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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И МУЛЬТИМОРБИДНЫЙ
СИНДРОМ У ПАЦИЕНТОВ НА ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ
ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ
Резюме. Сахарный диабет (СД) – особое заболевание, на фоне которого в последние годы отмечается рост коморбидной
патологии, что является фактором неблагоприятного результата почечно-заместительной терапии (ПЗТ).
Цель исследования. Проанализировать качество лечения
больных сахарным диабетом методом перитонеального диализа (ПД) и изучить коморбидность у пациентов диабетической нефропатией.
Материалы и методы. Нами ретроспективно проанализировано материалы наблюдений 87 пациентов с терминальной
стадией хронической почечной недостаточности (ХПН) на
фоне СД I типа (61,2 %) и II типа (38,8 %), получающих ПД.
Сопутствующая патология оценивалась по индексу коморбидности, расчитанному по M. E.Charlson, который включал возраст больного, число и тяжесть сопутствующих заболеваний.
Результаты. Поликоморбидность диагностирована у 86% пациентов СД. Из них, у 73,3 % индекс коморбидности был равен
4 баллам и более. Сопутствующая патология была представлена гастро- и дуоденопатией, язвенной болезнью, жировым
гепатозом. Состояние 16 % пациентов было отягощено наличием хирургической патологией. Кардиоваскулярные осложнения составляют 68 % коморбидности, которые занимают
ведущее место в структуре летальности больных на ПД.
Выводы. Оценка коморбидности у больных СД является
важной составляющей клинического прогноза. Наличие сопутствующей патологии со стороны внутренних органов при
СД ухудшает результат ПЗТ, что требует не только своевременной диагностики сочетанных поражений, но и адекватной
комплексной терапии.
Ключевые слова: заместительная почечная терапия, перитонеальный диализ, хроническая болезнь почек, коморбидность.
диабетическая нефропатия.

Введение
Проблема сахарного диабета (СД) попрежнему остается одной из наиболее актуальных не только для врачей-эндокринологов,
системы здравоохранения, но и для общества
в целом. Во всем мире СД признан одним
из наиболее важных неинфекционных заболеваний. Хроническое пожизненное течение,
высокая распространенность, тяжелые осложнения, ранняя инвалидизация и высокий
уровень смертности ставят сахарный диабет
в один ряд со СПИДом и раком.
Серьезной проблемой остается недостаточный уровень выявления диабетической нефропатии, которая является наиболее частой
причиной терминальной хронической почечной недостаточности (ХПН), что разрешает
назвать ее «медицинской катастрофой всемирного масштаба» [1, 2]. Несмотря на достижения
последних лет в лечении больных с терми6

нальной стадией хронической болезни почек
(ХБП), частота заболеваемости и смертности
при данной патологии остается высокой, а выживаемость на протяжении первых 5 лет колеблется в пределах 30-50 % от начала проведения диализной терапии [3, 4, 7]. Предикторами
неблагоприятного результата почечно-заместительной терапии (ПЗТ) рассматриваются сопутствующие заболевания в комплексе
с другими составляющими коморбидности,
которые оказывают непосредственное влияние на эффективность лечения [6, 7]. Сахарный диабет – особое заболевание, на фоне
которого в последние годы отмечается рост коморбидной патологии. С одной стороны, проявления сопутствующих заболеваний изменяются, искажаются клинической картиной осложнений диабета, что создает определенные
трудности в диагностике. С другой стороны,
заболевания внутренних органов влияют на
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течение и прогноз сахарного диабета, что требует особой тактики ведения таких пациентов
[2, 3, 5]. Кроме того, коморбидность влияет на
прогноз для жизни, увеличивает вероятность
летального исхода пациентов данной категории [1, 6, 8]. Зачастую выраженная сопутствующая патология входит в критерии исключения во многих научных исследованиях, поэтому особенности диагностики и лечения СД
в сочетании с сопутствующими заболеваниями изучены недостаточно хорошо.
Цель исследования
Проанализировать качество лечения больных сахарным диабетом методом перитонеального диализа (ПД) и изучить коморбидность
у пациентов диабетической нефропатией.
Материалы и методы исследований
Исследование проводилось в отделении нефрологии и перитонеального диализа Харьковского областного клинического центра
урологии и нефрологии им. В. И. Шаповала.
Нами ретроспективно проанализировано материалы наблюдений 87 пациентов (43 женщин
и 34 мужчин) с терминальной стадией ХПН на
фоне СД I типа (61,2 %) и II типа (38,8 %), получающих ЗПТ методом ПД. Возраст больных
варьирует от 23 до 70 лет ) ((42,4 ± 6,2) года).
На момент обследования продолжительность
лечения ПАПД составляла 4–86 мес. Остаточная функция почек (суточный диурез ≥ 500 мл)
сохранялась у 68 больных; суммарный недельный Kt/V urea варьирует в пределах 1,7–2,5
(медиана 2,0).
Сопутствующая патология оценивалась по
индексу коморбидности, расчитанному по
M. E. Charlson, который включал возраст больного, число и тяжесть сопутствующих заболеваний.

Результаты исследований и их обсуждение

Полученные данные показали, что осложненную коморбидность к началу лечения ПД
имели 86 % пациентов СД (табл. 1).
Таблица 1
Индекс коморбидности исследуемых пациентов
3 балла
12, 4 %
бол н

4 балла
3 3 ,6%
бол н

5 баллов
24, 6 %
бол н

6 баллов
10 , 8 %
бол н

8 баллов
4, 6 %
бол н

Одним из ведущих осложнений СД занимает макроангиопатические поражения атеросклеротического генеза. В связи с этим, основной причиной смерти у данных пациентов
является возникновение сердечно-сосудистых
катастроф. В нашем исследовании: ишемичеKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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ская болезнь сердца диагностирована у 67,1 %
пациентов, инфаркт миокарда в анамнезе отмечался у 24,7 % больных, острое нарушение мозгового кровообращения встречалось
у 16,2 % случаев (рис. 1).
Диабетическая
полинейропатия

86 %

Диабетическая
ретинопатия

92 %

ОНМК

ИМ

ИБС

16.20 %

24.7 %

67.10 %

Рис. 1. Распространенность осложнений СД у исследуемых
пациентов

Не менее серьезными и распространенными
являются микрососудистые осложнения СД.
Почти пятая часть больных данной категории
имеют проблемы со зрением. Большую часть
из них (75–80 %) составляют пациенты с различной степенью диабетической ретинопатии,
меньшую (20–25 %) – с осложненной диабетической катарактой, вторичной неоваскулярной глаукомой, синдромом «сухого» глаза
и другими проблемами [2, 8]. В нашем исследовании: диабетическая ретинопатия выявлена
в 92 % случаев, диабетическая катаракта –
в 57,4 %, отслойка сетчатки зарегистрирована
в 39,2 % пациентов.
Поражение нервной системы при СД встречается с высоким постоянством и, по данным
разных авторов, обнаруживается у 70–90 %
пациентов СД [2]. У исследуемых больных 86 %
случаев диагностирована диабетическая полинейропатия. Среди них у 4 больных выявлена
«диабетическая стопа», у 3 пациентов произведена ампутация нижней конечности до верхней/3 бедра в связи с гангреной.
Сахарный диабет и артериальная гипертония (АГ) являются двумя взаимоотягощающими состояниями, поскольку они поражают
общие органы-мишени. В связи с чем, ассоциация СД и АГ повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний в 7 раз, что в значительной степени связано с патологическими
изменениями со стороны сердца и сосудов,
которые объединяются термином «ремоделирование» сердечно-сосудистой системы [1, 5].
АГ в данной популяции диагностирована
в 100 % случаев. При этом 12 % пациентов по7
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лучали один антигипертензивный препарат,
54 % — два препарата, 32 % — три антигипертензивных средства и 2 % — четыре препарата.
Больше половины больных с ХБП страдает
анемией. Соответственно, СД является одной
из главных причин нефрогенной анемии. При
диабетической нефропатии анемия развивается раньше, чаще и протекает тяжелее, чем у
больных с заболеваниями почек другой этиологии [4]. В нашем исследовании анемия выявлена у 59 % пациентов СД. В 36 % случаев
проводилась коррекция данного осложнения
эритропоэтинами и в 64 % больные получали
препараты железа. Кроме этого, у 68 % исследуемых пациентов диагностирована гастрои дуоденопатия, в 26 % случаев выявлена язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, в 22 % больных определен жировой гепатоз, 14 % пациентов страдали хроническим обструктивным заболеванием легких.
Состояние 16 % пациентов было отягощено наличием хирургической патологии (грыжи передней брюшной стенки, хронический
калькулезный холецистит, аппендицит и т.д.)
(рис. 2). Важной проблемой, которая определяет выживаемость метода ПД, а в некоторых случаях и больных, является диализный
перитонит, который обуславливает 15–35 %
всех госпитализаций у пациентов на ПД и
является одной из главных причин перевода на гемодиализ (ГД) [3]. По нашим данным
у 33,4 % больных развился диализный перитонит, из них 12,6 % случаев обусловлен грибковой инфекцией, что явилось причиной конверсии на ГД.
ир р ическая
патоло ия

О

иро ой епато

енная
боле л
астроо енопатия

16 %

14 %

22 %

26 %

68 %

Рис. 2. Распространенность сопутствующих заболеваний
у исследуемых пациентов

В нашем наблюдении выявлено, что пятилетняя выживаемость пациентов с диабетической нефропатией была значительно ни8

же (46 %), чем у больных общей популяции
(76 %) (рис. 3).
В структуре летальности больных с ХБП VД
стадии ведущее место занимает кардиоваскулярная патология. В нашем наблюдении сердечно-сосудистые осложнения были непосредственной причиной смерти больных, которые
получали перитонеальный диализ (рис. 4).

Рис. 3. Выживаемость пациентов на перитонеальном
диализе

Рис. 4. Причины летальности больных с ХБП V

Таким образом, наше наблюдение демонстрирует, что коморбидность при сахарном
диабете является значимым фактором, который ограничивает эффективность перитонеального диализа. Изучение патогенетических
механизмов последней и усовершенствование
подходов к ее профилактике и лечению является одной из первоочередных задач для нефрологов, решение которой позволит улучшить результаты применения перитонеального диализа и качество жизни пациентов
с диабетической нефропатией.
Выводы
Оценка коморбидности у больных СД является важной составляющей клинического
прогноза. Наличие сопутствующей патологии со стороны внутренних органов при СД
ухудшают прогноз в проведении почечно-заместительной терапии, что требует не только
своевременной диагностики сочетанных поражений, но и адекватной комплексной терапии. Так, 73,3 % обследованных нами больных имели индекс коморбидности равный 4
баллам и более. Причем 68 % коморбидности
составляют заболевания сердечно-сосудистой
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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системы. Следовательно, сахарный диабет, как
полиморбидная патология, требует комплексного обследования пациентов не только эндокринологами, но и врачами других специальностей, с целью проведения своевременных

мер по вторичной, а порой и по третичной
профилактике.
Необходим комплексный подход с учетом
коморбидности, который ставит условие, что
нужно лечить не болезнь, а больного.
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ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
І МУЛЬТІМОРБІДНИЙ
СИНДРОМ У ПАЦІЄНТІВ
НА ЗАМІСНУ НИРКОВУ
ТЕРАПІЮ
В. М. Лісовий,
Н. М. Андоньєва,
М. Я. Дубовик,
Е. А. Гуц, С. А. Олянич

DIABETES MELLITUS
AND MULTIMORBIDITY
SYNDROME IN PATIENTS
ON RENAL REPLACEMENT
THERAPY
V. N. Lesovoi, N. M. Andonieva,
M. Ya. Dubovik, E. A. Huts, ,
S. A. Olyanich

10

Резюме. Цукровий діабет (ЦД) - особливе захворювання, на
тлі якого в останні роки відзначається зростання коморбідних
патології, що є фактором несприятливого результату нирковозамісної терапії (ПЗТ).
Мета дослідження. Проаналізувати якість лікування хворих на цукровий діабет методом перитонеального діалізу (ПД)
і вивчити коморбидность у пацієнтів Діабетична нефропатія.
Матеріали та методи. Нами ретроспективно проаналізовано матеріали спостережень 87 пацієнтів з термінальною стадією хронічної ниркової недостатності (ХНН) на тлі ЦД I типу
(61,2%) і II типу (38,8%), які отримують ПД. Супутня патологія оцінювалася за індексом коморбідності, розрахованому
по M. E.Charlson, який включав вік хворого, число і тяжкість
супутніх захворювань.
Результати. Полікоморбідность діагностовано у 86% пацієнтів СД. З них, у 73,3% індекс коморбідності дорівнював 4 балам і більше. Супутня патологія була представлена гастро-та
дуоденопатій, виразкову хворобу, жировий гепатоз. Стан 16%
пацієнтів було обтяжене наявністю хірургічною патологією.
Кардіоваскулярні ускладнення становлять 68% коморбидности, які займають провідне місце в структурі летальності хворих на ПД.
Висновки. Оцінка коморбидности у хворих на ЦД є важливою складовою клінічного прогнозу. Наявність супутньої
патології з боку внутрішніх органів при СД погіршує результат
ПЗТ, що вимагає не тільки своєчасної діагностики поєднаних
уражень, але і адекватної комплексної терапії.
Ключові слова: замісна ниркова терапія, перитонеальний діаліз, хронічна хвороба нирок, коморбидность. діабетична нефропатія.

Summary. Diabetes mellitus (DM) — a special disease, against
which in recent years there has been an increase in comorbid pathology, which is a factor in the adverse result of renal replacement
therapy (RRT).
Purpose of research. To analyze the quality of treatment of patients
with diabetes mellitus by peritoneal dialysis (PD) and to study comorbidity in patients with diabetic nephropathy.
Materials and methods. We retrospectively analyzed the materials
of observations of 87 patients with end-stage renal disease (ESRD)
on the background of type I DM (61.2 %) and type II DM (38.8 %)
receiving PD. Comorbidity was estimated by M. E. Charlson’s comorbidity index, which included patient’s age, number and severity
of comorbidities.
Results. Polymorbidity diagnosed in 86 % of patients with diabetes. Of these, 73.3% comorbidity index was equal to 4 points or more.
Comorbidities were presented gastro- and duodenopathy, peptic ulcer
disease, fatty liver. The condition of 16 % of patients was burdened by
the presence of surgical pathology. 68 % of comorbidity are cardiovascular complications, which occupy a leading place in the structure
of mortality in PD patients.
Conclusions. Assessment of comorbidity in patients with DM is an
important component of the clinical prognosis. The presence of concomitant pathology on the part of internal organs in DM worsens the
result of PZT, which requires not only timely diagnosis of combined
lesions, but also adequate complex therapy.
Key words: renal replacement therapy, peritoneal dialysis, chronic
kidney disease, comorbidity, diabetic nephropathy.
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КОНТРОЛЬОВАНА ПАЦІЄНТОМ АНАЛГЕЗІЯ ПІСЛЯ
АРТРОПЛАСТИКИ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА ПРИ
РІЗНИХ ВИДАХ РЕГІОНАРНОГО ЗНЕБОЛЮВАННЯ
Резюме. Метою дослідження було порывняння якосты знеболювання після протезування кульшового суглоба з різними
видами реґіонарної анестезії. 126 пацієнтів випадковим чином
були розподілені для отримання чи то лише інтраопераційної
спінальної анестезії, чи то спінальної анестезії та пролонгованої паравертебральної аналгезії на рівні L3, чи то спінальної
анестезії та пролонгованої епідуральної аналгезії. Окрім того,
в усіх групах застосовувалася контрольована пацієнтом аналгезія внутрішньовенним налбуфіном. Якість знеболювання вимірювалася оцінкою інтенсивності болю за візуальною
аналоговою шкалою (ВАШ) і кумулятивним споживанням
опіоїда (налбуфіну). Встановлено, що паравертебральний, як
і епідуральний пролонговані методи забезпечують знеболювання хорошої якості після протезування кульшового суглоба.
Епідуральна аналгезія є найбільш надійною, але менш безпечною, ніж паравертебральна блокада.
Ключові слова: ендопротезування кульшового суглоба, післяопераційне знеболювання, паравертебральна блокада, епідуральна блокада.

Вступ
Тотальне заміщення кульшового суглоба є
рекомендованим для пацієнтів із кульшовим
артрозом, у яких сильний біль не піддається
фармакологічному та не фармакологічному лікуванню [1]. На разі у світі виконується біля
1 мільйона таких операцій щорічно [2], хоча потреба в них є ще більшою та становить
близько 100 операцій на 100 тисяч дорослого
населення [3]. По країнах, ця кількість залежить від стану економіки. Так, у США це четверта за поширеністю операція, за 2012 рік там
виконано 468 тисяч протезувань кульшового
суглоба [1], в Австралії за 2013 рік – 26 тисяч, в
Україні – близько 7 тисяч або лише 15,5 на 100
тисяч населення [3]. Незважаючи на економічні труднощі, які є головним стримуючим фактором, кількість даних операцій буде збільшуватися, отже буде збільшуватись і попит на
адекватне знеболювання. А воно є непростим.
На відміну від більшості інших операцій,
що супроводжуються лише гострим болем, до
заміщення кульшового суглоба пацієнтів спонукає спроба полегшити собі біль, який багато
хто відчуває протягом тривалого часу: місяців
і років [1]. До того ж, у них часто після операції змінюється довжина кінцівки і біомеханіка
рухів в суглобі, що веде до натягнення м’язів
і нервових структур, що в свою чергу дає додаткову больову імпульсацію і обмежує рухи вже
в післяопераційному періоді. А хронічний біль,
і за механізмом, і за успішністю лікування,
дуже відрізняється від гострого.
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За даними більшості оглядів, хронічний
і персистуючий біль після заміщення кульшового суглоба спостерігається у 7–23 % пацієнтів, помірний та сильний біль – у 8 %, а згідно
деяких досліджень від 3 до 25 % пацієнтів змушені приймати опіоїди впродовж майже 5 років після операції [1]. Тому знеболювання цього оперативного втручання становить проблему не стільки під час, скільки після операції.
При виборі методів аналгезії анестезіолог
мусить керуватися забезпеченням належного
полегшення болю як під час операції, так і
в післяопераційному періоді з мінімальними
побічними ефектами, що уможливлює ранню мобілізацію та активну участь пацієнта
в процесі реабілітації, прискорення функціонального відновлення, ходіння і виписки зі
стаціонару. Традиційно для інтраопераційного знеболювання таких операцій застосовувалась загальна або спінальна анестезія, а для
післяопераційного – керована пацієнтом внутрішньовенна аналгезія опіоїдом або тривала епідуральна аналгезія крізь катетер [4, 5].
Останніми ж роками стали популярними
більш безпечні методики інфільтрації операційного поля місцевим анестетиком або катетеризації поперекового сплетення у псоас-компартменті [4, 6]. Але в цьому компартменті поперекове сплетення переважно
розміщене в тілі musculus psoas, що утруднює
катетеризацію. З цієї причини нами застосовується паравертебральна катетеризація
на рівні L3 [7, 8].
11

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета дослідження
Порівняння якості післяопераційного знеболювання (рівня больових відчуттів, потреби в оіоїдах) після операції ендопротезування
кульшового суглоба в умовах чи то лише спінальної анестезії, чи то її комбінації з епідуральною або паравертебральною аналгезією.
Матеріал і методи
Дослідження проводилось у Харківській обласній клінічній травматологічній лікарні у
126 пацієнтів віком від 32 до 83 років (63 чоловіка та 63 жінки) яким було проведено первинне ендопротезування кульшового суглобу
(ASA ΙΙ –ΙΙΙ). Для досягнення поставленої мети
пацієнти були розподілені на три групи, в залежності від методу знеболювання: спінальна
(І), спінальна в поєднанні з паравертебральною (ІІ) і спіно-епідуральна (ІІІ), вони були
співставні за демографічними показниками
(табл. 1). При цьому власне операція у всіх
групах проходила в умовах спінальної анестезії, а різними були варіанти післяопераційної
аналгезії.
Характеристика груп пацієнтів
І (n=36)
оло ки
нки
к, роки

Групи
ІІ (n=47)

Таблиця 1
ІІІ (n=42)

