операции в радикальном объеме, были следующие: применение этапной хирургической тактики, посиндромную подхода и широкое использование комбинированных оперативных вмешательств.
Ключевые слова: осложненные местнораспространенные опухоли органов малого таза, свищи, комбинированные операции.

Введение
Вовлечение в опухолевый процесс соседних
органов��������������������������������������
малого таза��������������������������
наблюдается у 8-10% впервые выявленных больных раком прямой кишки и у 20-25 % больных с рецидивным раком
прямой кишки, что может проявляться как
паратуморозной опухолевой инфильтрацией,
так и истинным проникновением опухоли в
мочевые или половые органы с образованием
ректо-везикальных либо ректо-вагинальных
свищей. Кроме того, инвазия первичной опухоли в соседние органы малого таза в 15-20 %
случаев наблюдается при опухолях яичников
и шейки матки у женщин, внеорганных забрюшинных саркомах, исходящих из мягких
тканей малого таза. Хирургическая коррекция
данной патологии крайне затруднена и требует выполнения комбинированных оперативных вмешательств с удалением единым блоком
пораженных опухолью одной или более анатомических структур [1-5]. Эвисцерации таза
при данной патологии остаются чрезвычайно
травматичными и неудовлетворительными в
плане функционального эффекта операциями
[6, 7]. Применение этапной тактики, комбинированных операций и посиндромного подхода
к лечению указанных осложнений позволяет
достичь обнадеживающих результатов лечения данной категории больных [6, 8].

нов малого таза, находившихся на лечении
в Институте общей и неотложной хирургии
им. В. Т. Зайцева НАМНУ за 15 лет (с 2004 по
2018 год), у которых заболевание осложнилось
сдавлением верхних и нижних мочевых путей,
а у 45 из них были отмечены осложнения в виде некроза опухоли и формирования ректо-вагинальных и ректо-везикальных свищей.

Рис. 1. Соотношение опухолевой патологии
оперированных больных

Цель исследований
Улучшение результатов лечения больных с
местнорапространенными опухолями органов
малого таза, осложненным прямокишечномочепузырными и прямокишечно-влагалищными свищами.

Диагноз местнораспространенной опухоли
малого таза ставился на основании предоперационного и послеоперационного заключения
результата биопсии и клинико-лабораторных
данных в пользу распространения опухоли на
все слои стенки и за ее пределы, также уточнялся после исследования удаленных во время операции участков органов и регионарных
лимфатических узлов с обязательным исследованием зоны резекции на предмет отсутствия
или наличия в ней опухолевых клеток.

Материалы и методы исследований
Исследования основаны на анализе результатов лечения 78 больных с осложненными
местнораспространенными опухолями орга-

Результаты исследований и их обсуждение
Мы выделяем следующие патологические
синдромы, которые определяли диагностическую и лечебную тактику при осложненных
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местнораспространенных опухолях органов
малого таза: синдром сдавления мочевых путей - на уровне дистальных отделов мочеточника, мочевого пузыря, уретры и синдром нагноения –острые и хронические опухолевые
абсцессы, свищи.
Посиндромный подход к лечению больных
с данной патологией позволил более точно
определить тактику хирургического и специального лечения, риск неблагоприятных результатов в зависимости от вида ведущего синдрома и возникших осложнений основного
заболевания.
Диагностика инвазии опухоли в соседние
органы мочевой системы проводилась при помощи клинического обследования: опухоль
прямой кишки при наличии дизурических
расстройств, УЗИ-признаков расширения

верхних мочевыводящих путей, микрогематурии в анализах мочи и данных компьютерной
томографии с контрастным усилением, и выполнением выделительной урографии, которая свидетельствовала о наличии расширения
мочеточника и гидронефроза в основном на
левой стороне, оттеснении медиально кпереди
левой боковой стенки и верхушки мочевого
пузыря, отсутствии гиподенсивной клетчаточной прослойки между прямой кишкой и мочевым пузырем (клинические наблюдения рис. 2,
3, 4). Среди всех случаев больных с синдромом
сдавления мочевых путей прорастание опухоли в указанные органы диагностировалось
на дооперационном этапе с точностью 88,1%.
В 11,9% случаев распространение опухоли на
соседние органы и ткани носило характер воспалительной паратуморозной инфильтрации.

Рис. 2 (А, Б). Больная М., 67 лет. Рак ректосигмоидного отдела толстой кишки, с инвазией в передне-боковую стенку
мочевого пузыря: А – Опухоль указана пунктирной линией. Верхушка пузыря – сплошной линией. К зоне опухоли
прилежит петля тонкой кишки (обведено), в ней – уровень бария, принятого накануне per os; Б – Произведена комбинированная резекция прямой кишки с резекцией мочевого пузыря и петли тонкой кишки, вовлеченной в опухоль

Рис. 3А. Больная К., 60 лет. Резекция опухоли внеорганной саркомы малого таза с резекцией и протезированием
мочеточников петлей тонкой кишки по Ле Дук: А — топографо-анатомическое взаимоотношение крупной (15х18 см.)
забрюшинной саркомы с окружающими органами и тканями;
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Рис. 3 Б. Рентгенологическая картина восстановительного
этапа – уретероилеоцистоанастомоза на 12-е послеоперационные сутки, перед удалением интубаторов мочеточников

		

а 						

б

		
в 					
г
Рис. 4. Схема наиболее часто выполняемых анастомозов при расп оложении опухоли в области ректосигмоидного угла
толстой кишки с инвазией в заднее-боковую стенку мочевого пузыря и поражением дистального отдела левого
мочеточника: А – КТ-диагностика; Б, В – этапы мобилизации и удаления опухоли (одномоментная резекция прямой
кишки с резекцией стенки мочевого пузыря и н/3 левого мочеточника единым блоком); Г – восстановительный этап
(десцендоректоанастомоз аппаратным способом, уретероцистоанастомоз на интубаторе по Боари, цистопластика,
эпицистостомия)
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Диагноз в последующем уточнялся с учетом данных патогистологического исследования удаленных органов с определением клеток опухоли в крае резекции. На рисунках
5 и 6 представлены гистологические исследования удаленных фрагментов стенки мочевого пузыря с наличием прямой инвазии
опухоли. Опухолевая инвазия во внутренние
половые органы была отмечена у 32 пациентов: 25 женщин и 7 мужчин. Подозрение на
распространение опухоли на внутренние по-

ловые органы у женщин возникало при наличии экстраорганного роста крупной опухоли
прямой кишки, что при осмотре гинеколога диагностировалось как «крупная малоподвижная опухоль малого таза» и по данным
компьютерной томографии характеризовалось отсутствием гиподенсивной клетчаточной прослойки между прямой кишкой и телом
матки либо конгломератом из мало дифференцируемых образований в области дугласового
пространства (рис 7, 8).

Рис. 5. Инвазия опухоли прямой кишки в мышечный слой
стенки мочевого пузыря, окраска гематоксилин-эозин,
увеличение х 200. Темные базофильные клетки – опухоль,
распространяющаяся как по мышечным волокнам,
так и по венозным сосудам

Рис. 6. Инвазия опухоли прямой кишки через все слои до
слизистой оболочки мочевого пузыря (мочепузырнопрямокишечный свищ). Окраска гематоксилин-эозин,
увеличение х 200. Отмечается как прямая опухолевая
инвазия в слизистую оболочку (указано стрелкой),
так и комплексы опухолевых клеток, расположенных
периваскулярно вдоль венозных сосудов. Выраженная
лейкоцитарная инфильтрация слизистого и подслизистого
слоя, характерная для ректо-везикального свища

Рис. 7. Прорастание опухоли прямой кишки в тело матки
(рост опухоли экзофитный, кпереди). Отсутствует
гиподенсивное пространство между прямой кишкой
и телом матки (обведено). Расширен левый мочеточник

Рис. 8. Опухолевый конгломерат в малом тазу, состоящий
из прямой кишки, матки, петель тонкой кишки
(обведено). Прорастание опухоли прямой кишки
во влагалище с образованием ректо-вагинального свища.
Контраст, принятый per os, заполняет петли тонкой
кишки, прямую кишку и влагалище
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У мужчин в 4 случаях имело место прорастание опухоли в семенные пузырьки, в 3 – в
предстательную железу, что проявлялось наличием дизурических расстройств и воспалительных изменений в анализах мочи. Данную
ситуацию можно было заподозрить при ректальном осмотре, а при выполнении компьютерной томографии дифференцировать между
сдавлением опухолью указанных образований
и появлением параректального абсцесса либо
формирующегося свища (рис. 9, 10). Следует
заметить, что факт наличия ректо-везикального либо ректо-вагинального свища при раке прямой кишки диагностируется легко, на
основании характерных жалоб и соответствующей клинической картины – задачей проводимого обследования являлось определение
объема поражения указанных органов и возможности удаления опухоли в пределах здоровых тканей, не прибегая к травматичному и
функционально неудовлетворительному вмешательству эвисцерации таза.

с наличием отдаленных метастазов и канцероматоза брюшины были произведены симптоматические операции – сигмостомия и эпицистостомия. В 37 случаях была выполнена
задняя экзентерация таза – резекция прямой
кишки с гистерэктомией одним блоком, в 25 –
комбинированная задняя экзентерация –
резекция прямой кишки с гистерэктомией
и резекцией мочевого пузыря (левого мочеточника), в 3 – комбинированная брюшнопромежностная экстирпация прямой кишки с
простатвезикулэктомией и резекцией нижней
трети обоих мочеточников, в 4 – передняя резекция прямой кишки с резекцией 2/3 мочевого пузыря с последующей цистопластикой
сегментом тонкой кишки, в 2 – в связи с прорастанием внеорганной саркомы в мочеточники, произведено удаление опухоли с резекцией
и протезированием мочеточников петлей тонкой кишки по Ле Дук, в 5 случаях при тотальном опухолевом поражении тазовых органов
выполнена эвисцерация таза (таб. 1, 3).
Таблица 1
Вид и количество произведенных оперативных
вмешательств больным при местнораспространенных
опухолях органов малого таза, осложненных
прорастанием в соседние органы и формированием
ректо-вагинальных и ректо-везикальных свищей
Кол-во
операций

Виды операций

Рис. 8. Рак прямой кишки (верхне-ампулярный отдел).
Пузырно-прямокишечный свищ. Стрелкой указан
пузырек воздуха в мочевом пузыре

Комбинированная резекция прямой кишки +
гистерэктомия
Резекция прямой кишки + экстирпация матки
с придатками + резекция мочевого пузыря
с уретероцистонеостомией по Политано-Лидбеттеру
Экстирпация прямой кишки + простатэктомия +
двусторонняя уретероцистонеостомия
Резекция м/пузыря с аугментационной кишечной
цистопластикой
Резекция мочеточников с пластикой тонкой
кишкой анастомоз Ле Дук
Тотальная эвисцерация таза
ВСЕГО

Рис. 9. Рак прямой кишки, прорастание опухоли
в семенные пузырьки и заднюю стенку мочевого пузыря
с некрозом и образованием ректо-везикального
опухолевого свища. Отмечается наличие воздуха
в мочевом пузыре и прямой кишке; контраст, введенный
по катетеру в мочевой пузырь, заполнил прямую кишку

Всего комбинированные операции были выполнены у 76 из 78 больных, в 2 случаях в связи
190

37
25
3
4
2
5
76

Синдром нагноения был отмечен в 14 случаях. Некроз опухоли прямой кишки с нагноением у 4 больных являлись первым признаком заболевания, который отмечали пациенты. При этом были отмечены абсцессы и
флегмоны малого таза – 7 больных. В 4 случаях диагностирована перфорация в свободную
брюшную полость, в остальных 10 случаях
имелись абсцессы с формированием прямокишечно-мочепузырных (4 женщины, 2 мужчин)
и прямокишечно- влагалищных (4 женщины)
свищей.
Восстановительный этап был выполнен у
18 больных, только при отсутствии признаков генерализации опухоли либо локального
рецидива опухоли в сроки не менее 4-6 месяцев после выполненной уносящей операции,
а также при сохранности сфинктерного аппаХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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Таблица 2
Виды оперативного лечения больных с синдромом абсцедирования опухоли наличия свищей.
Кол-во больных, виды оперативного лечения
Всего больных 76, из них 45
Оперировано в 1 этап
Оперировано в 2 этапа (востановительный)
Операция в радикальном объеме
Паллиативные операции

Свищи
36
32
4
34
2

Абсцессы
7
7
3
4

Перфорация в брюшную полость
2
2
1
1

Таблица 3
Виды оперативного лечения больных с синдромом сдавления мочевых путей
Кол-во больных, виды опера-тивного лечения
Всего больных 76, из них 31:
Оперировано в 1 этап
Оперировано в 2 этапа (востановительный)
Операция в радикальном объеме
Паллиативные операции

М/пузырь
19
19
15
4

рата прямой кишки при длине культи прямой
кишки более 4 см. Практически все отсроченные операции были произведены путем формирования анастомоза «конец в конец» компрессионными сшивающими аппаратами. В
случае их отсутствия, при короткой культе
(менее 4 см) - десцендо-ректоанастомоз путем низведения нисходящей толстой кишки по
Бебкоку-Нисневичу.
Всего гистологически подтвержденный диагноз инвазии опухоли прямой кишки в соседние органы был отмечен у 67 из 76 больных,
что составило 88,1% больных, перенесших
комбинированные операции. У 9 больных
(11,9%) поражение соседних органов носило
характер воспалительной инфильтрации без
наличия опухолевых клеток в резецированном
органе. Исследование краев резекции органов

Резекция на уровне мочевых путей
Мочеточник
Уретра + мочеточники
8
4
6
2
2
2
8
2
2

показало отсутствие опухолевых клеток в крае
резекции (R0) для комбинированных операций у 62 из 67 больных, что составило 92,5%
больных, т.е при комбинированных операциях
и вовлечении в процесс соседних органов была достигнута высокая степень радикальности
удаления опухоли.
Выводы
Применение частичных экзентераций таза
при наличии опухолевых свищей тазовых органов и сдавлении мочевых путей позволяет
достичь радикальности удаления первичной
опухоли и сохранить функциональное состояние нижних и верхних мочевых путей в случаях применения этапной хирургической тактики и посиндромального подхода к лечению
данной патологии.
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МОЖЛИВОСТІ
КОМБІНОВАНИХ
ОПЕРАЦІЙ ПРИ
УСКЛАДНЕНИХ
ПУХЛИНАХ ОРГАНІВ
МАЛОГО ТАЗУ
В. В. Бойко,
І. В. Криворотько,
А. В. Чикін

BENEFITS ОF COMBINED
OPERATIONS IN
SURGICAL TREATMENT
OF COMPLICATED PELVIC
CANCER TUMORS
V. V. Boyko, I. V. Kryvorotko,
A. V. Chikin
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Резюме. У роботі представлений аналіз результатів хірургічного лікування 78 хворих з місцево розповсюдженим раком
прямої кишки, ускладненим ректо-везікальними й ректо-вагінальними норицями. Серед основних заходів, що дозволяють виконати у 90,7% хворих операції в радикальному обсязі,
були наступні: застосування етапної хірургічної тактики, посиндромного підходу й широке використання комбінованих
оперативних втручань.
Ключові слова: місцеворозповсюджені пухлини органів малого
тазу, нориці, комбіновані операції.

Summary. In work the analysis of results of surgical treatment of
78 patients with the locally spread pelvic cancer complicated with
recto-vesical and recto-vaginal fistulas is presented. Among the basic
actions, allowing to execute at 90,7 % of patients of operation in
radical volume, were application of step by step surgical tactics, the
syndromal approach and wide use of the combined operations.
Key words: the locally advanced pelvic cancer, the fistulas, the combined operations.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА
РАЗВИТИЯ МЕСТНО-РЕГИОНАРНЫХ РЕЦИДИВОВ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Харьковская медицинская
академия последипломного
образования

Резюме. Целью нашего исследования было получение клинических данных, касающихся результатов комбинированного и комплексного лечения местно-распространенного рака
молочной железы в зависимости от возраста, основных маркеров – ER, PgR, Her-2/neu и проведенного лечения. Изучены
результаты лечения 82 пациенток с местно-распространенным раком молочной железы, лечившихся в период с 2010 по
2018 гг. у которых были доступными данные по возрасту, данным иммуногистохимии по трем основным маркерам – ER,
PgR, Her-2/neu и проведенным методам лечения.
Ключевые слова: рак молочной железы, комбинированное лечение, молекулярно-биологические подтипы, результаты лечения.
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Введение
На сегодняшний момент многочисленные
исследования показывают, что опухолевые
процессы, локализованные в молочной железе, различаются причинами возникновения
злокачественного роста, клиническим течением и прогнозом [1, 2]. Переход к их персонифицированному лечению невозможен без
фундаментальных исследований биологичес
ких характеристик опухоли. Уже из описания
характеристик подтипов рака молочной железы (РМЖ) видно, насколько большое влияние
на возникновение и развитие злокачественной
опухоли, а также на способы лечения и прогноз
исхода заболевания оказывает насыщенность
тканей молочной железы гормонами. Экспрессия рецепторов эстрогенов (РЭ) и рецепторов
прогестерона (РП) лежит в основе разделения
РМЖ на биологические подтипы, однако экспрессия рецепторов андрогенов (РА) не учитывается. При этом гормонотерапия занимает
прочное положение в комплексном лечении
данного заболевания. Но если польза антиэстрогенной терапии несомненна, то возможность применения антиандрогенного лечения
широко обсуждается на протяжении последних лет [3]. Хотя и много лет назад поднимался вопрос об андрогенной и антиандрогенной
терапии [4], надо отметить, что данные литературы по этому вопросу довольно скудны
и неоднозначны. Можно сослаться лишь на
несколько инициированных клинических исследований в этой области. Так, опубликованы результаты II фазы клинических исследований применения бикалутамида у больных
метастатическим РЭ– и ПР–, но РА+ РМЖ.
Показано, что клинического эффекта удалось
достичь у 20 % больных [5]. Параллельно изучается возможность применения энзалутамида [6]. При этом в качестве предиктора ответа опухоли на эндокринотерапию при статусе
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РЭ+ / РП+ предлагается использовать соотношение РА:РЭ, а способность энзалутамида подавлять рост РА+ РМЖ доказана in vitro [7]. Помимо этого, есть положительные результаты
рандомизированного исследования II фазы по
применению абиратерона ацетата у больных
РЭ+РМЖ в постменопаузе [8]. Хотя основное
внимание уделяется возможности применения
антиандрогенной терапии в качестве таргетной у больных трижды негативным РМЖ (ТНРМЖ) [9, 10]. В настоящий момент проводится
исследование II фазы применения бикалутамида у больных метастатическим ТН-РМЖ,
начавшееся в январе 2015 г. (NCT 02348281) [11].
Также изучается возможность использования
дутастерида [12]. Несомненно, если речь идет о
гормонотерапии, необходимо учитывать и состояние менструальной функции пациентки.
Принимая во внимание гормонозависимую
природу РМЖ, резонно полагать, что изменение гормонального статуса может модифицировать не только риск формирования РМЖ, но
и характер прогрессии.
Поэтому целью нашего исследования было
получение клинических данных, касающихся
результатов комбинированного и комплексного лечения местно-распространенного РМЖ в
зависимости от возраста, основных маркеров –
ER, PgR, Her-2/neu и проведенного лечения.
Материалы и методы исследований
Нами изучены результаты комбинированного и комплексного лечения 82 пациенток с
местно-распространенным РМЖ, лечившихся в период с 2010 по 2018 гг. у которых были доступными данные по возрасту, данным
ИГХ по трем основным маркерам – ER, PgR,
Her-2/neu и проведенным методам лечения.
Критерии включения в исследование: женщины в возрасте старше 18 лет; гистологически
подтвержденный местно-распространенный
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РМЖ (сT12N2-3M0, сT3N1-3M0, cT4N0-3M0);
наличие измеримых очагов опухоли; известный статус ER и/или PR; известный статус
эпидермального фактора роста (Her2/neu); согласие пациентки на предлагаемый комплекс
обследования и лечения.
Критериями исключения из исследования были следующие показатели: прогрессирующий
метастатический РМЖ; пациентки, начавшие
терапию в других лечебных учреждениях; тяжелая неврологическая патология; наличие
другой активнной онкопатологии; беременность; неконтролируемая гипертония или высокая степень риска неконтролируемой аритмии; наличие изменений лабораторных показателей: креатинин >2.0 мг/дл; АЛТ, АСТ
или билирубин сыворотки >2,5 раза больше
нормы; гемоглобин <9г/дл; тромбоциты менее
100000/мм3; лейкоциты меньше 2/мкл; психические заболевания, наркотическая или алкогольная зависимость; отсутствие согласия
пациентки на предлагаемый комплекс обследования и лечения.
Возраст больных на момент установления
диагноза составлял 49,1±10,8 (от 27 до 78) лет.
Во всех случаях диагноз РМЖ был верифицирован гистологически и иммуногистохимически.
Наиболее убедительными критериями, позволяющими сравнить агрессивность и благоприятность клинического течения молекулярных подтипов РМЖ являются показатели
общей выживаемости (ОВ), которая определялась как время от начала заболевания до
летального исхода. Проанализированы абсолютное число и % случаев развития рецидива
заболевания (БВ) и количество летальных исходов (ОВ) через 1-, 3- и 5 лет наблюдения.
Из 82 больных, прошедших лечение за исследуемый период, радикальная мастэктомия
(РМЭ) была выполнена у 43 (52,4%) с сохранением обеих грудных мышц и органосохраняющие операции (секторальная или центральная
резекция с лимфодиссекцией, квадрантэктомия с лимфодиссекцией и биквадранэктомия
с лимфодиссекцией) – 39 (47,6%) пациенток.
При обследовании больных наряду с объективным осмотром, сбором анамнеза, клинико-биохимическими, коагулологическими
методами, применялись стандартные методы
лучевой диагностики. В основном были использованы маммография и ультразвуковое
(УЗИ) исследование, а для исключения отдаленных метастазов – УЗИ органов брюшной
полости, изотопные исследования и рентгенологическое исследование легких.
Эффективность
адъювантного лечение,
оценивалась на основании данных пальпации
и результатов инструментальных методов ис194

следования: МГ, УЗИ, КТ или МРТ органов
грудной клетки, брюшной полости, малого таза по показаниям, консультацию гинеколога
с последующим УЗИ малого таза или МРТ
малого таза по показаниям, МРТ головного
мозга по показаниям.
В случаях проведения неоадъювантного
лечения помимо стандартных морфологических параметров оценивалась степень лекарственного патоморфоза по классификации
I.D. Miller и S.Payne.
Для определения биологического подтипа
нами были использованы морфологические и
иммуногистохимические характеристики опухоли: уровень эстрогеновых и прогестероновых рецепторов, экспрессия HER2/neu и степень гистологической злокачественности (G).
Уровни рецепторов эстрогенов и прогестерона,
а также экспрессия HER2/neu были определены иммуногистохимическим методом. При
регистрации уровня экспрессии HER2/neu 2+
дополнительно проводилось определение амплификации гена HER2 методом FISH. Экспрессия ER и PR исследовалась полуколичественным иммуногистохимическим методом.
Гиперэкспрессия белка HER2 определялась
иммуногистохимическим методом [Zabrecky
и соавт., 1991].
На основании иммуногистохимической
оценки выделялись следующие биологические подтипы (Tang P., 2009): (люминальный
А; люминальный В (HER2 – негативный); люминальный В (HER2 – позитивный); трижды
негативный; HER2 – позитивный.
Статистическую обработку результатов исследования проводили на персональном компьютере на основе специально созданной базы
данных. В качестве программного обеспечения использованы пакеты прикладных программ Statistica for Windows 6.0, статистический пакет R и табличный процессор Excel.
Результаты иследований и их обсуждение
В соответствии с международным стандартом ВОЗ и реферативным центром биостатистики исследуемые больные были разделены на 2 группы: условно репродуктивная и
менопаузальная. Показатели безрецидивной
выживаемости в данных группах равнялись
85 и 90,5% соответственно (р=0,0078). При
проведении однофакторного анализа в модели Кокса репродуктивный статус больной
статистически значимо влиял на частоту возникновения местно-регионарного рецидива у
пациенток, которым выполнялись органосохраняющие операции, но при включении данной переменной в построение полной модели пропорциональных рисков его значимость
снижалась. Существенного влияния на общую
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 1(94) 2019

QUESTIONS OF ONCOLOGY

выживаемость репродуктивный статус не оказал (р=0,6).
При анализе влияния возраста выявлены
достоверные отличия в показателях выживаемости в двух возрастных группах: моложе 40
лет и старше 40. БВ в младшей возрастной
группе оказалась достоверно хуже, чем в старшей (75,2% и 88,7% соответственно, p<0,05).
Показатели ОВ также оказались ниже у пациенток моложе 40 лет, чем в старшей возрастной группе (73,4% и 89,5% соответственно,
p<0,005).
Рецидив в области послеоперационного рубца возник у 11 (13,45) больных, в зоне регионарных аксиллярных лимфоузлов у 7 (8,5%)
больных, в том числе, после секторальной резекции местный и регионарный рецидив возник у – 5 больных (6,1 %), а после квадрантэктомии (биквадрантэктомии) у 4 больных
(4,9%).
Нами было оценено влияние статуса регионарных лимфатических узлов на отдаленные
результаты лечения. При проведении однофакторного анализа в модели Кокса выявлено, что поражение регионарных лимфоузлов,
а также их количество не влияет на частоту локальных рецидивов, как в группе с органосохраняющими (р=0,88), так и в группе
РМЭ (р=0,40). Однако, общая выживаемость
достоверно коррелировала со статусом регионарных лимфатических узлов. При их метастатическом поражении показатель составил
74,1%, а при отсутствии метастазов – 90,5%
(p<0,05). Кроме того, ОВ зависела от количества пораженных узлов и составила при pN1 и
pN2 – 72,9% и 61,9% соответственно (р=0,04).
Подобные показатели получены и в группе
больных, подвергшихся мастэктомии (р=0,03).
Таким образом, наличие pN+, а также увеличение числа пораженных лимфатических узлов ухудшают показатели ОВ вне зависимости
от объема операции.
Молекулярно-биологические факторы. Биологический подтип опухоли был определен у всех
исследуемых пациенток на основании данных
иммуногистохимического исследования препаратов (табл. 1).
Таблица 1
Распределение больных по биологическим подтипам
Биологические
подтипы
Люминальный А
Люминальный В
- HER2-позитивный
- HER2-негативный
Трижды-негативный
HER2-позитивный
Всего

Число больных
К-во больных
%
34
44,1
19
23,2
11
13,4
8
9,8
20
24,423
9
10,93
82
100
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Показатели ОВ при HER 2 neu (-) закономерно оказались выше, чем при HER 2 neu
(+), составив: 81,9 % и 71,5 % соответственно
(p=0,00062), в то время как достоверных отличий в показателях БВ не выявлено (p=0,93651).
При анализе результатов комплексного лечения зарегистрировано достоверное влияние
биологических подтипов на показатели выживаемости. Наибольшая частота местных рецидивов зарегистрирована при трижды-негативном подтипе (9,3%), в то время как при люминальных формах (А и В) она равнялась 1,8% и
5,9% соответственно.
Показатели 5-летней ОВ также коррелировали с биологическими подтипами. Наиболее
высокие показатели отмечены при люминальной А форме (98%), наиболее низкие – при
трижды - негативном раке (64%, р=0,012).
Отмечено достоверное влияние биологического подтипа на сроки выявления отдаленных метастазов. Медиана времени до развития
рецидива оказалась максимальной при люминальном А и люминальном В HER2 негативном подтипах (39 мес. и 52 мес. соответственно) и минимальной при HER2-сверхэксперссирующием, люминальном В HER2позитивном и трижды-негативном подтипах
(20 мес., 26 мес. и 26 мес. соответственно).
Неоадъювантное лечение больных РМЖ. В нашем исследовании неоадъювантное системное лечение назначалось всем пациенткам после выполнения трепан-биопсии. виды неоадъювантного лечения представлены в табл. 2.
Таблица 2
Виды неоадъювантного лечения РМЖ
Вид лечения
Неоадъювантная химиотерапия
Неоадъювантная гормонотерапия
Неоадъювантная ХТ + лучевая
терапия

Виды неоадъювантной
приведены в табл. 3.

К-во больных
71
9

%
86,5
11,0

2

2,5

гормонотерапии

Таблица 3
Вид неоадъювантной гормонотерапии РМЖ
Схема лечения
Экземестан/ Аромазин
Летрозол
Тамоксифен

К-во больных
6
0
3

%
66,7
0
33,3

В табл. 4 и 5 отражена частота объективных
клинических ответов на проведение неоадъювантного системного лечения.
Частота полного патоморфологического
регресса (pCR) равнялась 23,2 % безотносительно подтипа заболевания. Наиболее чувствительным к действию неоадъювантной химиотерапии оказался трижды–негативный
биологический подтип опухоли: из 20 больных
у 9 (47%) больных удалось достичь полного
195
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патоморфологического регресса и у 11 (53%)
больных патоморфологический регресс был
3-4 ст. по Miller-Payne. Из 9 больных с HER2сверхэкспрессирующим подтипом опухоли
полный патоморфологический регресс был у 4
(44,4%) больных, у 5 больных отмечен частичный патоморфологический регресс (55,6%).
Таблица 4
Частота объективных клинических ответов после
неоадъювантной химиотерапии
Результат
Полный клинический регресс
Частичная ремиссия
Стабилизация
Прогрессирование

К-во больных
25
51
6

%
30,5
62,2
7,3
0

Таблица 5
Частота объективных клинических ответов после
неоадъювантной гормонотерапии
Результат
Полный клинический регресс
Частичная ремиссия
Стабилизация
Прогрессирование

К-во больных
0
8
1
0

%
0
88,9
11,1
0

Результаты лечения больных РМЖ в зависимости от объёма операции
Общая пятилетняя выживаемость в группе больных, перенесших органосохраняющие
операции составила 96,2 %, в группе больных,
перенесших мастэктомию - 96,1 % (p = 0,79863).
При этом, нами не было обнаружено достоверных отличий в показателях общей выживаемости между группами больных, подвергшихся
органосохраняющим операциям или мастэктомиям. Расширение объема операций также
не отразилось на показателях безметастатической выживаемости. Однако, частота выявления местных рецидивов после органосохраняющих операций оказалась практически
в два раза выше, чем после радикальной мастэктомии. В группе пациентов с органосохраняющими операциями, местно-регионарный
рецидив возник у 5 (12,9%) больных (местный
рецидив – у 4, регионарный – у 1 больной). В
группе больных, подвергшихся РМЭ, местнорегионарный рецидив возник лишь у 2 (4,7%)
больных (табл. 6).
На отдаленные результаты лечения влиял
факт возникновения местно-регионарного рецидива. При развитии рецидива ОВ составила 68,8%, в то время как при безрецидивном

течении данный показатель равнялся 87,1%
(p<0,05). Показатели БВ составили 69,2% и
88,5% соответственно (p<0,05), т.е. оказались
закономерно схожими с общей выживаемостью.
Адъювантное лечение было рекомендовано
всем исследуемым больным и проводилось на
основании биологического подтипа опухоли.
Послеоперационная химиотерапия включала
циклофосфан, 5-фторурацил, антрациклиновые антибиотики и таксаны (FAC, FEC, AT,
CMF). Эндокринотерапия включала прием
тамоксифени или ингибиторов ароматазы в
течение 5 лет. В некоторых случаях больным
в репродуктивном периоде назначались аналоги гонадотропин-рилизинг гормона либо в
монотерапии или в сочетании с тамоксифеном. Пять больных в адъювантном режиме
получали таргетную терапию трастузумабом
до года: 4 больных с люминальном-В HER2положительном РМЖ в комбинации сначала
с химиотерапией, затем – гормонотерапией
и 3 больных с HER2-сверхэкспрессирующим
РМЖ в комбинации с химиотерапией.
Показатель 5-летней ОВ больных, получавших в схеме адъювантной химиотерапии терапии таргетную (анти-HER2) терапию оказались выше, чем у пациентов, получавших
только химиотерапию.
Послеоперационная лучевая терапия была
проведена у 34 (74,3%) пациентов, 76,4 % больных получили ЛТ в суммарной очаговой дозе
50 Гр, 1 пациентка получила ЛТ в СОД более
50 Гр из-за дополнительного облучения «ложа» опухоли (boost). В группе больных, получавших лучевую терапию, 5-летняя безрецидивная выживаемость равнялась 89%, в то
время как в группе без лучевой терапии – 83%
(р=0,039). При дальнейшем наблюдении (более
10 лет) показатели безрецидивной выживаемости постепенно выравниваются. На общую
выживаемость лучевая терапия не повлияла
(87 и 84 % соответственно, р>0,05).
Нами оценены характеристики больных
с рецидивом РМЖ после лучевой терапии.
Выявлено, что более половины этих больных
(51,5%) подвергались экономным операциям с
шириной резекции не более 10 мм. Кроме того,
рецидивы преобладали у женщин репродуктивного возраста, а также при ЭР-негативных
и HER2-негативных опухолях. При анализе
Таблица 6

Частота рецидивов после различных видов хирургического лечения
Тип операции

К-во б-х

Число рецидивов

Органосохраняющие

39

5 (12,8%)

Мастэктомия

196

43

2 (4,7%)

Вид рецидива
Рецидив в области послеоперационного рубца
Локальный рецидив
Рецидив в области послеоперационного рубца
Локальный рецидив
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1 (50,0%)
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уровня рецидивирования в соответствии с
биологическим подтипом наиболее часто рецидивы зарегистрированы при трижды-негативном РМЖ (6,25%), несколько реже при
Люминальном В (5,5%) и Люминальном А подтипах (2,5%).
В группе больных, получавших гормональную терапию, 5-летняя безрецидивная выживаемость равнялась 91%, в то время как
в группе без гормональной терапии – 88 %
(р=0,10186). На общую выживаемость гормональная терапия не повлияла (89 и 87 % соответственно, р>0,05).
При анализе влияния факторов риска на
прогноз заболевания выявлено, что наибольший эффект гормонотерапия терапия оказала
в группе больных моложе 50 лет, кроме того отмечена тенденция к уменьшению частоты рецидивов в группе больных с обширным
внутрипротоковым компонентом.
Системное лечение позволяет не только
улучшить показатели отдаленной выживаемости, но и уменьшить риск местного рецидива.
Особенно это касается больных с неблагоприятными прогностическими факторами: молодой возраст, трижды-негативный рак, HER2сверэкспрессирующий и т.д. Данные пациенты
получали максимально агрессивное лечение,
включающее химиотерапию + гормонотерапию, таргетную терапию и лучевую терапию.
Основным методом лечения РМЖ попрежнему остается хирургическое вмешательство, золотым стандартом которого считается
мастэктомия, обеспечивающая оптимальный
местный контроль. Однако последние десятилетия отмечена тенденция к увеличению числа
органосохраняющих операций, которые выполняются не только при минимальных, но
и условно операбельных формах РМЖ. Такие
тенденции связаны с широким внедрением
маммографического скрининга, современных
методов лучевой диагностики, популяризацией программ самообследования и применением эффективных методов системной терапии
в неоадъювантном режиме. Кроме того, на отдаленные результаты лечения влиял характер
рецидива и время его возникновения. При регистрации рецидива в области послеоперационного рубца 5-летняя общая выживаемость
составила 88,7%, а при местно-регионарном
рецидиве ни одна из больных не пережила
5-летний срок. Наиболее часто рецидивы регистрировались в первые 2 года от начала заболевания, по-видимому, такая отсрочка появления рецидива связана с эффектом адъювантного лечения.
При проведении однофакторного анализа
нами было выявлено достоверное уменьшение
показателей БВ у больных репродуктивного
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периода по сравнению с менопаузальной группой (90,5% и 85% соответственно, р=0,0078).
При оценке влияния возраста выявлены достоверные отличия в показателях как безрецидивной, так и общей выживаемости в двух
возрастных группах: моложе 40 лет и старше
40. Показатели БВ в первой группе оказалась
достоверно хуже, чем во второй и составили
75,2% и 88,7% соответственно (p<0,05), а показатели общей выживаемости также в первой
группе оказалась хуже и равнялась 73,4% и
89,5% соответственно, p<0,005.
Некоторые исследования, в частности касающиеся лечения неинвазивных форм РМЖ,
показали, что молодой возраст является критерием риска рецидива. Однако в отношении
его прогностической значимости при лечении
инвазивных форм однозначного мнения нет.
У молодых женщин чаще встречаются опухоли, обладающие прогностически неблагоприятными характеристиками: высокая степень
злокачественности, HER2+, ЭР -, N+, лимфоваскулярная инвазия и т.д. Эти параметры вне
зависимости от возраста могут ухудшать течение заболевания.
Нами оценено влияние биологических характеристик на отдаленные результаты органосохраняющего лечения РМЖ. В настоящее
время выделяют пять основных биологических подтипов РМЖ, которые отличаются по
течению, прогнозу и ответу на системное лечение. В большинстве работ особое внимание
уделяется эффективности системного лечения
и общей выживаемости при различных подтипах РМЖ. Наибольшая частота местных рецидивов зарегистрирована при трижды-негативном подтипе - 9,3%, несколько ниже при люминальном В подтипе - 5,9% и минимальное
число рецидивов выявлено при люминальном
А подтипе – 1,8%. В большей степени биологические подтипы влияли на показатели общей
выживаемости, которые оказались закономерно лучше при люминальном А подтипе (98%)
и значительно ниже при трижды-негативном
(64%, р=0,012).
Все больные после операций для профилактики рецидива подвергались адъювантному лечению. Мы оценили эффективность
схемы CMF, а также широко рекомендованных в настоящее время антрациклин и таксан-содержащих режимов химиотерапии.
Безрецидивная выживаемость оказалась достоверно лучше при включение в схему лечения антрациклиновых антибиотиков и/или
таксанов по сравнению со схемой CMF
(81,6 и 76,5% соответственно, р=0,0086). У всех
больных была оценена степень лекарственного патоморфоза. Наилучший эффект получен
при неоадъювантной химиотерапии в группе
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больных с трижды-негативным РМЖ и HER2позитивном. При люминальных формах полный патоморфоз не зарегистрирован.
Больным с ЭР/ПР-позитивными опухолями
проводилась эндокринотерапия (в том числе
как компонент комбинированного лечения).
Выявлена лишь тенденция к увеличению безрецидивной выживаемости в группе больных
подвергавшихся гормонотерапии. Наибольший эффект был достигнут в группах больных моложе 40 лет. Хороший эффект в группе
моложе 40 лет по-видимому обусловлен более частым сочетанием эндокринотерапии
с химиотерапией, которая реже проводилась
у больных в постменопаузальном периоде.
В нашем исследовании большинство больных
получали в послеоперационном периоде дис-

танционную лучевую терапию. Выявлено достоверное увеличение безрецидивной выживаемости у данной группы больных по сравнению
с больными, не получавшими такое лечение (89
и 83 % соответственно, р=0,039). Наиболее высокая эффективность лучевой терапии зарегистрирована в группе пациенток моложе 40 лет,
а также при ширине резекции менее 10 мм.
Таким образом, для решения вопроса об
объеме операции при РМЖ необходимо определить факторы, влияющие на риск рецидива. На предоперационном этапе необходимо
оценить возраст, биологический подтип, клинический статус регионарных лимфатических
узлов, комбинацию внутрипротокового компонента, клинический ответ (если проводилось неоадъювантное лечение).
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Резюме. Метою дослідження було отримання клінічних даних, які стосуються результатів комбінованого і комплексного
лікування локально-розповсюдженого рака молочної залози в
залежності від віку, головних маркерів – ER, PgR, Her-2/neu
та проведеногоо лікування. Вивчено результати лікування
82 пацієнток з локально-розповсюдженим раком молочної залози, які лікувалися в період з 2010 по 2018 рр.і у яких були
доступними дані щодо віку, імуногістохімії за трьома основними маркерами – �����������������������������������������
ER���������������������������������������
, �������������������������������������
P������������������������������������
g�����������������������������������
R����������������������������������
, ��������������������������������
Her�����������������������������
-2/��������������������������
neu�����������������������
та проведеним методам лікування.
Ключові слова: рак молочної залози, комбіноване лікування,
молекулярно-біологічні підтипи, результати лікування.

КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ
ФАКТОРИ РИЗИКУ
РОЗВИТКУ МІСЦЕВОРЕГІОНАЛЬНИХ
РЕЦИДИВІВ РАКА
МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Ю. О. Вінник,
Ю. Ю. Белевцова,
М. Г. Романюк

CLINICAL AND
MORPHOLOGICAL RISK
FACTORS FOR THE
DEVELOPMENT OF LOCALREGIONAL RECURRENCE
OF BREAST CANCER
Yu. A. Vinnik,
Yu. Yu. Belevtsova,
N. G. Romanuk

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

Summary. The aim of our study was to obtain clinical data regarding the results of the combined and complex treatment of locally advanced breast cancer depending on age, the main markers - ER, PgR,
Her-2 / neu, and the treatment performed. The results of treatment
of 82 patients with locally advanced breast cancer who were treated
in the period from 2010 to 2018 were studied. who had available data
on age, immunohistochemistry data for the three main markers - ER,
PgR, Her-2 / neu and the treatment methods carried out.
Key words: breast cancer, combined treatment, molecular biological
subtypes, treatment outcomes.
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНЕКСАМОВОЇ
КИСЛОТИ ПРИ ГОСТРИХ ТОВСТОКИШКОВИХ
КРОВОТЕЧАХ
Резюме. Гострі товстокишкові кровотечі (ГТК) складають
0,03 % в загальній групі населення. Причини ГТК: дивертикулярна хвороба, виразковий коліт та хвороба Крона, поліпи і
рак товстої кишки, хронічний геморой, ангіодисплазії та інші
рідкі ураження. Транексамова кислота (ТК) ефективний антифібринолітичний засіб, який в 30-40 разів сильніше за амінокапронову кислоту за гемостатичним ефектом. Мета роботи —
оцінити ефективність застосування ТК у пацієнтів з гострими
товстокишковими кровотечами за кількістю рецидивів кровотеч та хірургічних втручань. Групу дослідження склали 233
пацієнта з ГТК, вік з 39 до 87 років, чоловіків 98 (42,1 %), жінок
135 (57,9 %). Пацієнтам проводилось детальне обстеження для
верифікації діагнозу, призначали консервативне лікування,
яке включало корекцію крововтрати (згідно ступеню крововтрати) та системну гемостатичну терапію ТК 10 мг/кг, але не
більше 1000 мг/добу. Кількість оперативних втручань з приводу ГТК зменшилась з 25,6 до 12,5 %, а загальна летальність
з 11,5 до 7,9 %. Частіше рецидиви кровотеч виникали при дивертикульозі сигмоподібної кишки та ворсинчастих аденомах
товстої кишки.
Ключові слова: гостра товстокишкова кровотеча, гемостатична терапія, транексамова кислота.