16

25

20

22

22
20

5 7 ± 13 , 2

5 8, 4 ± 15 , 5

60 , 8 ± 14, 3

а а к

86, 9 ± 21, 7

83 , 4 ± 17 , 7

85 , 4 ± 16, 8

р ст с

162, 4 ± 16, 5

167 , 8 ± 12, 3

162, 5 ± 11, 3

128 ± 24

115 ± 27

13 0 ± 3 2

и е
сп нал на

Сп нал на параертебрал но

Сп нал на
еп рал но

ри ал ст
опера ,
несте я

У І групі виконували лише спінальну анестезію в лежачому положенні пацієнта на здоровому боці на рівні L3-L4 голкою G26 парамедіанним доступом, вводилося 2,4 мл ізобаричного 0,5 % бупівакаїну (Бупівакаїн Агетан,
«Laboratoire Aguettant», Франція).
У II групі під час операції використовувалась така ж спінальна анестезія, але в поєднанні з катетеризацією паравертебрального
простору із застосуванням набору Perifix 401
(«BBraun», Німеччина) на рівні L3 на оперованій стороні з введенням 20 мл 1 % розчину
лідокаїну («Здоров’я», Україна). Катетеризацію
паравертебрального простору виконували одразу ж після виконання спінальної анестезії.
У післяопераційному періоді в катетер вводився 0,25 % розчин бупівакаїну (Лонгокаїн,
«Юрія-Фарм», Україна): в першу добу зі швидкістю 4 мл на годину, в наступні чотири дні –
по 10 мл чотири рази на добу болюсно або безперервно в темпі 4 мл/годину за допомогою
еластомерної помпи.
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У ІІІ групі виконувалась комбінована спінально-епідуральна анестезія в лежачому положенні пацієнта на здоровому боці в проміжку L3-L4 серединним доступом з використанням набору Espocan («BBraun», Німеччина),
при цьому операція проходила під спінальною анестезією (голкою G27 за методикою
«голка крізь голку») з уведенням 10–12 мг
(2—2,4 мл) 0,5 % бупівакаїну (Бупівакаїн Агетан, «Laboratoire Aguettant», Франція), а в післяопераційному періоді в епідуральний катетер вводився 0,125 % бупівакаїн (Лонгокаїн, «Юрія-Фарм», Україна) в темпі 4 мл/год.,
у наступні чотири дні – по 10 мл чотири рази на добу болюсно або безперервно в темпі
4 мл/год. за допомогою еластомерної помпи.
Пацієнти всіх груп отримували внутрішньовенно за 30 хв до початку і через 12 годин після
операції 8 мг лорноксикаму, за 30 хв. до закінчення і через 6 годин після операції – 1 г парацетамолу. Окрім того, усім пацієнтам хірурги
виконували інфільтрацію шкіри і параартикулярних тканин 0,125 % розчином бупівакаїну,
що також підвищує якість знеболення [6, 9].
У післяопераційному періоді всім пацієнтам
проводилась контрольована пацієнтом внутрішньовенна аналгезія (КПА) опіоїдом (налбуфін – болюсна доза 1 мг, швидкість фонової
інфузії 0,5 мг/годину, концентрація анальгетика 1 мг/мл, локаут-інтервал 10 хв.).
Інтенсивність болю за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ) вимірювали впродовж
чотирьох діб у спокої і при рухах: у першу добу – через 3, 6, 9, 12 годин, а в наступні три доби – вранці та ввечері. Розраховували число
хворих, яких треба пролікувати (NNT), та зниження абсолютного ризику бути неадекватно
знеболеним у порівнянні з лише спінальною
анестезією (першою групою). Реєстрували також час до введення першого болюса; кількість
запитуваних болюсів за першу добу; кількість
запитуваних, але не введених болюсів; кількість хворих, що не ввели жодного болюса;
потребу в налбуфіні за першу добу. Статистична обробка отриманих результатів виконувалася за допомогою програми Microsoft
Excel. Результати наводяться у вигляді: середнє
(М) ± стандартне відхилення (σ) або: середнє
(95 % довірчий інтервал). Значущість міжгрупової різниці оцінювалася неспарованим двобічним критерієм Стьюдента, за рівень достовірності різниці приймалося р<0,05.
Результати дослыджень та їх обговорення
Упродовж першої доби після операції (рис.
1), інтенсивність болю в стані спокою в першій групі на всіх етапах була клінічно суттєво
та статистично значно (p<0,001) вищою, ніж у
другій та третій групах, що пояснюється коХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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роткою тривалістю спінального знеболювання. Окрім того, інтенсивність болю в стані
спокою у третій групі була статистично значно
(p<0,001) нижчою, ніж у другій групі, 6-й і 9-й
годинах, що можна пояснити більшою надійністю епідуральної аналгезії, порівняно з поперековою паравертебральною, яка охоплює
меншу кількість сегментів.
У наступні три доби (рис. 2), інтенсивність
болю в стані спокою в першій групі на всіх
етапах була також статистично значно вищою,
ніж у другій та третій групах, особливо у вечірні години (p<0,001). Менш значною була ця
різниця вранці другого післяопераційного дня
(p<0,001 порівняно з третьою та p=0,033 порівняно з другою групою), вранці третього післяопераційного дня (p=0,009 порівняно з третьою та p=0,04 порівняно з другою групою)
і вранці четвертого післяопераційного дня
(p=0,001 порівняно з третьою та p=0,026 порівняно з другою групою). Різниця між другою та
третьою групами за інтенсивністю вранішнього болю була статистично значною (p=0,002)
лише на другу добу. На діаграмі (див. рис. 2)
також видно, що біль у всіх групах зростає в
вечірній час, особливо в першій групі, що,
можливо, пов’язано з післяобідньою активізацією хворих.
Інтенсивність болю при рухах (рис. 3) упродовж першої доби після операції в першій груБл
Сп нал на

пі на всіх етапах також була клінічно суттєво
та статистично значно (p<0,001) вищою, ніж у
другій та третій групах, що теж пояснюється
короткою тривалістю спінального знеболювання. Окрім того, інтенсивність болю в стані
спокою у третій групі була статистично значно
нижчою, ніж у другій групі, на 1-й (p<0,001),
3-й (p<0,001), 6-й (p=0,007), 9-й (p<0,001) і 12й (p=0,004) годинах, що теж можна пояснити
більшою надійністю епідуральної аналгезії,
порівняно з поперековою паравертебральною.
У наступні три доби інтенсивність болю при
рухах також була вищою вечорами, ніж у ранковий час (рис. 4). При цьому вечірній біль у
першій групі був клінічно суттєво та статистично значно (p<0,001) більшим, ніж у другій
та третій групах. Між другою і третьою групами різниця була менш значною, з тенденцією
до зменшення, до ранку 4-ї доби вона зникає, а
до вечора больовий синдром взагалі переважає
в третій групі.
У табл. 2 наведені результати обчислення
числа хворих, яких треба пролікувати (NNT,
number needed to treat)) для забезпечення прийнятної післяопераційної аналгезії (щоб інтенсивність болю не перевищувала 3 см ВАШ),
порівняно з лише спінальною анестезією (тобто з першою групою). Результати наведені у
вигляді: середнє (95%-ний довірчий інтервал). Для другої групи (спінальна анестезія та
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Рис. 1. Інтенсивність болю у спокої (M±σ) упродовж першої післяопераційної доби у першій групі (після лише спінальної
анестезії), у другій групі (після спінальної та паравертебральної анестезії) та у третій групі (після комбінованої
спінально-епідуральної анестезії)
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Рис. 2. Інтенсивність болю у спокої (M±σ) у подальші післяопераційні дні
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Рис. 3. Інтенсивність болю при рухах (M±σ) упродовж першої післяопераційної доби.
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Рис. 4. Інтенсивність болю при рухах (M±σ) у подальші післяопераційні дні.

Таблиця 2
Число хворих, яких треба пролікувати (NNT) для забезпечення прийнятної аналгезії (інтенсивність болю ≤ 3 см ВАШ),
порівняно з лише спінальною анестезією (у першій групі): середнє (95%-ний довірчий інтервал)
Група

3 години

6 годин

9 годин

12 годин

вечір 2-ї доби

вечір 3-ї доби

Др а

3 ( 1, 8-6, 1)

2 ( 1, 3 -3 , 0 )

3 ( 1, 8-6, 1)

2 ( 1, 3 -3 , 0 )

4 ( 2, 2-11, 5 )

5 ( 2, 5 -19 , 2)

вечір 4-ї доби
6 ( 2, 9 -48, 4)

ретя

2 ( 1, 2-2, 3 )

2 ( 1, 0 -1, 5 )

2 ( 1, 1-1, 9 )

2 ( 1, 1-2, 1)

2 ( 1, 1-1, 9 )

5 ( 2, 5 -19 , 2)

6 ( 2, 9 -48, 4)

Таблиця 3
Зниження абсолютного ризику неадекватної аналгезії (інтенсивність болю > 3 см ВАШ), порівняно з лише спінальною
анестезією (у першій групі): середнє (95 % довірчий інтервал)
Група

3 години

Др а 3 6, 4% ( 16, 3 -5 6, 5 %)

6 годин

9 годин

12 годин

5 4, 6% ( 3 3 , 7 -7 5 , 4%) 3 6, 4% ( 16, 3 -5 6, 5 %) 5 4, 6% ( 3 3 , 7 -7 5 , 4%)

вечір 2-ї доби

вечір 3-ї доби

вечір 4-ї доби

27 , 3 %( 8, 7 -45 , 9 %)

22, 7 %( 5 , 2-40 , 3 %)

18, 2%( 2, 1-3 4, 3 %)

22, 7 %( 5 , 2-40 , 3 %)

18, 2%( 2, 1-3 4, 3 %)

ретя 63 , 6 % ( 43 , 5 -83 , 7 %) 81, 8% ( 64, 8-9 8, 8%) 7 2, 7 % ( 5 2, 6-9 2, 8%) 68, 2% ( 46, 9 -89 , 4%) 7 2, 7 %( 5 2, 6-9 2, 8%)

паравертебральна блокада) це число в перші
12 годин становило 2-3 (тобто кожен другий
або третій пацієнт отримує користь від лікування); у наступні три доби NNT становило
4-6 (тобто кожен 4-й, 5-й або 6-й пацієнт отримує користь від лікування). Для третьої групи
(спінальна анестезія й епідуральна блокада)
NNT в перші 12 годин дорівнювало 2 (тобто
кожен другий пацієнт отримує користь від лікування); у наступні три доби NNT становило
2, чи 5, чи 6 (тобто кожен 2-й, 5-й або 6-й пацієнт отримує користь від лікування).
Порівняно з лише спінальною анестезією
(тобто з першою групою), зниження абсолютного ризику бути неадекватно знеболеним
(з інтенсивністю болю понад 3 см ВАШ) у другій групі в першу добу коливалося від 36,4 до
54,6 %, у подальшому зберігалася корисність
у вечірні години зі зниженням ризику до
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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18,2 % (табл. 3). Зниження ризику бути неадекватно знеболеним (з болем понад 3 см
ВАШ) у третій групі в першу добу коливалося від 63,6 до 81,8%, пізніше зберігалася корисність у вечірні години зі зниженням
ризику до 18,2 %.
Усі пацієнти отримували внутрішньовенну
контрольовану пацієнтом аналгезію налбуфіном з базальною швидкістю 1 мг за годину.
Час, через який пацієнт жадав додаткового
знеболення (рис. 5), у першій групі (з лише
спінальною анестезією без подальшої регіонарної аналгезії) становив (4,1 ± 1,5) години
і був статистично значно (p<0,001) і клінічно
суттєво (у 2–2,5 рази) коротшим, ніж у другій
(9,7 ± 2,2) години і в третій (10,7 ± 2,5) години.
Це говорить про нижчу якість післяопераційного знеболювання, якщо воно не включає регіонарний компонент.
15
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Рис. 5. Час (години) до введення першого болюса налбуфіну (M±σ)
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Рис. 6. Кількість запитуваних болюсів налбуфіну (M±σ)

Кількість запитуваних пацієнтом болюсів
внутрішньовенного налбуфіну (рис. 6) була
найбільшою в першій групі (16,2 ± 4,0), статистично значно (p<0,001) і клінічно суттєво (у
кілька разів) перевищуючи цю кількість у другій (5,5 ± 2,1) і в третій (3,2 ± 1,8) групі, різниця між якими теж була статистично значною
16

(p=0,013). Тобто пацієнти без реґіонарної післяопераційної аналгезії потребували введення
болюса налбуфіну втричі частіше, порівнянно
з пацієнтами, що мали паравертебральну післяопераційну аналгезію, і в 5 разів частіше,
порівнянно з тими, що мали епідуральну післяопераційну аналгезію. Це свідчить про неХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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Рис. 7. Кількість запитуваних, але не введених болюсів налбуфіну (M±σ)
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Рис. 8. Потреба у налбуфіні (мг) за першу післяопераційну добу (M±σ)

адекватну швидкість фонової інфузії опіоїда
для пацієнтів з даним видом знеболювання.
Кількість запитуваних, але не введених, через програмне обмеження інфузомата, болюсів
(рис. 7) у першій групі (6,8 ± 1,6) була статистично значно (p<0,001) більшою, ніж у другій
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(1,5±1,4) і третій (1,2±1,4) групах. Це також
свідчить про вищу якість реґіонарної післяопераційної аналгезії.
Потреба в налбуфіні в першу добу (рис.
8) у пацієнтів першої групи (29,2 ± 3,6) мг
теж була статистично значно (p<0,001) біль17
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шою, ніж у другій групі (15,1±2,6) мг і в третій
(12,9±2,1) мг. Ці наші результати узгоджуються з даними інших дослідників, які виявляли
так званий морфін-зберігаючий ефект блокади поперекового сплетення [6] та епідуральної
аналгезії [10]
Незважаючи на чисельні можливі варіанти
знеболювання після операцій на кульшовому
суглобі, «золотий стандарт» досі не визначений [5, 6]. Системні опіоїди можуть спричиняти нудоту, блювання, пригнічення дихання [4, 11]. Неопіоїдні анальгетики (нестероїдні протизапальні ліки) також мають низку
побічних ефектів, включно з ризиком (4,8%)
гострого ушкодження нирок [12]. Регіонарні
методи стають все більш поширеними, особливо спінальне й епідуральне знеболювання
[4], застосування яких сприяє зниженню крововтрати, ризику пневмонії, інсульту та інших
ускладнень [13], зниженню летальності в перші 30 днів і скороченню часу перебування в
стаціонарі [14].
Але останнім часом усе більше поширюється застосування для знеболювання після цих

операцій більш безпечних блокад периферичних нервів, зокрема поперекового сплетення у
псоас-компартменті [4–6]. Застосована нами
паравертебральна блокада є легшою у виконанні, але охоплює менше компонентів поперекового сплетення, через що якість знеболення за деякими показниками поступається
епідуральній блокаді, хоч і перевищує знеболення самою лише інтраопераційною спінальною анестезією.
Висновки
Катетерні регіонарні методики (паравертебральна й епідуральна) забезпечують значно вищу якість післяопераційного знеболювання після ендопротезування кульшового
суглоба.
Післяопераційне знеболювання за допомогою тривалої епідуральної блокади є більш
ефективним, але теоретично має вищі ризики
потенційних ускладнень і побічних ефектів.
У перспективі є доцільним вивчення впливу
методу аналгезії на швидкість функціональної
реабілітації пацієнтів.
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Резюме. Целью исследования явилось сравнение качества
обезболивания после протезирования тазобедренного сустава различными видами регионарной анестезии. 126 пациента
случайным образом были распределены для получения или
только интраоперационной спинальной анестезии, или спинальной анестезии и пролонгированной паравертебральной
аналгезии на уровне L3, или спинальной анестезии и пролонгированной эпидуральной аналгезии. Кроме того, во всех
группах применялась контролируемая пациентом анальгезия
внутривенным налбуфином. Качество обезболивания измерялась оценкой интенсивности боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) и кумулятивным потреблением опиоидов (налбуфина). Установлено, что паравертебральные, как и
эпидуральные пролонгированные методы обеспечивают обезболивание хорошего качества после протезирования тазобедренного сустава. Эпидуральная анальгезия является наиболее надежной, но менее безопасной, чем паравертебральная
блокада.
Ключевые слова: эндопротезирование тазобедренного сустава, послеоперационное обезболивание, паравертебральная блокада, эпидуральная блокада.

КАЧЕСТВО
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
ТАЗОБЕДРЕННОГО
СУСТАВА ПРИ РАЗНЫХ
ВИДАХ РЕГИОНАРНОЙ
АНЕСТЕЗИИ
В. И. Коломаченко

QUALITY OF PAIN RELIEF
AFTER HIP REPLACEMENT
WITH DIFFERENT
TYPES OF REGIONAL
ANESTHESIA
V. I. Kolomachenko

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

Summari. The study aim is to compare the quality of analgesia after hip arthroplasty with different regional anesthesia options. One
hundred and twenty-six patients were randomized to receive either
intraoperative spinal anesthesia only, or spinal anesthesia plus prolonged L3 paravertebral analgesia, or spinal anesthesia plus prolonged
epidural analgesia. Besides, in all groups the patient-controlled analgesia with intravenous nalbuphine was used. The quality of analgesia
was assessed based on pain intensity by Visual Analogic Scale (VAS)
and cumulative opioid (nalbuphine) consumption. Both paravertebral
and epidural prolonged techniques provide good quality analgesia
after hip arthroplasty. Epidural analgesia is the most reliable, yet
more dangerous than paravertebral blockade.
Key words: total hip arthroplasty,, post-operative analgesia, paravertebral blockade, epidural blockade.
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УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ КЛЕТОК
ХОЛЕДОХА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СВИЩЕВОГО
КАНАЛА
Резюме. Исследованы ультраструктурные особенности фибробластов, гладких миоцитов, тучных клеток, макрофагов и
эпителиоцитов, взятых из области формирования желчного
свища. Установлен полиморфизм изменений фибробластов.
Наряду с метаболически активными фибробластами обнаруживались клетки, имеющие очаговое разрушение внутриклеточных мембран, указывающее
еее на сокращение синтеза межклеточного компонента соединительной ткани.
Выявленные нарушения субмикроскопической архитектоники гладких миоцитов свидетельствуют о снижении их сократительной возможности, что является одной из причин
стаза желчи. Появление в препаратах тучных клеток, секреция
ими гистамина способствуют повышению проницаемости капилляров и приводят к возникновению локальных отёков.
Деструктивно измененные митохондрии эпителиоцитов
указывают на митохондриальную дисфункцию, являющуюся
пусковым механизмом снижения синтетической активности
органелл, в этих клетках активируются катаболические реакции, что структурно подтверждается появлением в цитоплазме вторичных лизосом.
Ключевые слова: ультраструктура клеток общего жёлчного
протока, митохондриальная дисфункция.

Введение
Активное внедрение эндоскопических операций на желчном пузыре и желчных путях
увеличило количество возникновения наружных желчных свищей, частота которых находиться на достаточно высоком уровне и не
имеет тенденции к снижению [1,2,3,4,8]. Последние значительно осложняют послеоперационный период, увеличивают длительность
пребывания больных на стационарном лечении, требуют в большинстве случаев инвазивного, а иногда и повторного оперативного
лечения [5,6,7,9]. Над разрешением различных
аспектов их диагностики, хирургического лечения и профилактики работают хирурги-гепатологи различных стран мира, многие вопросы и сегодня требуют своего разрешения.
Цель исследования
Изучить морфологические признаки и ультраструктурные особенности клеточной организации внепеченочных желчных протоков и
фистулярного канала при наружных желчных
свищах и рубцовых стриктурах гепатикохоледоха в области формирования жёлчного свища.
Материалы и методы исследований
Материалом для исследования служили кусочки ткани общего желчного протока, резе20

цированные во время оперативного лечения
больных. Для электронно-микроскопического исследования биоптаты после иссечения
помещали в 2,5%-ный забуференный раствор
глютарового альдегида на 5-6 часов при температуре 4 °С для предварительной фиксации.
Затем биоптаты отмывали в буферном растворе и переносили для окончательной фиксации
в 1% забуференный раствор четырехокиси осмия на 3-5 часов при температуре 4 °С. После
окончания фиксации, кусочки ткани обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации и ацетоне и заключали в смесь эпоксидных смол (эпон-аралдит) по общепринятым
методикам. Блоки полимеризовались в термостате при температуре 60°С в течение двух
суток. Ультратонкие среды изготавливали на
ультрамикротоме УМТП-3м, монтировали их
на электролитические сеточки и, после контрастирования цитратом свинца, изучали под
электронным микроскопом ЭВМ-100БР при
ускоряющем напряжении 75 кВ.
Результаты исследований и их обсуждение
При электронно-микроскопическом исследовании в стенке общего желчного протока
выявляются как метаболически активные фибробласты, так и фибробласты с дистрофическими и деструктивными нарушениями внутриклеточных органелл. Метаболически активные фибробласты имели удлиненные ядра
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неправильной формы. Ядерная мембрана их
четко контурирована, гладкая, с небольшим
количеством мелких инвагинаций. Перинуклеарные пространства сохраняют постоянную ширину на всем протяжении среза. Ядерный хроматин находится преимущественно в
деконденсированном состоянии и его гранулы
диффузно рассеяны по матриксу ядра. Наряду
с этим в матриксе присутствовало небольшое
количество глыбок конденсированного хроматина, которые обнаруживались во всех отделах матрикса ядра. В ядрах активных фибробластов располагалось 1-2 осмиофильных
ядрышка. В целом матрикс ядра обладал умеренной электронной плотностью. В цитоплазме фибробластов присутствовало небольшое
количество митохондрий. Матрикс их имел
среднюю электронную плотность и мелкозернистую структуру. Гранулярный эндоплазматический ретикулум хорошо развит, на его
мембранах выявляются многочисленные рибосомы. Цистерны гранулярного эндоплазматического ретикулума имеют вид уплощенных
пузырьков. В цитоплазме встречается небольшое количество первичных лизосом. Пластинчатый цитоплазматический комплекс Гольджи
представлен в виде стопок параллельно ориентированных гладких мембран и окруженных
небольшим количеством мелких электронно
прозрачных везикул. В периферическом отделе цитоплазмы располагались параллельно
ориентированные микрофиламенты. Цитоплазматическая мембрана четко контурирована, без очагов деструкции. Метаболически
активные фибробласты, как правило, окружены большим количеством коллагеновых
и эластических волокон (рис. 1).