Вступ
Гемостатична терапія є одним з основних
напрямків лікування гострих кровотеч будьякої етіології. Гострі кровотечі з товстої кишки
(ГТК) частіше не бувають профузними, складають до 12-15 % в структурі всіх шлунковокишкових кровотеч, в загальній групі населення зустрічаються в 0,03 %. Причини ГТК:
дивертикулярна хвороба (36,4 %), виразковий
коліт та хвороба Крона (12 %), поліпи товстої
кишки (21,2 %), рак товстої кишки (16 %), хронічний геморой (12,7 %), ангіодисплазії та інші
рідкі ураження (1,7 %) [1]. Довготривалий час
пацієнтам з ГТК застосовували різні гемостатичні засоби з різноманітними методиками їх введення (пероральне, внутрішньовенне,
внутрішньом’язове, в складі ендоскопічного
гемостазу та ін.). Кожний з перелічених засобів
та методів застосування, безумовно, мав певні
переваги, але виникаючі рецидивні кровотечі
не влаштовували ні лікарів, ні пацієнтів [2].
На протязі останнього десятиріччя на фармацевтичному ринку з’явився та широко використовується інгібітор фібринолізу – транексамова кислота (ТК), який перевищує
ε-амінокапронову кислоту за гемостатичною
дією в 30-40 разів [3]. Застосування ТК входить
до вітчизняних стандартів та ряду міжнародних клінічних протоколів з надання медичної
допомоги пацієнтам з кровотечею [4, 5].
Транексамова кислота, окрім гемостатичної
дії, чинить ще й протизапальну, пригнічує ви200

вільнення протизапальних цитокінів та активних пептидів [3]. Враховуючи ці властивості, її застосування у хворих з товстокишковими кровотечами може розцінюватись як
патогенетично обґрунтована протирецидивна
терапія.
Мета досліджень
Оцінити ефективність застосування транексамової кислоти у пацієнтів з товстокишковими кровотечами за кількістю рецидивів кровотеч та хірургічних втручань.
Матеріали і методи досліджень
На стаціонарному лікуванні в проктологічному відділенні ДЗ «Дніпропетровська шоста
міська клінічна лікарня» ДОР» з 2016 до 2018 року перебувало 233 пацієнта з ГТК. Розподіл пацієнтів за нозологіями наведений в таблиці 1.
Таблиця 1
Загальна кількість пацієнтів з гострою товстокишковою
кровотечею
Рік
спостереження
2016
2017
2018
Всього

Загальна
кількість
пацієнтів
78
67
88
233

Пацієнти
загально-проктологічного
профілю
68 (87,1 %)
61 (91 %)
77 (87,5 %)
206 (88,4 %)

Пацієнти
з раком товстої
кишки
10 (12,9 %)
6 (9 %)
11 (12,5 %)
27 (11,6 %)

Вік пацієнтів з 39 до 87 років, кількість пацієнтів молодого віку (до 44 років) – 12 пацієнХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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тів (5 %), зрілого (45-59) – 42 (18 %), похилого
(60-74) – 93 (40 %), старечого (більше 75 років)
– 86 (37 %). Співвідношення за статтю: чоловіків 98 (42,1 %), жінок 135 (57,9 %).
За локалізацією джерела кровотечі частіше
зустрічались дивертикули ободової (в 23,6 %
випадків) і сигмоподібної (36,9 %) кишки та
поліпи ободової кишки у 10 % пацієнтів, сигмоподібної — 7,3 %, прямої - 10 %. Розподіл
пацієнтів за локалізацією джерела ГТК наведений в таблиці 2.
Таблиця 2
Розподіл пацієнтів з гострою товстокишковою
кровотечею за локалізацією джерела кровотечі
Локалізація джерела
кровотечі

2016 2017

Сліпа кишка
2
2
Ободова кишка
дивертикули
22
15
поліпи
7
7
рак ободової кишки
3
1
Сигмоподібна кишка
дивертикули
26
28
поліпи
4
5
рак сигмоподібної кишки
3
2
Пряма кишка
поліпи
9
6
рак прямої кишки
2
1
Загальна кількість
78
67
рак сліпої кишки

2018

Загальна
кількість

3

7

18
9
6

55
23
10

32
8
2

86
17
7

10
0
88

25
3
233

При надходженні пацієнтів проводилось
детальне клінічне, лабораторне і інструментальне (колоноскопія, іригографія, УЗД, КТ,
віртуальна колоноскопія та ін.) обстеження
для верифікації діагнозу. Пацієнтам призначали консервативне лікування, яке включало
корекцію крововтрати (згідно ступеню крововтрати, за Клигуненко О.М. 2002 р.) та системну гемостатичну терапію. До 2016 року включно з метою гемостазу призначали різні гемостатичні засоби (етамзилат, вікасол, ТК), з 2017
виключно транексамову кислоту (у пацієнтів
без ознак декомпенсованої серцево-судинної
недостатності, з низьким ризиком тромбоемболічних ускладнень) в дозуванні 10 мг/кг, але
не більше 1000 мг/добу.
Результати досліджень та їх обговорення
Аналіз показав, що в 2016 році кількість
оперативних втручань, виконаних з приводу неефективного гемостатичного лікування,
склала 20 осіб (25,5 %), в 2017 році прооперовані 15 пацієнтів (оперативна активність при
ГТК – 22,4 %), в 2018 – 11 пацієнтів (12,5 %).
Дані наведені в табл. 3.
Також в таблиці 3 представлені дані з приводу якого джерела кровотечі виконані оперативні втручання, при аналізі останніх виявлено, що частіше рецидиви кровотеч виникали
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при дивертикульозі сигмоподібної кишки та
поліпах прямої та сигмоподібної кишки, які
за гістологічною структурою в 87 % випадках
ворсинчасті аденоми.
Таблиця 3
Оперативні втручання, виконані з приводу неефективного
гемостазу та рецидиву кровотечі
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Вид хірургічного
2016 2017 2018 Всього
втручання
Лівобічна геміколектомія (ди2
1
1
4
вертикулярна кровотеча)
Правобічна геміколектомія
(злоякісні пухлини сліпої
1
1
2
кишки)
Низька передня резекція
2
1
1
4
(поліпи прямої кишки)
Обструктивна резекція
сигмоподібної кишки
1
1
1
3
(дивертикулярна кровотеча)
Лапаротомія. Поліпектомія
2
1
1
4
(поліпи сигмоподібної кишки)
Ендоскопічна поліпектомія
4
3
2
9
(поліпи ободової кишки)
Операція Гартмана
- Хвороба Крона
- Дивертикулярна кровотеча
1
1
1
3
з дивертикулів сигмоподібної
2
2
1
5
кишки
Трансанальне видалення
кровоточивих поліпів прямої
5
4
3
12
кишки
Загалом
20
15
11
46

Ефективність стаціонарного лікування у пацієнтів оцінювали за показниками післяопераційної та загальної летальності (табл. 4).
Результати лікування пацієнтів з ГТК
Показники
Загальна кількість
пацієнтів з ГТК
Оперативна активність
Післяопераційна
летальність
Загальна летальність

Таблиця 4

2016

2017

2018

78

67

88

20 (25,6 %)

15
(22,4 %)

11 (12,5 %)

1 (5 %)

0

0

9 (11,5 %)

7 (10,5 %)

7 (7,9 %)

Таким чином, в період використання ТК
кількість рецидивних кровотеч та оперативних втручань, зв’язаних з рецидивом кровотечі
знизилась з 25,6 до 12,5 %, а загальна летальність зменшилась з 11,5 до 7,9 %.
Висновки
Транексамова кислота є ефективним гемостатичним засобом, який зменшує кількість
рецидивних кровотеч та впливає на патогенетичну основу захворювання.
При застосуванні ТК кількість рецидивних
кровотеч та оперативних втручань, виконаних
з приводу неефективності гемостазу, знизилась з 25,6 до 12,5 %, а загальна летальність
зменшилась з 11,5 до 7,9 %.
Частіше рецидиви кровотеч виникають при
дивертикульозі сигмоподібної кишки та ворсинчастих аденомах товстої кишки.
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Резюме. Острые толстокишечные кровотечения (ОТК) составляют 0,03 % в общей группе населения. Причины ОТК:
дивертикулярная болезнь, язвенный колит и болезнь Крона,
полипы и рак толстой кишки, хронический геморрой, ангиодисплазии и другие редкие поражения. Транексамовая кислота (ТК) эффективное антифибринолитическое средство,
которое в 30-40 раз сильнее аминокапроновой кислоты по
гемостатическому эффекту. Цель работы — оценить эффективность применения ТК у пациентов с острыми толстокишечными кровотечениями по количеству рецидивов кровотечений и хирургических вмешательств. Группу исследования
составили 233 пациента с ОТК, возраст с 39 до 87 лет, мужчин
98 (42,1%), женщин 135 (57,9%). Пациентам проводилось детальное обследование для верификации диагноза, назначали
консервативное лечение, которое включало коррекцию кровопотери (согласно степени кровопотери) и системную гемостатическую терапию. ТК 10 мг/кг, но не более 1000 мг/сут.
Количество оперативных вмешательств по поводу ОТК уменьшилась с 25,6 до 12,5 %, а общая летальность с 11,5 до 7,9 %.
Чаще рецидивы кровотечений возникали при дивертикулезе
сигмовидной кишки и ворсинчатых аденомах толстой кишки.
Ключевые слова: острое толстокишечное кровотечение, гемостатическая терапия, транексамовая кислота.
Sammary. Acute colonic bleeding amounts to 0.03% of the total
population. Reasons causing acute colonic bleeding are diverticular disease, ulcerative colitis, Crohn’s disease, colonic polyp, colon
cancer, chronic hemorrhoid, angiodysplasia and other rare lesions.
Tranexamic acid (TC) is an effective antifibrinolytic agent, 30-40
times stronger than aminocaproic with hemostatic effect. The use
of TC in acute bleeding is part of native and international clinical
guidelines. The purpose of the work is to evaluate the efficacy of the
use of tranexamic acid to patients with acute colonic bleeding by the
number of bleeding relapses and surgical interference. The study
group consisted of 233 patients with acute colonic bleeding, at the age
of 39-87, 98 male patients (42.1%), and 135 female patients (57.9%).
Patients were carried out with clinical, laboratory and instrumental
examination to verify diagnosis and to assign conservative treatable,
which included correction of blood loss (according to the degree of
blood loss) and TC systemic hemostatic therapy (to patients without
signs of decompensated cardiovascular insufficiency with low risk of
thrombolytic complications) 10 mg/kg, but not more than 1000 mg/
day. The number of surgical interference decreased from 25,6% to
12,5% and overall mortality from 11,5% to 7,9%. More frequently
the bleeding relapses occurred when diverticular disease the sigmoid
colon and colonic villous adenomas.
Key words: acute colonic bleeding, hemostasis, tranexamic acid.
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЛАПАРОСКОПІЧНІ МЕТОДИ
В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ СПАЙКОВОЇ
КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ ТА СПАЙКОВОЇ
ХВОРОБИ

ДУ «Інститут загальної
та невідкладної хірургії
ім. В. Т. Зайцева НАМНУ»,
м. Харків

Резюме. Переваги мініінвазивних доступів переконливо доведені в діагностиці та лікуванні гострої спайкової кишкової
непрохідності та хронічного абдомінального болю.
Лапароскопічні втручання, що вживаються у зв’язку з гострими болями в животі, дозволяють своєчасно виявити і усунути странгуляційну непрохідність до розвитку незворотних
ішемічних ушкоджень тонкої кишки. Лапароскопія особливо
показана у хворих з гострою кишковою непрохідністю при
відсутності операцій в анамнезі і у пацієнтів з «малими» лапаротоміями. У таких випадках лапароскопія застосовується як
діагностичний метод, а при підтвердженні діагнозу спайкової
непрохідності переходить в ендохірургічну операцію.
Недоліком лапароскопічного методу лікування непрохідності кишечника є відсутність можливості інтубації і шинування тонкої кишки довгими зондами при наявності паралітичної ілеусу.
Лапароскопічний адгезіолізіс має перевагу перед відкритою
хірургічною технікою в лікуванні гострої спайкової кишкової
непрохідності, може бути методом вибору при хірургічному лікуванні спайкових післяопераційних ускладнень. При цьому
важливим моментом є визначення критеріїв відбору пацієнтів
для лапароскопічного адгезіолізісу.
Ключові слова: спайкова хвороба очеревини, хірургічне лікування спайкової хвороби очеревини.
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Втілення в хірургічну практику оперативних втручань на органах черевної порожнини, проблема спайкової хвороби очеревини не
втрачає своєї актуальності. Післяопераційні
спайки є причиною болів в животі у 10-15 %
пацієнтів, оперованих на органах черевної порожнини і малого таза. Від 20-74 % випадків безпліддя у жінок обумовлено післяопераційним адгезивним процесом малого тазу
[4, 7, 12].
Проблема спайкової хвороби очеревини та
хірургічне лікування пов’язаної з нею гострої
спайкової непрохідності кишечника залишається однією з найбільш актуальних та складних у сучасній абдомінальній хірургії.
Серед всіх видів непрохідності спайкова непрохідність кишечника зустрічається найчастіше і складає від 40,4 % до 86 % випадків.
Післяопераційна летальність при цьому становить від 5,7 до 15-25 % і не має стійкої тенденції
до зниження [2, 9, 19].
У хірургічному лікуванні спайкової хвороби
очеревини досягнуто значних успіхів. В тому
числі велика увага приділялась різним засобам консервативного лікування та профілактиці процесу спайкоутворення. Розроблено та
вивчено різні методи оперативних втручань,
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досліджено різні методики інтубації тонкої та
товстої кишки.
З спайками очеревини пов’язано від 40 до
75 % всієї кишкової непрохідності, а летальність при цьому ускладненні як і раніше залишається на високому рівні (5-10 %) і не має
тенденції до зниження [1, 8, 14].
Оперативні втручання з приводу гострої
спайкової кишкової непрохідності не виключають можливість рецидиву, а часом є стимулюючим фактором спайкоутворення. При
цьому адгезивний процес часто призводить до
значних технічних труднощів при виконанні
повторних операцій на органах черевної порожнини, збільшуючи при цьому кількість хірургічних ускладнень.
Вперше для лікування спайкової кишкової непрохідності лапароскопію застосували
Bastyg et al. (1991). У 1991 р. Kolmorgcn K та
Schulz A. вперше були представлені позитивні результати використання лапароскопічного
адгезіолізіса в лікуванні хронічної абдомінальної болю і безпліддя в гінекологічній практиці
[6, 13. 18].
До теперішнього часу переваги мініінвазивних доступів переконливо доведені авторами,
що володіють досвідом їх застосування в діа203
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гностиці та лікуванні гострої спайкової кишкової непрохідності та хронічного абдомінального болю [3, 10, 16].
Лапароскопія дозволяє не тільки уточнити
діагноз непрохідності кишечнику, але і успішно її усунути з мінімальною травмою для хворого. Лапароскопічні втручання, що вживаються у зв’язку з гострими болями в животі, дозволяють своєчасно виявити і усунути
странгуляційну непрохідність до розвитку незворотних ішемічних ушкоджень тонкої кишки. Лапароскопія особливо показана у хворих
з гострою кишковою непрохідністю при відсутності операцій в анамнезі і у пацієнтів з
«малими» лапаротоміями. У таких випадках
лапароскопія застосовується як діагностичний
метод, а при підтвердженні діагнозу спайкової непрохідності переходить в ендохірургічну
операцію.
Переваги лапароскопічного адгезіолізісу полягають в значно меншій частоті повторного
розвитку спайок, невеликій частоті ранових
ускладнень, рідкісному розвитку післяопераційних гриж. Середній час відновлення функції кишечника після ендоскопічної операції
зазвичай становить 1-2 дня, а після відкритої
- більше 6 днів. Тривалість післяопераційного
лікування в разі мініінвазивного втручання
дорівнює в середньому 3,5 доби, тоді як після
«відкритого» втручання - більше 10 днів. Значно більш легкий перебіг післяопераційного
періоду, швидке відновлення функції кишечника, рання активізація хворих і менша тривалість перебування в стаціонарі є важливими
перевагами лапароскопічної техніки.
З іншого боку, у міру накопичення досвіду
хірургічного лікування цієї складної патології було виявлено, що можливості лапароскопічного методу обмежені. Це призвело до
появи відеоасистованих втручань, коли лапароскопія доповнюється мінілапаротомією. Відеоасистовані операції показані при наявності
«мобільного» конгломерату кишкових петель і
можливості його виведення на передню черевну стінку, при показаннях до резекції кишки
або в зв’язку з високим ризиком ушкодження
кишкової стінки під час лапароскопічного вісцеролізу.
У ряді випадків доводиться вдаватися до
конверсії та переходу на відкриту операцію
(6-45 % випадків). Лапароскопічні втручання при виражених внутрішньочеревних зрошеннях, підвищеному ризику пошкодження
розтягнутих кишкових петель можуть стати
складними і нездійсненними навіть для дуже
досвідченого хірурга. У подібних ситуаціях відзначається висока частота ушкоджень кишечника (6-10 %). У зв’язку з цим лапароскопічний
доступ може значно збільшити тривалість опе204

рації. Конверсія показана при неможливості
ревізії всіх петель тонкої кишки, сумнівах в
адекватній прохідності деформованих петель
в конгломераті кишок [5, 11, 19].
Після лапароскопічних операцій з приводу
гострої спайкової непрохідності тонкої кишки неускладнений перебіг післяопераційного
періоду відзначається більш ніж у 70 % хворих.
Частота післяопераційних ускладнень може
коливатися від 7 до 30 % [15, 17, 19].
Абсолютним показанням до лапароскопії
є практично всі випадки спайкової кишкової непрохідності при відсутності зазначених
нижче протипоказань:
1) надмірне здуття живота, що утрудняє входження в черевну порожнину і обмежує обсяг
робочого простору для виконання адекватної
роботи в ній;
2) виражений перитоніт, коли потрібно резекції кишки та/або інтубації і шинування
кишечника;
3) щільний запальний інфільтрат, що є причиною кишкової непрохідності;
4) наявність «холодного» конгломерату з безлічі спаяних між собою петель кишечника при
пізньої спайкової непрохідності;
5) наявність кишкових свищів в анамнезі;
6) гемодинамическая нестабільність;
7) серйозні коморбідні серцеві та/або легеневі проблеми, що ускладнують накладення
пневмоперітонеума.
Ретроспективний аналіз показав, що несприятливим фактором, що утрудняє операцію внаслідок високої ймовірності розповсюдженого спайкового процесу, можуть бути
багаторазові епізоди гострої непрохідності кишечника в анамнезі.
Хворі повинні бути поінформовані про велику ймовірність конверсії при виконанні лапароскопічних втручань.
Операція лапароскопічним шляхом показана при неефективності консервативних заходів протягом 2-3 годин. На думку інших авторів проведення діагностичного етапу лапароскопічної операції може бути виконано і в більш
ранні терміни, після закінчення мінімальної
передопераційної підготовки [4, 9, 10] .
При відсутності перерахованих вище протипоказань, вважається за доцільне ставити
показання до діагностичного етапу лапароскопічного втручання. Обсяг і характер цього
втручання буде визначено в процесі діагностики і буде залежати від клінічного варіанту
спайкового процесу у хворого.
Недоліком лапароскопічного методу лікування непрохідності кишечника є відсутність
можливості інтубації і шинування тонкої
кишки довгими зондами при наявності паралітичної ілеусу.
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Таким чином, лапароскопічний адгезіолізіс
має перевагу перед відкритою хірургічною технікою в лікуванні гострої спайкової кишкової
непрохідності та може, безумовно, бути методом

вибору при хірургічному лікуванні спайкових
післяопераційних ускладнень. При цьому важливим моментом є визначення критеріїв відбору пацієнтів для лапароскопічного адгезіолізісу.
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Резюме. Преимущества миниинвазивных доступов убедительно доказаны в диагностике и лечении острой спаечной кишечной непроходимости и хронической абдоминальной боли.
Лапароскопические вмешательства, предпринимаемых
в связи с острыми болями в животе, позволяют своевременно выявить и устранить странгуляционную непроходимость
к развитию необратимых ишемических повреждений тонкой
кишки. Лапароскопия особенно показана у больных с острой
кишечной непроходимостью при отсутствии операций в анамнезе и у пациентов с «малыми» лапаротомиями. В таких случаях лапароскопия применяется как диагностический метод,
а при подтверждении диагноза спаечной непроходимости переходит в эндохирургические операцию.
Недостатком лапароскопического метода лечения непроходимости кишечника является отсутствие возможности интубации и шинирования тонкой кишки длинными зондами при
наличии паралитического илеуса.
Лапароскопический адгезиолизис имеет преимущество перед открытой хирургической техникой в лечении острой спаечной кишечной непроходимости, может быть методом выбора при хирургическом лечении спаечных послеоперационных
осложнений. При этом важным моментом является определение критериев отбора пациентов для лапароскопического
адгезиолизиса.
Ключевые слова: спаечная болезнь брюшины, хирургическое
лечение спаечной болезни брюшины.

Summary. The advantages of minimally invasive access are convincingly proven in the diagnosis and treatment of acute adhesive
obstruction and chronic abdominal pain.
Laparoscopic interventions, which are used in connection with
acute abdominal pains, allow to timely detect and eliminate strangulation obstruction to the development of irreversible ischemic injuries
of the small intestine. Laparoscopy is especially indicated in patients
with acute intestinal obstruction without a history of operations and
in patients with “small” laparotomies. In such cases, laparoscopy is
used as a diagnostic method, and at confirmation of the diagnosis of
adhesion obstruction passes into an endosurgical operation.
The disadvantage of the laparoscopic method of treatment of intestinal obstruction is the lack of intubation and truncation of the small
intestine with long probe in the presence of paralytic ileus.
Laparoscopic adhesion has an advantage over open surgical technique in the treatment of acute adhesive obstruction, may be the
method of choice for the surgical treatment of adhesive postoperative
complications. At the same time, the important point is to determine
the criteria for the selection of patients for laparoscopic viscerolysis.
Key words: adhesive disease of the peritoneum, the surgical treatment
of adhesive disease of the peritoneum.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
В ЛЕЧЕНИИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ ВЕНОЗНОГО ГЕНЕЗА
Резюме. Целью работы являлось изучение влияния фотодинамической терапии на раневой процесс и микробиологию
трофических язв, а также разработка методики применения
фотодинамической терапии как самостоятельного способа
лечения трофических язв, так и в качестве предоперационной
подготовки перед пластическим закрытием раневого дефекта.
Проведена оценка лечения ������������������������������
62����������������������������
больных с варикозной болезнью нижних конечностей и хронической венозной недостаточностью 3 степени. Больные были разделены на 2 группы.
Основную группу составили 23 больных, контрольную – 39.
Всем пациентам в обеих группах проводилась традиционная
комплексная терапия и оперативное лечение основного заболевания и его осложнений, а пациентам основной группы в
дополнение к традиционному лечению проводилась фотодинамическая терапия аппаратами «Барва-флекс» зеленого света
(длина волны 550-520нм) и красного (длина волны 630-660нм),
с учетом фазы раневого процесса. Применение комплексного
подхода в сочетании ФДТ и активной хирургической тактики
в лечении трофических язв позволяет добиться значительного
сокращения сроков очищения ран, ускорить переход раневого
процесса во вторую фазу, более активно использовать пластическое закрытие раневой поверхности.
Ключевые слова: фотодинамическая терапия, «Барва-флекс»,
трофические язвы нижних конечностей, хроническая венозная
недостаточность.

Введение
Трофические язвы нижних конечностей,
развивающиеся на фоне хронической венозной
недостаточности у больных с варикозным расширением вен и посттромбофлебитическим
синдромом, встречаются у 2% трудоспособного населения экономически развитых стран, а
среди больных пожилого и старческого возраста их частота достигает 4-5 %.
Как правило, они длительно не заживают, многократно рецидивируют и приводят к
ухудшению качества жизни пациентов вплоть
до получения инвалидности в 10-30 % наблюдений.
Лечение венозных трофических язв представляет собой сложную медико-социальную
проблему, причем подходы хирургов к ее решению нередко противоречивы.
Результаты лечения, несмотря на большое
количество предложенных ранее методов,
нельзя признать удовлетворительными, так
как при консервативном лечении заживление
язв затягивается на многие месяцы и даже
годы, а ремиссия продолжается не более 2-3
лет. В отдаленном периоде после оперативного
лечения частота рецидивов венозных трофических язв нижних конечностей колеблется от
28 до 70 %.
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Несмотря на имеющиеся достижения в лечении больных с венозными трофическими
язвами нижних конечностей, многие вопросы
по-прежнему остаются нерешенными.
Недостаточно изучены причины рецидивов
трофических язв в отдаленном периоде после
применения оперативной коррекции венозного кровотока нижних конечностей у больных с
хронической венозной недостаточностью. Спорными остаются вопросы выбора методов хирургического лечения этой категории больных.
Отсутствуют четкие показания и противопоказания к применению различных методов
консервативного и комплексного лечения трофических язв у пациентов с варикозным расширением вен и посттромбофлебитическим
синдромом. Не до конца изучена роль фотодинамической терапии (ФДТ) в лечении венозных трофических язв нижних конечностей,
поэтому необходимо дальнейшее изучение методов предварительной подготовки венозных
трофических язв к оперативному лечению.
Цель исследованием
Разработать и внедрить в клиническую
практику методы консервативного лечения и
предоперационной подготовки венозных трофических язв нижних конечностей, предус207
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матривающие сочетанное применение фотодинамической терапии (ФДТ) фотонными
(светодиодными) матрицами А. М. Коробова
«Барва-Флекс», эластической компрессии мягких тканей, медикаментозных средств, хирургической коррекции венозной гемодинамики
и пластическим закрытием язвенной поверхности.
Оценить эффективность коррекции венозного кровотока нижних конечностей и оперативных вмешательств на измененных мягких
тканях у больных с венозными трофическими
язвами, выполняемых в точном соответствии с
данными ультразвуковых, морфологических и
бактериологических методов диагностики сосудистых и местных тканевых изменений.
Разработать комплексный метод лечения венозных трофических язв, предусматривающий
использование ФДТ с различной длиной волны, активной хирургической обработки язв, в
сочетании с операциями на венозной системе
и измененных мягких тканях нижних конечностей, а также показания к их применению.
Материалы и методы исследований
Под наблюдением находилось 62 больных
с варикозной болезнью нижних конечностей
и хронической венозной недостаточностью
3 степени. Больные были разделены на 2 группы. Основную группу составили 23 больных,
контрольную – 39. Пациенты в группах были
репрезентативны по возрасту, полу, длительности заболевания, площади язвенной поверхности.
Всем больным выполнялся комплекс лабораторных исследований – клинический анализ крови, мочи, сахар крови, коагулограмма,
белки крови, ЭКГ, ультразвуковая допплерография, с акцентом на исследование проходимости глубоких вен, степень несостоятельности клапанного аппарата. Исследовалась
динамика микробного пейзажа язв и иммунологическое исследование крови, визировались
сроки появления грануляций и краевой эпителизации.
Пациентам обеих групп проводилась традиционная консервативная ангиотропная терапия и местное лечение в соответствии со
стадийностью раневого процесса. Контроль
скорости заживления раневого дефекта проводился по методу Л.Н. Поповой. Морфологические изменения в ране контролировались
выполнением гистологических исследований
биоптатов язвенных дефектов. Проводились
микробиологические исследования раневого
отделяемого и цитологические исследования
мазков-отпечатков из ран.
Всем больным на период лечения проводилась компрессионная терапия нижних конеч208

ностей трикотажными эластическими бинтами.
Больным контрольной группы (39 больных)
проводилась активная хирургическая обработка язвенных дефектов, применение многокомпонентных мазей в соответствии со стадией раневого процесса, ведение ран во влажной
среде (использование полимерных пленок),
этапные некрэктомии, удаление поверхностной варикозно измененной системы вен, аутодермальная пластика по Тиршу.
Больным основной группы (17 больных)
комплекс лечения дополняли ФДТ матрицами
А.М. Коробова «Барва-Флекс» последовательно зеленого света (длина волны 550-520 нм)
и красного (длина волны 630-660 нм), с учетом
фазы раневого процесса. Количество сеансов
ФДТ составило 10-15, продолжительностью по
10-15 минут. Кратность зависела от площади
язв.
Результаты исследований и их обсуждение
Включение в комплекс лечения фототерапии, оказывало благоприятный эффект на течение раневого процесса – уменьшение болевого синдрома, чувства дискомфорта, уменьшение отечности мягких тканей и признаков
перифокального воспаления, потепление в
конечности. Ни в одном случае побочных эффектов светотерапии отмечено не было.
Через 4-6 суток в основной группе больных
отмечено появление участков грануляционной
ткани и краевой эпителизации, в контрольной
– на 8-10 сутки. Следует отметить более яркий
и сочный вид грануляционной ткани в основной группе пациентов, легко кровоточащей
при прикосновении инструментом. Активной эпителизации трофических язв и окончательному заживлению последних способствовало опережающее купирование дерматита и
венозной экземы. Данная клиническая картина позволила у 8 больных основной группы
(47%) выполнить более раннюю аутодермальную пластику с полным приживлением кожных трансплантатов. Четверо больных воздержались от кожной пластики, у 5 – с размером
язвы до 2-2,5 см, последние эпителизировались самостоятельно. В контрольной группе
пластическое закрытие удалось осуществить у
10 больных (25,6%). У 4 больных из этой группы отмечено не полное приживление кожных
трансплантатов, что, по-видимому, связано с
не вполне качественной характеристикой грануляционной ткани в сравнении с больными
основной группы.
Учитывая эффективность проводимой терапии в основной группе, у 6 пациентов (35,3%)
выполнено удаление вертикального венозного сброса путем кроссэкомии в сочетании с
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минифлебэктомией на голени. Все больные
этой группы выписаны в удовлетворительном
состоянии с полностью эпителизированными
язвенными поверхностями.
Результаты микробиологического исследования раневого отделяемого в основной группе
больных свидетельствуют о наличии в трофических язвах до начала лечения бактериальной
контаминации с преобладанием условно-патогенной грамположительной микробной флоры, которая выделялась в основном (37,5%) в
монокультуре, а в 62,5% в сочетании 2-3 типов
микроорганизмов.
В результате проводимого лечения больных
основной группы в 75% случаев происходила
смена микробной флоры в течение 5-7 дней и
расширение чувствительности возбудителей к
антибиотикам, к которым до начала лечения
возбудители были резистентны.
Закрытие ран считалось возможным только при условии их очищения от девитализированных тканей, покрытия язвенного дефекта «здоровой» грануляционной тканью,
которая легко кровоточит под влиянием механических факторов, отсутствие перифокального воспаления, адекватности сопоставления
краев раны.
У всех больных на 6-8 сутки от начала лечения возрастал фагоцитарный индекс и фагоцитарное число, расцениваемое как способность фагоцита более активно переваривать
бактерии.

Длительность пребывания в стационаре
больных в основной группе была в 1,5 раза
меньше, чем в контрольной.
Выводы
Применение комплексного подхода в сочетании с ФДТ и активной хирургической тактикой в лечении трофических язв позволяет
добиться значительного сокращения сроков
очищения ран, ускорить переход раневого процесса во вторую фазу, более активно использовать пластическое закрытие раневой поверхности. Нормализация венозной гемодинамики после проведения флебэктомии, позволяет
улучшить микроциркуляцию, уменьшить гипоксию тканей.
Антибактериальный эффект ФДТ позволяет уменьшить деструкцию тканей под воздействием бактериальных ферментов, активно
влияет на бактериальный спектр язв, повышает чувствительность к антибактериальной
терапии.
Использование в комплексном лечении ФДТ
формирует предпосылки для быстрого развития высоко васкуляризируемой грануляционной ткани с возможным более ранним их пластическим закрытием.
Применение разработанного комплекса лечебной тактики, ведущим компонентом которого является фотодинамическая терапия, позволяет проводить более эффективное лечение
венозных трофических язв.
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Резюме. Метою роботи було вивчення впливу фотодинамічної терапії на рановий процес та мікробіологію трофічних
виразок, а також розробка методики застосування фотодинамічної терапії як самостійного способу лікування трофічних
виразок, так і в якості передопераційної підготовки перед
пластичним закриттям ранового дефекту. Проведено оцінку лікування 62 хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок із хронічною венозною недостатністю 3 ступеня. Хворі
були розділені на 2 групи. Основну групу склали 23 хворих,
контрольну — 39. Усім пацієнтам в обох групах проводилася традиційна комплексна терапія та оперативне лікування
основного захворювання і його ускладнень, а пацієнтам основної групи на додаток до традиційного лікування проводилася фотодинамічна терапія апаратами «Барва-флекс» зеленого
світла (довжина хвилі 550-520 нм) і червоного (довжина хвилі
630-660 нм), з урахуванням фази раневого процесу. Застосування комплексного підходу в поєднанні ФДТ та активної
хірургічної тактики в лікуванні трофічних виразок дозволяє
домогтися значного скорочення термінів очищення ран, прискорити перехід ранового процесу в другу фазу, більш активно
використовувати пластичне закриття поверхні рани.
Ключові слова: фотодинамічна терапія, «Барва-флекс», трофічні виразки нижніх кінцівок, хронічна венозна недостатність.

Summary. The aim of the work was to study the effect of photodynamic therapy on the wound process and microbiology of trophic
ulcers, and to develop methods for the use of photodynamic therapy
as an independent method of treating trophic ulcers, and as preoperative preparation before plastic closure of the wound defect. The treatment of 62 patients with varicose disease of the lower extremities and
chronic venous insufficiency of 3-d degree was evaluated. Patients
were divided into 2 groups. The main group consisted of 23 patients,
the control group Ч 39. All patients in both groups received traditional complex therapy and surgical treatment of the main disease and its
complications, and in the main group patients, in addition to the traditional treatment, photodynamic therapy was performed with green
light “Barva-flex” devices (wavelength 550-520 nm) and red (wavelength 630-660 nm), depending on the phase of the wound process.
The use of the complex approach in combination of PDT and active
surgical tactics in the treatment of trophic ulcers makes it possible
to achieve a significant reduction in the time required for cleansing
wounds, speed up the transition of the wound process into its second
phase, more actively use plastic closure of the wound surface.
Key words: photodynamic therapy, “Barva-flex”, trophic ulcers of the
lower extremities, chronic venous insufficiency.
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ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКАСАНУ В ЛІКУВАННІ
ЕПІДЕРМАЛЬНИХ І ПОВЕРХНЕВИХ ДЕРМАЛЬНИХ
ТЕРМІЧНИХ ОПІКІВ

Буковинський державний
медичний університет,
м. Чернівці

Резюме. Метою роботи було вивчення клінічної ефективності препарату «Декасан» за лікування епідермальних і поверхневих дермальних опіків. Його включали до комплексного лікування 18 потерпілих із поверхневими опіками. Нами
встановлено, що застосування даного препарату сприяє зниженню рівня мікробної контамінації опікових ран, зменшенню резистентності ранової інфекції до антибактерійних засобів, оптимізує перебіг ранового процесу, стимулює репаративну регенерацію в зоні термічного ураження.
Ключові слова: термічні опіки, мікробна контамінація, рановий процес.

Вступ
За численними літературними даними, опікова рана є не лише вхідними воротами, але й
джерелом інтоксикації та інфекції, внаслідок
чого мікрофлора, а також токсичні продукти
її життєдіяльності потрапляють у внутрішнє
середовище організму. Поява нових високоефективних антибактерійних препаратів, які
діють на системному рівні, не змогла повністю
вирішити проблему інфекції в комбустіології
[1, 7]. Це зумовлено швидким розвитком антибіотикорезистентності ранової мікрофлори, а
також погіршеним чи відсутнім кровообігом
у зоні термічного пошкодження [6]. Останній
чинник значно ускладнює або унеможливлює доступ циркулюючого в крові препарату
до вогнища інфекції. Висіяна з опікових ран
патогенна мікрофлора має високу резистентність до багатьох антисептиків і антибіотиків.
У випадку тривалого застосування протимікробних хіміопрепаратів резистентність мікрофлори до них з часом, переважно тільки
зростає [3]. Із огляду на це, раціональне використання ефективних препаратів для місцевого впливу на ранову інфекцію залишається
важливою складовою комплексного лікування
потерпілих із термічними опіками. Науково
доведено, що інфекція опікових ран сприяє
поглибленню некрозу, гальмує процеси репаративної регенерації, зумовлює надлишкове
рубцеутворення, 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]. Враховуючи вищезазначене, раціональне застосування адекватного місцевого лікування опіків створює можливість
ефективного впливу на ранову мікрофлору [2].
Останнє позитивно відображається на клінічному перебігу патологічного процесу [4].
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Мета досліджень
Дослідження клінічної ефективності препарату «Декасан» у лікуванні потерпілих із поверхневими термічними опіками.
Матеріали та методи досліджень
Декасан володіє фунгіцидним, протистоцидним, вірусоцидним, а також антимікробним ефектом. Механизм його дії ґрунтується
на здатності порушувати проникливіть клітинної мембрани мішені за рахунок безпосереднього зв’язування з її ліпідними структурами. У результаті цього незворотньо порушується гомеостаз всередині самої мікробної
клітини і в подальшому відбувається її лизис. Також декасан підвищує чутливість резистентних штамів до багатьох антибактерійних препаратів. Дослідну групу (I гр.) склали
18 хворих із поверхневими дермальними термічними опіками площею від 5 до 15 % поверхні тіла віком від 17 до 73 років, яким із різних причин не було виконано раннє хірургічне
лікуння (первинна чи рання тангенційна некректомія). «Декасан» у вигляді 0,02 % розчину
зазвичай використовували відразу після проведення первинного туалету опікової поверхні й до повної епітелізації уражених ділянок.
У 4 потерпілих препарат був застосований через 3-4 доби через запізніле їх поступлення
у відділення. Для зменшення адгезії пов’язки
до рани на опікову поверхню укладали синтетичний матеріал типу «грассолінд». Перевязки
проводились, зазвичай, 1-2 рази на добу з огляду на ступінь просякання повязок рановими
виділеннями. Контрольну групу (II гр.) склали
10 хворих із аналогічними за глибиною опіками
площею від 5 до 12 % поверхні тіла віком від 18
до 69 років, яким також не проводилося раннє
хірургічне втручання, а для місцевого лікування використовували 0,05 % р-н хлоргексидину біглюконату. Потерпілі обох груп отримували традиційне медикаментозне лікування.
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За ними проводили клініко-лабораторне спостереження. Оцінювали загальний стан пацієнтів (сон, апетит, психомоторна активність,
вираженість больового синдрому), контролювали перебіг ранового процесу (поява острівців, епітелізація з країв, зменшення розмірів
ран, повне загоєння). Брали до уваги деякі статистичні показники (доопераційний ліжкодень, тривалість перебування у стаціонарі).
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 клітиних елементіво переважали НГ (понад 80 %). Більшість із них
перебували у стані незавершеного або спотвореного фагоцитозу. На 6-7 добу після опіку в мазках-відбитках потерпілих I гр. спостерігали зменшення кількості позаклітинно
розташованої мікрофлори. Крім того, підвищувалося число НГ, які перебували у стані завершеного фагоцитозу (50-55 %). У цитограмах
клітинний склад був наступним: НГ (68,4 %),
лімфоцити (23,6 %), моноцити (8 %), що відповідало запально-регенераторному типу цитограми. Одночасно у 2 потерпілих ІI гр. (20 %)
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 (58,4 %) і підвищенням
кількості лімфоцитів (30,2 %) та моноцитів
(11,4 %), що відповідало регенераторному типу
цитограми. На 13-14 добу в мазках-відбитках
чотирьох потерпілих ІI гр. (40 %) ще спостерігали запально-регенераторний тип цитограми. Таким чином, місцеве лікування опікових ран шляхом використання пов’язок із
препаратом «Декасан» поверх синтетичних матеріалів типу «грассолінд» мало сприятливий
вплив на розвиток клітинно-опосередкованих
реакцій судинної фази запального процесу
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за фагоцитарним типом із позитивною динамікою клітинного складу ранового ексудату.
Зокрема зменшувалося число дегенеративно
змінених НГ.
Деяких змін також зазнавав мікробіоценоз опікових ран у відповідні терміни спостереження. На 1-3 добу в засівах із опікових ран частіше всього зустрічався золотистий стафілокок (53,4 %), синьогнійна паличка
(25,6 %), кишечна палочка (15,4 %), епідермальний стрептокок (5,3 %). Ріст мікрофлори
спостерігали у 85,6 % досліджуваних. Видовий
склад мікробіоценозу опікових ран змінювався у залежності від фази ранового процесу.
На 6-7 добу опікові поверхневі були контаміновані переважно коковою мікрофлорою –
St. aureus, St. epidermidis. При цьому в І гр.
лише у двох випадках мали місце асоціації
з грамнегативною мікрофлорою – Ps. aerugenosa, Pr. vulgaris,Pr. mirabilis, E. coli. В ІІ гр.
такі асоціації виявили у двох потерпілих
(20 %). На 13-14 добу опікові рани в обох групах були контаміновані переважно коковою
мікрофлорою.
У перші доби число мікробних тіл не перевищувало 102–104/cм2 ранової поверхні опікових ран. На 6-7 добу в II гр. спостерігали вірогідне зростання контамінації опікових
поверхонь: число S. аureus зросло в 28 разів,
S. еpidermidis та E. сoli – відповідно в 58
і 25 разів. В I гр. у 7 разів вірогідно зростала лише кількість S. аureus. При цьому в II гр. число
штамів S. aureus було у 6 разів, S. epidermidis –
в 23 рази, Ps. аeruginosae – в 16 разів вище відповідних показників дослідної групи (Р<0,02).
Через 13-14 діб вірогідного зменшення рівня
мікробної контамінації опікових ран в жодній із груп не виявили. Загалом число мікробних тіл збудників ранової інфекції в І гр. було
нижчим: S. aureus – у 8 разів, S. epidermidis –
в 28 разів, E. coli – в 32 рази, Ps. aeruginosae –
у 10 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 остХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 1(94) 2019

NOTES OF MEDICAL PRACTITIONER

рівковим типом і завершувалася зазвичай на
19-20 добу після травми (19,6± 1,5) 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
23-25 добу після травми (24,1±2,3) діб. Варто
зазначити, що препарат «Декасан» добре переноситься хворими, у жодного з 18 пацієнтів
не спостерігали місцевих алергічних проявів
чи загального токсичного впливу на організм
пацієнта.

Висновки
1. Препарат «Декасан» доцільно використовувати у випадку епідермальних і поверхневих дермальних опіків площею до 10-12 % поверхні тіла.
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 декасану в поєднанні з синтетичними матеріалами 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 «Декасан» при лечении эпидермальных
и поверхностных дермальных ожогов. Его включали в комплексное лечение 18 пострадавших с поверхностными ожогами. Нами установлено, что применение данного препарата
способствует снижению уровня микробной контаминации
ожоговых ран, уменьшению резистентности раневой инфекции в антибактериальным средствам, оптимизирует течение
раневого процесса, стимулирует репаративной регенерации
в зоне термического поражения.
Ключевые слова: термические 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
18 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 in the thermal zone.
Key words: termal burns, microbial contamination; wound process.
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КТ-МОРФОЛОГІЧНІ ЗІСТАВЛЕНИЯ ПРИ
ЗЛОЯКІСНИХ ОСЕРЕДКОВИХ УТВОРЕННЯХ
ПЕЧІНКИ
Реферат. У статті запропоновані результати зіставлення даних мультизрізової комп’ютерної томографії та морфологічного дослідження операційного матеріалу при головних злоякісних осередкових утвореннях печінки. Наведені характерні
комп’ютерно-томографічні критерії, відповідні різноманітним гістологічним змінам.
Ключові слова: мультизрізова комп’ютерна томографія, морфологічне дослідження, злоякісні осередкові утворення печінки.
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Вступ
В останні роки в хірургічній практиці все
частіше використовуються ультразвукове дослідження (УЗД), комп’ютерна (КТ) та магнитно-резонансна томографія (МРТ). Частота виявлення осередкових утворень печінки
(ОУП) збільшилася з 0,2 до 22,6% [1, 4, 8].	
Злоякісні ОУП (гепатоцелюлярний рак
(ГЦР), холангіокарцинома, метастази раку інших органів у печінку) надають значні труднощі для диференцювання, мають багато невирішених остаточно проблем діагностичного
та тактичного характеру. В 96% випадків пухлинне ураження печінки є метастазуванням.
У 34–39 % спостережень виявляються метастази в печінку при злоякісних пухлинах [2, 3, 6].
При невеликих розмірах злоякісних ОУП
напочатку клінічного дослідження перебіг
безсимптомний, потім все залежить від локалізації та обсягу пухлини. Особливе значення
мають рання діагностика та достовірна оцінка
розповсюдженості злоякісного осередкового
захворювання для визначення обсягу операції. До головних методів діагностики злоякісних ОУП відносять комп’ютерну томографію
[3, 8, 6]. Вважається за цікавим зіставлення
даних КТ та морфологічного дослідження цієї
патології.

тоцелюлярний рак був у 5, холангіокарцинома
– у 4, метастази раку прямої кишки у печінку
– у 2. Променеві, функціональні та лабораторні дослідження проводили у Донецькому діагностичному центрі, морфологічні – у патологоанатомічному відділенні ДоКТМО.
МЗКТ виконувалась на апаратах «Somatom-6»
та «Brilliance 64» за стандартною методикою
з використанням денситометрії, режиму віртуальної ендоскопії, 3-х мірної реконструкції
у режимі MIP (minimum intensity projection)
с побудуванням обсягового зображення.
Для уточнення комп’ютерно-томографічної
семіотики при ОУП у зв'язку з виявленим морфологічним субстратом нами в 11 спостереженнях було проведено зіставлення результатів морфологічного дослідження операційного
матеріалу з даними МЗКТ. Проводили патоморфологічні дослідження видалених під час
лапароскопічних або лапаротомних оперативних втручань осередків ОУП за стандартною
методикою, із фарбуванням препаратів гематоксилином та еозином або за Ван-Гізоном.
Усі розрахування проводили з використанням стандартного пакету Microsoft Office Excel
(2003-2007) із макрос-додатком XLSTAST-Pro
та пакету прикладних статистичних програм
Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США).

Мета досліджень
Eточнення комп’ютерно-томографічної семіотики при злоякісних ОУП шляхом зіставлення результатів мультизрізової комп’ютерної
томографії (МЗКТ) та гістологічного дослідження.

Результати досліджень та їх обговорення
Макроскопічно рак печінки поділяється на
вузловий (у 4), масивний (у 1) та дифузний
(з багаточисельними зливними пухлинними
вузлами). Вузлова форма раку найбільш характерна для пухлин з власно печінкових клітин.
Массивная форма раку – бугриста пухлина,
яка може займати сегмент, долю або навіть півпечінки. Вона зростає звичайно інфільтративно, без вузлів.
При раці печінка різко збільшена, помірно щільна, бугриста (при вузловій формі) або

Матеріали і методи досліджень
Проаналізовано результати комплексного обстеження 11 хворих на злоякісні ОУП,
які лікувались у I хірургічному відділенні
ДоКТМО за останні 7 років. Серед них гепа214
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кам’янистої щільності (при дифузній формі).
Характер зросту може бути експансивним, інфільтративним та змішаним. Особливість раку
печінки – зріст за ходом синусоїдів та замінюючий зріст.
Рак печінки, у відповідності до гістогенезу,
поділяється на гепатоцелюлярний (з клітин
печінки – 4), холангіоцелюлярний (з епітелію
жовчних проток - 1), змішаний та гепатобластому. Кожен з гістологічних типів (трабекулярний, тубулярний, ацинозний, солідний,
світлоклітинний) може мати різний ступінь
диференцювання.
До варіанту ГЦР відноситься гепатоцелюлярна карцинома, яка характеризується чітким фіброзом, розростанням пухлинних клітин типу онкоцитів, більш благоприємним
клінічним перебігом та прогнозом. У центрі
пухлинних вузлів спостерігаються зіркасті
рубці із петрифікатами, від яких відходять септи, які поділяють пухлину на дольки. Мікроскопічно пухлина складалась із епітеліального
та фіброзного компонентів. У стромі були кровоносні судини, малокількісні жовчні протоки
та нерви, осередковий запальний інфільтрат,
кристали ізвестку.
При КТ візуалізація ГЦР залежить від розміру пухлини та ступеню диференційовки.
Чутливість методу при дрібних новоутвореннях досить низька – до 76%. При пухлинах такого розміру посилен кровообіг та їх можливо
візуалізувати у артеріальну фазу контрастного
посилення. У фазу воротної вени відбувається
швидке «вимивання» контрастної речовини.
При крупних вузлах ГЦР візуалізація пухлини відбувається у фазу воротної вени, а при
наявності у вузлах осередків крововиливу, некрозу, дегенерації їх можливо візуалізувати у
ранню артеріальну фазу.