Рис. 1. Ультраструктура метаболически активных
фибробластов в стенке общего желчного протока в области
формирования желчного свища. Пучки коллагеновых
волокон вокруг отростков фибробластов. х 45 000.
Контрастировано цитратом свинца

Наряду с метаболически активными фибробластами довольно часто встречались фиброKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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бласты, ультраструктура которых подвержена
дистрофическим, а иногда и деструктивным
нарушениям. Ядра их имеют удлиненно неправильную форму. Ядерная мембрана образует многочисленные глубокие и мелкие инвагинации. Структура самой ядерной мембраны
изменена, она сильно разрыхлена, в ней обнаруживаются очаги лизиса. Перинуклеарные пространства неравномерно расширены.
Ядрышки в этих фибробластах, как правило,
отсутствовали. Ядерный хроматин большей
частью находится в конденсированном состоянии, его глыбки концентрируются вдоль ядерной мембраны. В центральной области матрикса ядра практически отсутствовали гранулы
хроматина. Эта область ядра обладала очень
низкой электронной плотностью. Митохондрии были набухшие, с электронно-прозрачным матриксом, содержали единичные короткие кристы. Наружные мембраны и кристы
митохондрий зачастую подвержены очаговому
лизису. Цистерны гранулярного эндоплазматического ретикулума расширены, заполнены
электронно-прозрачной субстанцией. На мембранах эндоплазматической сети практически
отсутствовали рибосомы, зачатую выявлялись
очаги разрыхления и деструкции. Пластинчатый цитоплазматический комплекс Гольджи
редуцирован, его гладкие мембраны дезорганизованы. В цитоплазме нередко присутствовали вторичные лизосомы. Микрофиламенты теряют упорядоченную направленность.
Цитоплазматическая мембрана разрыхлена, утолщена и образует довольно глубокие
инвагинации.
Мышечная оболочка общего желчного протока представлена пучками гладких дистрофически изменённых миоцитов. Ядра гладких
миоцитов имели удлинённую форму и умеренно просветленный матрикс. Ядерный хроматин деконденсирован и его гранулы диффузно рассеяны по матриксу. Ядерная мембрана
подвержена очаговому разрыхлению и лизису.
Перинуклеарные пространства неравномерно
расширены. В перинуклеарной области цитоплазмы располагаются набухшие митохондрии, расширенные цистерны эндоплазматического ретикулума и дезорганизованные
гладкие мембраны пластинчатого цитоплазматического комплекса Гольджи. Митохондрии имеют электронно-прозрачный матрикс,
содержат единичные вакуолизированные кристы. Довольно часто встречались митохондрии с очагово разрушенными мембранами
и кристами. Цистерны эндоплазматического
ретикулума имеют вид электронно-прозрачных вакуолей. Наблюдается разрыхление его
мембран. Пластинчатый цитоплазматический
комплекс Гольджи развит слабо, его гладкие
21
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мембраны дезорганизованы, ориентированы хаотически. Вокруг мембран выявляются крупные электронно прозрачные вакуоли
(рис. 2). Цитоплазматическая мембрана сильно разрыхлена, очагово разрушена. Гладкие
миоциты окружены эластическими и ретикулиновыми волокнами. Цитоплазма миоцитов
заполнена дезорганизованными хаотически
ориентированными миофибриллами.

мембранами и кристами. Матрикс их имеет
мелкогранулярную структуру и среднюю электронную плотность. Цистерны гранулярного
эндоплазматического ретикулума представлены уплощенными вакуолями, на мембранах
которых прикреплены рибосомы. Хроматин
ядра находится в деконденсированном состоянии (рис. 4). Пластинчатый цитоплазматический комплекс Гольджи умеренно гипертрофирован, его гладкие мембраны параллельно
ориентированы и окружены множеством мелких везикул. Характерным является наличие в
цитоплазме большого количества вторичных
и первичных лизосом, включений липидов, а
так же микропиноцитозных пузырьков. Вблизи цитоплазматической мембраны выявляется
густая сеть актиновых филаментов.

Рис. 2. Ультраструктура гладких миоцитов мышечной
оболочки общего желчного протока в области
формирования желчного свища. Редукция пластинчатого
цитоплазматического комплекса Гольджи. х 43 000.
Контрастировано цитратом свинца

В рыхлой соединительной ткани общего
желчного протока располагались единичные
тучные клетки, что свидетельствует о повышении проницаемости гематотканевого барьера в
процессе развития воспаления. В цитоплазме
тучных клеток ядро имеет округлую форму.
Ядерная мембрана очагово разрыхлена, хроматин находится в деконденсированном состоянии, гранулы его диффузно распределены
по площади среза. Ультраструктурная организация органелл тучных клеток свидетельствует об их высокой метаболической активности. Митохондрии имеют округлую форму,
достаточно большое количество крист, матрикс средней электронной плотности и мелко гранулярной. Цистерны эндоплазматического ретикулума умеренно расширены, на
его мембранах прикреплены многочисленные
рибосомы. Пластинчатый цитоплазматический комплекс Гольджи развит хорошо, его
гладкие мембраны параллельно ориентированы и собраны в стопки. В окружении гладких
мембран встречаются многочисленные мелкие
электронно-прозрачные вакуоли. В цитоплазме располагается большое количество гетерогенных гранул, рибосом и полисом (рис. 3).
В препаратах обнаруживаются активные макрофаги. Их ультраструктуры развиты хорошо. В цитоплазме многочисленных митохондрий с четко контурированными наружными
22

Рис. 3. Ультраструктура тучных клеток стенки общего
желчного протока в области формирования желчного
свища. Гетерогенные гранулы в цитоплазме. х 59 000.
Контрастировано цитратом свинца

Рис. 4. Ультраструктура макрофагов стенки общего
желчного протока в области формирования желчного
свища. Деконденсированный хроматин ядра. х 55 000.
Контрастировано цитратом свинца

Эпителий слизистой оболочки общего жёлчного протока подвержен ярко выраженным
дистрофическим изменениям. Ядра эпителиоцитов содержали преимущественно конденсиХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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рованный хроматин. Ядерная мембрана была
разрыхлена и образовывала глубокие и мелкие инвагинации. Встречаются очаги лизиса
ядерной мембраны. В препаратах присутствовали эпителиоциты, ядра которых были подвержены пикнозу. Митохондрий в цитоплазме
мало, они имеют округлую форму, матрикс их
грубоволокнистой структуру и высокой электронной плотности, в отдельных митохондриях матрикс гомогенизирован. Зачастую кристы
в митохондриях были разрушены. Цистерны
гранулярного эндоплазматического ретикулума расширены, заполнены электронно прозрачной субстанцией. Мембраны его разрыхлены, очагово разрушены, на них присутствовали единичные рибосомы. У значительной
части эпителиальных клеток общего желчного протока наблюдается фрагментация внутриклеточных мембранных компартментов
(рис. 5). Пластинчатый цитоплазматический
комплекс Гольджи редуцирован и представлен
в виде отдельных беспорядочно ориентированных гладких мембран, окруженных однойдвумя крупными электронно прозрачными
вакуолями. Вблизи пластинчатого цитоплазматического комплекса Гольджи располагаются вторичные лизосомы и включения желчных пигментов. Цитоплазматическая мембрана эпителиоцитов утолщена, осмиофильна
и имеет очаги деструкции.

Рис. 5. Ультраструктура эпителиоцитов слизистой
оболочки желчного протока в области формирования
желчного свища. Фрагментация мембран гранулярного
эндоплазматического ретикулума. х 37 000.
Контрастировано цитратом свинца

В области формирования желчного свища в
ультраструктурной организации клеток общего желчного протока выявлены выраженные
дистрофические и деструктивные нарушения
различной степени.
Изменения ультраструктуры фибробластов
полиморфны. Наряду с метаболически активными фибробластами, обладающими хороKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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шо развитыми органеллами и окруженными
большим количеством коллагеновых и эластических волокон, довольно часто обнаруживались деструктивно измененные клетки, имеющие очагово разрушенные внутриклеточные
мембранные комплексы, что свидетельствует
о снижении их синтетической активности. В
результате продукция межклеточного компонента соединительной ткани существенно
снижается.
Субмикроскопическая архитектоника гладких миоцитов мышечной оболочки общего
желчного протока в области формирования
желчного свища указывает на их низкую сократительную способность, что структурно подтверждается деструктивными изменениями
митохондрий и дезорганизацией микрофиламентов. Следствием снижения сократительной
функции гладких миоцитов может быть выраженный в той или иной степени стаз желчи.
В рыхлой соединительной ткани общего
желчного протока обнаружены метаболически
активные тучные клетки. Ультраструктуры их
хорошо развиты, в цитоплазме выявляются
многочисленные рибосомы и полисомы. Появление этих клеток свидетельствует о развитии воспалительной реакции. Секреция ими
гистамина влечет за собой расширение кровеносных капилляров с повышением их проницаемости, что приводит к появлению локальных отёков.
В ткани общего желчного протока выявляются активные макрофаги, в цитоплазме которых локализуется большое количество фагоцитированного материала.
Наибольшей деструкции вблизи желчного
свища подвергаются клетки эпителия общего желчного протока. В цитоплазме их присутствуют деструктивно измененные митохондрии, что указывает на митохондриальную
дисфункцию и нарушение внутриклеточной
биоэнергетики. Вероятно, именно дисфункция митохондриальных мембран является пусковым механизмом снижения, а иногда и полного прекращения синтетической активности
органелл эпителиоцитов. Подтверждением
этого может служить наблюдаемая фрагментация мембран гранулярной эндоплазматической сети, уменьшение количества рибосом и
полисом в цитоплазме, редукция пластинчатого цитоплазматического комплекса Гольджи.
В этих клетках активируются катаболические
реакции, что структурно подтверждается появлением в цитоплазме вторичных лизосом.
Выводы
1. Изменения ультраструктуры фибробластов полиморфны. Наряду с метаболически
активными фибробластами часто обнаружи23
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вались деструктивно измененные, что свидетельствует о снижении синтеза межклеточного
компонента соединительной ткани.
2. Субмикроскопическая архитектоника
гладких миоцитов гепатикохоледоха в области
формирования желчного свища указывает на
их низкую сократительную способность, что
может быть причиной стаза жёлчи.

3. Наибольшей деструкции подвергаются
клетки эпителия общего желчного протока, в
которых присутствуют деструктивно и дегенеративно измененные митохондрии, что указывает на прогрессирующую митохондриальную
дисфункцию. Именно она является пусковым
механизмом снижения синтетической активности органелл эпителиоцитов.
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Резюме. Досліджено ультраструктурні особливості фібробластів, гладеньких міоцитів, лаброцитів, макрофагів і епітеліоцитів, взятих з області формування жовчного свища. Встановлено поліморфізм змін фібробластів. Поряд з метаболічно
активними фібробластами виявлялися клітини, що мають
осередкове руйнування внутрішньоклітинних мембран, що
вказує на скорочення синтезу міжклітинного компонента сполучної тканини.
Виявлені порушення субмикроскопической архітектоніки
гладеньких міоцитів свідчать про зниження їх скорочувальної
можливості, що є однією з причин стазу жовчі. Поява в препаратах лаброцитів, секреція ними гістаміну, сприяє підвищенню проникності капілярів і призводять до виникнення
локальних набряків.
Деструктивно змінені мітохондрії епітеліоцитів вказують на
мітохондріальну дисфункцію, яка є пусковим механізмом зниження синтетичної активності органел, в цих клітинах активуються катаболічні реакції, що структурно підтверджується
появою в цитоплазмі вторинних лізосом.
Ключові слова: ультраструктура клітин загального жовчної
протоки, мітохондріальна дисфункція.

УЛЬТРАСТРУКТУРНІ
ПЕРЕБУДОВИ
КЛІТИН ХОЛЕДОХА
ПРИ ФОРМУВАННІ
СВИЩОВОГО КАНАЛУ
В. В. Бойко,
В. Ф. Омельченко,
В. П. Невзоров,
О. Ф. Невзорова,
О. С. Проценко,
Н. О. Ремньова

THE ULTRASTRUCTURAL
REARRANGEMENTS
OF THE COMMON BILE
DUCT`S CELLS DURING
BILE FISTULA FORMATION
V. V. Boiko, V. F. Omelchenko,
V. P. Nevzorov,
O. F. Nevzorova,
E. S. Protsenko,
N. A. Remnyova

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

Summary. The ultrastructural features of fibroblasts, smooth myocytes, mast cells, macrophages, and epithelial cells taken from the
bile fistula region are investigated. The polymorphism of changes in
fibroblasts was established. Along with metabolically active fibroblasts, it was found the fibroblasts with a focal destruction of intracellular membranes, thereby indicating a reduction in the synthesis of
the intercellular component of the connective tissue.
The revealed violations of submicroscopic architectonics of smooth
myocytes proves their contractile capacity reduction that is the cause
of the bile stasis. The presence of mast cells in the preparations and
their histamine secretory activity both contribute to an increase in
the capillary permeability and lead to a local edema formation.
The presence of destructively altered mitochondrias in the bile duct
epithelial cells proves severe mitochondrial dysfunction, which is a
trigger for synthetic activity reduction, catabolic reactions activation,
and the secondary lysosomes formation.
Key words: ultrastructure of the common bile duct`s cells, mitochondrial dysfunction.
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ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЛОКАЛЬНО-ПОШИРЕНИХ ФОРМ РАКУ
ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
Резюме. Проаналізовано результати імуногістохімічних досліджень біопсійного матеріала 60 хворих на локально-поширений рак передміхурової залози, яким загалом було виконано 352 біопсії. Встановлено, що найбільш високоспецифічним є антитіла до ензиму α-метилацил-коензим А рацемази
(AMACR),
AMACR),
), цитокератінам CK-HMW
-HMW
HMW (№ 5, 14), маркеру ендокринних клітин в простаті хромограніну А, білку гена-супресора p53 і Rb білку, маркеру біологічної агресивності Вс1-2 і до
маркера проліферативної активності клітин ядерного негістонового білка Ki-67, експресія яких змінюється залежно від
ступеня диференцировки пухлинної тканини.
Ключові слова: локально-поширений рак передміхурової залози, імуногістохімія.

Вступ
Як відомо, у чоловіків саме рак передміхурової залози (РПЗ) є одним з найбільш розповсюджених онкологічних захворювань [8].
За даними різних авторів, відсоток пацієнтів
на локально-розповсюджені форми
и заболевания серед первинно виявленних хворих сягає
24–68,5 %. В структурі загальної летальності
від онкологічних захворювань смертність від
раку простати у чоловіків становить 4,7 %, що
є важливою проблемою [11].
Головними прогностичними критеріямі РПЗ
є:: стадія
ія
я пухлинного процеса, початковий рівень простатичного специфічного антигену та
вік пацеєнта [12]. Однак визначення клінічної
стадії хвороби та встановлення діагноза РПЗ
є важливим,
ливим,, але під
ід час недостатніми
німи умомовами для обрання і проведення
ня адекватного лікування. У з’вязку із цим в теперішній
час особливо гостро відчувається потреба в
прогнозуванні таких важливих параметрів,
як
к агресивність
ість
сть природнього плину захворюхворювання, чутливість пухлини до ендокринної та
цитостатичної
ної терапії,
ії,, схильність
хильність до рецидуування після простатектомії або променевого
лікуванняя [1-5].
Морфологічна картина РПЗ достатньо
різноманітна
ізноманітна : в 95-97% випадків РПЗ
З представлений аденокарциномою, інші його форми
зустрічаються рідше [19]. При цьому для даного
захворювання
хворювання залишаються ще не до кінця
інця
нця
я вивченими питання морфогенезу і діагностики.
При дослідженні процесів
івв морфогенеза онкозахворювань особливе значення мають нові
методи діагностики, які істотно доповнюють
вже існуючі. Саме до такихх методів
ів дослідження відносять імуногістохімічну діагностику
пухлин [21].
26

Мета дослідження
Визначити патоморфологічні
ічні і імуногістохімічні особливості локально-поширеного рака
простати.
Матеріали і методи досліджень
Проаналізовано
ізовано результати
и імуногістохімічного дослідження 60 хворих, які проходили
лікування
ікування в урологічному
ічному відділенні та відділенні променевої терапії
ії Полтавського
ького
кого обласного клінічного онкологічного диспансера
з 2012 по 2018 р. р. з приводу РПЗ стадій T3а N0
M0
0 і T3в
3в N00 M0.
0. Середній
ередній вік
ік пацієнтів
ієнтів статановив 59,3±7,6 років. В цілому проаналізовано
352 препарата, отриманих при мультифокальній біопсії. Діагноз встановлювали згідно рекомендаціям Американьскої (АUA)
UA)) або Європейської (ЕАU) асоціацій урологів на основі
пальцьового ректального дослідження (ПРД),
трансректального ультразвукового дослідження (ТРЗД), визначення рівня простат-специфічного антигена (ПСА) [4]. Мультифокальня
біопсія
іопсія
опсія
ія
я виконувалась
иконувалась під
ід
д контролем трансректально під
ід
д контролем ТРУЗД
Д [10]. За допомогою цього методу проводили забор матеріала
для морфологічного і імуногістохімічного досліджень, а також стадії розвитку пухлини за
Глісоном [6, 7].
Імуногістохімічне дослідження виконували на парафінових зрізах патоморфологічній
лабораторії CSD HtalhCare (м. Київ). З парафінових блоків готували зрізи товщиною 4–5
мікрон, їх поміщували на скло після обробки
полі-L-лізіном. Потім матеріал досліджували
за загальноприйнятою стандартною методикою з використанням наступних 7 первинних (специфічних) моноклональних антитіл
(DAKO, UK, Germany, Lab Vision, USA) : виХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 5-6(92-93) 2018

EXPERIMENTAL RESEARCHES

сокоспецифічні для рака антитіла до ензиму
α-метилацил-коензим А рацемази (AMACR),
цитокератінам CK-HMW (№ 5, 14), маркеру
ендокринних клітин в простаті хромограніну А, білку гена-супресора p53 і Rb білку,
маркеру біологічної агресивності Вс1-2 і до
маркера проліферативної активності клітин
ядерного негістонового білка Ki-67. В якості
хромогена використовували 3,3-діамінобензидіна тетрахлорид, який входив у вказаний
выше комерційний набор детекції. Ядра клітин дофарбовували гематоксіліном Майєра на
протязі 30 секунд — 2 хвилин. Система детекції «Ultra Vision LP Value HRP Polymer» (Lab
Vision, USA) використовувалась для наглядної
візуалізації результату реакції, яка відбувалась при з’язуванні антигена та антитела. При
обчисленні коефіцієнтів експресії антигеіов
оцінювали результати імуногістохімічного дослідження [Kinsel L. et al., 1989]. Інтерпретацію
результатів імуногістохімічної реакції проводили з використанням якісної оцінки ядерної
реакції: негативна «-», слабо позитивна «+»,
помірно позитивна «++», виразно позитивна
«+++» — та при кожному значеннні інтенсивності фарбування (мінімум для 500 клітин в 10
полях зору при збільшенні мікроскопа х 400)
визначали відсоток позитивно зафарбованих
клітин. Коефіцієнт експресії розраховували
для кожного спостередження по формулі :
K=Σ(Б×П)/100

Рис. 1. Низькодифференційована аденокарцинома ПЗ.
Пацієнт Е., 64 роки, антитела до AMACR, забарвленняа
гематоксиліном Майєра, зб. × 200

У інших 20,5 % пацієнтів даний маркер бул
негативним (рис. 2).

(1)

де Б — інтенсивність зафарбованості в балах,
а П - відсоток зафарбованих клітин при кожному значенні Б.
Індекс проліферативної активності (ІПА)
визначали по експресії маркера Ki-67.
У 4-9 випадкових полях зору на великому
збільшенні мікроскопа (× 400) підраховували
загальну кількість пухлинних клітин (не менше 1000) і кількість імунопозитивних клітин
до Ki-67, з наступним обчисленням іх відсоткового співвідношення.
Отримані медико-біологічні данні оброблялись з використанням програмної системи STATISTICA for Windows (версія 5.5 іц.
№AXXR402C29502 3FA).
Результати досліджень та їх обговорення
Точність морфологічної діагностики РПЗ
підвищувалась при одночасному визначенні
експресій AMACR, цитокератинів високої молекулярної маси, білків групи р63, цитокератину 5 і Вcl-2.
Експресія α-метілацил-коензим А рацемази
(AMACR), що уявляє собою пероксисомальний і мітохондріальний фермент, відмічалась
у вигляді коричневого коліру зерен в цитоKHARKIV SURGICAL SCHOOL

плазмі епителія залоз і дифузно в стромі. У 79,5
% пацієнтів AMACR був виражений у вигляді
гранулярного, апікального або цитоплазматичного зафарбовування, яке було добре видно
при малому збільшенні мікроскопа (рис. 1).
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Рис. 2. Високодиференційована аденокарцинома ПЗ.
Пацієнт Д., 61 рік, антитела до AMACR, збарвлення
гематоксиліном Майєра, зб. × 200

При високому дифереціюванні пухлини
у 55,6 % спостередженнях AMACR бул
ул
л негативним, слабо та помірно позитивно
зитивно він визначався в рівній мірі – 22,2% спостереджень
у досліджуваній групі. У чоловіків з помірним
диференціюванням
еренціюванням рацемаза в 56,7 % випадків визначалась яскраво, помірно — в 23,3 %,
а онегативним маркер був в 20 % випадків.
В групіі з низькодиференційованою
ькодиференційованою
кодиференційованою
еренційованою аденокарциномою в 21,4 % маркер не визначався,
а у 50 % пацієнтів був яскраво вираженим.
Аналіз результатів коэефіцієнта експресії
онкомаркера AMACR у пацієнтів
ієнтів з аденокарциномою
ю ПЗ
З показаі,
і, що
о найбільше
йбільше значення даного показника було виявлено в групі
пацієнтів
ієнтів з помірнодиференційованою аденокарциномою ((17,44±1,55) %), ніж у пацієнтів
27
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Рис. 3. Помірнодиференційована аденокарцинома ПЗ.
Пацієнт К., 75 років, антитіла до CK-HMW № 5, 14,
забарвлення гематоксиліном Майєра, зб. x 200

Рис. 4. Помірнодиференційована аденокарцинома ПЗ.
Пацієнт Т., 68 років, антитіла до хромограніну А,
забарвлення гематоксиліном Майєра, зб. x 200

Рис. 5. Помірнодиференційована аденокарцинома ПЗ.
Пацієнт Т., 68 років, антитіла до хромограніна А,
забарвлення гематоксиліном Майєра, зб. x 200

Рис. 6. Низькодиференційована аденокарцинома ПЗ.
Пацієнт М., 61 рік, антитіла до хромогранина А, забарвлення гематоксиліном Майєра, зб. X 200