ГЦР в залежності від кровопостачання було
зображено як гіпо- так і гіперваскулярне утворення. Гіповаскуляний варіант (у 3) спостерігався на ранніх стадіях розвитку пухлини та
майже не підсилювався у артеріальну фазу при
контрастуванні. Гіперваскулярний варіант
(у 2) швидко контрастувався в артеріальну фазу і контраст швидко вимивався у венозну фазу.
Первинні та метастатичні пухлини з осередками некрозу і гіповаскуляризації (після
хіміотерапії) добре оцінювались у пізню артеріальную фазу.
Про наявність ГЦР у 2 спостереженнях свідчила мозаїчна структура утворення (рис. 1, а),
яка виявлялась у вигляді декількох осередків
із різними формами, розмірами, променевими
характеристиками. Це пояснювалось наявністю осередків некрозу, крововиливів, склерозу
із звапнінням та злиттям декількох пухлинних вузелків. Наявність псевдокапсули та внутрішніх перетинок у вузлах великих розмірів
на фоні цирозу спостерігалась у 80% випадків.
У 1 випадку ГЦР характеризувався мікроскопічно неоднорідністю будови з осередками
крововиливів та некрозу, наявністю лакун, артеріопортальних та артеріовенозних шунтів.
У 3 випадках ГЦР развивався на фоні цирозу
печінки (рис. 1, б). ГЦР у такому випадку оточений капсулою, яка складається із фіброзної
тканини та шару піджатої тканини печінки.
Капсула (або псевдокапсула) визначалась тонким гіперденсивним ободком навколо вузла у
венозну або відстрочену фазу. У таких пацієнтів поява капсули навколо ГЦР вважається
ознакою прогресування захворювання.
У 2 пацієнтів наявність капсули вузла при
МЗКТ не підтвердилась при морфологічному
вивченні макропрепарату. Ми вважаємо, це –
псевдокапсула, яка має дифузні осередки скле-

а
б)
Рис. 1. Хворий Г. на гепатоцелюлярний рак: а — компьютерный скан: при ГЦР печінки візуалізується мозаїчна структура
пухлини з осередками некрозу, крововиливів, склерозу, злиття декількох пухлинних вузелків; б — мікрофотографія:
ГЦР у вигляді атипових поліморфних клітин із перевагою ядра над цитоплазмою. У стромі пухлини — лімфоцити.
Фарбування гематоксилином та еозином. × 100
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розу, нагадуючі містовидні зміни або змінені
синусоїди.
Холангіокарцинома звичайно виникає на
фоні фіброзно- або диспластично- змінених
тканин та розвивається з епітелію жовчних
проток. Якщо пухлина високо диференційована, її важко відрізнити від реактивно-зміненого епітелію. Макроскопічно розрізняють
масивний, інфільтруючий навколо протоки та
внутрішньо в протоці холангіогенний рак,
за характером зросту – інфільтративний, поліповидний, екзофітний та змішаний. Якщо
результат морфологічного дослідження відповідає аденокарциномі жовчного походження,
то діагноз холангіокарциноми вважається підтвердженим.
На нативних зображеннях КТ вузлова холангіокарцинома мала гомогенно знижену
щільність. Для неї характерне неоднорідне та
незначне контрастне підсилення на периферії
пухлини і це підсилення поступово збільшуєтьсяся у центральному напрямку. При цьому
швидкість підсилення залежить від переваги
центрального фіброзу. У деяких випадках видно ретракцію капсули. Дистальніше пухлини
жовчні протоки поширені (рис. 2, а). Звуження
воротної вени при холангиокарциномі зрідка
призводить до пухлинного тромбозу, на відміну від ГЦР. Долькова або сегментарна атрофія
печінки частіше поєднується з інвазією судин.
При холангіокарциномі навколодуктальна
інфільтрація має вигляд локального потовщення навколодуктальної паренхими із звуженням або поширенням ураженної протоки.
Для внутрішньо протокової холангіокарциноми характерне поширення проток із або без
візуалізації пухлини. Утворення у вигляді поліпу у отворі протоки має знижену щільність

на нативних зображеннях, а при внутрішньовенному підсиленні характерне активне накопичення контрастного препарату. При прорастанні пухлини у судини ускладнюється
кровоток у долі печінки, що призводить до її
атрофії. За допомогою КТ визначається ступінь ураження лімфатичних вузлів, можливі метастази у віддалені органи, проростання
у сусідні структури.
Гістологічне дослідження холангіокарциноми в 3 випадках дало результат помірно диференційована аденокарцинома (рис. 2, б),
в 1 випадку виявлено плоскоклітинний рак.
Варіації можуть бути від анапластичних до добре диференційованих.
Використання МЗКТ при метастазах у печінку, особливо із контрастуванням, дозволяє
з більшою точністю, ніж УЗД, виявляти пухлини. Точність методу підвищена при новоутвореннях більше 1 см в діаметрі та знижена
при пухлинах менше 1 см.
Метастази на комп’ютерних томограмах,
особливо при контрастуванні, візуалізувались
як осередки низької щільності, із неоднорідної
структурою та різними розмірами (рис. 3, а).
В 1 випадку утворення було оточено кільцем
високої щільності через вживання контрасту
здавленою паренхімою печінки.
Иноді метастази стають більш щільними через крововиливи та кальцифікації. При великих осередках некрозу в їх центральній частині
метастаз нагадує кісту. В 1 випадку метастази
у печінку вміщали мало судин, цим відрізнялись від гіперваскуляризованих осередків
ГЦР, аденом та локальної вузлової гіперплазії.
Гістологічне дослідження видаленого метастазу печінки (або після біопсії) проводять
з метою визначення наявності злоякісних

			
а			
б
Рис������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
. 2. Хворий�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
А. із
���������������������������������������������������������������������������������������������������
холангіокарциномою печінки: а — комп������������������������������������������������������������
’�����������������������������������������������������������
ютерний����������������������������������������������������
скан�����������������������������������������������
���������������������������������������������������
: в печінці візуалізуються декілька вузлів різних розмірів, неоднорідних, із гомогенно зниженою щільністю та поширенням жовчних проток дистальніше пухлини;
б — мікрофотографія: помірно диференційована з склерозом строми аденокарцинома з добре виглядаючими залізистими
та протоковими структурами, устлані кубічним та низьким циліндричним епітелієм. Має місце тканинний та клітинний
атипізм. Фарбування гематоксилином та еозином. × 100
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а)
б)
Рис. 3. Хворий С. із метастазами раку прямої кишки у печінку: а) комп’ютерний скан: в печінці візуалізуються декілька
утворень із неоднорідною структурою, низькою щільністю та різними розмірами; б) мікрофотографія: картина метастазу
раку прямої кишки у печінку. Аденокарцинома із виразним клітинним атипізмом (превага ядра над цитоплазмою,
гіперхромність ядер). × 100

клітин та первинності новоутворення (рис. 3, б).
У клініці спостерігали 2 випадки метастазування раку прямої кишки у печінку. Відмічено
наявність високо- та низько- диференційованих аденокарцином тубулярно-папілярної
структури. Високодиференційовані пухлини
мали залізи коловидної форми, невеликих розмірів, які були устлані одношаровим кубічним
або циліндричним епітелієм з гомогенною цитоплазмою. Низькодиференційована пухлина
характеризувалась наявністю паренхіми із залізами середніх розмірів, продовгуватої фор-

ми, з вузькими щілинними отворами, які були
устлані 1 – 3 шарами клітин епітелію коловидної форми.
Висновки
Таким чином, проведення зіставлення дозволили уточнити комп’ютерно-томографічну
семіотику при злоякісних ОУП у зв’язку з морфологічним субстратом та довели, що мультизрізова комп’ютерна томографія забезпечує
неінвазивну високоінформативну візуалізацію
ОУП та стану навколишніх осередків печінки.
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КТ-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
ОЧАГОВЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕЧЕНИ
И. В. Василенко,
В. В. Хацко, А. Д. Шаталов,
Е. М. Соловйова,
В. М. Фоминов,
И. Ф. Полулях-Чорновол

CT-MORFOLOGIC
COMPARISONS
MALIGNANT FOCAL
FORMATIONS OF THE
LIVER

Реферат. В статье предложены результаты сопоставления
данных мультисрезовой компьютерной томографии и морфологического исследования операционного материала при
головных злокачественных очаговых образованиях печени.
Приведенные характерные компьютерно-томографические
критерии, соответствующие разнообразным гистологическим
изменениям.
Ключевые слова: мультисрезовая компьютерная томография,
морфологическое исследование, злокачественные очаговые
образования печени.

Summary. The article presents the results of a comparison of the
data of multislice computed tomography and morphological study
of operational material in the main malignant focal formations
of the liver. The characteristic computed tomographic criteria
corresponding to various histological changes are given.
Key words: multislice computed tomography, morphological study,
malignant focal formations of the liver.

I. V. Vasilenko, V. V. Khatsko,
A. D. Shatalov,
E. M. Solovyova,
V. M. Fominov,
I. F. Polulyakh-Chоrnovol

218

ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 1(94) 2019

NOTES OF MEDICAL PRACTITIONER

В. Н. Лыхман,
Д. А. Мирошниченко,
С. В. Ткач, А. А. Меркулов,
И. В. Волченко,
А. В. Меркулова
ДУ «Інститут загальної
та невідкладної хірургії
ім. В. Т. Зайцева НАМНУ»,
м. Харків

АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ТОНКОКИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ
Резюме. В статье представлен опыт комплексного лечения
больных с различными типами тонкокишечных свищей. Подход который включал этапное лечение больных с данной патологией позволил значительно улучшить результаты лечения
пациентов с кишечными свищами по сравнению с данными
различных авторов на 12 %.
Ключевые слова: тонкокишечный свищ, комплексный подход,
консервативное лечение, хирургическая коррекция.

©© Колектив авторів

Введение
Возникновение кишечного свища после
операций на органах брюшной полости является тяжелым осложнением, представляющим
реальную угрозу для жизни больного. Правильное тактическое решение при определении действий, направленных на устранение
данного осложнения во многом определяет
успех лечения [3].Среди всех дефектов кишечной стенки свищи тонкой кишки встречаются
в 42 % [4, 6]. В числе несформировавшихся
свищей их часть еще больше, достигая 75-78 %
[9]. Это объясняется тем фактом, что свищи
тонкой кишки в значительной мере вносят
нарушения в систему гомеостаза и, при недостаточной или несвоевременной коррекции
последнего, могут приводить к летальному
исходу еще на стадии несформировавшегося
свища. Это требует в свою очередь срочных
мер по их «ликвидации» [2, 9]. В последние
годы наблюдается увеличение количества послеоперационных осложнений, в том числе
тонкокишечных свищей. Это обусловлено как
социальными проблемами (экономическими, экологическими, низким уровнем жизни
больных, отсутствием социальной информированности и, как следствие, поздняя обращаемость пациентов), так и частыми случаями
послеоперационных осложнений и несовершенством проблемы профилактики послеоперационных свищей [6]. Особые сложности при
лечении больных со свищами тонкой кишки возникают в случае несформировавшегося
кишечного дефекта [1]. По мнению данных
авторов, эта патология является одной из наиболее сложных и обусловлена высоким риском
развития неблагоприятных осложнений, и летальных исходов [1, 4, 9]. Следует учитывать,
что лечение данной группы больных не может
осуществляться специалистами одного отделения. Необходимо совместное участие хирурга [5]���������������������������������
Каждый больной нуждается в индивидуальном решении возникшей проблемы,
однако существуют общие принципы тактики
KHARKIV SURGICAL SCHOOL

№ 1(94) 2019

лечения, которые могут быть рекомендованы к
применению [1, 7, 8].
Материал и методы исследовагий
За период 2014—2019 гг. в ГУ ИОНХ
им. В. Т. Зайцева НАМН Украины оперирован
61 больной с кишечными свищами. Из хирургических стационаров различных областей
Украины и Харьковской области были направлены 45 больных. После экстренных операций
по поводу спаечной кишечной непроходимости или перитонита кишечные свищи возникли у 29 (47,5 %) больных. Причиной появления
свищей было механическое повреждение кишечной стенки во время разделения спаечных
сращений в 7 (11,5 %) наблюдениях и несостоятельность швов анастомозов в 7 (11,5 %)
наблюдениях. После плановых операций свищи образовались у 10 больных, в том числе
у 7 (11,5 %) вследствие разделения спаечных
сращений, у (6,6 %) — вследствие несостоятельности швов анастомоза.
Послеоперационная многокамерная грыжа
больших размеров�������������������������
стала
������������������������
причиной возникновения кишечных свищей у 6 (13,1 %) больных.
Так из анамнеза, данное осложнение было вызвано ранее перенесенным ущемлением тонкой кишки в одной из камер грыжи.
Характеристика
несформировавшихся
(n=22) и сформировавшихся свищей (n=39)
представлено в таблицах 1, 2.
Таблица 1.
Свищи:

Число больных (n)

Полные:
- высокие (тощекишечные)
- низкие (подвздошнокишечные)

12
8

Неполные низкие

2

Открывающиеся:
- в брюшную полость
- в рану

12
10

Осложнения:
- перитонит
- флегмона передней брюшной стенки
- дерматит
- сепсис

5
8
5
6
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Таблица 2.
Свищи
Полные:
- высокие
- низкие
- множественные
Неполные:
- высокие
- низкие
- множественные
Осложнения:
- дерматит
- истощение

Число больных (n)
10
9
7
4
6
3
12
16

Резекция кишки различной протяженности
ранее была выполнена в 48 (78,7 %) наблюдениях. При этом длина оставшейся тонкой
кишки, включая сегмент со свищом, у этих
больных составляла от 110 до 340 см. При
поступлении больных объем дебет кишечного содержимого по свищу составлял от 50 до
7000 мл, но у 53 (86,9 %) больных — около
900 мл в сутки ( что мы считали абсолютным показанием к хирургическому лечению,
включая истощение). Соматическое состояние
больных оценевали по физикальному статусу
ASA: у 42 (68,9 %) оно классифицировано как
ASA III, у 14 (23 %) – как ASA IV. На этапах
предоперационного обследования выполняли
рентгенологическое исследование, включавшее энтероскопию и энтерографию с водорастворимым рентгеноконтрастным веществом
(Триомбраст, Везипак), реже – с бария сульфатом. Контрастирование кишки в оральном
и аборальном направлениях осуществляли через катетеры Фоллея с раздутыми манжетками. Чрескатетерная рентгеноэнтероскопия у
26 (42,6 %) больных была дополнена исследованием пассажа выпитого раствора бария сульфата, у 10 (16,4 %) — ирригоскопией. При исследовании оценивали длину тощей кишки от
дуоденоеюнального перехода до свища, а также
протяженность отводящей кишки от свища до
илеоцекального отдела. Кроме того, изучали
пассаж контрастного вещества по отводящей
от свища части тонкой кишки для исключения неустраненной непроходимости кишечника. Целенаправленно оценивали возможность
наличия внутренних патологических соустий
тонкой кишки с другими полыми органами.
Консервативное лечение было направлено
на подготовку больного к операции, являлось
полное парентеральное питание с коррекцией
водноэлектролитного баланса и белкового обмена. За счет полного исключения перорального приема пищи и жидкостей объем потерь
кишечного содержимого сокращался в среднем до 372,2±251,7 мл в сутки. Антибактериальную терапию проводилась в случае инфекционных осложнений. Так как у всех больных
имела место поливалентная устойчивость к
большинству антибиотиков, лечение прово220

дили с учетом чувствительности микрофлоры
к антибактериальным препаратам. Местное
лечение являлось обязательным компонентом подготовки к операции. При несформированных кишечных свищах применяли активную аспирацию кишечного содержимого
в комбинации с мерами, направленными на
защиту кожи. Для аспирации применяли неприсасывающиеся дренажи. Для защиты кожи от агрессивного воздействия кишечного
содержимого в комбинации с дренированием использовали антимикробные разрезаемые
пленки, мази на основе оксида цинка, ионов
серебра.
Результаты исследований и их обсуждение
Радикальное одномоментное хирургическое
лечение проведено 58 (95,1 %) больным, двухэтапное хирургическое лечение — 3 (4,9 %) больным. При лечении 2 (3,3 %) больных с сформированными высокими полными свищами,
открывавшимися в брюшную полость с распространенным перитонитом была выполнена
экстренная операция. Срок предоперационной
подготовки был минимальным, но достаточным для стабилизации гемодинамики, коррекции волемических и электролитных потерь.
В одном наблюдении произведены экономная
резекция тонкой кишки, наложение еюнотрансверзоанастомоза, в другом резецирована
кишка со свищом и выполнена еюноилеостомия. При наличии несформировавшихся свищей с ограниченным перитонитом у 2 (3,3 %)
больных операции предшествовала предоперационная подготовка, обеспечившая стойкую
стабилизацию их состояния, затем выполнено
«отключение» кишки, несущей свищ, и анастомозирование с нижележащим отделом кишечника. При несформировавшихся низких свищах, открывавшихся в гранулирующую рану,
оперированы 4 (6,6 %) больных. Илеостомия
на уровне свища выполнена 2 (3,3 %) больным.
Неудачными попытки хирургического лечения
оказались у 2 (3,3 %) больных. Результаты лечения больных с несформировавшимися свищами отражены в табл. 3.
Результаты хирургического лечения больных с несформировавшимися кишечными
свищами (n=22)
Таблица 3
Свищи
Высокие (n=14) :
- с распространенным перитонитом
- с ограниченным
перитонитом
Низкие
Неполные низкие

Операция
Резекция кишки с анастомозированием (10)

Осложнение
Нагноение
раны (4)

Резекция тонкой кишки
(4) Резекция тощей
кишки + гепатикоеюностомия (1)
Илеостомия (9)
Резекция тонкой кишки
(6)

Нагноение
раны (3)
Нет
Нет
Кишечный свищ
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Продолжительность операций колебалась
от 2 до 3 ч. Объем кровопотери в среднем составил 303,2±222,8 мл. Летальных исходов не
было. При хирургическом лечении 19 больных
с единичными сформировавшимися тонкокишечными свищами. удалось выделить и резецировать петлю кишки со свищом и сформировать различные межкишечные анастомозы,
при этом полного выделения кишечных петель
из спаечных сращений — тотального висцеролиза не проводили. В одном наблюдении
мобилизовать кишку, несущую свищ, не удалось, было выполнено обходное анастомозирование, обеспечивающее «отключение» свища. Множественные тонкокишечные свищи,
имевшиеся у 7 (11,5 %) больных, явились наиболее сложными для устранения. Наибольшие затруднения возникали при разделении
межкишечных спаечных сращений. В 5 (8,2 %)
наблюдениях кишечные конгломераты, несущие свищи, были резецированы и наложены
межкишечные анастомозы, при этом выполнен полный висцеролиз. В 2 (3,3 %) наблюдениях выполнены двухэтапные операции:
первым этапом формировали обходной анастомоз, обеспечивающий «отключение» свищей, вторым этапом производили резекцию
пораженного участка кишечника и пластику
брюшной стенки.
Результаты лечения несформированных
тонкокишечных свищей представлено в таблице 4.
Таблица 4
Свищи

Операция
Осложнение
Резекция сегмента кишки, Внутрибрюшное
несущего свищ (27);
кровотечение (3)
Единичные
Частичная несостоятель(n=29)
ность анастомоза (1);
Нагноение раны
Еюноцекостомия с «от(4)
ключением» свища (1)
Резекция сегмента
Частичная несокишки, несущего свищи,
стоятельность
с анастомозированием
анастомоза (1)
Множественные
(8); Еюноилеостомия, «от- Нагноение раны
(n=10)
ключение» конгломерата
(3)
кишечника, несущего
свищи (2)

В большинстве наблюдений кишечные свищи возникали после экстренных операций,
выполненных по поводу острой спаечной кишечной непроходимости или перитонита. Не-
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посредственной причиной их возникновения
явилось механическое повреждение кишечной
стенки при разделении спаечных сращений.
При предшествующем лечении этих больных
часто предпринимались попытки ушивания
дефектов кишечной стенки в гнойной или гранулирующей ране. Это всегда усугубляло ситуацию, поскольку приводило к увеличению
размера дефекта и объема потери содержимого вплоть до образования полного кишечного
свища. Одной из причин возникновения кишечных свищей являлась перфорация острых
язв тонкой кишки у больных, оперированных
по поводу распространенного гнойного перитонита. Это осложнение характерно для пациентов с тяжелым сепсисом, полиорганной недостаточностью, одним из компонентов которой являлась кишечная недостаточность. Для
такой ситуации было характерно возникновение множественных перфораций в различных
отделах тонкой кишки с интервалом 1–3 сут,
что приводило к летальным исходам или образованию множественных кишечных свищей.
Выводы
Таким образом, существенное значение имеет интраоперационная профилактика кишечных свищей: достаточный доступ, бережное
отношение к петлям кишечника при лапаротомии, назоеюнальная интубация, адекватная
санация и дренирование брюшной полости у
больных с перитонитом.
При формировании свищей лечение должно
быть комплексным и основываться на компенсации нарушенных обменных процессов,
санации раны, парентеральном питании, восполнении потерь по свищу и в ряде случаев, на
хирургическом лечениии.
Методом выбора является консервативное
лечение. Хирургическое лечение возможно после интенсивной терапии и компенсации водно — электролитных и белковых потерь. Операция выполняется в случаях неэффективных
консервативных мероприятий и направлена на
«выключение» кишки несущей свищ из пассажа кишечного содержимого. Соблюдение этих
принципов позволило у 12 % больных добиться полного выздоровления.

221

ЗАПИСКИ ПРАКТИЧНОГО ЛІКАРЯ
ЛИТЕРАТУРА
1.	 Белоконев В.И. Диагностика и лечение свищей желудочно-кишечного тракта / В.И. Белоконев, Е.П. Измайлов // Самар. гос. мед. ун-т. – Самара: Перспектива, 2015. – 238 с.
2.	 Зовнішні
нориці
дванадцятипалої
кишки:
класифікація, діагностика та лікування / В .Ф. Саенко, В.В. Кучерук, А.С. Лаврик та ін. // Харківська
хірургічна школа. – 2006. – № 1. – C. 77 – 80.
3.	 Кригер А.Г. Хирургическое лечение больных с тонкокишечными свищами. / А.Г. Кригер, В.А. Кубышкин,
С.В. Берелавичус, Д.С. Горин, А.Р. Калдаров и др. //
Хирургия. – 2015. – Т.12. – С. 86 – 95.
4.	 Логачев В.К. Усовершенствование тактики и техники
обтурации несформировавшихся наружных кишечных свищей / В.К. Логачев, Р.Р. Османов // Харківська
хірургічна школа. – 2004. – № 3. – C. 18 – 22.

АСПЕКТИ
КОМПЛЕКСНОГО
ЛІКУВАННЯ
ТОНКОКИШКОВИХ
НОРИЦЬ
В. М. Лихман,
Д. О. Мирошниченко,
С. В. Ткач, А. О. Меркулов,
І. В. Волченко,
О. В. Меркулова

ASPECTS OF COMPLEX
TREATMENT OF ENTERIC
FISTULA
V. N. Lykhman,
D. A. Myroshnychenko,
S. V. Tkach, A. A. Merkulov,
I. V. Volchenko,
A. V. Merkulova

222

5.	 Хубутия М.Ш. Профилактика и лечение наружных
кишечных свищей / М.Ш. Хубутия, А.В. Жиганов,
Г.В. Пахомова, М.Л. Рогаль, П.А. Ярцев // Вестник
хирургической гастроэнтерологии. – 2015.- №3,
– С. 17 – 22.
6.	 Шапринський В. О. Зовнішні кишкові нориці /
В. О. Шапринский. – Вінниця: ДІЛО, 2004. – 162 с.
7.	 Brenner M. Risk factors for recurrence after repair of enterocutaneous fistula. / Brenner M., Clayton JL, Tillou A
et al.// Arch Surg. - 2016. – Vol. 6, №144. – Р. 500 – 505.
8.	 Haffejee AA. Surgical management of high output enterocutaneous fistulae: a 24-year experience./ Haffejee AA.
Curr Opin Clin Nutr Metab Care. – 2014. – Vol.7. –
P. 309 – 316.
9.	 Meier R. Treatment of acute nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage / R. Meier, A. Wettstein // Digestion.
– 2017. – Vol. 60, Suppl. – P. 47 – 52.

Резюме. У статті представлений досвід комплексного лікування хворих з різними типами тонкокишечних нориць.
Тактика яка включала етапне лікування хворих з даною патологією дозволила значно поліпшити результати лікування пацієнтів з кишковими норицями в порівнянні з даними різних
авторів на 12 %.
Ключові слова: тонкокишкова нориця, комплексна тактика,
консервативне лікування, хірургічна корекція.

Summary. The article presents the experience of complex treatment of patients with various types of enteric fistulas. The approach
that included the staged treatment of patients with this pathology significantly improved the results of treatment of patients with intestinal
fistulas compared to the data of various authors by 12 %.
Key words: enteric fistula, integrated approach, conservative treatment, surgical correction
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СИНДРОМ МЕЛЛОРІ – ВАЙССА: ЕТІОЛОГІЧНІ
І ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА
ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ
Резюме. Синдром Меллорі – Вайсса залишається актуальною проблемою в структурі шлунково-кишкових кровотеч.
Хоч абсолютна більшість хворих з цим захворюванням лікуються консервативними методами, летальність залишається
високою – 1,8-8,6 % [2, 4]. Таким чином, проблема лікування
хворих з синдромом Меллорі – Вайсса, далека від оптимального вирішення, і потреба в нових підходах до лікування залишається актуальною. Проведене дослідження виділяє окремі
аспекти етіології та патогенезу з огляду на супутню патологію,
визначенні окремі фактори, що мають вплив на перебіг захворювання. Встановлені фактори ризику рецидиву кровотечі, на
основі яких розроблена математична модель прогнозування
рецидиву кровотечі. Запропонований підхід до лікування на
основі отриманих даних дослідження.
Ключові слова: синдром Меллорі – Вайсса, кровотеча, лікування, рецидив кровотечі.

Вступ
Одними з найважчих патологій в структурі
захворюваності на сьогоднішній день залишаються шлунково-кишкові кровотечі. Незалежно від джерела, шлунково - кишкова кровотеча становить велику небезпеку для здоров’я
та життя пацієнта. Синдром Меллорі – Вайсса посідає вагоме місце (5 – 15%) с структурі
кровотеч з верхніх відділів ШКТ. Особливої
значимості проблемі додає той факт, що переважна більшість хворих на СМВ (72,3 – 89,7%)
є особами працездатного віку, що є соціальноекономічною проблемою [1, 3].
Сучасні технології дають можливість впливу
на джерело кровотечі, що змінює підходи до
лікувальної тактики таких пацієнтів. Від моменту появи перших згадок у літературі багато
науковців досліджували синдром Меллорі –
Вайсса. Але дотепер немає чіткої відповіді на
питання причин виникнення хвороби, методів її профілактики. Відповідно немає етіопатогенетичного лікування.
Мета досліджень
Встановлення етіології та патогенезу виникнення СМВ дозволить покращити діагностичну та лікувальну тактику хворих на СМВ, що і
було метою та завданням нашого дослідження.
Матеріали та методи досліджень
Робота складалась з двох частин: експериментальної та клінічної.
Експериментальна виконана на 27 щурах,
у яких за допомогою змішаного печінкового
блоку був змодельований хронічний гепатит,
що супроводжується портальною гіпертензією. Змішаний блок полягав у використанні до
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печінкової моделі шляхом неповної перев’язки
портальної вени та внутрішньо печінкової моделі шляхом інтоксикації CCL4. Тварин виводили з експерименту через 4, 6 та 8 тижнів.
Гістологічно досліджувались печінка, стравохід, шлунок.
Клінічна частина дослідження основана на
аналізі результатів лікування 253 хворих на
СМВ. Критерієм вибору було наявність СМВ,
критерієм виключення наявність шлунковокишкової кровотечі з іншого джерела. 182 з
них склали ретроспективну групу (І група). ІІ
групу склали 41 хворий, що перебували на обстежені та лікуванні в хірургічному відділенні
№1 Хмельницької міської лікарні у період з
2013 по 2015 роки. Пацієнти даної групи були
поглиблено обстеженні. Хворим одразу після
госпіталізації в першу добу до стандартної інфузійної, гемостатичної, антисекреторної терапії призначалась п/ш болюсна ін’єкція октреотиду 0,05 мг. Для пролонгації ефекту виконувалась в/в крапельна інфузія розчиненого
у стерильному 0,9 % розчині натрію хлориду
0,05 мг октреотиду на протязі 2 год. З метою
покращення функціонального стану печінки
– гепатопротектор Есслівер форте 10 мл в/в
струйно 1 раз на добу. З метою підвищення
тонусу кардіального сфінктера та профілактики підвищення внутрішньошлункового тиску
вводили метоклопрамід 10 мг в/м 3 рази на
добу. Ендоскопічна гемостатична терапія не
проводилась.
ІІІ групу склали 30 хворих, що перебували
на обстеженні та лікування в хірургічному відділенні Вінницької обласної клінічної лікарні
ім. М.І. Пирогова у період з 2016 по 2018 роки.
Ця група хворих відрізнялась лише тим, що
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додатковим критерієм включення було використання ендоскопічної гемостатичної терапії
в лікувально – діагностичному алгоритмі.
Результати та обговорення. За результатами
експерименту уже через 4 тижні про ефективність моделі свідчили характерні зміни
печінки в порівнянні з інтактними щурами:
повнокрів’я, десквамація ендотеліоцитів в
міжчасточкових артеріях і венах, розширення
просвітів центральних вен і синусоїдів, порушення кровоплину з формуванням морфологічної картини венозного застою. Водночас
у мікропрепаратах стравоходу на деяких ділянках відзначали розпад всіх шарів епітелію
з оголенням власної пластинки слизової оболонки – глибокі ерозії. По всій площині зрізів
відзначали велику кількість розширених вен
та венул. При цьому в препаратах кардіального відділу шлунка великі вени візуалізувались
в підслизовій оболонці. Зі збільшенням терміну експерименту відмічались більш вираженні гістологічні зміни, зокрема у відповідь
на підвищення портального венозного тиску
в ділянках стравохідно-шлункового переходу відбулось виражене новоутворення судин
– «палісадної структури». Такі новоутворенні
вени не мали повноцінної стінки, яка значно
потоншена, атрофована, більш схильна до розриву. Також в дистальній частині стравоходу
відмічались вираженні ознаки езофагіту, що
супроводжувались розповсюдженним розпадом клітин поверхневих шарів епітелію. В кардіальному відділі шлунку відзначалась атрофія поверхневого епітелію, дистрофія епітелію
залоз, ерозії та виразки епітелію, а також морфологічні ознаки розповсюдженого помірно
і вираженого хронічного гастриту (рис. 1).

Таким чином виявленні морфологічні зміни езофагокардіальної ділянки в умовах портальної гіпертензії слугують тим додатковим субстратом для виникнення синдрому
Меллорі – Вайсса.
Нами було досліджено аутопсійний морфологічний матеріал стравохідно - шлункового
переходу та печінки 3 хворих І групи та матеріал інтраопераційної біопсії кардіального відділу шлунку хворого ІІ групи.
Виявленні морфологічні зміни були тотожними з отриманими в результаті експериментального дослідження. В абдомінальному відділі стравоходу виявлені зміни венозної
архітектоніки, ерозійно – виразкові ураження багатошарового плоского епітелію, ознаки езофагіту. Морфологічні зміни кардіального відділу шлунку проявлялись значним
повнокрів’ям, розширеними просвітами судин
обмінної ланки та водночас дегенеративними
змінами їх стінок (Мал. 2). В печінці мали місце деструктивні та дистрофічні зміни в гепатоцитах, некроз та гістіолімфоцитарна інфільтрація, проліферація фібробластів та фіброз
інтерстицію, що являлось ознаками хронічного гепатиту.
За останні роки спостерігається тенденція
до збільшення захворюваності на СМВ. Чітко визначеної сезонності захворюваності СМВ
ми не виявили, хоча спостерігається її збільшення зимою та весною та зменшення влітку та восени, з найнижчими показниками у
серпні-вересні. У більшості хворих переважав
легкий ступінь важкості крововтрати - 64,13
%. У 18,83 % хворих був середній ступінь важкості крововтрати, у 13 % та 4,04 % важкий та
вкрай важкий відповідно. Провівши статис-
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Рис. 1. Просторова організація морфологічних структур стінки шлунку та стравоходу у щурів через 6 тижнів після
застосування змішаного блоку. 1 — слизова болонка; 2 – склероз підслизової основи; 3 Ч багатошаровий плоский
зроговілий епітелій слизової оболонки стравоходу; 4 — лейкоцитарна інфільтрація підслизової основи оболонки
шлунку; 5 — кардіальні залози слизової оболонки шлунку; 6 — вогнища некрозу та лейкоцитарної інфільтрації
в слизовій оболонці кардіального відділу шлунку. Об’єктив × 4 Окуляр × 10.
А. Забарвлення гематоксилін-еозином. В. Забарвлення за Ван Гізон
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Рис. 2. Фрагмент стінки абдомінального відділу стравоходу та кардіального відділу шлунка, печінки хворого Філатов
(аутопсія). А. 1 — багатошаровий плоский незроговілий епітелій стравоходу; 2 — повнокрівні венули в підслизовій основі
стравоходу; 3 – лейкоцитарна інфільтрація в підслизовій основі стравоходу; 4 — кардіальні залози шлунка; 5 – лейкоцитарна інфільтрація слизової оболонки шлунку. Об’єктив × 10. Окуляр × 10. Забарвлення гематоксилін еозин.
Б. 1 — склерозовані портальні тракти; 2 — склероз стінок міжчасточкових вен; 3 — склероз стінок міжчасточкових
жовчних проток; 4 — несправжні печінкові часточки; 5 — лейкоцитарна інфільтрація портальних трактів. Об’єктив × 10
Окуляр × 10. Забарвлення за Ван Гізон

тичний аналіз ми знайшли достовірну залежність кількості ліжко/днів від ступеню важкості крововтрати. Важкий та вкрай важкий
ступінь крововтрати збільшує термін перебування хворих СМВ на лікуванні в хірургічному стаціонарі (p<0,05).
У пацієнтів ІІ групи хронічний гепатит виявлено у 46,34 %. ГСОД, або недостатність
кардії у 56,1 %, виразкову хворобу у 9,76 %,
запальні захворювання стравоходу, шлунку,
ДПК у 46,34 % хворих. Ми дослідили зв’язок
ступеня важкості крововтрати з наявними фоновими захворюваннями. Серед дослідженої
супутньої патології вплив на важкість крововтрати мали наявність ГСОД, ВХШ/ВХДПК,
хронічний гепатит та їх поєднання. Проаналізувавши зв’язок ступеня крововтрати та наявності фонових захворювань встановили зсув до
більшої крововтрати при наявності додатково
іншої патології ШКТ. При поєднані у хворих
таких захворювань, як хронічний гепатит та
ГСОД зсув до більш важкого ступеня крововтрати статистично достовірний (р<0,05). Таке
поєднання супутньої патології безумовно є високим фактором ризику важкої крововтрати.
При поступленні в лікарню всім хворим
проводилась ЕГДС з метою виявлення джерела кровотечі, ступеня активності кровотечі, локалізації, розмірів та кількості розривів. Проаналізувавши взаємозв’язок довжини,
кількості, розмірів та локалізації розривів з
важкістю крововтрати ми не знайшли статистично достовірної закономірності.
При ендоскопічній оцінці ступеня активності кровотечі ми використовували модифіковану для СМВ шкалу по Forrest [2]. Активна
кровотеча спостерігалась у 1,08 % хворих - F
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Ia та у –19,35 % хворих - F Ib. Зупинена кровотеча зустрічалась у 4,84 % хворих - F IIa, F IIb
- у 34,95 %, F IIc - у 25,81 %. Відсутність ознак
кровотечі F III - у 13,98 % хворих. Важчий ступінь крововтрати спостерігається у пацієнтів з
ступенем активності кровотечі при поступленні F І та F III.
Виявлено, що ступінь активності кровотечі
при поступленні F I достовірно збільшує важкість крововтрати (р<0,05). Закономірною є
й залежність терміну перебування пацієнта в
хірургічному стаціонарі від ступеня активності кровотечі в момент поступлення. Так більшість хворих з активною кровотечею F I –39,47
% перебували на лікуванні 7 та більше днів,
хворі з нестабільним гемостазом F II в більшості своїй – 50 % перебували від 4 до 6 днів.
В той час, основна частина, 46,15 %, хворих з
відсутністю ознак кровотечі F III – лікувались
до 3 днів.
На основі отриманих даних І та ІІ груп нами виділено фактори, які б могли мати достовірний вплив на виникнення рецидиву кровотечі. Ці фактори прийнятті як гіпотези,
кожну з яких ми протестували за допомогою
статистичної моделі, яка описує зв’язок ризику
РК з обраними нами факторами. В результаті
тестування гіпотез встановлено, які з них достовірно (р<0,05) мають вплив на виникнення
РК: вік, активність кровотечі, локалізація розривів, ступінь крововтрати, кількість розривів, факт зловживання алкоголю напередодні,
наявність супутньо ВХШ, ВХДПК, хронічний
гепатит, група крові. При цьому ступінь впливу їх на вірогідність виникнення РК різна, що
дозволило нам створити математичну модель
прогнозу вірогідності РК у хворих на СМВ:
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,
де r — прогнозована вірогідність РК; exp —
експонента; regpred — регресійний предиктор виду; regpred = 0,0597*(вік) – 0,658*(ступінь активності кровотечі {FIа,FIb}=0, {FIIa,
FIIb}=1, FIIc=2, FIII=3) – 1,018*(локалізація
розриву в кардіальному відділі шлунку) +
1,926*(2 і більше розривів=1; відсутні, одиночний =0) + 0,728*(зловживання алкоголю напередодні=1) – 5,617*(легкий ступінь крововтрати) – 2,376*(середній ступінь крововтрати) +
1,977*(наявність ВХШ / ВХДП) – 0,887*( група
крові 0(І); група крові {А(ІІ),В(ІІІ),АВ(ІV)}=1).
Розроблена математична модель дає можливість спрогнозувати вірогідність виникнення
РК у хворих на СМВ з високою прогностичною
валідністю.
Переважну більшість пацієнтів ІІІ групи
складали чоловіки – 86,67 %, працездатного
населення –83,33 %, з середнім віком 46,1 роки. Показами до ендоскопічної гемостатичної
терапії була активна кровотеча Forest I, або
нестабільний гемостаз – Forrest II. З метою забезпечення гемостазу використовувались методи аргоно-плазмової коагуляції, ін’єкційної
терапії, кліпування. При виникненні рецидиву кровотечі виконувалась аргоно-плазмова
коагуляція.
В ІІІ групі хворих, незважаючи на використання ендоскопічного гемостазу з метою профілактики рецидивів кровотечі, їх кількість
була порівняно висока – 6,67 % (2). Проте
використання повторного ендоскопічного гемостазу в разі рецидиву кровотечі в цій групі
хворих дало можливість уникнути оперативного втручання. Також у хворих проспективних груп (ІІ та ІІІ група) не було летальних випадків, в І групі летальність склала 1,83 %. Пацієнти ІІІ групи потребували меншої кількості
трансфузій еритроцитарної маси – 0,4 гемокона на 1 пацієнта, в порівняні з І та ІІ групами
– 0,45 та 0,41 гемоконів відповідно. Також пацієнтам ІІІ групи виконано трансфузію меншої
кількості гемоконів свіжозамороженої плазми
крові, з розрахунку на 1 пацієнта – 0,33 гемокона. Хворим І та ІІ груп – 0,4 та 0,37 гемоконів
відповідно. Середній ліжко - день перебування
в хірургічному стаціонарі хворих першої групи
склав 5,43 дні, другої та третьої групи достовірно менше – 4,61 та 4,4 відповідно (р<0,05).
Лікувально – діагностичний алгоритм хворих на СМВ повинен включати поглиблену
діагностику направлену на виявлення супутньої патології ШКТ, математичне моделювання ризику рецидиву кровотечі та ендоскопічну
гемостатичну терапію при виникненні рецидиву (рис. 3).
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Рис. 3. Алгоритм лікувально - діагностичної тактики
хворих на СМВ

Висновки
1. Встановлено фактори, що безпосередньо
створюють умови для виникнення розривів та
кровотечі з них у хворих на СМВ: грижа стравохідного отвору діафрагми та недостатність
кардії, хронічний гепатит, запальні захворювання езофагокардіальної ділянки. Наслідками цих фонових захворювань є перебудова
слизової оболонки на клітинному рівні, втрата своїх захисних можливостей до перерозтягнення, перебудова мікроциркуляції, тобто
створення передумов для розриву та кровотечі
при різкому підвищенні внутрішньо шлункового тиску.
2. Обґрунтувавши найбільш прогностичні критерії можливого виникнення рецидиву
кровотечі при синдромі Меллорі – Вайсса,
ми встановили, що достовірно (p <0,05) впливають на його виникнення такі фактори: вік,
факт зловживання алкоголем напередодні захворювання, 2 та більше розривів слизової, наявність супутньої патології, а саме виразкова
хвороба шлунку чи дванадцятипалої кишки,
хронічний гепатит, перша група крові. Розроблена прогностична математична модель визначення ризику рецидиву кровотечі є високоінформативною (90 %), високочутливою (90 %)
та високоспецифічною (84,9 %).
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4. Кількість, розміри та локалізація розривів не мають достовірного впливу на супінь важкості крововтрати. Гістологічні зміни езофагокардіальної ділянки характеризуються перебудовою судинної архітектоніки,
повнокрівними з розширеними просвітами
та деструктивно зміненими стінками венами, виразково-ерозійними змінами. Описані зміни слизової та підслизової оболонок
виникають як наслідок фонових захворю-

вань: хронічного гепатиту, грижі стравохідного отвору діафрагми, або недостатності
кардії.
5. Використання розробленої діагностично-лікувальної тактики, що включає консервативні та ендоскопічні методи лікування,
прогнозування ризику рецидиву кровотечі та
застосування розробленого лікувально-діагностичного алгоритму дозволяє покращити
результати лікування хворих на СМВ.
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Резюме. Синдром Мэллори – Вайсса остается актуальной
проблемой в структуре желудочно-кишечных кровотечений.
Хотя абсолютное большинство больных с этим заболеванием лечатся консервативными методами, летальность остается
высокой — 1,8-8,6 % [2, 4]. Таким образом, проблема лечения
больных с синдромом Мэллори – Вайсса, далека от оптимального решения, и потребность в новых подходах к лечению
остается актуальной. Проведенное исследование выделяет
отдельные аспекты этиологии и патогенеза учитывая сопутствующую патологию, определении отдельные факторы, влияющие на течение заболевания. Установлены факторы риска
рецидива кровотечения, на основе которых разработана математическая модель прогнозирования рецидива кровотечения.
Предложенный подход к лечению на основе полученных данных исследования.
Ключевые слова: синдром Мэллори – Вайсса, кровотечение,
лечение, рецидив кровотечения.

СИНДРОМ
МЭЛЛОРИ – ВАЙССA:
ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ
И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
И ОБОСНОВАНИЕ
ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ
А. И. Клюв,
В. А. Шапринський,
А. П. Король

MALLORY – WEISS
SYNDROME: ETIOLOGICAL
AND PATHOGENETIC
FEATURES AND
REASONING OF
TREATMENT TACTICS
A. I. Dzoba, V. O. Shaprinskiy,
A. P. Korol

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

3.	 Тимербулатов Ш. В. Этиопатиогенетические вопросы
синдрома Маллори-Вейсса / Ш. В. Тимербулатов, М.
В. Тимербулатов, Р.Б. Сагитов // Хирургия. Журнал
им. Н.И. Пирогова. – 2010 - № 10. – С. 42-45.
4.	 Чередников Е. Ф. Топографо-анатомические особенности пищеводно-желудочного перехода как факторы
риска развития разрывно-геморрагического синдрома (синдрома Меллори-Вейсса) / Е. Ф. Чередников,
Ю. В. Малеев, А. Р. Баткаев // Вісник морфології. 2010. - № 2. - С. 369-373.

Summary. Mellori – Weiss syndrome remains an actual problem
in the structure of gastrointestinal bleeding. Although the absolute
majority of patients with this disease are treated conservatively,
the mortality remains high - 1.8-8.6% [2, 4]. Thus, the problem of
treatment of patients with Mollory – Weiss syndrome is far from
the optimal solution, and the need for new approaches to treatment
remains relevant. The conducted research highlights some aspects of
etiology and pathogenesis in view of the concomitant pathology, the
identification of some factors that have an impact on the course of the
disease. Established risk factors for relapse of bleeding, on the basis of
which a mathematical model for predicting relapse of a bleeding has
been developed. The proposed approach to treatment based on the
findings of the study.
Key words: Mallory – Weiss syndrome, bleeding, relapse of bleeding,
treatment.
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ОСОБЛИВОСТІ БІОЦЕНОЗУ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК
НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
Резюме. За даними літератури ефективність лікування трофічних виразок на тлі цукрового діабету у значній кількості хворих закінчується ампутацією нижніх кінцівок. Цьому
сприяють головним чином гнійні ускладнення, а антибактеріальна терапія виявляється неефективною, що визначає актуальність теми. Під спостереженням було 57 хворих, у яких визначено рівень мікробної контамінації та чутливість збудників
до антибактеріальних препаратів. У превалюючої кількості
хворих розпочинати лікування трофічних виразок необхідно
із застосування фторхінолонів II–III поколінь.
Ключові слова: цукровий діабет, трофічна виразка, біоценоз.