з низьким і високим ступенем диференціювання
пухлин (12,12±4,75 %; 5,67±0,73 % відповідно).
Високомолекулярні цитокератини № 5, 14
виявлялись в базальних клітках нормальних і
гіперпластичених
іперпластичених
перпластичених
них ацинусів
івв і отбули
були відсутніми в базальних клітках злоякісної опухлини
(рис. 3).
). Саме томуу CKHMW в 100 % спостереджень був
ув негативним у пацієнтів
ієнтів з аденокарциномою ПЗ.
В якості раннього маркера прогресії пухлин
простати нами був використаний нейроендокринний маркер – хромогранін А.
В досліджуваній групі пацієнтів з високодиференційованою аденокарциномою в 22,2 %
випадків хромогранін А не визначався, в 78,8 %
був позитивним в разному степені (рис. 4).
У чоловіків дослідної групи із помірно диференційованою аденокарциномою хромогранін
А бів негативним в 41,7 % випадків, а в 58,3 %
була визначена фокальна ендокрина диференцировка (рис. 5).
У досліджуваній групі у пацієнтів з аденокарциномою з низькою диференцировкою в

78,6 % хромогранін А був визначений позитивно (рис. 6), а в 21,4 % був негативним.
У пацієнтів з аденокарциномою ПЗ досліджуваної групи фокальна нейроендокринна
диференцировка частіше визначалась у хворих
з низькодиференцийованою аденокарциномою ((4,77±0,93) %) у порівнянні з чоловіками
з умепомірним ((4,38±0,03) %) і високим ступенем диференціювання ((3,36±0,6) %).
Ген-супресор ретінобластоми (рRb), який
здійснює контроль за вступом кліток в мітотичний цикл, в нашому дослідженні в 98,8 %
був негативним, лише у чотирьох хворих з високодиференційованим раком ПЗ в частині
ядер кліток пухлинної тканини визначалия
даний білок (рис. 7), коефіцієнт експресії при
цьому становив 4,51±0,28 %.
Інший білок гена-онкосупресора P53, який
з’являвся в частині ядер кліток злоякісної пухлини, індукує апоптоз і є маркером несприятливого результата (рис. 8).
В проведеному нами идослідженні у 88,9 %
спостередженнях білок гена-онкосупресора
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Рис. 7. Високодиференційована аденокарцинома ПЗ.
Пацієнт К., 61 рік, антитіла до Rb, озабарвлення
гематоксиліном Майєра, зб. x 200

Рис. 8. Низькодиференційована аденокарцинома ПЗ.
Пацієнт В., 70 років, антитіла до р53, забарвлення
гематоксиліном Майєра, зб. x 200

Рис. 9. Високодиференційована аденокарцинома ПЗ.
Пацієнт С., 71 рік, антитіла до Bcl-2, забарвлення
гематоксиліном Майєра, зб. x 200

Рис. 10. Помірнодиференційована аденокарцинома ПЗ.
Пацієнт Г., 71 рік, антитіла до Ki-67, забарвлення
гематоксиліном Майєра, зб. × 200

P53 виявлявся слабо позитивним у хворих з
високодиференційованою аденокарциномою.
У чоловіків з пухлиною помірного диференціювання досліджуваний маркер в 71,7 % був
негативним, а в 28,3 % білок біу слабо позитивним в частині ядер. В групі з низькодиференційованою аденокарциномою р53 в 78,5 % зустрічався во багатьох ядрах пухлинних кліток
и в 21,3 % був негативним.
Аналіз результатів коефіцієнта експресії онкомаркера р53 у пацієнтів з аденокарциномою
ПЗ показав, що найбільше значення цього
показника було виявлено в групі пацієнтів
з высоким ступенем диференцировки аденокарциноми ((10,26±2,17)%), ніж у випадках низько- і помірнодиференційованою аденокарциномою ((10,08±5,22) і (5,67±0,42) %)
відповідно).
Білок цитоплазматичної реакції Bcl-2, що
блокує апоптоз в нормальних і пухлинних
клітках, найчастіше був позитивний (88,9 %) у
пацієнтів з високим ступенем диференцировки аденокарциноми (рис. 9).

У чоловіків з помірнодиференційованою аденокарциномою досліджуваний білок в 93,3 %
не визначався, а лише у 22 пацієнтів (6,7 %) було відмічено слабке забарвлення мітохондрій.
У хворих із низькодиференційнованою пухлиною Bcl-2 визначали в 64,3 % позитивним з
різним ступенем виразності.
Найбільший показаник коефіцієнта експресії онкомаркера Bcl-2 був визначений у чоловіків з високодиференційованою аденокарциномою (6,61±0,57 %), ніж у хворих з низькою
(4,99±1,34 %) і помірною дифференцировкою
(4,7±0,32 %).
Експресуючийся практично в усіх фазах мітотичного циклу і використовуємий як прогностичний маркер проліферативної активності білок Ki-67 зустрічався від 1 до 45 % (рис. 10).
У пацієнтів з високодиференційованою аденокарциномою Ki- 67 в 77,8 % випадках був
выявлен слабо позитивно і в 22,2 % випадках —
помірно. У чоловіків з пухлиною помірного
ступеня диференцировки в 96,7 % свипадків
експресія маркера була слабкою і в 3,3 % —
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помірною. Яскраво виражена експресія Ki-67
була виявлена у хворих з низькодиференційованою аденокарциномою (57,1 %).
Аналіз результатів ІПА пацієнтів з аденокарциномою ПЗ показав, що найбільше значення
даного показателяника було виявлено в групі
пацієнтів з низькодиференційованою аденокарциномою (20,5 ± 5,27 %), ніж в групі з високою і помірною (3,25 ± 0,63) % і (19 ± 5,58) %
відповідно).
Проведений поравняльний аналіз показників коефіцієнта експресії онкомаркерів
показав, що у пацієнтів з аденокарциномою
з высокою диференцировкою самими високими були значення КЕ маркерів р53 і Bcl-2,
у чоловіків з упомірнодиференційованим раком РЗ – AMACR і Ki-67, а у пацієнтів з низькою дифиференцировкою опухлинної тканини – AMACR і хромогранін А (m=0,166;
t= -5,68; при p=0,05) (табл. 1).
Ряд авторів свважає, що при одночасному
визначенні експресії AMACR, цитокератинів
высокойї молекулярнойї маси, білка р53, цитокератіна 5 і Вcl-2 підвищується точність морфологичної діагностики РПЗ [9, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22].
Проведені нами дослідження показали, що
маркер AMACR (α-метілацил-коензим А рацемаза), який уявляє собою пероксисомальний і
мітохондріальний фермент, у 79,5 % пацієнтів
був виражений у видгляді гранулярного, апікального або цитоплазматичного озабарвлення, що був добре видимим при малому збільшенні мікроскопа. У інших 20,5 % пацієнтів
даний маркер був негативним.
При порівнянні зустрічаємості маркера рацемази серед пациієнтів із різним ступенем
диференцировки пухлинної тканини встановлено, що він найбільш яскраво визначався
у хворих з помірним (КЕ = (17,44 ± 1,55) %)
і низьким (КЭ = (12,12 ± 4,75) %) ступенем
дифференцировки.
Хромогранін А – маркер ендокринних кліток, який використовують в якості маркера прогресії пухлини простати, був негативним в 36,2 % випадків (переважно у пацієнтів
з помірнодиференційованим раком). У 63,8 %
випадків данй маркер був позитивним, визначався осередками в рідких ацинусах тканини
в групі пацієнтів з низькою диференцировкою
аденокарциноми (КЕ = (4,77 ± 0,93) %), що

свідчить про фокальну нейроендокрину диференцировку в ацинарній аденокарциномі.
Білок Rb в 98,8 % випадків був онегативним, лише у 4 випадках при високо диференційованому раку в частині ядер кліток
пухлинної тканини визначався даний білок
(КЕ = (4,51±0,28) %).
Маркер несприятливого результату – генонкосупресора р53, який був виявлений в частині ядер кліток злоказлоякісної пухлини, визначався слабко і нерівномірно, і в 88,9 % випадках
був виявлений у хворих з високодиференційованою аденокарциномою КЕ = (10,26±2,17) %.
У пацієнтів з низькою диференцировкою
р53 в 78,5 % випадків зустрічався в багатьої
ядрах пухлинних кліток КЕ = (10,08±5,22) %
і в 21,3 % був негативним. В 71,7 % випадків у чоловіків з помірнодиференційованою
аденокарциномою білок P53 не визначався
КЕ = (5,67±0,42) %, а в 28,3 % випадків був виявлений в частині ядер.
Білок цитоплазматичної реакції Bcl-2, блокуючий апоптоз в нормальних і пухлинних
клітках, в 88,9 % випадків був негативним.
У пацієнтів з високодиференційованою аденокарциномою КЕ = (6,61±0,57) % простати даний маркер визначався частіше (64,3 %).
Білок Ki-67 як прогностчний маркер проліферативної активності і експресуючийся практично в усіх фазах мітотиченого цикла варіював від 2 до 80 % випадків пухлин з помірною
диференцировкою, у хворих з низькою диференцировкою від 5 до 35 %, а з високодиференцированою лише від 1 до 5 %.
Аналіз результатів индекса ІПА пацієнтів
з аденокарциномою ПЗ показав, що найбільше значення даного показника було виявлено
в групі пацієнтів з низькодифференційованою
аденокарциномою (20,5 ± 5,27) %, ніж в групі
з висоим і помірним ступенем диференцировки ((3,25 ± 0,63) % і (19 ± 5,58) % відповідно).
Кореляційний аналіз показників коефіцієнта експресії онкомаркерів показав, що в
групі аденокарциноми з високою диференцировкою високими були значення КЕ маркерів р53 і Bcl-2, в группі помірнодиференційованого рака простати – AMACR і Ki-67,
а у пацієнтів з низькою диференцировкою
пухлинної тканини – AMACR і хромогранін
А (m=0,166; t= -5,68; при p=0,05).

Таблиця 1
Показника коефіцієнтів експресіїи онкомаркерів AMACR, хромограніна А, р53, Bcl-2, Ki-67 у пацієнтів з
аденокарциномойю ПЗ в залежності від ступеня диференцировки пухлинної тканини
Ступінь диференцировки
аденокарциноми
G
G
G

30

КЕ
AMACR (М±m, %)

КЕ
хромогран
ін А (М±m, %)

КЕ
р53 (М±m, %)

КЕ
Bcl-2 (М±m, %)

ІПА
(М±m, %)
3 , 25 ± 0 , 63

1 ( n = 6)

5 , 67 ± 0 , 7 3

3 , 3 6± 0 , 6

10 , 26± 2, 17

6, 61± 0 , 5 7

2 ( n = 40 )

17 , 44± 1, 5 5

4, 3 8± 0 , 0 3

5 , 67 ± 0 , 42

4, 7 ± 0 , 3 2

19 ± 5 , 5 8

3 ( n = 14)

12, 12± 4, 7 5

4, 7 7 ± 0 , 9 3

10 , 0 8± 5 , 22

4, 9 9 ± 1, 3 4

20 , 5 ± 5 , 27
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Висновки
1. У хворих з локально-поширеним раком простати найбільш інформативними маркерами
є AMACR, хромогранін А, P53 і Ki-67.
2. AMACR експресувався в (17,44±1,55) % випадків помірнодифереційованої аденокарциноми, а зі зниженням ступеня диференцировки рівень експресії зменшувався і
становив в низько диференційованих раках
(12,12±4,75) %. Переважно при низько диференційованому раку ПЗ в (4,77±0,93) %
випадків були виявлена експресія была обнаружена хромограніна А, що свідчить про
наявність фокальної нейроендокринної диференцировки і ацинарній аденокарциномі.
3. Експресія маркера P53 в групі пацієнтів з високо диференційованою аденокарциномою

становила (10,26±2,17) %, а зі зниженням
ступеня диференцировки рівень експресії
знижувався і при низькій диференцировці
аденокарциноми становив (10,08±5,22) %.
4. Висока експресія маркера Bcl-2 була виявлена при аденокарциномі високого ступеня
диференцировки (6,61±0,57) %, що свідчить
про зниження процесів апоптоза у порівнянні з низько- і помірно диференційованими раками ((4,99±1,34) % і (4,7±0,32) % відповідно).
5. В групі низько диференційованої аденокарциноми відмічена найбільш висока проліферативна активність (ІПА = (20,5±5,27) %),
а зі збільшенням ступеня диференцировки рівень експресії маркера Ki-67 зменшувався.
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Резюме. Проанализированы результаты иммуногистохимических исследований биопсийного материала 60 больных
местно-распространенным раком предстательной железы.
Установлено, что высокоспецифическими для рака являются антитела к энзиму α-метилацил-коэнзим А рацемази (AMACR), цитокератинам CK-HMW (№ 5, 14), маркеру
эндокринных клеток в простате, хромогранину А, белку генасупрессора p53
53 и Rb белку, маркеру биологической агрессивности Вс1-2 и к маркеру пролиферативной активности клеток
ядерного негистонового белка Ki-67,
-67, экспрессия которых изменяется в зависимости от степени дифференцировки опухолевой ткани.
Ключевые слова: местно-распространенный рак предстательной железы, иммуногистохимия.

Summary. The results of immunohistochemical studies of biopsy
material of 60 patients with locally advanced prostate cancer are
analyzed. It has been established that antibodies to the enzyme
α-methylacyl coenzyme A racemase (AMACR), cytokeratins
CK-HMW (№ 5, 14), a marker of endocrine cells in the prostate,
chromogranin A, protein of suppressor gene p53 and Rb protein,
biological aggressiveness marker Bc1-2 and to the marker of
proliferative activity of non-histone Ki-67 nuclear protein cells, the
expression of which varies depending on the degree of differentiation
of tumor tissue.
Key words: locally advanced prostate cancer, immunohistochemistry.
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ВПЛИВ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
СВІТОВОГО ДІАПАЗОНУ І ТКАНИННИХ ФАКТОРІВ
РОСТУ НА ТОНКОКИШКОВІ АНАСТОМОЗИ В
УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПЕРИТОНІТУ
Резюме. Надано результати експериментального дослідження на щурах з метою розробки методу профілактики неспроможності швів тонкокишечного анастомозу в умовах гострого
експериментального перитоніту. Показано, що в умовах перитоніту формування тонкокишечного анастомозу пов’язане
із високим ризиком розвитку ускладнень, а спроби герметизації анастомозу різними покриттями загрожує розвитком
у ранньому післяопераційному періоді спайкової непрохідності кишечника, що співвідноситься з даними літератури.
Перспективним напрямком подальших досліджень є застосування комбінації герметизації лінії швів з аплікацією компонентів тканинних факторів росту (0,5–1 мл) в комбінації
з низькоінтенсивним електромагнітним впливом світлового
спектру.
Ключові слова: тонкокишковий анастомоз, неспроможність
швів анастомозу, перитоніт, фототерапія, тканинні факіри
зростання, синтетичні покриття, експеримент.

Вступ
Відновлення безперервності шлунковокишкового тракту в абдомінальній хірургії є
найбільш відповідальним етапом будь-якого
втручання, особливо в ургентної ситуації, і
до теперішнього часу залишається актуальною проблемою [2, 3]. Загоєння анастомозу
залежить від виду шовного матеріалу, способу його застосування, занурення в тканини і
стану кишкової стінки. Захисна реакція організму на шовний матеріал, як чужорідне тіло,
спрямована на відторгнення лігатур в просвіт
порожнистого органа, що неминуче супроводжується утворенням ерозій, або відбувається
організація їх на лінії співустя сполучною тканиною [1, 4]. Процес загоєння триває досить
довго, являє собою запальну реакцію і визначає безпосередній результат сформованого
співустя, а у віддалений період – його функціональний стан [8]. В цілому, процес загоєння
кишкового анастомозу укладається в поняття
«загоєння вторинним натягом». Вибір способу накладення кишкового анастомозу в умовах перитоніту залишається актуальною проблемою через високу частоту неспроможності
швів, що і слугувало приводом для проведення
експериментального дослідження [4, 5].
Мета дослідження
Розробка методу профілактики неспроможності швів тонкокишечного анастомозу в умовах гострого експериментального перитоніту
(ГЕП).
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Матеріали та методи досліджень
Експеримент проведено на 20 білих щурахсамцях масою 180-250 г, утримання, догляд
та методи експериментальної роботи з якими
відповідали дотримання Міжнародних принципів Європейської конвенції про захист хребетних тварин (Страсбург, 1985 г.) [9].
Щурів оперували в асептичних умовах
під наркозом тіопентал-натрієм (10 мг/100 г
внутрішньом'язово).
Після лапаротомії порожню кишку перетинали на 3/4 просвіту, після чого черевну порожнину ушивали рідкими швами. Впродовж
12 годин виконували релапаротомію, санацію
черевної порожнини і накладання анастомозу
тонкої кишки однорядним поліпропіленовим
(Пролен–6.0) безперервним швом. У всіх експериментальних тварин після релапаротомії
спостерігалася велика кількість кишкового
вмісту у всіх відділах черевної порожнини, набряк парієтальної очеревини з ін’єкцією судин.
Проводилася евакуація випоту і санація черевної порожнини розчинами антисептиків.
Всі тварини розділені на дві групи.
До групи порівняння (1) увійшли 5 щурів,
у яких моделювали ГЕП, вивчали кількість
неспроможність швів тонкої кишки і летальність.
До основної (2) групи увійшли 15 щурів,
яким моделювали ГЕП, по 5 у кожній серії.
У підгрупу 2А увійшли тварини, яким лінію
швів тонкої кишки переховували синтетичним раневим покриттям PCL (polycaprolacton);
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в підгрупу 2В увійшли тварини, яким після
ушивання тонкої кишки і укриття лінії швів
синтетичним покриттям проводили електромагнітне опромінення зони кишкових швів з
довжиною хвилі λ 660 нм протягом 5-7 хв., що
відповідає червоному світлі (останнє прискорює регенерацію [6, 7]); в підгрупу 2С увійшли
тварини, яким після нанесення на зону швів
компонентів тканинних факторів росту (0,5-1
мл) з наступним укриттям лінії швів синтетичним покриттям проводили електромагнітне опромінення зони кишкових швів з довжиною хвилі λ 660 нм. Довжину хвиль ЕМ опромінення і характер покриття вибирали нами на
підставі літературних даних і результатів попередніх експериментальних досліджень [6, 7].
Тварини виводилися з експерименту на 5-ту,
10-ту, 15-ту, 30-ту добу шляхом декапітації.
Параметри PCL на основі 3Д-нановолокна
соответствовуют параметрам шкіри людини:
регидратации pH = 3,8-5,6; товщина остаточного конструкту — 1,5–2,5 мм; діаметр пір від
20 нм до 0,5 мкм; кількість пір на квадратний
сантиметр — в середньому 100; модуль пружності (еластичність) — в середньому 106 Н/м2;
міцність — близько 1,5 кг/мм 2; можливість
насичення клітинами, вітаміном Е, гіалуроновою кислотою, липосомами; биосовместимость: адгезивность до клітин, біорезорбіртівность в організмі, відсутність цитотоксичності, відсутність апірогенності, відсутність імуногенності, відсутність канцерогенності; можливість стерилізувати, наприклад,
радіацією.
Як джерело ЕМ-опромінення використовували кварц-полімер світловод діаметром
400 мкм, з довжиною хвиль випромінювання
λ 660 нм, потужністю випромінювання 50 мВт.
Оцінювали кількість післяопераційних
ускладнень і летальність в групах експериментальних тварин.
Статистична обробка даних проводилася на
персональному комп’ютері «MacBook Pro» і набору статистичних програм StatPlus:mac.
Результати досліджень та їх обговорення
У ході експеріметальних досліджень встановлено, що у 100 % щурів групи порівняння
(1) в терміни спостереження 4-7 доби розвивалася неспроможність швів анастомозів, що
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призвело до смерті тварин в терміни 6-15 діб.
(Летальність в групі — 100 %).
У підгрупі 2А в ранні терміни післяопераційного періоду летальних випадків не було.
Однак, у 3 (60,0 %) Експериментальних тварин
на 4-5 добу відмовилися від прийому їжі і води, були адінамічни, в зв’язку з чим виведені
з експерименту. На розтині відзначені ознаки
ранньої спайкової непрохідності кишечника
(дилатації призводять відділів тонкої кишки
з формуванням пухкого конгломерату петель
кишечника в області кишкових швів. Ознак
неспроможності кишкових швів виявлено не
було. В одному спостереженні на 8-у добу відзначено клінічне погіршення стану лабораторних тварин, воно загинуло на 12-ту добу
експерименту. При розтині відзначені ознаки часткової неспроможності кишкових швів
з розвитком дифузного перитоніту.
У підгрупі 2В ознаки ранньої спайкової непрохідності кишечника відзначені в 2-х спостереженнях (40,0 %), ознак неспроможності швів кишкових анастомозів відзначено
не було.
У підгрупі 2С ранній післяопераційний період протікав сприятливо. В одному спостереженні (20,0 %) на 10-ту добу експерименту
клінічно виявлено ознаки непрохідності кишечника, в зв’язку з чим тварина виведено
з експерименту. У черевній порожнині в зоні
кишкових швів визначалося одиничне плоскостоное зрощення, яке послужило причиною
непрохідності кишечника.
Висновки
Таким чином, сукупність результатів експериментальних досліджень може свідчити про
те, що в умовах перитоніту формування тонкокишечного анастомозу пов’язане з високим
ризиком розвитку ускладнень, а спроби герметизації анастомозу різними покриттями загрожує розвитком в ранньому післяопераційному
періоді спайкової непрохідності кишечника,
що співвідноситься з даними літератури [1, 4,
6, 10]. Перспективним напрямком подальших
досліджень є застосування комбінації герметизації лінії швів з аплікацією компонентів
тканинних факторів росту (0,5-1 мл) в комбінації з низькоінтенсивних електромагнітним
впливом світлового спектру.
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Резюме. Представлены результаты экспериментального исследования на крысах с целью разработки метода профилактики несостоятельности швов тонкокишечного анастомоза
в условиях острого экспериментального перитонита. Показано, что в условиях перитонита формирования тонкокишечного анастомоза связано с высоким риском развития осложнений, а попытки герметизации анастомоза различными
покрытиями грозит развитием в раннем послеоперационном
периоде спаечной непроходимости кишечника, что соотносится с данными литературы. Перспективным направлением
дальнейших исследований является применение комбинации
герметизации линии швов с аппликацией компонентов тканевых факторов роста (0,5-1 мл) в сочетании с низкоинтенсивным электромагнитным воздействием светового спектра.
Ключевые слова: тонкокишечный анастомоз, несостоятельность швов анастомоза, перитонит, фототерапия, тканевые
факторы роста, синтетические покрытия, эксперимент.

Summary. The results of experimental research on rats are presented for the purpose of development of the method of prevention of
insolvency of sutures of the small intestine anastomosis in conditions
of acute experimental peritonitis. It is shown that in the conditions of
peritonitis, the formation of small intestine anastomosis is associated
with a high risk of development of complications, and attempts to seal
anastomosis with various coatings threaten development in the early
postoperative period of adhesive obstruction of the intestines, which
correlates with the data of literature. A promising direction of further
research is the application of a combination of sealing of the line of
sutures with the application of components of tissue factor growth
(0.5-1 ml) in combination with a low-intensity electromagnetic effect
of the light spectrum.
Key words: enteric anastomosis, failure of anastomotic sutures, peritonitis, phototherapy, tissue growth factors, synthetic coatings, experiment.
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ТЕМПЕРАТУРИ В ПРОЦЕСІ ВІТРЕКТОМІЇ
Резюме. В експерименті in vivo на кроликах розроблено спосіб інтраопераційного моніторингу внутрішньоочної температури та температури іригаційних розчинів в режимі реального
часу в процесі вітреоретинальної хірургії на основі використання багатоканального термоелектричного приладу.
Ключові слова: вітректомія, внутрішньоочна температура,
око кролика.
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Вступ
Терапевтична контрольована гіпотермія
сьогодні успішно застосовується в кардіохірургії та нейрохірургії, з метою підвищення
стійкості клітин головного мозку до умов ішемії [5,12]. В офтальмології внутрішньоочні хірургічні втручання також виконуються в умовах штучної локальної гіпотермії ока, оскільки
температура внутрішньоочних середовищ наближається до температури тіла, а в ході операції використовуються іригаційні розчини,
температура яких, як правило, значно нижча
за температуру внутрішньоочних середовищ.
Температура іригаційного розчину зазвичай
відповідає температурі навколишнього середовища в операційній [6]. Так, застосування для
вітреоретинальної хірургії іригаційних розчинів кімнатної температури (22-24°С) призводить до зниження внутрішньоочної температури до рівня глибокої гіпотермії (нижче 30°С)
[4,12]. На сьогоднішній день існуючі системи
для катарактальної та вітреоретинальної хірургії не дозволяють здійснювати моніторинг
внутрішньоочної температури. Таким чином,
моніторинг температури внутрішньоочних середовищ, а також іригаційних розчинів, в процесі офтальмохірургії, як правило, не застосовується.
Мета досліджень
Розробити спосіб моніторингу внутрішньоочної температури в процесі вітректомії.
Матеріали та методи досліджень
Експеримент in vivo проведено на 25 кроликах (50 очей) породи Шиншила. Середня
вага особини становила 2,5-3,5 кг. Усіх тварин
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розділили на 3 групи. В 1 групі проводили
вітректомію з іригаційним розчином температурою 36 оС (5 кроликів, 10 очей), у 2 групі
(10 кроликів, 20 очей) — температурою 22 оС,
в 3 групі (10 кроликів, 20 очей) — температурою 5 оС. Дослідження проводили при температурі повітря в операційній (22–24) оС.
Всім експериментальним тваринам виконувалася вітректомія. Для проведення вітректомії використовувалася хірургічна система Аccurus 400VS фірми Alcon, USA. Методика операції: після обробки операційного
поля розчином антисептика стандартним 3-х
портовим доступом виконувалася вітректомія
центральних і периферичних відділів склоподібного тіла інструментом калібром 23G (частота різів 1500-1800 в хвилину, аспірація 150
мм рт. ст., тиск іригаційної рідини - 20 мм рт.
ст). Час етапу іригації-аспірації - від 30 до 60
хвилин.
Для іригації застосовувався збалансований сольовий розчин Рінгера лактат. Температура іригаційного розчину в 5оС (36оС) досягалася шляхом охолодження (нагрівання)
розчину термоакумуляторами. Охолодження
(нагрівання) розчину відбувалося в іригаційній трубці в безпосередній близькості до операційного поля. Температура розчину в 22оС
створювали за рахунок знаходження пляшки з
розчином в приміщенні операційної протягом
декількох годин перед операцією. Температура
розчину, що надходить в око кролика, постійно контролювали в ході операції.
Для моніторингу внутрішньоочної температури, температури тіла тварин, температури
іригаційного розчину, температури повітря в
операційній застосовувався багатоканальний
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термоелектричний пристрій, розроблений Інститутом термоелектрики НАН і МОН України та ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної
терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» [1,3].
Всім тваринам після установки повікорозширювача, після формування хірургічного доступу вимірювальний зонд вводився в вітреальну порожнину через стандартний порт. Реєструвалася температура в середньому відділі
скловидного тіла до проведення вітректомії, а
також температура вітреального вмісту безпосередньо після етапу іригації-аспірації. Статистичний аналіз зареєстрованих температурних показників проводився з використанням
пакету Statistica 10.0. Розраховувалася базова
статистика: середні значення (М) і стандартні
відхилення (SD). Достовірними вважали відмінності з рівнем значущості р<0,05.
Робота з експериментальними тваринами
проводилася згідно з Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових
цілей, прийнятої в Страсбурзі в 1986 році, і
закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (2006 рік). Проведення
дослідження було схвалено біоетичним комітетом ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України».
Тварини містилися в стандартних умовах і на
стандартному раціоні харчування. Всім експериментальним тваринам проводилася біомікроскопія і офтальмоскопія. При проведенні
хірургічних втручань застосовувався наркоз у
вигляді внутрішньом’язевих ін’єкцій 10% розчину тіопенталу натрію в дозі 1,0 мл на 1 кг
маси тварини. На підготовчому етапі до хірургічного втручання в обидва ока виконувалися
інстиляції 0,5% розчину проксіметакаїна гідрохлориду. Для розширення зіниці застосовували інстиляції 1% розчину атропіну сульфату.
Дотримуючись правил асептики та антисептики, після хірургічного втручання кроликам
проводилися інстиляції 20% розчину сульфацил-натрію, 0,3% розчину офлоксацину.
Результати досліджень та їх обговорення
У всіх випадках після формування хірургічного доступу вдалося ввести вимірювальний
зонд в вітреальну порожнину через стандартний порт і зареєструвати вихідну температуру
в середньому відділі скловидного тіла до проведення вітректомії і температуру вітреального вмісту безпосередньо після етапу іригаціїаспірації. Час вітректомії в середньому склав
4 хвилини.
Багатоканальний термоелектричний пристрій дозволив також в процесі хірургії в режимі реального часу контролювати температуру
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тіла тварин, температуру іригаційного розчину, температуру повітря в операційній.
В ході операції геморагічних ускладнень,
пошкоджень рогівки не спостерігалося, кришталик зберігав прозорість. У тварин трьох
досліджуваних груп в процесі хірургічного
втручання на етапі іригації офтальмоскопічно
спостерігалося збліднення ділянки сітківки
в проекції струму робочої рідини. Ці зміни
сітківки регресували на наступний день після
хірургії.
Вихідна середня ректальна температура
експериментальних тварин 1 групи склала
(38,1±0,3) °С, 2 групи — (38,05±0,5) °С (p=0,84
у порівнянні з 1 групою) та 3 групи —
(38,2±0,3) оС (p=0,55 та p=0,47 в порівнянні
з 1 та 2 групою відповідно). Вихідна температура в середньому відділі скловидного тіла
і температура вмісту вітреальної порожнини
безпосередньо після етапу іригації-аспірації
в трьох досліджуваних групах тварин представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Температура вітреального вмісту в трьох групах
експериментальних тварин
До тректо
сля
тректо

Середня t в
Середня t в
Середня t в
групі 1, оС±SD групі 2, оС±SD групі 3, оС±SD
3 7 , 4± 0 , 14
3 7 ,3 ± 0 ,7
3 7 , 2± 1, 0
3 6, 9 ± 0 , 1*

25 , 9 ± 0 , 15 *

11, 0 3 ± 1, 1*

Примітка. У таблиці представлені середні значення
та їх стандартні відхилення (M±SD). * — значущі
відмінності (p <0,05) в порівнянні з вихідними
даними.

Таким чином, температура вмісту вітреальної порожнини після вітректомії та етапу іригації-аспірації знизилася в 1 групі в порівнянні з вихідними даними на 0,5оС (р=0,0002),
у 2 групі на 11,4 оС (р<0,0001) і в 3 групі на
26,2 оС (р<0,0001). Через 10 хвилин після завершення іригації в трьох групах температура
в вітреальній порожнині вже значимо не відрізнялася від вихідної температури.
Трансціліарна вітректомія сьогодні широко застосовується в офтальмології і є «золотим стандартом» вітреоретинальної хірургії
[9]. Незважаючи на постійне вдосконалення
технології вітректомії, в цій області існує цілий ряд невирішених проблем, які підвищують ризик розвитку інтра- та післяопераційних ускладнень. Так, відомо фототоксичне
і навіть термічне пошкодження сітківки при
проведенні вітректомії. Це й не дивно, оскільки в ході вітректоміі, освітлення очного дна
відбувається через оптоволоконний ендоосвітлювач, минаючи бар’єрні властивості кришталика і, тим самим, значно знижуються
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пороги негативного впливу світла на сітківку
[8]. Описано токсичний вплив на нейроепітелій сітківки барвників, які використовуються
в ході операції [7]. Описано також механічні пошкодження внутрішніх шарів сітківки
в ході вітректомії потоком інфузуємого повітря [11]. Відомо також, що підвищення внутрішньоочного тиску і зниження системного
тиску в ході вітреоретинальних втручань веде
до небезпечного зниження перфузійного тиску, що, в свою чергу, призводить до інтраопераційного ішемічного пошкодження сітківки
та зорового нерва [10].
На сьогоднішній день залишається недостатньо вивченим питання про те, якої температури іригаційні розчини і протягом якого часу доцільно використовувати в процесі
внутрішньоочної хірургії [2]. Так, Rinkoff J.
з співавторами ще в 1986 р. продемонстрували
в експерименті на кроликах можливість використання гіпотермічних розчинів під час
вітреоретинальної хірургії для зменшення пошкодження сітківки світлом ендоосвітлювача [14]. Tamai K. з співавторами моделювали
ішемію сітківки очей кроликів шляхом підвищення внутрішньоочного тиску під час вітректомії і відзначили найменші структурні зміни
сітківки після хірургії з застосуванням гіпотермічних іригаційних розчинів [13]. Romano
M.R. з співавторами фізико-математично обґрунтували можливість маніпулювання реологічними властивостями речовин, що використовуються для тампонади вітреальної порожнини під час вітреоретинальної хірургії,
шляхом зміни внутрішньоочного тиску і температури [15].
Таким чином, розробка способу інтраопераційного моніторингу внутрішньоочної температури дозволить контролювати динаміку
теплових процесів в оці в процесі офтальмологічних хірургічних втручань, що проводяться
в умовах штучної гіпотермії. Це, в свою чергу,
призведе до більш ефективного використання корисних теплових ефектів для лікування
очних хвороб і зниження ризику розвитку ряду інтра- та післяопераційних ускладнень.
Запропонований нами спосіб вимірювання
внутрішньоочних температур дозволяє одночасно вимірювати, реєструвати та відображати
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в режимі on-line внутрішньоочну температуру
та температуру іригаційного розчину на всіх
етапах вітреоретинальної хірургії за рахунок
використання багатоканального термоелектричного приладу, який містить термопарні
вимірювальні мікрозонди. Вимірювальні мікрозонди виготовляються із матеріалу політетрафторетилену з низькою теплопровідністю,
що зменшує похибку вимірювання. Температурний датчик розташовується на кінці вимірювального мікрозонду, що дозволяє реєструвати температуру в різних відділах вітреальної
порожнини. Вимірювальні мікрозонди виготовляються різного діаметра для внутрішньоочного введення через стандартний хірургічний доступ, що дозволяє використовувати їх
під час всіх стандартних офтальмологічних
хірургічних втручань. Температурний датчик
не має контакту з робочим інструментом (вітреотом, ендоосвітлювач), що підвищує точність вимірювань та дає можливість реєстрації
температури на всіх етапах хірургічного втручання. За рахунок застосування багатоканального термоелектричного приладу можливе використання окремих температурних датчиків
для реєстрації температури тіла та температури навколишнього середовища в операційній
кімнаті. Для реєстрації температури іригаційного розчину температурний датчик вводиться в іригаційну канюлю безпосередньо перед
входом канюлі в очне яблуко.
Висновки
1. Вітреоретинальні хірургічні втручання
виконуються в умовах штучної локальної гіпотермії ока, що потребує інтраопераційного
моніторингу внутрішньоочної температури та
температури іригаційних розчинів для контролю динаміки теплових процесів та уникнення розвитку ряду інтра- та післяопераційних
ускладнень.
2. Розроблено спосіб інтраопераційного моніторингу в режимі реального часу внутрішньоочної температури та температури іригаційних розчинів в процесі офтальмологічних
хірургічних втручань на основі використання
багатоканального термоелектричного приладу,
який містить термопарні вимірювальні мікрозонди.
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Резюме. В эксперименте in vivo на кроликах разработан способ интраоперационного мониторинга внутриглазной температуры и температуры ирригационных растворов в режиме
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Summary. In the in vivo experiment in rabbits, a technique for
real-time monitoring of intraocular temperature and temperature of
irrigation solutions during vitreoretinal surgery based on the use of a
multichannel thermoelectric device has been developed.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СХЕМЫ
ИММУНОКОРРЕКЦИИ У КРЫС ПОСЛЕ
СПЛЕНЭКТОМИИ И ТРАНСПЛАНТАЦИИ
СЕЛЕЗЕНОЧНОЙ АУТОТКАНИ
Резюме. В статье представлено обоснование иммунокоррекции после спленэктомии и трансплантации селезеночной
аутоткани. С помощью первого эксперимента мы выбрали
наиболее эффективный и наглядный препарат для иммунокоррекции, а с помощью второго — наиболее эффективную
схему применения иммунокорректоров.
Ключевые слова: спленэктомия, трансплантация селезеночной аутоткани, иммунокорректор, неоспленогенез.

Введение
В связи с отсутствием к настоящему времени научно обоснованных схем проведения
иммунотерапии, основанных на стадийности
репаративной регенерации, а также коррекции
направленной на ускорение репаративного неоспленогенеза и формирования селезеночного
регенерата после спленэктомии (СЭ) и трансплантации селезеночной аутоткани (ТСА), возникла необходимость проведения серии экспериментов, с помощью которых можно было
бы выявить наиболее приемлемую схему введения иммунокорректоров (ИК), тем самым
придать процессу стимуляции логичный и завершенный характер. В процессе разработки
собственной оптимальной схемы мы использовали данные аннотаций применения препаратов, учитывали живую массу и особенности
метаболизма организма лабораторных животных как модели.
Определяющим, на наш взгляд, является
воздействие на макрофагальные и лимфоцитарные звенья иммунной системы, повышающее естественную резистентность организма
в репаративном неоспленогенезе после СЭ и
ТСА и способствующее в итоге скорейшему
восстановлению ткани селезенки.
Материалы и методы исследований
Первый експеримент проводился на 48 самцах крыс линии WAG, возрастом 6 мес. Для
моделирования травмы у всех крыс нами применено ранее разработанное сотрудниками кафедры хирургии № 1 ХНМУ устройство для
воспроизведения травм у лабораторных животных, с помощью которого воспроизводились травматические повреждения селезенки
[113 - Пат.6548 Україна] с последующими этапами – СЭ и трансплантацией фрагментов ее
аутоткани в прядь большого сальника. После
оперативного вмешательства животные были
разделены на 8 групп, по 6 крыс в каждой.
В предварительной серии отбор препаратов
проводили по оценке показателей гемограм40

мы на интактных лабораторных животных –
1 группа. Скрининг семи препаратов (байпамун, иммунофан, левамизол, миелопид, полиоксидоний, продигиозан, Т-активин – соответственно 2, 3, 4, 5, 6 и 7 группы) осуществляли после трехкратного парентерального
введения путем подсчета клеток крови. Критерием отбора было установление наибольшего количественного показателя клеточности
крови во всех пробах (табл. 1).
Таблица 1

Показатели периферической крови лабораторных животных
после травмы, СЭ, ТСА и введения ИК
Наименование Лейкоциты, Эритроциты, х1012/л.
препаратов
х109/л
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7

Стат. показаМ
тель
Физиол.показа7,2
тель
Байпа н
7 ,6
И
но ан
7 ,8
е о и ол
7 ,3
Миелопи
8, 9 *
олиокси оний 10 , 3 *
ро и ио ан
7 ,6
акти ин
7 ,3

Миелокариоциты,
тыс/мл

m

М

M

М

m

0,2

7,8

0,2

190,0

2,7

0 ,3
0 ,3
0 ,6
0 ,3
0 ,2
0 ,2
0 ,6

7 ,9
7 ,4
7 ,6
9 ,3 *
8, 6*
8, 2
7 ,9

0 ,2
0 ,3
0 ,6
0 ,6
0 ,2
0 ,3
0 ,2

19 1, 6
188, 3
183 , 4
20 8, 9 *
212, 8*
19 6, 7 *
187 , 6

3 ,7
2, 9
3 ,8
3 ,4
6, 3
3 ,4
2, 9

Примечание: * показатели достоверны по отношению к физиологическим данным (Р<0,05)
и отличаются наибольшим количественным
значением

В результате были отобраны три препарата: миелопид, полиоксидоний и продигиозан,
при введении которых отмечали максимальное
увеличение, лейкоцитов, эритроцитов и миелокариоцитов. Окончательно в качестве препарата для проведения предварительных исследований и отработки схемы иммунокоррекции при
репаративной регенерации был выбран синтетический иммуномодулятор полиоксидоний.
Во втором эксперименте для определения
кратности введения ИК были отобраны 36 клинически здоровых лабораторных крыс линии
WAG - аналогов в возрасте 6-ти месяцев, живой массой 200 г. Выборочно у лабораторных
животных по общепринятой методике брали
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пробы крови для проведения общего клинического анализа крови и определения исходных
данных, дающих представление о физиологической норме. Исследования проводили на 1,
3, 5, 7, 10, 13 и 15-е сутки.
Экспериментальных лабораторных животных разделили на 7 групп, по 6 крыс в каждой. После проведения общей анестезии всем
задействованным в модельном эксперименте
лабораторным животным наносили травму селезенки в виде ушибов и размозжений, после
чего выполняли СЭ и ТСА. Контролем служили лабораторные животные 1 группы, которым не вводили ИК. Лабораторных животных
2 опытной группы в течение 3 сут. подряд после травмы инъецировали полиоксидонием в
дозе 10 мкг/гол. Крысам 3 группы после моделирования травмы селезенки выбранный ИК
вводили 5 сут. подряд, а животным 4 группы —
в течение 10-ти дней после травмы в указанной
дозе. После первичного трехкратного введения
ИК лабораторных животных 5 группы с интервалом 3 сут., 6 группы — 5 сут., 7–10 сут. повторно инъецировали полиоксидонием в течение
3 сут. подряд в указанной дозе 10 мкг/гол.
Результаты имсследований и их обсуждение
На основании проведенных исследований
по выбору оптимальной схемы ИК после СЭ
и ТСА, первичное трехкратное введение полиоксидония, на наш взгляд, необходимо для
купирования процесса снижения клеточности
периферической крови, а также создания условий для первичного этапа доставки пластического материала в период восстановления
и формирования сосудистого русла в области повреждения. В этот период ранних посттравматических преобразований за счет усиления макрофагальной активности происходила
скорейшая утилизация тканевого детрита, что
являлось пусковым механизмом для функциональной активации иммунокомпетентных
клеток. Трехкратное использование ИК способствовало активизации и восполнению клеточности в органах иммуногенеза. Но главным
при первичном введении ИК являлось непосредственное влияние иммунокомпетентных
клеток, обеспечивающих эффект детоксикации организма и предварительную подготовку
к закладке регенерата.
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Повторное трехкратное введение препарата вызывало специфическую реакцию в поврежденном органе. К этому периоду болевая
и воспалительная реакции стихали и важным
являлась стимуляция клеточности, которая
обеспечивала ремоделирование селезеночной
ткани. Предположительно ИК вызывал активацию рецепторов мембран иммунокомпетентных клеток, что являлось дополнительным стимулом в реализации кооперативных
взаимоотношений.
Интервал во введении ИК обусловлен запуском механизма клеточных превращений с
возможностью проведения организмом травмированного животного всего комплекса дифференцировочных и пролиферативных изменений, при котором будет достигнут ожидаемый эффект. Генетически детерминированная
система сохранения гомеостаза при появлении циркулирующего пула эффекторных или
регуляторных клеток осуществляет цепь взаимодействий, что реализуется через взаимодействие со спленотропными клетками. Возможен двухступенчатый каскад проявления
активности — через дифференцировку и пролиферацию, а также усиление рецепторной активности. Следует отметить, что главным в
работе иммунной системы после СЭ и ТСА под
воздействием ИК, на наш взгляд, является потребность в восстановлении соединительнотканных образований и регуляция поступления пластического материала. Другим аспектом можно считать активизацию «временно
интактных» клеток иммунокомпетентного пула в органах иммуногенеза. Особо значимым
следует считать детоксикационное и антиоксидантное действие препарата, проявляющееся за счет высокой молекулярной массы.
Выводы
Таким образом, в результате проведенных
экспериментов и изучения иммунологических
изменений после СЭ и ТСА под воздействием
полиоксидония выработана и обоснована схема применения ИК. Наилучший эффект получен при использовании дробной схемы применения ИК: трехкратно в течение первых 3 сут.
после нанесения травмы селезенки, интервал
между введениями не менее 3-5 сут. и вновь
инъекции трехкратно.
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Резюме. У статті представлено обґрунтування імунокорекції
після спленектомії та трансплантації селезінкової аутотканини.
За допомогою першого експерименту ми вибрали найбільш
ефективний та наглядний препарат для імунокорекції, а за
допомогою другого – найбільш ефективну схему застосування
імунокоректорів.
Ключові слова: спленектомія, трансплантація селезінкової
аутотканини, імунокоректор, неоспленогенез.
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JUSTIFICATION
OF THE CHOICE OF
IMMUNOCORRECTION
IN RATS AFTER A
SPLENECTOMY AND AN
AUTOTRANSPLANTATION
OF SPLENIC TISSUE

Summary. The article presents substantiation of immunocorrection after a splenectomy and an autotransplantation of splenic tissue.
In the 1st experiment we choose the most effective drug for immunocorrection and in the 2nd experiment we determined the most effective immunocorrection scheme.
Key words: splenectomy, autotransplantation of splenic tissue, immunocorrector and neosplenogenesis.
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СТАН СТІНКИ ЖОВЧНОГО МІХУРА
В НАЙБЛИЖЧІ СТРОКИ ПІСЛЯ
ЕНДОСКОПІЧНИХ ТРАНСПАПІЛЯРНИХ ВТРУЧАНЬ
Резюме. Ендоскопічні транспапілярні втручання на загальній жовчній протоці викликають різні зміни в жовчовивідних
протоках, зокрема в стінці жовчного міхура. Для вивчення
цих морфологічних змін вивчені препарати стінки 19 жовчних
міхурів, оперативно видалених у строки 1-5 діб після ендоскопічних транспапілярних втручань на загальній жовчній протоці. В статті описані виявлені морфологічні зміни в залежності від наявності або відсутності гострого холангіту.
Ключові слова: холангіт, ендоскопічні втручання, морфологія
жовчного міхура.