Вступ
Цукровий діабет – хронічне захворювання,
яке розвивається внаслідок порушення вироблення достатньої кількості інсуліну та ефективного його використання. Захворювання
діагностується у разі виявлення підвищеного
рівня глюкози в крові [1]. В умовах сьогодення цукровий діабет є однією з найголовніших
медико-соціальних проблем. Збільшення захворюваності на цю недугу охоплює більшість
економічно розвинених країн і продовжує щорічно нарощуватись [2]. Згідно з даними Міжнародної діабетичної федерації до 2035 року
кількість хворих на цукровий діабет досягне
близько 592 мільйонів [3]. Однією з провідних
патологічних ланок, якими супроводжується
цукровий діабет, є порушення мікроциркуляції у різних органах і системах, у тому числі
і в периферійних тканинах, що веде до порушення трофіки і у значної кількості хворих –
до некрозу. Встановлено, що близько половина усіх високих ампутацій нижніх кінцівок
пов’язані з ускладненнями периферійної форми атеросклерозу на тлі цукрового діабету [4].
Ці ж автори підкреслюють, що у 80–90 % хворих, яким показана ампутація нижніх кінцівок, незважаючи на тривале лікування, передують хронічні виразкові дефекти.
Основними факторами, які ведуть до трофічних змін у м’яких тканинах нижніх кінцівок є ангіопатія та нейропатія, що супроводжується некрозом, на який нашаровується інфекційний агент. Поєднання наведених
чинників являє собою класичну етіологічну
тріаду гнійно – деструктивних ускладнень на
тлі цукрового діабету [5]. Порушення кровопостачання та іннервації нижніх кінцівок, а
також зниження фагоцитарної активності нейтрофілів при цукровому діабеті, призводить
до активації патогенної мікрофлори навіть
у випадках незначного пошкодження шкірних покривів [6]. Біоценоз зони некрозу та
травмованих ділянок частіше носить змішаний характер. Процеси регенерації тканин при
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синдромі діабетичної стопи мають особливий
характер. На нього впливають наявність полівалентного мікробного спектра збудників,
що стимулюють утворення біоплівок, які знижують ефективність лікування [7]. Підвищити
ефективність лікування та зменшити частоту
ампутацій нижніх кінцівок у хворих з наявним синдромом діабетичної стопи можуть допомогти удосконалення методів діагностики
порушень трофіки м’яких тканин нижніх кінцівок, гнійних ускладнень, диспансеризації та
методів лікування [8]. Основні принципи в
лікуванні трофічних виразок на тлі цукрового
діабету були сформульовані в «Міжнародному
договорі по діабетичній стопі» – це багатофакторній підхід, що включає в себе лікувальні
заходи: розвантаження стопи за допомогою
ортопедичних устілок, догляд за виразкою (вакуум-терапія), нормалізація вуглеводного обміну, профілактика та боротьба з інфекцією,
відновлення кровопостачання спрямовані на
прискорення загоєння гнійних ран та збереження кінцівки [9]. Разом з тим різноманітний
набір методів лікування свідчить за те, що
проблема далеко не розв’язана і досконалого
методу лікування не існує, особливо з огляду
на біоценоз трофічних виразок на тлі цукрового діабету, що й підтверджує актуальність
проблеми.
Мета досліджень
Вивчити особливості мікробної контамінації трофічних виразок нижніх кінцівок на тлі
цукрового діабету, що може бути підґрунтям
для більш ефективного лікування таких хворих.
Матеріали і методи досліджень
Нами проаналізовано історії хвороб 57 хворих, що знаходилися на стаціонарному лікуванні у відділенні судинної хірургії Сумської
обласної клінічної лікарні (СОКЛ) протягом
2017–2018 років. В усіх хворих мали місце трофічні виразки нижніх кінцівок на тлі цукроХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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вого діабету ІІ типу. Середня тривалість захворювання на цукровий діабет у наших хворих
склала 19 років. Осіб чоловічої статі поміж досліджених було 24 (42 %), жіночої – 33 (58 %).
Середній вік хворих склав 72 роки.
До 6 місяців 21 (37 %) хворий страждав на
трофічні виразки, 36 (63 %) хворих – більше
року, у середньому 21 місяць. Усі хворі до поступлення у відділення проводили амбулаторне лікування, яке не дало очікуваних результатів (загоєння виразки).
Бактеріальне дослідження виразкового дефекту з визначенням чутливості до антибіотиків проводили у день госпіталізації хворих.
З цією метою сухим тампоном забирали матеріал з поверхні виразки спочатку у її центрі, а
потім – на периферії. Диско – дифузним методом визначали чутливість до антибіотиків [10].
Статистична обробка результатів досліджень
виконувалась за допомогою комп’ютерних
програм Microsoft Excel 2010.
Результати досліджень та їх обговорення
Результати дослідження були отримані через
72 години після забору матеріалу. Була виявлена така мікрофлора: Staphylococcus aureus –
у 21 (37 %) хворих, Escherichia coli – у 16 (28 %).
Pseudomonas aeruginosa – у 9 (16 %), Klebsiella
pneumoniae – у 6 (10 %), Proteus vulgaris –
у 3 (5 %), Enterococcus species – у 2 (3 %).
Результати дослідження свідчать про полімікробну структуру діабетичних трофічних
виразок. Серед виявленої мікрофлори переважають грамнегативні мікроорганізми – 60 %,
переважно Escherichia coli (47 %). Грампозитивна флора висівалась у 40 % досліджених.
Восновному вона була представлена золотистим стафілококом – 91 %.
У 80 % хворих з трофічними виразками діабетичного ґенезу (до 6 місяців перебігу захворюваня) мікроорганізми були представлені у

вигляді монокультури. При бактеріологічному дослідженні виразок, які не загоювалися
більше 1 року прослідковувалася тенденція до
наростання частоти виділення асоціацій мікроорганізмів. Серед них найбільш представленими були патогенний штам Staphylococcus
aureus та Escherichia coli. Мікробна контамінація перевищувала критичний рівень і складала
105–106 КУО/мл на поверхні всіх виразок.
За результатами посіву усім хворим проводилося визначення чутливості до антибіотиків. У 46 (80 %) збудників зберігалася чутливість до антибіотиків групи фторхінолонів
II–III поколінь фторхінолонів (левофлоксацину), а саме: золотистий стафілокок 60–100 %,
кишкова паличка 70–100 %, синьогнійна пиличка 30–60 %, клебсієлла 70–100 %, протей
70–100 %, ентерококи 70–100 %. Незахищені
пеніциліни проявили найменшу активність до
даних мікроорганізмів.
Висновок
Таким чином мікробне забруднення виразок на тлі цукрового діабету зафіксоване
у 100 % хворих, що свідчить за необхідність
включати у комплекс лікувальних заходів у
перші 72 години емпіричну антибіотикотерапію до отримання результатів на чутливість
мікрофлори. Отримані дані відносно чутливості мікрофлори до антибіотиків підтверджують необхідність застосування антибіотиків
групи фторхінолонів II–III поколінь у якості
базових препаратів вже на самому початку лікування таких хворих.
Перспективи подальших досліджень. Враховуючи відмінність у контамінації виразок
патогенними збудниками у наших хворих та
різну їхню чутливість до антибактеріальних
препаратів, доцільно продовжити дане вивчення з метою подальшої оптимізації емпіричної
терапії.
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Реферат. По данным литературы эффективность лечения
трофических язв на фоне сахарного диабета в большом количестве больных заканчивается ампутацией нижних конечностей. Этому способствуют главным образом гнойные
осложнения, а антибактериальная терапия оказывается
неэффективной, что определяет актуальность темы. Под наблюдением было 57 больных, у которых определен уровень
микробной контаминации и чувствительность возбудителей
к антибактериальным препаратам.В превалирующего количества больных начинать лечение трофических язв необходимо
по применению фторхинолонов II–III поколений.
Ключевые слова: сахарный диабет, трофическая язва, биоценоз.

Summary. According to the literature, the effectiveness of trophic
ulcers treatment on the background of diabetes mellitus among the
majority of patients ends with amputation of the lower extremities .
This is mainly due to purulent complications, and antibiotic therapy
is ineffective, which determines the relevance of the topic. There were
57 patients under observation who determined the level of microbial
contamination and the sensitivity of pathogens to antibacterial drugs.
In the prevailing number of patients, the treatment of trophic ulcers
must begin with the use of fluoroquinolones II–III generations.
Key words: diabetes mellitus, trophic ulcer, biocenosis.
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НЕКРОТИЧНИЙ ФАСЦИЇТ ЯК УСКЛАДНЕННЯ
ВАЖКИХ ФОРМ ГОСТРОГО ПАРАПРОКТИТУ
Резюме. У роботі представлено огляд літератури на тему некротичного фасциїту, як ускладнення важких форм гострого парапроктиту. Хворі з гострої гнійною патологією аноректальної
та урогенітальної ділянки потребують детального огляду
і обстеження та невідкладного оперативного втручання. Серед
пацієнтів які вижили близько тритини потребують постійного догляду після виписки із стаціонару і в більш як 50 % —
повторні реконструктивні пластичні операції на зовнішніх
статевих органів та промежині.
Ключові слова: некротичний фасцит, парапрактит, патологія

Вступ
З історії медицини відомо, що питання лікування гнійної інфекції залишаються завжди
актуальними. [1] Частина пацієнтів хірургічного стаціонару з гнійно-запальними захворюваннями м’яких тканин складає близько
30-35 % і залишається сталою. Пацієнти з
гострим парапроктитом (ГП) складають 1 %
всіх госпіталізованих в різні стаціонари хірургічного профілю, кількість яких досягає 5 %
всіх хворих із захворюваннями товстої кишки.
Серед гнійних уражень аноректальної ділянки
частота ГП складає близько 45 % [2] Хворіють
частіше чоловіки у віці 20-50 років, що складає близько 70 % всіх випадків, що зв’язано з
анатомічними особливостями будови малого
тазу, зумовленими статевими відмінностями.
Проблема лікування ГП залишається актуальною і в даний час, так як захворювання
охоплює в основному осіб працездатного віку.
[3] Часто ГП розвивається при захворюваннях дистального відділу прямої кишки – при
проктитах, анальних тріщинах, геморої, мікротравмах слизової оболонки прямої кишки,
неспецифічному виразковому коліті, хворобі
Крона і ін. [4] За даними шведського когортного дослідження, захворюваність на ГП складає
16,1 на 100 000 населення [5]. Параректальне
формування абсцесів являється інфекційним
захворюванням в 90 % випадків, які викликані інфекціями анальних залоз. [6] На сьогодні
встановлено, що основною причиною виникнення ГП являється інфікування гирла анальних залоз, які знаходяться в анальних криптах.
В дистальних кінцях цих крипт накопичуються фекальні маси мікроскопічного розміру, які
інфікують перехідний епітелій гирла анальних
залоз і поширюється по клітковинних просторам промежини.[7]
Гострий парапроктит — гостре запалення навколопрямокишкової клітковини, обумовлено поширенням запального процесу із
анальних крипт і анальних залоз [8].
Класифікація гострого парапроктиту[9]
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По характеру збудника:
1. Аеробний
2. Анаеробний (Клостридіальний, неклостридіальний)
По локалізації враження:
1.Підшкірний
2.Підслизовий
3.Міжм’язовий
4.Ішіоректальний
5.Тазово-прямокишковий (пельвіо-, ретроректальний, підковоподібний)
По локалізації крипти, яка залучена в запальний процес:
1. Задній
2. Передній
3. Боковий
По характеру гнійникового ходу:
1. Інтерсфінктерний
2. Трансфінктерний
3. Екстрасфінктерний
Одним із грізних ускладнень ГП та поширеності «гнилісно-некротичного» процесу, являється некротичний фасциїт (НФ) промежини,
гангрена Фурньє (ГФ), що представляє важкий варіант перебігу неспецифічної інфекції,
який характеризується, швидко-прогресуючим некрозом тканей, вираженою інтоксикацією та високою летальністю, діапазон якої
варіює від 8,7 до 76 %. [10] Гнійно-некротичний процес поширюється вздовж поверхневої
фасції промежини і зовнішніх статевих органів стрімко, з швидкістю 2-3 см на годину,
і в період розгорнутої картини захворювання
нерідко переходить на сідниці, стегна і передню черевну стінку. [11] На початку захворювання некроз фасції, який розвивається, не
впливає на стан шкіри. Пацієнти скаржаться на лихоманку, наявність аденоми простати, геморою, фурункула, чи гематоми калитки
і ін. Недооцінка важкості стану хворого
зв’язана перш за все з невідповідністю важкості стану хворого і незначними локальними проявами захворювання. Продромальний
період супроводжується болем і набряком
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в ділянці зовнішніх статевих органів та промежини, підшкірною крепітацією і еритемою.
Подальший прогрес веде до розвитку гангрени,
сепсису, септичного шоку. Гіперемія і набряк
спочатку локалізуються в зоні вхідних воріт інфекції, потім поширюється по клітковинним та
фасціальним просторам, посилюється набряк,
визначається крепітація. Симптоми інтоксикації можуть бути настільки вираженими, що
у пацієнтів страждає свідомість. В цей час під
мало зміненою або взагалі не зміненою шкірою
відбувається швидке поширення інфекції в глибину тканин. Як правило, обмежений некроз
шкіри являється тільки «верхівкою айсбергу»,
а реальне поширення патологічного процесу
може перевищувати його площу в десятки разів
[12]. На ранній стадії захворювання постановка
діагнозу утруднена і тому необхідно використовувати комплексний підхід з аналізом всіх клінічних і лабораторних даних. Об’єктивне обстеження може дати достатньо інформації для
встановлення діагнозу і обов’язково включає
методичну пальпацію зовнішніх статевих органів, промежини і стегон, передньої і бокової черевної стінки. Обов’язкове обстеження прямої
кишки. В загальному аналізі крові з перших
днів захворювання визначається значний лейкоцитоз із зсувом формули вліво, анемія, збільшення ШОЕ. Коагулограма демонструє зміни,
характерні для сепсисіндукованої коагулопатії
(в ранній період гіперкоагуляція, через 1-7 діб —
гіпокоагуляція). При відсутності адекватного
лікування можливий розвиток ДВС-синдрому.
[11] При наявності фасціального некрозу практично завжди реагує в фасціальному футлярі
м’яз, що і визначає підвищення рівні креатинфосфокіназа (КФК) [13]. З метою своєчасної
діагностики НФ C.H. Wong і співавтори (2004)
використовуючи шість лабораторних показників аналізу крові, за допомогою регресійного
статистичного аналізу розробили напівкількісний метод оцінки ризику розвитку некротизуючої інфекції (Laboratory Risk Indicator for
Necrotizing Fasciitis - LRINEC) у вигляді бальної шкали (табл.1).
Всі пацієнти з підозрою на НФ, згідно шкали, можуть бути розділені на три групи розвитку НФ: низька ступінь ризику ( кількість
балів менше 5, вірогідність розвитку НФ менше 50 %), середня ступінь ризику (кількість
балів не менше 6, вірогідність розвитку НФ
50-75 %), висока ступінь ризику розвитку НФ
(кількість балів більше 8, вірогідність розвитку
НФ більше 75 %).
При середній і високих ступенях ризик розвитку НФ (кількість балів ≥6) позитивна і має
негативну прогностичну цінність тесту була високою: 92 і 96 % відповідно. В даний час використання шкали LRINEC рекомендовано всім
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пацієнтам, які госпіталізовані в хірургічний
стаціонар з підозрою на НФ та ГФ. При кількісті балів ≥6 хворий потребує більш ретельного
обстеження та динамічного нагляду [14].
Таблиця 1

Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis – LRINEC
Clinical parametr
C-reactive protcin (mg/L)

White blood cell (cells/mm3)

Hemoglobin (g/dL)
Solidum (mmol/L)
Serum creatinine (mg/dL)
Serum glucose

Value range

LRINEC score

< 150

0

< 150

4

< 15

0

15-25

1

> 25

2

> 13.5

0

11.0-13.5

1

< 11

2

> 135

0

< 135

2

< 1.6

0

< 1.6

2

< 180

0

> 180

1

Для систематизованої оцінки важкості стану пацієнта з ГФ та прогнозу захворювання
запропоновані різні системи оперативної оцінки стану пацієнта і його шансів на одужання,
відомі як скринінгові системи: індекс тяжкості
ГФ - Fournier’s Gangrene Severity Index (FGSI)
(табл. 2)
Шляхом регресійного аналізу показана висока прогностична цінність індексу тяжкості
ГФ: виявлений сильний кореляційний зв’язок
між FGSI і результатом захворювання (коефіцієнт кореляції = 0.934, p = 0.005). При порогових значеннях FGSI> 9 балів ймовірність
летального результату складає 75 %, при значеннях FGSI ≤ 9 балів ймовірність успішного
результату дорівнює 78 % (p = 0.008). [15]
Розвиток сепсису на фоні гнійного процесу
аноректальної та уронітальної ділянки вкрай
небезпечне. За останніми даними (Sepsis-3
2016) визначення органної дисфункції визначається за допомогою шкали SOFA (Sepsis
Related (sequential) organ failure assessment) в
комбінації із шкалою коми Глазго.
На сьогодні SOFA має повноцінне клінічне
підтвердження інформаційної значимості при
мінімальному використанні складових параметрів. Діагностичні критерії сепсису наступні: підозра на інфекцію або документально
підтверджена інфекція та органна дисфункція
( два бали і більше за шкалою SOFA) (табл. 3).
Ідентифікацію пацієнтів з СШ, згідно «Cепсіс-3», здійснюють на підставі: клінічної картини сепсису на тлі адекватної інфузійної терапії, підвищення рівня лактату крові більше 2 ммоль/л, стійкої гіпотензії, яка вимагає
введення
вазопресорів
для
підтримки
САД ≥ 65 мм рт. ст. [16].
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Таблиця 2
Шкала оцінки важкості гангрени Фурньє ГФ: Fournier’s gangrene severity index (FGSI)
Показник/Parameter
Температура/ Temperature (С)
Частота серцевих скорочень, в
хв./ Heart rate per Minute
Частота дихання в хв./ Respira��������
tory rate per minute
Натрій (ммоль/л)/ Sodium
(mmol/l)
Калій(ммоль/л) /
Potassium (mmol/l)
Креатинін(мкмоль/л) / Creatinine
(μmol/l)
Гематокрит/ Hematocrit (%)
Лейкоцити (10*9/л) / Leukocytes
(10 9/l)
Бікарбонат(ммоль/л) /
Bicarbonate (mmol/l)

+4 бали/
points
> 41

+3 бали/
points
> 39

+2 бали/
Points

> 180

140-179

110-139

> 50

35-49

> 180

160-179

>7

6-6,9

> 3,5

2-3,4

155-159

+1 бал/
points
36-38,4

Норма /
The norm
0 балів/
points
36 – 38,4

+1 бал/
points
34 – 35,9

70 - 109
25-34

12 - 24

150-154

130 - 149

5,5-5,9

3,5 – 5,4

+3 бали/
Points
< 31,9

+4 бали/
points
< 29,9

55 - 69

40 – 54

< 39

10 - 11

6-9
120- 129

3 – 3,4

<5
111 - 119

2,5 – 2,9

< 110
< 2,5

0,6 – 1,4

< 0,6

> 60

50-59,9

46-49,9

30 -45,9

20 – 29,9

< 20

> 40

20-39,9

15-19,9

3- 14,9

1 – 2,9

<1

32-40,9

22 – 31,9

18 –
21,9

> 52

1,5-1,9

+2 бали/
points
32 – 33,9

41-51,9

15 –
17,9

< 15

Примітки: Оцінка поширення ГФ: ГФ обмежується урогенітальною / аноректальної областю, + 1 бал;
ГФ обмежена областю таза, + 2 бали; ГФ виходить за межі таза, + 6 балів / Assessment of the distribution
of FG: FG restricted urogenital / anorectal region, + 1 point, FG is limited to the pelvis, + 2 points; FG beyond
the border of the pelvis, + 6 points. Оцінка віку: Вік ≥ 60 років, + 1 бал / Estimation of age: Age ≥ 60 years,
+ 1 point.
Таблиця 3
Система оцінки тяжкості поліорганної недостатності при сепсисі (SOFA) [Vincent J. L., Moreno R., the SOFA 1996]
Бали
Дихання (РаО2 / FiО2)

0
≥400

1
<400

2
<300

Коагуляція (тромбоцити х10 9/ л)

>150

<150

<100

<50

<20

Печінка (Білірубін, ммоль/л)

<20

20-32

33-101

102-204

Не має

АТ <70 мм рт.ст.