Вступ
Лікування гострого холангіту залишається
досить значною проблемою хірургічної гастроентерології. За відсутності адекватної медичної
допомоги це захворювання супроводжується
практично 100% летальністю. Основними напрямками лікувальних заходів при гострому
холангіті є усунення біліарної гіпертензії та
причин, що її викликали, на фоні антибактеріальної та інфузійно-дезінтоксикаційної терапії [3].
Найбільш часто причиною розвитку гострого холангіту (54%-77% за даними різних авторів) є жовчно-кам’яна хвороба з холедохолітіазом та обтурацією загальної жовчної протоки,
яка, в свою чергу, призводить до біліарної гіпертензії та механічної жовтяниці [4]. Хірургічне лікування таких хворих проводиться в
два етапи: в першу чергу усувається біліарна
гіпертензія, а в другу – видаляється жовчний
міхур як джерело утворення конкрементів позапечінкових жовчовивідних шляхів [1].
Для усунення конкрементів загальної жовчної протоки та біліарної гіпертензії запропоновано декілька підходів: відкриті хірургічні
втручання, лапароскопічні втручання та ендоскопічні трансдуоденальні транспапілярні
втручання. Завдяки широкому впровадженню
ендоскопічних методів в останні роки досягнуто значне зниження летальності при лікуванні гострого холангіту до 10% [2].
Основними хірургічними діями при ендоскопічних трансдуоденальних втручаннях є ендоскопічна папілосфінктеротомія, механічна
літотріпсія та літоекстракція [3, 5]. Практика
свідчить, що вказані хірургічні втручання викликають різні зміни в жовчовивідних протоках, зокрема, в стінці жовчного міхура.
Мета роботи
Вивчення змін стінки жовчного міхура в
найближчі строки (1-5 діб) після ендоскопічKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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них транспапілярних втручань на загальній
жовчній протоці.
Матеріали і методи дослыджень
Для аналізу морфологічних змін стінки жовчного міхура в строки 1-5 діб після ендоскопічних транспапілярних втручань на загальній
жовчній протоці виготовлені препарати стінки 19 жовчних міхурів, оперативно видалених у вказані строки. Препарати пофарбовані гематоксилін-еозином та пірофуксином по
Ван Гізон, вивчена товщина механічно міцних
структур (м’язові прошарки, колаген) та механічно слабких структур (проміжний набряк,
ділянки некрозу, ділянки лейкоцитарного інфільтрату) стінки жовчного міхура.
Результати досліджень та їх обговорення
При вивченні морфологічних особливостей
жовчного міхура в строки 1-5 діб після ендоскопічних транспапілярних хірургічних втручань відзначено два основних типи змін стінки
жовчного міхура.
При першому, «гострому запальному» варіанті (13 пацієнтів), слизова оболонка жовчного
міхура виявилася майже позбавленої складок
(які на гістологічному зрізі «здорового» жовчного міхура виглядають як ворсинки, вкриті
циліндричним епітелієм), а епітелій більшою
частиною десквамований. Власна пластинка
слизової оболонки густо інфільтрована лейкоцитами. М’язовий шар стінки жовчного міхура
здебільшого збережений, але проміжний набряк дуже сильно виражений, місцями в стромі виявляються невеликі лейкоцитарні інфільтрати (Рис. 1). Перим’язова оболонка, утворена
сполучною тканиною, містить кровоносні судини і численні ліпоціти та позбавлена лейкоцитарних інфільтратів. Серозна оболонка не
пошкоджена.
Морфометрично встановлено, що товщина
стінки жовчного міхура в середньому стано43
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вить (7,2±0,5) мм, причому значна частина (в
середньому (4,3±0,8 мм)) його представлена
густо інфільтрованою лейкоцитами власної
платівкою слизової і ділянками проміжного
набряку, що не володіють механічною міцністю. Інфільтрація та проміжний набряк серозної стінки жовчного міхура в ділянці шийки жовчного міхура та Гартманова карману,
що свідчить про пухкі зрощення на фоні запальних змін між жовчним міхуром в ділянці
трикутника Калло та оточуючими тканинами.
Такий тип морфологічних змін виявлявся при
гострому холангіті.

Рис. 1. Морфологічна картина стінки жовчного міхура
через 4 доби після ендоскопічної папілосфінктеротомії
та літоекстракції

При іншому, «хронічно запальному» типі
(6 пацієнтів), виявлено менш розвинене розтягнення стінки жовчного міхура, оскільки

складчастість слизової оболонки була настільки вираженою, що спостерігалися і структури,
схожі на ворсинки, і структури в товщі власної
пластинки слизової оболонки, схожі на залози. Запальний процес у власній пластинці слизової і набряк середньої оболонки менш виражені, ніж у першому випадку, до того ж м’язова
оболонка має ознаки істотного проміжного
склерозу. У перимускулярной оболонці зустрічаються невеликі вогнища макрофагальнолімфоцитарного інфільтрату, що, очевидно, є
проявом хронічного панхолециститу, на тлі
якого і розвився епізод обтураційного холестазу, який призвів до операції. Товщина стінки
жовчного міхура складає (2,1±0,3) мм, а частка
механічно неміцних ділянок в перерізі стінки –
невелика – 0,2 мм. Такий тип морфологічних
змін виявлений при відсутності холангіту.
Висновки
Аналіз результатів вивчення препаратів жовчних міхурів в строки 1-5 діб після ендоскопічного трансдуоденального усунення обтурації
загальної жовчної протоки демонструє різний
стан стінки жовчного міхура відносно його
розтягнутості, активності запального процесу
та некрозу тканин.
Зміни в стінці жовчного міхура можна охарактеризувати як зміни гострого запального та
хронічного запального типів в залежності від
наявності або відсутності гострого холангіту.
У період 1–5 діб після ендоскопічних транспапілярних втручань морфологічні зміни в
стінці жовчного міхура супроводжуються пухкими зрощеннями між жовчним міхуром в ділянці його шийки та оточуючими тканинами.
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Резюме. Эндоскопические транспапилярніе вмешательства
на общем желчном протоке вызывают различные изменения
в желчевыводящих протоках, в частности в стенке желчного пузыря. Для изучения этих морфологических изменений
изученные препараты стенки 19 желчных пузырей, оперативно удаленных в сроки 1-5 суток после эндоскопических
транспапилярніх вмешательств на общем желчном протоке.
В статье описаны выявленные морфологические изменения
в зависимости от наличия или отсутствия острого холангита.
Ключевые слова: холангит, эндоскопические вмешательства,
морфология желчного пузыря.

Summary. Endoscopic transpapillary interventions on the common bile duct cause various changes in the bile duct, in particular
in the wall of the gall bladder. For the study of these morphological changes, the preparations of the 19 gallbladder wall, which were
promptly removed within 1-5 days after endoscopic transpapillary
interventions on the common bile duct, were studied. The article describes the revealed morphological changes, depending on the presence or absence of acute cholangitis.
Key words: cholangitis, endoscopic intervention, gallbladder morphology.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
У ХВОРИХ НА ПСЕВДОКІСТУ ПІДШЛУНКОВОЇ
ЗАЛОЗИ НЕЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ
СФОРМОВАНОСТІ СТІНКИ КІСТИ
Резюме. Проведено порівняльний аналіз ефективності лікування псевдокіст підшлункової залози різними хірургічними
методами із застосуванням лазерного випромінювання і без.
Порівнювалися результати лікування 51 хворого за даними
катамнеза: в основну групу ввійшло 16 пацієнтів, в лікуванні
яких використовувалися мініінвазивні технології із застосуванням лазерного випромінювання, в контрольну - 35 пацієнтів після лікування дренуючими втручаннями та лапаротомними методами без застосування лазерного випромінювання.
Встановлено, що у пацієнтів основної групи відсоток ускладнень і середні терміни перебування в стаціонарі значно менше, а ефективність лікування порівнянна з лапаротмними
методами.
При цьому рівень вмісту амілази і бактеріальна забрудненість може служити прогностичним критерієм необхідності
двоетапного лікування після черезшкірної пункційної вапоризації псевдокісти підшлункової залози.
Ключові слова: псевдокісти підшлункової залози, лазерне
випромінювання, лазерна вапоризація, чрезшкірне дренування.

Вступ
Псевдокісти підшлункової залози є найбільш частим варіантом локальних ускладнень
гострого панкреатиту, складаючи при деструктивних формах 50-92 % [1, 6]. У 81 % спостережень псевдокісти мають ускладнений перебіг
[7]. Це пов язано з недостатньо розробленою їх
діагностикою та відсутністю критеріїв вибору
тактики лікування цих хворих.
Питання про лікування хворих з псевдокистами підшлункової залози вважається складним і невирішеним [2]. Традиційно у пацієнтів
з псевдокистами підшлункової залози застосовується вичікувальна тактика [1], але саме
в ці терміни виникають небезпечні для життя
хворого ускладнення [1] у вигляді нагноєння
кісти, кровотечі, порушення цілісності стінки
кісти, компресії порожнистих органів, непрохідності шлунково-кишкового тракту і портальної гіпертензії [3].
Відомо, що до токсичної дії продуктів ліпоперксідаціі особливо чутливі паренхіматозні
органи. Ряд авторів відзначає низькі антиоксидантні можливості тканини підшлункової
залози і пов’язує розвиток гострого деструктивного панкреатиту саме з інтенсифікацією
процесів ліпопероксидації [3, 4]. Складною
і багато в чому не вирішеною проблемою є вибір тактики хірургічного лікування псевдокист
підшлункової залози. В даний час широкий
розвиток отримують малоінвазивні методики,
46

однак відсутні чіткі показання до їх використання, результати лікування і маркери прогнозу розвитку ускладнень суттєво відрізняються
у різних авторів [1, 2, 3, 4, 5].
Вище викладене свідчить про актуальність
визначення показань до методу оперативного
лікування.
Мета роботи
Встановити ефективність лікування ускладнених ПКПЗ шляхом застосування сучасних
технологій у вигляді чрезшкірної лазерної вапоризації, знизити ризик інфікування місце
цисто-дегистивного анастомозу.
Матеріали і методи досліджень
Проведено аналіз обстеження та лікування
51 пацієнта.
Групи порівняння склали 35 (69%) хворих,
оперованих традиційними способами без застосування лазерної вапоризації стінок кісти
в період з 2010 по 2014 рр.
Основна група представлена 16 (31%) хворими, які були оперовані із застосуванням лазерної вапоризації внутрішньої стінки кісти
в період з 2015 по 2018 рр.
Варіанти опромінення внутрішньої стінки
кісти вибиралися виходячи з розмірів кісти, її
форми, і ступеня її інфікування. Розрізнялися
такі варіанти — черезшкірна пункційна вапоризация і дренування кісти, лапароскопічна
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вапоризация з подальшим накладанням цістодегістівного анастомозу, і відкрита абляція
внутрішньої стінки кісти при відкритій операції - у вигляді накладення будь-якого з видів
цістодегістівного анастомозу.
Групи хворих були рівноцінні за віком і статтю, а також частоті супутніх захворювань. Локалізація та середні розміри псевдокіст представлені в табл. 1.
Таблиця1
Локалізація та середні розміри псевдокіст підшлункової
залози (M±σ)
Показник
К л к ст
ори
Сере н й ро р
псе ок ст

Локалізація псевдокіст у підшлунковій
залозі
Головка
Тіло
Тіло-хвіст
Хвіст
15
16
11
9
42, 8± 5 , 6

47 , 2± 9 , 8

5 9 , 4± 9 , 8

41, 1± 9 , 4

Для оптимізації вибору методу оперативного втручання використовували інструментальні методи дослідження: УЗД (апарат PHILIPS
HD 11 XE (Австрія), ФГДС, ЕРХПГ, КТ підшлункової залози, ЕКГ, рентгенологічне дослідження органів грудної клітини та черевної
порожнини, лапароскопію.
В результаті дослідження встановлено, що
псевдокісти підшлункової залози характеризуються неспецифічною полиморфною картиною
з відсутністю патогномонічних клінічних ознак.
Дослідження на хворих виконані з інформованої згоди відповідно до етичних норм,
регламентованими Хельсінською декларацією
2000 р.
Для здійснення виконання лазерної вапоризації порожнини ПКПЗ застосовували
СО2 – лазерний аппарат «Ліка-хірург» з гнучкими волоконно-оптичними електродами, та
різноманітними насадками. Потужність випромінювання складала від 5 до 15 Вт в безперервному імпульсному режимі в залежності
від розміру кісти.
В залежності від способу виконання оперативного втручання, ми по різному визначали
ступінь денатурації білка у стінці кісти.
Якщо нами була обрана методика чрезшкірної лазерної вапоризації , або лапароскопічної
лазерної вапоризації – операцію проводили
під ультразвуковим контролем. По даним змін
у стінці кісти – вона ставала товстішою, та змі-

нювалася її ехоструктура на більш гетерогенну, при досягненні цих змін у стінці кісти —
ми закінчували процедуру вапоризації.
Якщо нами обиралась відкрита методика
оперативного втручання – то у період опромінення стінки кісти – ми вимірювали температуру стінки кісти інфрачервоним термометром і коли температура стінки доходила до
позначки – 60 °С, ми припиняли опромінювати порожнину кісти, домогаючись виповнити дебрідмент кісти без ураження глибинних
кровоносних судин, що дало нам можливість
накладати цистодигестивний анастомоз, не
боячись його неспроможності або нагноєння.
Таким чином, при зменшенні дози та довшій
єкспозиції лазерного випромінювання (потужність випромінювання 12 Вт і час експозиції 5,95 сек.) глибина та ширина проникнення лазерного випромінювання максимально
вирівнювається, а при подальшій єкспозиції
ширина зменшується, а глибина доволі різко
виростає, що може травмувати сусідні органи.
Інтраопераційне застосування чрезшкірної
лазерної вапоризації здійснювали за розробленим нами методом. При цьому хворому на
ПКПЗ під ультразвуковим контролем та внутрішньовенною анестезією виконують прокол
шкіри голкою розміром 17G, пункційним доступом заходять у порожнину псевдокісти підшлункової залози, в голку вводять гнучкий
атравматичний провідник з тефлоновим покриттям 0,9 мм – 150 см, голку видаляють, по
провіднику вводять у порожнину псевдокісти
гідрофільний інтрад`юсер INT 6 F, провідник видаляють; до інтрад`юсеру приєднують
шприць на 20,0 або 100,0 мл, аспірують усю
наявну рідину та наповнюють кісту розчином
декасану. Далі у чистий розчин
чин вводять лазерний світловід з радіальним випромінюванням;
в залежності від розміру псевдокісти обирають
потужність та час експозиції лазерного випромінювання; лазерний світловід видаляють,
а гідрофільний інтрад`юсер підшивають до
шкіри, як дренаж, при необхідності процедуру повторюють через кілька діб. Через 5–7 діб
інтрад`юсер видаляють.
Лазерний дебрідмент при відкритих операціях виконували наступним чином: виконували лапаратомію, виводили у рану псевдокісту
Таблиця 2

Частота клінічних симптомів при псевдокістах підшлункової залози
Досліджувана ознака
Біль
Нудота
Блювання
Жовтуха
Субфебрилі тет

Несформовані
псевдокісти (n=45)
Абс.
Відн., %
39
96,67
14
46,67
7
23,33
3
10
11
36,67
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Сформированні
псевдокісти (n=39)
Абс.
Відн., %
36
89,67
13
44,83
3
10,35
0
0
4
13,79

Інфіковані
псевдокісти (n=6)
Абс.
Відн., %
6
100
3
50
1
16,67
1
16,67
5
83,33

χ²

p

1,689
0,059
1,770
0,56
12,196

0,430
0,971
0,413
0,613
0,002
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Рис. 1. Розміри зони коагуляційного некрозу у стінці кісти залежно від енергетичних параметрів лазерного коагулятора
з експозицією 10 мс

Рис. 2. Розміри зони коагуляційного некрозу у стінці кісти залежно від енергетичних параметрів лазерного коагулятора з
потужністю 12 Вт та з різною експозицією

підшлункової залози, робили розтин її у місці
максимально відповідним для подальшого накладення цістодегістівного анастомозу. Евакуювали рідину , та оброблювали порожнину
лазерним випромінюванням, із замірюванням
температури стінки кісти. Доходячи до температури 63С переходили на іншу ділянку, таким
чином обробляючи всю порожнину.
Результати дослідження та обговорення.
В роботі встановлена мінімальна пошкоджуюча дія лазерного випромінювання на стінку
ускладненої ПКПЗ в межах грануляційного
прошарку, незалежно від її зрілості, розміру
і вираженості запального процесу. Струп, який
виникає, є наслідком поверхневого коагуляційного некрозу, не пошкоджує фіброзний шар
капсули. В результаті чого виключено пошкодження сусідніх органів.
Розроблено алгоритм и методики інтраопераційного застосування лазерного випромі48

нювання в залежності від сформованості стінки псевдокісти та виду ускладнення.
У роботі подані основні хірургічні прийоми
інтраопераційного застосування чрезшкірної
лазерної вапоризації стінки псевдокісти, при
зовнішньому та внутрішньому дренуванні, а
також тканини ПЗ по лінії резекції при радикальних операціях.
При проведенні аналізу тривалості перебування хворих у стационарі і післяопераційного ліжко-дня було встановлено, що середня
тривалість перебування хворих групи порівняння в стаціонарі склала — (28,4±10,2) доби,
а в основній — 23,3±6,1 (Uемп= 841,0, р< 0,05).
Середній післяопераційний ліжко-день в групі
порівняння дорівнював 19,5±7,2, а в основній
групі — 14,7±3,3 (Uемп= 703,5; р<0,05).
Зниження відносного ризику розвитку несприятливих наслідків в групі хворих, які
отримали хірургічне лікування з інтраопераційним застосуванням чрезшкірної лазерХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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ної вапоризації за гнійних ускладнень склало
(60,3±0,09) %, за кровотеч — (68,3±0,09) %,
при формування нориць — (41,1±0,09) %. Відносний ризик летальності після хирургічного лікування ускладнених ПКПЗ при умові
інтраопераційного застосування чрезшкірної
вапоризації за даними клініки знизився на
(60,5±0,09) %.
Висновки
Таким чином, на основі проведеного дослідження встановлено, що операції, які були виконані без застосування лазерного опромінення, післяопераційний період супроводжувався
розвитком гнійних ускладнень в 19,4 % випад-

ків, геморагічних — 16,1 %, формуванням зовнішніх панкреатичних нориць — 43,5 %, а рецидивів псевдокіст зафіксовано у 28,6 % хворих.
Інтраопераційне застосування лазерного
опромінювання з метою дебрідмента та вапоризацію (при чрезшкірних малоінвазивних втручаннях) дозволило знизити кількість зовнішніх
дренуючих операцій до 41,0 %, та збільшити
кількість операцій внутрішнього дигестивного
дренування до 48,7 %. Частота розвитку гнійних післяопераційних ускладнень скоротилась
до 7,7 %, геморагічних — до 5,1 %, появи панкреатичних нориць до 12,6 %. Таким чином, можна
зазначити, що у віддаленому періоді відміченозменшення рецидивів псевдокіст до 12,5 %.
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ЖЕЛЕЗЫ НЕЗАВИСИМО
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СФОРМИРОВАННОСТИ
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APPLICATION OF LASER
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WITH PSEVDOCITY
OF SLEEVESHIP
INDEPENDENTLY
FROM THE STAGE OF
THE COSMAL WINGS
‘SATISFACTION
Ya. V. Naboichenko,
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Резюме. Проведен сравнительный анализ эффективности
лечения псевдокист поджелудочной железы различными хирургическими методами с применением лазерного излучения и без. Сравнивались результаты лечения 51 больного по
данным катамнеза: в основную группу вошло 16 пациентов,
в лечении которых использовались миниинвазивные технологии с применением лазерного излучения, в контрольную —
35 пациентов после лечения дренирующими вмешательствами и лапаротомной методами без применения лазерного
излучения. Установлено, что у пациентов основной группы
процент осложнений и средние сроки пребывания в стационаре значительно меньше, а эффективность лечения сопоставима
с лапаротмнимы методами. При этом уровень содержания
амилазы и бактериальная загрязненность может служить прогностическим критерием необходимости двухэтапного лечения после чрескожной пункционной вапоризации псевдокисты поджелудочной железы.
Ключевые слова: псевдокисты поджелудочной железы, хирургическое лечение, миниинвазивные технологии, лазерное лечение,
лазерная вапоризация, чрескожное дренирование.

Summary. A comparative analysis of the effectiveness of treatment
of pancreatic pseudocyst with different surgical methods with and
without laser radiation is carried out. The results of the treatment
of 51 patients were compared with the data of catamnesis: the main
group included 16 patients in the treatment of which were used minimally invasive technologies with the use of laser radiation, in control
- 35 patients after treatment by drainage and laparotomy methods
without the use of laser radiation. It was found that in patients of the
main group, the percentage of complications and average terms of
stay in the hospital is significantly less, and the effectiveness of treatment is comparable to laparotomic methods. At the same time, the
level of amylase content and bacterial contamination can serve as a
prognostic criterion for the need for two-stage treatment after percutaneous puncture vaporization of pseudocyst pancreas.
Key words: pancreatic pseudocysts, surgical treatment, mininvasive
technologies, laser treatment, laser vaporization, percutaneous drainage.
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ВЛИЯНИЕ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ
ЭКТЕРИЦИД® НА РАНЕВОЙ ПРОЦЕСС ПРИ
ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ
Резюме. Представлены результаты местного лечения 160 пациентов препаратом Эктерицид® (ПАО «ФАРМСТАНДАРТБИОЛЕК» Украина), с поверхностными и глубокими ожогами в Харьковском ожоговом центре. Методика клинического
применения Эктерицид® адаптирована для местного повязочного (закрытого) способа лечения. Установлено положительное влияние препарата на процессы эпителизации при
поверхностных ожогах, подготовку глубоких ожогов к кожной
пластике и послеоперационном ведении.
Ключевые слова: ожоги, Эктерицид®, местное лечение, раневой процесс.

Введение
Актуальной медико-социальной проблемой
медицины является ожоговый травматизм, что
обусловлено его распространенностью, продолжительностью и высокой стоимостью лечения, значительными показателями временной
утраты трудоспособности и инвалидизации,
а также высокой смертностью тяжелообоженных. В большинстве стран мира ожоги находятся на 3-4 месте в структуре травматизма. По данным ВОЗ ежегодно происходит
265 тыс. летальных случаев, обусловленных
ожогами, от 11 до 12 млн людей в мире ежегодно нуждаются в медицинской помощи в связи
с ожогами [3].
Одно из ведущих мест среди компонентов
комплексной терапии обожженных занимает
местное лечение. При поверхностных ожогах препараты местного лечения должны обеспечить спонтанную эпителизацию в оптимальные сроки, препятствовать развитию инфекции и рубцеобразования. Задачи лечения
глубоких ожогов более многогранны: обеспечение формирования коагуляционного струпа с минимально возможной инфицированностью, что особенно важно для первичной
некрэктомии, способствование его ранней демаркации, подготовке раневого ложа к операции кожной пластики и адаптации приживления аутотрансплантатов [2, 7].
Лечение ожоговых ран под повязками определяет использование лекарственных средств,
действие которых должно соответствовать стадийности и особенностям течения раневого
процесса у конкретного больного на фоне соответствующего адекватного инфузионного и
медикаментозного лечения [5].
Как известно, стартовым пунктом развития гнойно-септических осложнений ожоговой болезни является микробная колонизация
ожоговой поверхности с последующей инваKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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зией в подлежащие ткани и возможной транслокацией в общий кровоток. Известно, что
физиологическое заживление поверхностных
ожогов происходит в течение 8-21 суток, однако развитие местных и общих гнойных осложнений может привести к значительному
удлинению этих сроков [1,6].
Оптимальным методом лечения глубоких
ожогов является ранняя первичная некрэктомия с одномоментной (желательно) или отсроченной аутодермопластикой. Ряд ситуаций
общего и местного характера не позволяет у
1/3 пострадавших применять этот эффективный метод лечения, в связи с чем приходится
выполнять этапные некрэктомии с использованием препаратов некролитического и антисептического действия. Поэтому, местное
консервативное лечение ожоговых ран является неотъемлемой частью комплекса лечебных
мероприятий при ожогах [4].
Цель работы
Изучить возможности и определить эффективность местного лечения ожогов препаратом
Эктерицид® в зависимости от глубины поражения и стадии раневого процесса.
Материалы и методы исследований
В работе использованы результаты лечения
160 пациентов с ожогами находившихся на
стационарном лечении в Харьковском ожоговом центре в период с 2014 по 2017г. Пациенты
составили 3 клинические группы: 1 группа —
поверхностные ожоги, при которых после
тщательного первичного туалета ожоговых поверхностей накладывались повязки с Эктерицидом®, составила 64 пациента; 2 группа —
больные с глубокими ожогами, у которых Эктерицид® использован после первичной некрэктомии для подготовки ран к кожной пластике – 52 пациента; 3 группа — исследуемый
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препарат использован после химической некролитической некрэктомии перед аутодермопластикой – 44 больных; После операций
кожной пластики использовались повязки
с Эктерицидом® в процессе приживления
аутотрансплантатов.
Возраст пострадавших варьровал от 18 до
74 лет, мужчин было 91 (57%), женщин 69 (43%).
Площадь ожоговой поверхности у больных
в среднем составляла (16,2±5,3) % поверхности тела (п.т.), при этом у пациентов второй и
третьей группы площадь глубокого ожога была
установлена в (7,8±2,3) % п.т. Больные поступали в отделение через (1,5±0,3) часа с момента травмы. У 57 (35,6 %) больных отмечались
ожоги пламенем, у 103 (64,4 %) пострадавших – кипятком.
Учитывая то, что спонтанное заживление
дермальных поражений при консервативном
лечении во многом определяет результат лечения, исход термической травмы и сроки лечения, устраняет опасность развития инфекционных осложнений, используется множество
препаратов и способов местного лечения ожогов, оказывающих положительное влияние на
течение раневого процесса.
Нами в течение ряда лет для местного лечения ожогов используется препарат Эктерицид®, который обладает выраженным бактерицидным эффектом в отношении пиогенной
микрофлоры: синегнойной и кишечной палочек, протея, стафилококков, способствуя эпителизации поверхностных ожогов и очищению
глубоких в оптимальные сроки.
Клиническую оценку результатов лечения
проводили на основе визуального контроля
над течением раневого процесса, оценки количества и характера отделяемого, характерных особенностей раневого процесса, сроков
эпителизации поверхностных ожогов IIа степени, готовности ран к аутодермопластике при
глубоких ожогах IIб-III степени, % первичного приживления аутолоскутов кожи, сроков
окончательного восстановления кожного покрова. Лабораторная оценка результатов проведена на основании данных, полученных в
ходе цитологического и микробиологического
исследований ран в динамике.
Результаты исследований и их обсуждение
У больных 1 группы с поверхностными ожогами при поступлении в стерильных условиях
перевязочной при относительно ограниченных ожогах до 7% поверхности тела выполнялся тщательный туалет ожоговых поверхностей,
антисептик Эктерицид® наносился на стерильные марлевые салфетки с 0,5% раствором
новокаина (на 50мл Эктерицида® 10мл 0,5%
52

раствора новокаина) с последующим орошением повязок каждые 8 часов, что приводило
к быстрому купированию болевого синдрома.
При более обширных ожогах (свыше 10% поверхности тела), сопровождавшихся развитием
ожогового шока, после проведения инфузионной и медикаментозной терапии по стабилизации общего состояния, обычно на 2 сутки
в условиях операционной под внутривенным
наркозом выполнялась секвенциальная некрэктомия с наложением повязок вышеуказанным способом. Смену повязок производили
только по показаниям в виду значительного
пропитывания повязок раневым отделяемым,
появления болевых ощущений в зоне ожога и
гипертермии. Как правило, пропитывание раневым экссудатом занимало лишь часть повязки, которая удалялась на данной площади.
Оценивалось состояние ожоговой поверхности,
особенно вид обнаженной дермы и характер раневого отделяемого, которое имело серозный
или серозно – гнойный характер, ожог в данном
месте тщательно санировался и вновь накладывалась повязка с Эктерицидом®. В дальнейшей
смене повязки пациенты не нуждались. Нами не было обнаружено признаков углубления
ожогового поражения и осложнений раневого
процесса, потребовавших смены препарата.
При поверхностных ожогах у 52 пациентов
эпителизация наступила без смены первичной
повязки на 12±3,2 суток. При необходимости
выполнения перевязки процесс эпителизации
несколько затягивался – до (15,7±3,6) суток,
однако качество эпителиального покрова не
ухудшалось и лечение завершилось клиническим выздоровлением всех пациентов с поверхностными ожогами.
У больных второй группы с глубокими ожогами повязки с Эктерицидом® применялись
непосредственно после выполнения операции
первичной некрэктомии. Как правило, операции выполнялись после стабилизации общего
состояния пострадавших на 2–3 сутки с момента поступления в стационар под внутривенным наркозом в условиях операционной.
Иссечение глубоких ожогов производилось ножом Гамби или дисковым дерматомом тангенциально до уровня жизнеспособных тканей, с
целью сокращения кровопотери на конечностях использовался жгут. Одномоментная площадь иссечения составила до 8 % поверхности
тела. В случае радикального иссечения нежизнеспособных тканей у 23 больных выполнена
первичная кожная пластика расщепленными
перфорироваными трансплантатами, которые
укрывались многослойными марлевыми повязками с Эктерицидом®. Первая перевязка
производилась на 4–5 сутки, в дальнейшем
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повязки с Эктерицидом® накладывались до
полного заживления ожоговых ран.
В случае сомнения в радикальности выполненной некрэктомии образовавшиеся раневые
дефекты укрывались многослойными марлевыми повязками типа «тутор», смоченными
препаратом Эктерицид®. Снаружи повязки
дополнялись эластическими бинтами, обеспечивающими давление необходимое для гемостаза, с последующим послаблением через
8 часов. На следующие сутки производилась
перевязка раневых поверхностей с контролем
гемостаза, туалетом ран и наложением многослойных повязок с
Эктерицидом®. В последующем повязки смачивались эктерицидом
через 8 часов. В послеоперационном периоде перевязки с Эктерицидом® производились
ежедневно с целью оценки качества раневого
ложа и его готовности к аутодермопластике.
На 1, 3, 7 и 14 сутки производилось исследование раневых отпечатков и бактериологические
исследования. Уже через 3–5 суток подготовки
Эктерицидом® ожоговая поверхность покрывалась сочными мелкозернистыми ярко – розовыми грануляциями с умеренным серозно
– гнойным отделяемым и появлением признаков краевой эпителизации. В связи с этим
появлялась возможность выполнения аутодермопластики расщепленными лоскутами, что и
производилось в указанные сроки.
Использование Эктерицида® после первичной некрэктомии уже после трехкратного применения позволяло получить «чистые», мелкозернистые грануляции, со скудным серозным
отделяемым что способствовало более раннему началу оперативного лечения, направленного на восстановление кожного покрова.
Применение данного препарата ускоряло
купирование воспаления в ране, соответственно улучшалось приживление аутодермотрансплантатов, что вело к сокращению лизиса
лоскутов и уменьшению количества повторных оперативных вмешательств и сокращению
сроков лечения.
При проведении микробиологического исследования ожоговых ран, на фоне местного лечения Эктерицидом®, отмечалось снижение бактериальной обсемененности ран во
всех случаях.
Третью группу составили 44 пациента с глубокими ожогами, у которых проведение операций первичной некрэктомии оказалось не
возможным: по характеру получения термической травмы - формировался колликвационный некроз при ожогах кипятком, опасность
проведения общего наркоза в первые двое суток в связи с нестабильностью гемодинамики
и сопутствующей патологией и поздняя госпитализация пациентов в отделение. В этих
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случаях после формирования демаркации
(7–10 сутки) на некротический струп накладывались повязки с 40% салициловой мазью
с целью ускорения отторжения некротизированной ткани на площади до 5% поверхности
тела (что обусловлено возможностью усиления синдрома интоксикации и возникновением гипертермии). Как правило перевязка
осуществлялась на 2–3 сутки с выполнением
некрэктомии в ходе перевязки по линии сформировавшейся демаркации, что оказалось возможным у 37 (84%) больных. У 7 (16%) пациентов возникла необходимость в повторном
наложении некролитического препарата. Перевязка производилась также на 1–2 сутки, и
обеспечивала полное удаление некротических
тканей. С целью формирования качественного
грануляционного вала использовался Эктерицид® в режиме ежедневных перевязок. Уже на
2–3 перевязке рана полностью очищалась от
остатков некротических тканей, покрывалась
ярко – розовыми мелкозернистыми грануляциями с формированием отпечатка марлевой
повязки и появлением «венчика» краевой эпителизации с нормализацией микробиологической и цитологической картины. Это позволило произвести успешные операции кожной
пластики у этих пациентов.
Были выполнены качественные и количественные исследования микрофлоры глубоких
ожогов при лечении Эктерицидом® после операций первичной и химической некрэктомии
во второй и третьей группах.
Бактериологические исследования ожогов
проводились на 3, 7, 14 сутки с момента получения травмы. Определялся вид микроорганизмов, и количественное содержание в 1г
ткани. В дооперационном периоде были обнаружены St.Aureus, St.Epidermidis, E.coli, Ps.
Aureuginosa, Enterococcusfaecalis. В части наблюдений (40%) – в виде микробных ассоциаций, при этом видовой состав микрофлоры
существенно не отличался во второй и третьей
группе. На 7-е сутки в ожоговых ранах практически не встречалась Ps.aureginosa. Микрофлора была представлена Staphylococcus, E.Coli и их
ассоциациями, а также Enterococcus. Во второй
группе число ассоциаций встретилось у 33,3 %
пациентов, в третьей группе у 45 %.
На 14-е сутки микробиологическая картина
в значительной степени менялась. В группе с
первичной некрэктомией число микробных
ассоциаций снижалось до 13,3%, а при химической некрэктомии – до 25%. При этом следует отметить, что в второй группе патогенная
микрофлора была высеяна у 43 пациентов из
52 (82,6%), в то время, как в третьей группе – у всех 44.
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Необходимо отметить, что очень важное
значение в положительном результате выполненной аутодермопластики имеет степень обсемененности ожоговых ран микроорганизмами. Данные проведенного количественного
микробиологического исследования представлены в табл. 1
Таблица 1
Показатели количественной микробиологии при различных
способах некрэктомии
Метод хирургического
лечения
аннее
ир р ическое
лечение n = 5 2
пер ичная
некр кто ия)
и ическая
некр кто ия, n = 44
Досто ерност
отличия

Количество микроорганизмов в 1 г
ткани
3 сутки
7 сутки
14 сутки
3

( 5 , 20 ± 0 , 5 3 )
3

3

р> 0 , 0 5

( 5 , 26± 0 , 61)
4

( 5 , 0 7 ± 0 , 5 1)
5

р< 0 , 0 5

( 5 , 0 8± 0 , 7 2)
6

р< 0 , 0 5

Результаты исследования подтверждают
тот факт, что основная масса микроорганизмов концентрируется в зоне некроза, который
является идеальной средой для их размножения. Поэтому ранняя некрэктомия, проводимая на 2–3 сутки с момента травмы при
местном лечении Эктерицидом® обеспечивала существенное снижение количества микроорганизмов, сокращала сроки начала оперативного лечения, направленного на восстановление кожного покрова и способствовала
лучшему приживлению аутотрансплантатов.
У всех больных третьей группы на 7 сутки после получения травмы количество микробных
тел составляло до 5×105 на 1 г ткани. В второй группе эти показатели были достоверно
(р<0,05) значительно ниже – на 7 сутки регистрировалась степень обсемененности 5×103,
а на 14 сутки она вырастала 5×104 микробных
тел на 1 грамм ткани.
При лечении поверхностных ожогов у больных первой группы при цитологическом исследовании раневых отпечатков в основном
преобладал воспалительный тип цитограммы.
На фоне лечения Эктерицидом® на 7 сутки
в большинстве случаев (62 %) тип цитограммы
менялся на воспалительно-регенераторный,
а в 38 % — оставался воспалительным. Особенностью цитологической картины при лечении
препаратом Эктерицидом® являлось быстрое
появление и преобладание в ране макрофагов и особенно фибробластов, что говорило
о развитии регенерации.
При цитологическом исследовании раневых
отпечатков на фоне местного лечения повязками с Эктерицидом® больных с глубокими ожогами после первичной некрэктомии во
второй группе, а также – после аутодермопластики на пересаженную аутокожу, отмечен
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воспалительный тип цитограмм, что клинически соответствовало состоянию ожоговой
раны после хирургичекого удаления некротических тканей.
При химической некрэктомии у пациентов
третьей группы по данным цитологического исследования раневых отпечатков определялись в основном воспалительный и воспалительно-регенераторный типы цитограмм.
Особенностью цитологической картины при
лечении Эктерицидом® являлось преобладание в ране макрофагов и фибробластов, что
свидетельствует о быстром развитии процессов регенерации.
Характерной особенностью раневых отпечатков при лечении Эктерицидом® является почти полное отсутствие эозинофилов, что
свидетельствует об отсутствии аллергического компонента в динамике раневого процесса.
В качестве критериев оценки результатов
трансплантации кожи у пациентов взяты: степень первичного приживления кожных лоскутов в процентном соотношении к площади
закрываемого дефекта, частота местных осложнений (частичный лизис трансплантатов,
нагноение), и сроки окончательного восстановления кожного покрова (по полной эпителизации межлоскутных пространств).
Во второй группе полное приживление лоскутов достигнуто у 45 (86,6%) пациентов, у 5
(9,6%) пациентов лизировалось около 10% площади пересаженных лоскутов, а у 2 (3,8%) пациентов были отмечены нагноения аутотрансплантатов, что потребовало дополнительных
аутодермопластик. У 44 (84,6%) больных срок
приживления кожных аутотрансплантатов составил (5,8±2,6) суток, на (6,1±3,3) сутки после приживления наблюдалось соединение
и укрепление
жизнеспособных аутотрансплантатов в единый кожный покров за счет
их краевой эпителизации.
В третьей группе полное приживление кожных лоскутов достигнуто у 31 (70,4 %) пациентов, у 8 (18,2 %) больных лизировалось от
7 до 38 % площади пересаженных лоскутов, и
раны требовали выполнения повторных операций по восстановлению кожи, а у 5 (11,4 %)
пациентов были отмечены нагноения аутотрансплантатов. Срок приживления лоскута у
30 (68,1 %) пациентов составил (7,4±3,6) суток,
на (11,4±5,2) сутки после приживления аутотрансплантатов наблюдалось соединение межлоскутных пространств в единый кожный покров за счет их краевой эпителизации (табл. 2).
Таким образом, препарат Эктерицид® способствует скорейшему купированию воспалительного процесса в ожоговых ранах, ускоряет подготовку к аутопластическому закрытию при глубоких ожогах, сокращению сроков
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эпителизации поверхностных ожогов и может
использоваться на всех этапах оказания медицинской помощи обожженным.
Таблица 2
Осложнения местного характера после выполнения
кожной пластики в группах
Группы
исследования

торая р ппа n = 5 2)
рет я р ппа ( n = 44)

Осложнения местного характера
Частичный лизис
Нагноение АДТ
АДТ
5 ( 9 , 6%)
2 ( 3 , 8%)
8 ( 18, 2%)
5 ( 11, 4%)

Выводы
Установлена эффективность применения
препарата Эктерицид® при лечении поверхностных ожогов за счет профилактики инфи-

цирования ожоговой поверхности патогенной
микрофлорой, снижения экссудации и активизации процессов эпителизации.
При подготовке глубоких ожогов к кожной
пластике Эктерицид® способствует очищению ран от некротических тканей и формированию качественного грануляционного покрова.
Применение повязок с Эктерицидом® после свободной кожной пластики способствует
приживлению лоскутов, эпителизации ячеек
сетчатых трансплантатов и уменьшению гнойных осложнений в ране.
Отмечено удобство выполнения и малотравматичность перевязок при использовании Эктерицида®, что позволяет рекомендовать его применение на всех этапах лечения обожженных.
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Резюме. Представлено результати місцевого лікування
160 пацієнтів препаратом Ектерицид® (ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» Україна), з поверхневими і глибокими опіками в Харківському опіковому центрі. Методика клінічного застосування Ектерицид® адаптована для місцевого
пов’язочного (закритого) способу лікування. Встановлено позитивний вплив препарату на процеси епітелізації при поверхневих опіках, підготовку глибоких опіків до шкірної пластики
і післяопераційного ведення.
Ключові слова: опіки, Ектерицид®, місцеве лікування, рановий процес.