допамін
<5 або добутамін
будь дози

Допамін 5-15
або адреналін ≤ 0,1
або норадреналін
≤0,1

Артеріальна гіпотензія
ЦНС , шкала ком Глазго
Нирки (креатинін, ммоль / л) або
обсяг діурезу

15

13-14

10-12

6-9

>204
Допамін> 15
або дреналін> 0,1
або
норадреналін
> 0.1
<6

<110

110-170

171-299

300-440 <500 мл/день

>440 <200 мл/день

Серед запропонованих методів ранньої діагностики фасціального некрозу можна відмітити ультрасонографію (УС) та МРТ м’яких
тканин [17]. УС аноректальної та урогенітальної ділянок відноситься до методів первинної візуалізації. Використовується для оцінки стану м’яких тканин, визначення газів та
рідин в глибоких просторах м’яких тканин
недоступних пальпації. Дослідження допоможе оцінити кровообіг, стан тканей яєчок. Для
виявлення підшкірної емфіземи УС в експерименті на аутопсійному матеріалі науковці
показали високу інформативність при використанні лінійних датчиків з високою роздільною здатністю 6-13МГц з максимальним
діапазоном сканування по глибині до 4 см [18].
Ендоректальна УС дозволяє з більшою надійністю визначити характер патологічних змін в
клітковинних просторах і провести диференціальну діагностику ГП з захворюваннями сусідніх органів. Чутливість та специфічність меKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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тоду складає 89 % і 80 % відповідно, а загальна
точність 86 %. [19] Рентгенографія враженої
ділянки може виявити наявність газу в глибині м’яких тканин. Можливе також визначення
стороннього тіла, який спровокував розвиток
захворювання. Комп’ютерна томографія (як
і МРТ) здатна виявити навіть самі маленькі
утворення газу в глибині тканей, некрози глибоких фасцій. Однак рекомендувати такі обстеження як скринінгові нераціонально. Тим
не менш у пацієнтів з поширеною інфекцією
КТ і МРТ будуть корисними при оцінці залучення і ступінь враження глибоких анатомічних структур [20]. Незважаючи на успіхи в
лікуванні хворих на гострий парапроктит, залишається багато питань по вибору тактики,
веденню даної категорії пацієнтів, що диктує
необхідність продовження досліджень по розробці нових високоефективних та малотравматичних методів лікування даної патології [21].
Лікування простих підслизових і підшкірно233
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підслизових гнійників не має ніяких розбіжностей, а діагностика і хірургічне лікування
не мають труднощів але проблеми хірургічного
лікування важких форм ГП до наших часів залишаються далекими від кінцевого рішення.
Це зв’язано з тим, що при кожній радикальній
операції в тій чи іншій мірі, супроводжується
пошкодженням м’язових волокон сфінктерів
прямої кишки, а також має місце рецидивність захворювання. Недостатність анального
сфінктера після радикальних операцій варіює від 7,2 до 33 %, а рецидиви захворювання
від 15 до 30 % [22]. Обмеження гнійника при
анаеробній інфекції не має, так як, проходить
дисемінація, формуються різні за площею целюліти, пенетрація мікробного агента з враженням фасції і м’язів. Ці процеси зв’язані з
ростом протеолізу крові і альтерації внаслідок
викиду протеіназ через гибель нейтрофілів, в
лізосомі яких вони знаходяться [23]. Екстрене
хірургічне лікування ГФ в першу добу захворювання супроводжується відносно низькою
летальністю, складає 12 %; затримка операції
збільшується летальність в середньому на 12 %
на кожну послідуючу добу захворювання, досягаючи 6-ї доби – 80 % [24]. Операції виконуються під загальним знеболенням. Орієнтуються на клінічні дані і дані візуалізації, проводять широкі розрізи шкіри над вогнищем
інфекції. Під незміненою шкірою виявляють
некротизовану фасцію з відшаруванням шкіри і підшкірної клітковини на великій площі
з гнійним виділенням з рани. При ревізії визначають межі вогнищевого враження. Згідно
анатомії фасції некротичний процес може поширитись із ділянки промежини, калитки на
пахові зони, стегна, передню черевну стінку.
Глибина некрозу може виявитися чималою, що
в рідкісних випадках служить підставою для
накладення епіцистостоми і колостоми [25].
Проводиться біопсія для мікробіологічного дослідження. При виборі транспортного середовища необхідно врахувати, що вона повинна
бути придатною для доставки як аеробів, так
і анаеробів. Проводиться максимально повне
видалення некротизованих тканин, зміненої
шкіри над ними, дренування глибоких запливів, санація антисептиками з вираженою антибактеріальною дією. При розрізах шкіри створюють умови для аерації рани. Перші кілька
діб після обробки рани, застосовують розчини
антисептиків з активним киснем. Рани адекватно дренуються. Можливі повторні некректомії, середнє число яких для одного пацієнта
становить від 3 до 6. Однак, деякі автори не
розглядають повторні хірургічні втручання як
позитивний прогностичний фактор і акцентують увагу на важливості не кількості, а якості
хірургічної санації, що полягає в більш повно234

му видаленні некротизованих тканин і адекватному дренуванні [11]. В ході використання
низькочастотного ультразвуку з’являється ультразвукова кавітація, яка і забезпечує бактерицидний та бактеріостатичний ефект ультразвукових хвиль [26]. Сигмостомію виконують у виняткових випадках – при руйнуванні гнійним
процесом стінки прямої кишки при флегмоні
таза з некрозом анального сфінктера, тазового
дна та стінки прямої кишки. Терміни стаціонарного лікування склали 25,8 днів (від 20 до
37 днів) [27]. При гістологічному дослідженні
типовим патологічними змінами являються некроз поверхневої та глибокої фасції, фібриноїдна коагуляція в просвіті судини, поліморфічна інфільтрація тканей, некротичний детрит і
наявність бактерій в тканинах [28]. Подальше
місцеве лікування відповідає веденню ран, як
при будь-якій хірургічні інфекції згідно стадійності ранового процесу. Особливостями ведення пацієнтів є перев’язки під знеболенням,
ревізія рани, наявність постійного уретрального катетера, та проведення якісної гігієни
промежини. Для оптимізації місцевого лікування запропоновано використання методу вакуумної активної аспірації [29]. Доказана висока ефективність використання вакуум-терапії
і при лікування анаеробного парапроктиту [3].
Метод прискорює очищення рани, краще готує
рану до пластичного закриттю в порівнянні із
традиційним лікуванням. Ці та інші методи
поки що не носять рекомендаційний характер
по відношенню до ГФ, так як вони апробовані
в одиничних дослідженнях. Деякі закордонні
автори рекомендують використання гіпербаричної оксигенації (ГБО), як ефективний метод
лікування ГФ. Показано, що раннє проведення
ГБО згубно діє на анаеробні мікроорганізми і
покращує мікроциркуляцію в умовах тромбозів в м’яких тканинах [30]. Післяопераційний
період характеризується тривалими явищами
запалення в операційній рані з недостатньою
ефективністю загального і місцевого медикаментозного лікування в зв’язку з анатомо-фізіологічними особливостями, рубцевими змінами
тканин цієї ділянки, високим ризиком інфікування рани мікрофлорою товстого кишечника,
та наявність тривалого хронічного запалення
[31]. Удосконалення методів діагностики, раннє
радикальне оперативне лікування дозволило
знизити летальність з 38,5 в 1992 році до 7,6 в
2011. Летальність залежала від віку пацієнта.
Так у віці 71-80 років померло 10 з 15 пацієнтів,
а у віці старше 80 6 із 7 хворих [32]. Усім пацієнтам, які вижили з анаеробною інфекцією,
ГФ показаний етап хірургічно-відновлювального лікування, пластичного закриття ран, реконструктивні операції, реабілітація. Одним із
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литки та фалопластика. [26, 33] Серед пацієнтів
які вижили близько 30 % потребують постійного догляду після виписки із стаціонару і в більш
як 50 % — повторні реконструктивні пластичні
операції на зовнішніх статевих органів та промежині [34].
Висновки
1. Некротичний фасциїт, гангрена Фурньє,
як ускладнення гострого парапроктиту протікає з ознаками ендогенної інтоксикації та поліорганної недостатності, яке діагностичні та
прогностичні шкали SOFA, FGSI дозволяють
обробити та спрогнозувати результати лікування гострої хірургічної інфекції.

2. Хворі з гострої гнійною патологією аноректальної, та урогеніітальної ділянки потребують детального огляду і обстеження та невідкладного оперативного втручання.
3. Ультрасоногорафія один із додаткових методів дослідження який дозволяє визначити
поширеність гнійно-некротичного процесу,
визначити наявність рідинного та повітряного
вмісту в м’яких тканина.
4. Ультразвукова кавітація інтраопераційно, та ведення ран аспіраційними системами
від’ємного тиску покращують результати лікування та прискорюються періоди очищення
ран для виконання пластичних, реконструктивних оперативних втручань.
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Резюме. В работе представлен обзор литературы по теме
некротического фасциита, как осложнения тяжелых форм
острого парапроктита. Больные с острой гнойной патологией аноректального, и урогенитального участков, требуют
детального осмотра, обследования и неотложного оперативного вмешательства. Среди пациентов выживших около трети
нуждаются в постоянном уходе после выписки из стационара
и в более 50 % — повторные реконструктивные пластические
операции на наружных половых органов и промежности
Ключевые слова: некротический фасцит, парапрактит, патология.

Summary. The paper presents a review of literature on the topic of
necrotic fasciitis, as a complication of severe forms of acute paraproctitis. Patients with acute purulent pathology of anorectal, and urogenital site require detailed examination and examination and urgent
surgical intervention. Among patients who have survived about trinity need constant care after discharge from the hospital and in more
than 50 % — repeated reconstructive plastic surgery on the external
genitalia and the perineum.
Key words: necrotizing fasciitis, parapractite, pathology.
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ФАТАЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ НАРУЖНОЙ
ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ ПРИ АППЕНДЭКТОМИИ
У БОЛЬНОЙ ОСТРЫМ АППЕНДИЦИТОМ
Резюме. Описано клиническое наблюдение ошибочной перевязки наружной подвздошной артерии молодым хирургом
у больной во время аппендэктомии по поводу острого флегмонозного аппендицита, относящееся к казуистике. Во время
парциальной обработки брыжейки червеобразного отростка
возникло кровотечение в брюшную полость. Гемостаз осуществлён прошиванием и лигированием этого участка брыжейки. На 4 сутки после операции больная умерла от интоксикации, вследствие развившейся влажной гангрены нижней
конечности. Лишь при патологоанатомическом вскрытии диагностирована её причина – лигированная правая наружная
подвздошная артерия, исключившая магистральный кровоток по нижней конечности.
Ключевые слова: острый аппендицит, аппендэктомия, интраоперационная перевязка наружной подвздошной артерии,
влажная гангрена нижней конечности, фатальный исход.

Введение
Повреждения органов и структур брюшной
полости в процессе выполнения аппендэктомии у больных острым аппендицитом представляют большую опасность, несмотря на
то, что встречаются относительно редко [4, 5,
7, 9]. Причинами указанных повреждений являются оперативный доступ к червеобразному
отростку (ЧО) малой длины 2-2,5 см, когда
операционное поле сужается до недопустимых
пределов, смещение разреза Волковича-МакБурнея близко к правой передне-верхней подвздошной ости, что увеличивает глубину операционного доступа и затрудняет поиск ЧО, а
смещение в медиальную сторону последнего и
переход на влагалище прямой мышцы живота
чреват ранением нижней надчревной артерии
и вены, смещение доступа, и почти паралельное расположение паховой связке, резко затрудняет поиск слепой кишки и увеличивает опасность ранения крупных кровеносных
сосудов, использование зажимов и пинцетов,
дополненное грубым выведением илеоцекального угла в рану, травмирует стенку слепой
кишки с её десерозированием, длительный
поиск слепой кишки при атипичном её расположении в случаях аномалии развития при незавершенном повороте средней кишки в период эмбрионального развития, при situs viscerum
inversum, спаечном процессе в брюшной полости, атипичной локализации червеобразного отростка [2, 8]. Крайне опасно грубое, насильственное выделение ЧО из сращений, да
еще вслепую и на ощупь, особенно с помощью
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ножниц или зажимов, т.к. может быть ранен
любой близлежащий орган [1, 8].
В литературе описаны ранения слепой кишки и подвздошной кишки, когда при своевременном зашивании дефектов послеоперационный период протекал тяжело [4, 7, 8].
Имеются сообщения о ранении кишечника
[3, 7]. Как казуистика опубликованы в печати
А.П. Михно (1970) и B. De Parades (1970) случаи
пересечения правой подвздошной артерии [8],
повреждения наружной подвздошной артерии
[6]. Анализируя причины этих осложнений,
авторы считают, что понять подобные действия хирургов трудно, характеризуя их действия безграмотными и безответственными
из-за излишней самоуверенности [8].
Цель исследований
Описать фатальное осложнение - повреждение правой наружной подвздошной артерии при выполнения аппендэктомии в связи
с острым аппендицитом, относящимся к казуистике.
Материалы и методы исследований
Автор публикации за свою 45-летнюю врачебную деятельность, работая вначале ординатором хирургических отделений городских
больниц г. Кривого Рога, а с 1990 года – сотрудником кафедры общей хирургии с уходом
за больными и кафедры хирургии и анестезиологии ФПО Запорожского государственного
медицинского университета, встретил лишь
1 клиническое наблюдение ятрогенного по237
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вреждения правой наружной подвздошной артерии во время экстренной аппендэктомии,
предпринятой по поводу острого аппендицита
и диагностированное на аутопсии. Приводим
это клиническое наблюдение.
Больная О., 22 лет доставлена СМП с диагнозом острый аппендицит в хирургическое
отделение городской больницы с жалобами на
тупые ноющего характера боли в правой подвздошной области, тошноту, сухость во рту.
Считает себя больной в течение 10 часов с появления спонтанных и нерезких болей в правой подвздошной области.
Общее
состояние
средней
тяжести.
ИМТ=32,5 кг/м2. Температура тела 37,1 оС.
Пульс 92 уд/мин. АД 120/80 мм.рт.ст. Язык
суховат, обложен белым налётом. Передняя
брюшная стенка в правой подвздошной области ограниченно участвует в акте дыхания,
где при пальпации определяется резкая болезненность и напряжение брюшных мышц.
Симптомы Раздольского, Ситковского, Воскресенского, Щёткина положительные. Симптом поколачивания в поясничной области
с обеих сторон отрицательный. При пальцевом исследовании прямой кишки патологии
не выявлено. В общем анализе крови Er 106 г/л,
Hb 4,5×1012/л, L 9×109/л. Лейкоцитарная формула: палочкоядерные нейтрофилы 10 %, сегментоядерные 70 %, лимфоциты 18 %, моноциты
6 %. СОЭ 7 мм/час. Общий анализ мочи без
патологических изменений. Диагноз при поступлении ,,Острый аппендицит”.
Результаты исследований и их обсуждение
Спустя 1 час после госпитализации молодым
хирургом выполнена экстренная операция:
нижне-боковая косо-переменная лапаротомия
в правой подвздошной области по ВолковичуMc Burney длиной 7 см под местной инфильтрационной анестезией по А.В. Вишневскому. Выпота нет. Предлежит тонкий кишечник.
Выраженный спаечный процесс в илеоцекальной области. ЧО не виден. Проследив ход свободной ленты слепой кишки, после рассечения спаек, визуализирован и выделен ЧО. По
отношению к слепой кишке он располагался
в нисходящем направлении на задней стенке
брюшной полости. ЧО длиной 9 см, утолщён,
гиперемирован, ригидный. Ввиду короткой
брыжейки ЧО она поэтапно пережата, прошита, лигирована. На одном из участков брыжейки из arteria appendicularis возникло кровотечение в брюшную полость. Этот участок
брыжейки с кровоточащими сосудами пережат
сосудистым зажимом Кохера, прошит, лигирован. Наступил гемостаз. Кровопотеря составила до 300 мл. Брюшная полость осушена.
ЧО пережат у основания, лигирован кетгутом,
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отсечён. Его культя обработана йодом и погружена в кисетный и Z-образный швы. Контроль на гемостаз – сухо. Передняя брюшная
стенка послойно ушита. Больная активизирована спустя 6 часов после операции. Получала
ЛФК, дыхательную гимнастику, наркотические анальгетики, антибиотики, перевязки. В
течение 1-х суток после операции появились и
усилились боли в правой нижней конечности,
присоединилась бледность кожных покровов,
снижение локальной температуры. Пульс на
задней большеберцовой артерии и бедренной
артерии не определялся. Заподозрена эмболия
правой подвздошной артерии. К лечению добавлен гепарин, но-шпа, аспирин, трентал,
солкосерил, актовегин.
Несмотря на лечение, состояние больной
прогрессивно ухудшалось, нарастала интоксикация и тяжесть ишемии правой нижней
конечности. Кожные покровы покрылись синюшными пятнами. На стопе возникли пузыри, наполненные кровянистой жидкостью. На
4 сутки после операции больная погибла.
Во время патологоанатомического вскрытия
выявлена лигированная правая наружная подвздошная артерия с полной обтурацией просвета, что привело к невозможности кровообращения, гангрене правой нижней конечности и летальному исходу.
Обсуждение. СМП транспортировала больную в ранние сроки от начала заболевания
с диагнозом острый аппендицит. Диагноз
острого аппендицита в клинике установлен
своевременно при госпитализации на основании классической клинической картины
и воспалительных изменений крови [1, 2, 7].
Показания к операции установлены также
своевременно [1, 9]. Выбор местной анестезии соответствовал локальному патологическому процессу, как и выбор наиболее распространённого оперативного доступа к ЧО
– Волковича-Mc Burney [1, 2, 8]. Обнаружив во
время ревизии органов брюшной полости выраженный спаечный процесс в илеоцекальной
области и не найдя ЧО, молодой хирург должен
был уступить место оперирующего хирурга ответственному хирургу. Для молодого хирурга с
начальным опытом оперативной деятельности
это была довольно сложная топографо-анатомическая ситуация с прогностическими рисками, что к сожалению и произошло в дальнейшем. Ответственный хирург обязан был
взять инициативу на себя. Однако, этого не
произошло и операция в исполнении молодого хирурга была продолжена. Выделенный ЧО
из сращений, располагался атипично в нисходящем направлении по отношению к слепой
кишке, а его макроскопические изменения соответствовали острому флегмонозному воспаХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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лению. При поэтапном пережатии короткой
брыжейки ЧО с прошивани её и лигированием, что было правильным техническим приёмом, произошло кровотечение из её сосудов на
одном из сегментов брыжейки ЧО. На этот сегмент брыжейки наложен зажим, она прошита
и лигирована. Наступил гемостаз. Кровопотеря составила до 300 мл. После удаления крови
из брюшной полости передняя брюшная стенка послойно ушита. Кровотечение из сосудов
брыжейки ЧО замечено и ликвидировано во
время операции. Объём указанной кровопотери не требовал переливания донорской эритроцитарной массы, как и поступили хирурги.
В 1 сутки послеоперационного периода хирурги не осознали причины развития клинической картины острой артериальной ишемии
правой нижней конечности – лигирования
правой наружной подвздошной артерии, ошибочно считая как причину подозрение на эмболию. Причиной эмболии могут быть атеросклероз аорты, заболевания сердца (пороки
сердца, кардиомиопатия и др.) [9]. У нашей пациентки этих заболеваний не было. Следовало
бы пригласить на консультацию ангиохирур-

га с целью диагностики и реваскуляризации
нижней конечности. Отсутствовал консилиум
врачей по диагностике возникшего осложнения и изменению лечебной тактики. Прогрессирование патологического процесса привело
к влажной гангрене нижней конечности, а отказ от её ампутации на уровне верхней трети
бедра привел к фатальному исходу.
Выводы
Повреждение правой наружной подвздошной артерии во время аппендэктомии по поводу острого аппендицита является казуистикой.
Для его профилактики в случае возникновения нестандартной ситуации в процессе аппендэктомии операцию следует продолжить
ответственному хирургу.
При подозрении на нарушение кровообращения в нижней конечности в 1-е сутки послеоперационного периода необходима консультация ангиохирурга с целью реваскуляризирующей операции, а при развитии её гангрены
показана своевременная ампутация на уровне
верхней трети бедра.
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ФАТАЛЬНЕ
ПОШКОДЖЕННЯ
ЗОВНІШНЬОЇ
КЛУБОВОЇ АРТЕРІЇ ПРИ
АПЕНДЕКТОМІЇ У ХВОРОЇ
ГОСТРИМ АПЕНДИЦИТОМ
О.В. Капшитар

FATAL DAMAGE TO THE
EXTERNAL ILIAC ARTERY
DURING APPENDECTOMY
IN A PATIENT WITH
ACUTE APPENDICITIS.
A. V. Kapshytar

240

Резюме. Описано клінічне спостереження помилкової
перев’язки зовнішньої клубової артерії молодим хірургом у
хворої під час апендектомії на гострий флегмонозний апендицит, що відноситься до казуїстики. Під час парціальної
обробки брижі червоподібного відростка виникла кровотеча
у черевну порожнину. Гемостаз здійснено прошиванням та
лігуванням цієї ділянки брижі. На 4 добу після операції хвора
померла від інтоксикації, завдяки виниклій вологій гангрені
нижньої кінцівки. Лише при патологоанатомічному дослідженні діагностовано її причина – легована права зовнішня
клубова артерія, що виключило магістральний кровообіг по
нижній кінцівці.
Ключові слова: гострий апендицит, апендектомія, інтраопераційна перев’язка зовнішньої клубової артерії, волога гангрена
нижньої кінцівки, фатальний кінець.

Summary. Clinical observation of erroneous ligation of the external iliac artery by a young surgeon in a patient during appendectomy
for acute phlegmonous appendicitis, related to casuistry, is described.
During the partial treatment of the mesentery of the appendix, bleeding into the abdominal cavity occurred. Hemostasis is performed by
flashing and ligating this area of the mesentery. On the 4th day after
the operation, the patient died from intoxication, due to the developed moist gangrene of the lower extremity. Only at the autopsy was
diagnosed its cause - the ligated right external iliac artery, which
eliminated the main blood flow in the lower limb.
Key words: acute appendicitis, appendectomy, intraoperative ligation
of the external iliac artery, moist gangrene of the lower limb, fatal outcome.
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JUBILEE

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ МАМЧИЧ
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

16 ноября 2018 года исполнилось 80 лет
доктору медицинских наук, профессору кафедры хирургии и проктологии Национальной медицинской академии последипломного
образования им. П. Л. Шупика, почетному
члену международной Ассоциации хирурговгепатологов Владимиру Ивановичу Мамчичу.
Владимир Иванович родился в 1938 году
в Ташкенте в семье военнослужащего. В 1962 году окончил лечебный факультет Станиславского (ныне Ивано-Франковского) ГМИ.
С 1965 по 1968 год проходил обучение в аспирантуре в Киевском институте усовершенствования врачей (ныне НМАПО) союзного подчинения у профессора Д. Ф. Скрыпниченко.
Удачное сочетание ленинградской и московской научных школ Д. С. Скрыпниченко помогло Владимиру Ивановичу освоить технику
многих хирургических вмешательств, представляющих ныне самостоятельные разделы
хирургии-абдоминальную, торакальную, эндокринную, сосудистую, гнойную хирургию,
и др. В 1968 году В. И. Мамчич успешно защитил кандидатскую диссертацию, посвященную эндокринным аспектам ЖКБ, в 1980 —
докторскую диссертацию по хирургическим
проблемам острого холецистита. В 1985 гоKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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ду избран профессором кафедры хирургии.
С 1989 по 2010 год заведовал кафедрой хирургии и проктологии, герниологии.
Под руководством В. И. Мамчича защищены 33 кандидатские диссертации и 8 докторских диссертаций, посвященных проблемам
абдоминальной, эндокринной, гнойной, сосудистой и гепатопанкреатодуоденальной хирургии, проктологии, герниологии, что соответствует республиканским критериям научной школы.
В начале 80-х годов ХХ столетия в клинике юбиляра начали использовать миниинвазивные хирургические вмешательства при
механической желтухе, остром холецистите и
панкреонекрозе под контролем еще не совершенных ультразвуковых аппаратов и лапароскопов, разработали способ лечения печеночной недостаточности при желтухах замороженными гепатоцитами.
В последние годы юбиляр посвящает внимание разработке проблем гепатопанкреатобилиарной патологии у беременных, усовершенствованию патогенетической классификации
острого холецистита, исходя из постулата Вирхова: «Этиология, патогенез-исход», обоснованию синдромов Опи (Opie)-острой блокады
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терминального отдела холедоха с развитием
деструктивного панкреатита и Бартолини-Бувере (Bartholini-Bouveret)-сочетанию всех вариантов билиарного илеуса (желчекаменной
кишечной непроходимости).
Организаторские способности позволили
юбиляру провести 12 научно-практических
конференций, два конгресса по гепатологии
совместно с терапевтами, инфекционистами
и онкологами. В 1998 году проведен проведен
конгресс Ассоциации хирургов стран СНГ в
Киеве. В.И. Мамчич-активный участник конференций, проводимых под эгидой Ассоциации хирургов-гепатологов, а также международных медицинских форумов, что позволяет
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юбиляру быть в курсе современных тенденций
в хирургии.
С 1995 по 2012 год В. И. Мамчич возглавлял
диссертационный ученый совет по хирургии.
С 1996 по 2015 год был председателем Ассоциации хирургов-гепатологов Украины. С 2002
по 2016 год Владимир Иванович – главный
редактор журнала «Хирургия Украины», член
редколлегии многих журналов. Результаты научной деятельности В. И. Мамчича представлены в 8 монографиях, 3 научно-популярных
изданиях, 8 авторских свидетельствах, 8 патентах, более чем в 300 публикациях в ведущих журналах Украины, России и на международных конгрессах.
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