Summary. The results of local treatment of 160 patients with the
drug Ectericid (Biolek, Ukraine), with superficial and deep burns in
the Kharkov burn center are presented. Method of clinical application
Ectericid is adapted for local bandage (closed) method of treatment.
The positive effect of the drug on the processes of epithelization
with superficial burns, preparation of deep burns for skin plasty and
postoperative management was established.
Key words: burns, Ectericid, local treatment, wound process.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ В ПЕРВИЧНОЙ ОПУХОЛИ И МЕТАСТАЗАХ
Резюме. У 59 пациенток, лечившихся в отделении химиотерапии Харьковского онкоцентра и на базе 17-й городской
больницы (г. Харьков) в период с 2010 по 2018 гг. проведено
сравнительное морфоиммуногистохимическое исследование
рака молочной железы и лимфогенных метастазов. Нами учитывались и анализировались следующие показатели: рецепторы к эстрогену, прогестерону, Her-2/neu в ткани опухоли
молочной железы и лимфатических узлах. После выполнения
морфологического и иммуногистохимического исследований
установлено, что в процессе проведения специфической терапии происходит не только потеря соответствующих рецепторов, но и трансформация клеток с появлением новых фенотипов. Появление новых рецепторов (ER, HER-2) происходит
значительно реже, чем потеря этих же рецепторов под воздействием неоадъювантной терапии. В целом, инверсию фенотипа ER(+) наблюдали в 9 (15,3 %) случаях, HER-2/neu – в 4
(6,8 %) наблюдениях. Описанные морфобиологические
особенности рака молочной железы позволяют индивидуализировать лекарственную терапию и уточнить прогноз
заболевания.
Ключевые слова: местно-распространенный рак молочной
железы, метастатические лимфоузлы, иммуногистохимическое
исследование.

Введение
Клинико-морфологические варианты рака молочной железы (РМЖ), используемые
различные классификации, в том числе ВОЗ,
не исчерпывают всего морфобиологического многообразия данной категории опухолей.
Согласно данным литературы, большинство
опухолей молочной железы возникают из терминальных отделов протоков и долек, и в ряде
случаев этот факт затрудняет определение ее
гистологического варианта РМЖ [1, 6].
Установление инфильтрирующей неспецифической карциномы молочной железы не
всегда является оправданным, так как в ряде наблюдений опухоль имеет гетерогенную
структуру, представленную различными типами клеток. В этом случае оценка биологических свойств самой опухоли и метастазов
в лимфоузлы позволяет оценить ее гистогенез, секреторную и гормональную активность,
а значит судить об инвазивных свойствах
и возможности применения таргетного лечения [1, 2].
Представление о гистогенезе РМЖ, его молекулярно-биологических признаках, особенностях роста в последние годы значительно
изменилось и стало более полным благодаря
использованию метода иммуногистохимической диагностики различных вариантов РМЖ,
56

в связи с чем появились новые подтипы опухоли, учитывающие наличие рецепторов гормонов (эстрогена, прогестерона, андрогена),
HER-2 статус, индекс пролиферативной ее
активности , что позволило применить современные методы комплексного и комбинированного лечения, в том числе, использование таргетных препаратов [2, 3, 4, 5]. Однако,
как показывает опыт изучения морфологических, иммуногистохимических свойств РМЖ,
этим не исчерпывается описание только представленных биологических молекул. Остаются малоизученными отдельные виды РМЖ,
в том числе базально-клеточные, метапластические, перстневидно-клеточные карциномы, представляющие для исследователей
не только практический, но и фундаментальный интерес.
До настоящего времени недостаточно внимания уделяется вопросам, связанным с определением способности к продукции секреторных веществ, гормональной активности метастатических лимфоузлов, особенно в случаях
проведения неоадъювантного лечения.
Цель исследования
Сравнительное
морфо-иммуногистохимическое исследование первичной опухоли
и метастатических лимфоузлов.
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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Материалы и методы исследований
Изучено 59 наблюдений РМЖ, оперированных в отделениях отделении химиотерапии Харьковского онкоцентра и на базе 17-й
городской больницы (г. Харьков) за период
2010-2018 гг. Всем пациенткам проводилась неоадъювантная химиотерапия по схемам ТС
и ТАС. Средний возраст женщин составил
52 года. После выполнения секторальной резекции или мастэктомии проводилось срочное
гистологическое исследование операционного материала. Другая часть материала (в том
числе, удаленные лимфоузлы) отдельно вырезалась в виде пластин размерами не более
1 см в длину, заливалась в забуференный 10 %
формалин, фиксировалась не более 24 часов,
после рутинной проводки заливалась в парафин. После этого с парафиновых блоков изготавливались гистологические срезы толщиной
3–4 мкм на ротационном микротоме AccuCut SRM 200 фирмы Sakura (Япония) которые окрашивались гематоксилином-эозином.
Отдельно для проведения иммуногистохимического исследования полученные гистологические срезы наносили на высокоадгезивные
стекла и высушивали вертикально в термостате при температуре 55-56 °С в течение 10 часов.
Депарафинизацию, восстановление антигенной активности и все этапы иммуногистохимической реакции, а также докраску гематоксилином проводили в иммуногистостейнере
VENTANA BenchMark ULTRA фирмы Roche
(Швейцария). В качестве системы детекции
первичных антител была использована «ultra
View Universal DAB Detection», произведенная
фирмой Roche для VENTANA. Для имунногистохимических реакций, их характеристик
использовали моноклональные кроличьи антитела к рецепторам эстрогена SP 1 Spring
Bio 1:250, моноклональные кроличьи антитела к рецепторам прогестерона SP 2 Spring Bio
1:350, моноклональные кроличьи к HER2/neu
V9 Roche/Ventana rtu.1:100.
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 исследований и их обсуждение
Морфологически в ткани молочной железы и пораженных аксиллярных лимфатических узлах после проведения неоадъювантной химиотерапии наблюдались единичные
тубулярные и протоковоподобные структуры,
преобладал солидный тип строения, нарастал
клеточный полиморфизм, количество митоKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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зов: более 10, но менее 20 митозов в 10 полях
зрения отмечалось у 15 пациенток исследуемой
группы (25,4 %); более 20 митозов в 10 полях
зрения – у 20 (33,8 %). Все это являлось свидетельством опухолевой прогрессии. Также было
отмечено, что метастазы в подмышечных лимфоузлах значительно менее подверглись терапевтическому воздействию. Зафиксировано
большое количество митозов в пораженных
лимфатических узлах, что свидетельствовало о
меньшем эффекте патоморфологического ответа и устойчивости к химиотерапии регионарных лимфатических узлов.
Инверсию фенотипа раковых клеток во время прогрессии наблюдали у 30 больных (50,8 %).
В исследуемой группе у 26 больных (44,1%)
первичная опухоль соответствовала люминальному А подтипу, у 11 больных (18,:%) –
люминальному В подтипу, у 15 больных
(25,4%) – трижды негативный (ТНРМЖ),
у 7 больных (11,(%) – HER-2/neu РМЖ.
После проведенной неоадъювантной химиотерапии статус рецепторов эстрогенов в лимфоузлах изменился у 14 (23,7%) пациенток:
• изменения с ER-негативного на ERпозитивный статуса отмечены у 8 (13,6 %)
пациенток и с позитивного ER статуса на
ER- негативный – у 6 больных (10,2 %);
• изменения c PR-негативного на PRпозитивный – у 6 больных (10,2 %), с РRпозитивного на РR-негативный не наблюдалось;
• изменения с HER2-негативного на HER2позитивный был изменен у 2 (3,4 %) пациенток;
• изменения с HER2-позитивного на HER2негативный был изменен в 1 (1,7 %) наблюдении.
Из 26 исследуемых больных с люминальным
А фенотипом у 4 пациенток (15,4 %) была отмечена полная потеря гормональных рецепторов – у 3 больных (11 %) в процессе проведения
гормонотерапии произошла трансформация в
ТНРМЖ, у 2 больных (7,7 %) на фоне потери
стероидных рецепторов наблюдали появление
экспрессии второго эпидермального фактора
роста (трансформация в Her2/+ подтип РМЖ).
Из 11 больных с люминальным В РМЖ
инверсию фенотипа наблюдали у 3 (27,3 %).
У 2 пациенток(18,2%) произошла потеря HER-2
рецепторов и трансформация в люминальный
А подтип, в одном наблюдении (9,1%) произошла потеря стероидных рецепторов (трансформация в HER-2 РМЖ).
При HER-2+ раке (7 больных) потеря рецепторов эпидермального фактора роста произошла и трансформация в ТНРМЖ в 1 (14,3%)
наблюдений В этой же группе у 2 больных
(28,6%) на фоне потери рецепторов HER-2
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появились рецепторы эстрогенов (трансформация в люминальный В РМЖ).
В процессе противоопухолевой терапии и
прогрессии происходит не только элиминация клонов клеток, экспрессирующих основные рецепторы, но и появление новых клонов,
ранее не присутствующих в этой опухоли.
Так, из 15 больных ТНРМЖ у 2 (13,3 %) появилась экспрессия стероидных рецепторов, у
4 (26,6 %) – экспрессия стероидных и эстрогеновых рецепторов и рецепторов эпидермального фактора роста.
Таким образом, в процессе проведения
специфической терапии происходит не только потеря соответствующих рецепторов, но и
трансформация клеток с появлением новых
фенотипов. При этом появление новых рецепторов (ER, HER-2) происходит значительно
реже, чем потеря этих же рецепторов под воздействием неоадъювантной терапии. В целом,
инверсию фенотипа ER(+) наблюдали в 9
(15,3 %) случаях, и HER-2/neu – в 4 (6,8 %) наблюдениях.
Одной из основных проблем резистентности
опухоли к проводимой терапии является изменение ее биологии во время прогрессии или
под влиянием проводимой терапии. В процессе реализации метастатического каскада раковые клетки, теряя набор эпителиальных и
приобретая набор мезенхиальных антигенов

(эпителиально-мезенхимальный переход), могут изменять свой первоначальный фенотип
(утрачивать стероидные гормональные рецепторы или рецепторы эпидермального фактора
роста). Это объясняет факт различной химиочувствительности первичной опухоли и ее
лимфогенных метастазов, а также факт гетерогенности самих метастазов, что необходимо учитывать при проведении адъювантного
лечения. Индивидуализация противоопухолевой терапии предполагает проведение лечения
не только с учетом молекулярного (иммуногистохимического) статуса первичной опухоли,
но и с учетом фенотипа клеток ее метастазов.
Выводы
Иммуногистохимическое исследование позволяет дополнить представление о РМЖ как
об опухолях, обладающих гормональной зависимостью (гормон-позитивные опухоли), или
HER-2/neu негативных, с низким потенциалом злокачественного роста. Появление очагов
повышенной пролиферативной активности в
метастазах РМЖ может указывать на клеточную нестабильность, дисрегуляцию клеточномежклеточных систем, а значит появление
активных клеточных клонов, способных к делению. Эти вопросы требуют своего дальнейшего изучения и адекватной клинической и
прогностической оценки.
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Резюме. У 59 пацієнток, що лікувалися у відділенні хіміотерапії Харківського онкоценту та на баі 17-ї міської лікарні
(м. Харків) за період з 2010 по 2018 рр. проведено порівняльне
морфоімуногістохімічне идослідження рака молочної залози
і лімфогенних метастазів. Ми ураховували і аналізували
ізували наступні показники: рецептори до естрогена, прогестерона, Her2/neu в тканині
ні пухлини молочноїї залози і лімфатичних
імфатичних вузузлах. Після виконання морфологічного та імуногістохімічного
досліджень встановлено, що в процесі проведення специфічної
терапії відбувається не тільки втрата відповідних рецепторів,
але й трансформація клітин з виникненням нових фенотипів.
Виникнення нових рецепторів (ER, HER-2) відбуваєтся значно
рідше, ніж потеря іх втрата під щією неоад’ювантної терапії.
В цілому, інверсію фенотипа ER(+) спостерігали в 9 (15,3%)
випадках, HER-2/neu – в 4 (6,8 %) спостередженнях. Наведені
морфобіологічні
іологічні особливості
ливості рака молочноїї залози дозволяють індивідуалізувати медикаментозну терапію и уточнити
прогноз захворювання.
Ключові слова: місцево-розповсюджений рак молочної залози,
метастатичні лімфовузли, імуногістохімічне идослідження.

Summary. In 59 patients treated in the chemotherapy department of the Kharkov Cancer Center and on the basis of the 17th city
hospital (Kharkiv) in the period from 2010 to 2018. a comparative
morphological and immunohistochemical study of breast cancer and
lymphogenous metastases was carried out. We took into account and
analyzed the following indicators: receptors for estrogen, progesterone, Her-2 / neu in the breast tissue of the breast and lymph nodes.
After performing morphological and immunohistochemical studies,
it was established that in the process of conducting specific therapy
not only the loss of the corresponding receptors occurs, but also the
transformation of cells with the appearance of new phenotypes. The
emergence of new receptors (ER, HER-2) occurs much less frequently than the loss of these receptors under the influence of neoadjuvant therapy. In general, phenotype inversion in ER (+) patients
was observed in 9 (15.3%) cases, and HER-2 / neu in 4 (6.8%) cases.
The described morphobiological features of breast cancer allow us to
individualize drug therapy and clarify the prognosis of the disease.
Key words: locally advanced breast cancer, metastatic lymph nodes,
immunohistochemical research.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ
У ПАЦИЕНТОВ С ПАПИЛЛЯРНЫМ РАКОМ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Резюме. Приведены данные проспективного исследования
273 больных, оперированных по поводу папиллярного рака щитовидной железы (ПРЩЖ), с анализом и результатов ультразвукового исследования согласно классификации
ТIRADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System) и данных тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии
(ТАПБ) согласно классификации ТBSRTC (The Bethesda
System for Reporting Thyroid Cytopathology). Предложено расширить показания к ТАПБ субсантиметровых узлов, что позволило увеличить чувствительность последовательного применения обоих методов диагностики в отношении выявления
ПРЩЖ до 97,2%, а специфичность до 85,7%.
Ключевые слова: папиллярный рак щитовидной железы, ультразвуковое исследование, тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия.

Введение
Папиллярный рак щитовидной железы
(ПРЩЗ) является наиболее распространенной
опухолью органов эндокринной системы [4].
Современное обследование больных с узловой патологией ЩЖ базируется на применении ультразвукового исследования (УЗИ) и
тонкоигольной аспирационной пункционной
биопсии (ТАПБ) [1, 8]. Оценка сонографических признаков по системе TIRADS определяет показания к ТАПБ. Оценка данных ТАПБ
осуществляется с помощью системы ТBSRTC,
согласно которой прогнозируют риск злокачественности и определяют консервативную или
оперативную тактику лечения [2, 6]. Согласно системы TIRADS при размерах опухолей
менее 1 см ТАПБ узлов не показана, однако,
по нашему мнению, ранняя диагностика злокачественной патологии в субсантиметровых
узлах позволяет выполнить диагностику на
ранних стадиях онкопроцесса [3, 8]. Модификация этих стандартных систем оценки риска
малигнизации путем расширения показаний
к выполнению ТАПБ, по нашему мнению, позволит выявлять и верифицировать ПРЩЖ
небольших размеров, что позволит выполнять
этим больным органосохраняющие операции
[3, 5, 7].
Цель исследования
провести анализ результатов обследования
больных с ПРЩЖ, определить диагностическую ценность УЗИ с оценкой данных по
TIRADS и метода ТАПБ с оценкой данных
по ТBSRTC, разработать модифицированный
диагностический алгоритм на основе этих ме60

тодов, направленный на раннюю диагностику
опухолей размером менее сантиметра и оценить его эффективность.
Материал и методы исследования
Работа была выполнена в ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского НАМН Украины». Под наблюдением
находилось 273 больных с окончательным диагнозом ПРЩЖ. Больные были распределены
на 2 группы: I группа – группа сравнения –
155 больных с ПРЩЖ, в которой применялись традиционные подходы к обследованию
II группа – основная – 118 больных, где обследование больных проводилось в соответствии
с модифицированными алгоритмами. В качестве контрольной группы нами обследована группа пициентов с доброкачественными
узлами, которая состояла из 79 человек. Ультразвуковое исследование проводилось всем
больным на аппарате АLOKA SSD-1100 (Япония). Для оценки данных ультразвукового исследования использовалась классификация
TI-RADS. ТАПБ выполняли под ультразвуковым контролем с использованием линейного датчика с частотой 7,5 МГц шприцевой
иглой 22G × 1½» у 253 (92,7 %) больных со злокачественными узлами, при этом ТАПБ выполнена всем 118 больным основной групы, и
в 79 (75,2 %) случаях доброкачественных узлов. Цитологические препараты фиксировали
и окрашивали по методике Май-ГрюнвальдРомановского. Морфологические исследования цитологического и операционного материала осуществляли на световом микроскопе
Carl Zeiss Axiostar PLUS (ФРГ) Все данные
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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Таблица 2
Данные, полученые при ТАПБ

Таблица 1
Оценка опухолевых узлов по TIRADS
Оценка
TIRADS
3

5
се о

Оценка по
ТBSRTC

Размер опухоли
до 0,5 см
N
%

0,5-1см
N
%

7 *
3 *
5
12

11, 9
29 *
5 , 1 3 1*
5 ,5
42
18, 8 22

27

9 ,9

49 , 2
5 2, 5
46, 2
3 4, 4

1-2 см
N
%
11*
15
26
25

124 45 , 4 7 7

более 2 см Всего
N
%

18, 6
25 , 4
28, 6
3 9 ,1

12
10
18
5

20 , 3
16, 9
19 , 8
7 ,8

5 9
5 9
9 1
64

I
III
IV
II
V

28, 2

45

16, 5

27 3

V I

Примечание: * согласно системы TIRADS показано
динамическое наблюдение.

Как видно из таблицы 214 (78,4%) узлов имели 4 и более баллов по TIRADS, а с учетом
размеров опухоли показания к ТАБП имели

Всего
узлов
6
10
7
5 9
7 6
17 4

Окончательная
гистологическая оценка
узлов (ПРЩЖ)
ПРЩЖ
Доброкач.
N
%
N
%
1
16, 7
5
83 , 3
5
5 0 ,0
5
5 0 ,0
3
42, 9
4
5 7 ,1
3
5 ,1
5 6
9 4, 9
7 3
9 6, 1
3
3 ,9
168 9 6, 6
6
3 ,4

Специфичность

Результаты исследований и их обсуждение
Диагностический алгоритм в группе сравнения представлен на рис. 1.
Данные оценки опухолевых узлов по
TIRADS в зависимости от размеров опухоли
представлены в таблице 1

место у 192 (70,3%) больных, еще 81 (29,7%)
больных имели показания к динамическому
наблюдению согласно рекомендаций системы
TIRADS. Таким образом чувствительность системы TIRADS в отношении онкопроцесса у
обследованных больных составила 78,4%. Результаты ТАПБ представлены в табл. 2.
Чувствительность

сопоставляли с результатами окончательного
патоморфологического исследования.

5 7 ,6

5 3 ,2

7 3 ,4

7 8, 8

85 , 26

81, 6

Как видно из таблицы оценка V, VI по
ТBSRTC обладали высокой чувствительностью и специфичностью в отношении выявления злокачественной патологии, то же самое
можно сказать об оценке II в отношении дооперационного подтверждения доброкачествен-

Оценка данных УЗИ по TIRADS
TIRADS 3

TIRADS 1, 2

Узлы <2 см

TIRADS 4А 4В, 5

Узлы > 2 см

> 1 см

Узлы <1 см

Вероятно доброкачественные: наблюдения
TBSRTC II

Вероятно злокачественные: ТАПБ

TBSRTC I, III, IV

TBSRTC V, VI
Злокачественные:
операции

Доброкачественные или сомнительные: контроль
УЗИ в динамике при необходимости повтор ТАПБ

Рис. 1. Диагностический алгоритм в группе сравнения

Оценка TIRADS

TIRADS 1, 2

TIRADS 4А

TIRADS 3

Узлы < 0,5 см

TIRADS 4В, 5

Любой размер

> 0,5 см

ТАПБ

Доброкачественные
наблюдения
TBSRTC II
Контроль УЗИ в динамике при
необходимости повтор ТАПБ

TBSRTC I, III, IV

Сомнительные: повтор
ТАПБ, до 3 раз

TBSRTC V, VI
Злокачественные:
операции

Рис. 2. Модифицированный диагностический алгоритм, направленный на выявление ПРЩЖ на ранних стадиях

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

№ 5–6(92–93) 2018

61

ПИТАННЯ ОНКОЛОГІЇ
% 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

12
Доброкачественные
ПРЩЗ

72

241

7
Подтверджено
УЗИ+ТАПБ

Не подтверджено
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Рис. 3. Результаты применения диагностического алгоритма у больных с узловой патологией щитовидной железы

Примечание: чувствительность – 97,2 %, специфичность – 85,7 %.

ной патологии. Оценки I, III и IV — обладали
низкой чувствительностью и специфичностью
в отношении выявления ПРЩЖ, что позволяло
говорить в таких случаях о наличии «серой зоны
диагностики». Эти соображения послужили основанием для разработки модифицированного
диагностического алгоритма, примененного в
основной группе больных (рис. 2).
Согласно этого алгоритма мы выполняли
ТАПБ при раз мерах узлов менее 1 см и проводили повторную ТАПБ при получении результатов в «серой» зоне диагностики. Оценка диагностической ценности предлагаемого подхода
представлена в на рис. 3. На основании данных представлены на рисунке рассчитана чувствительность и специфичность применяемого
диагностического алгоритма. Несмотря на высокие показатели чувствительности и специфичности предлагаемого подхода все равно
остается вероятность ошибочного заключения,
поэтому важным моментом является продолжнение диспансерного наблюдения с повторным
выполнением ТАПБ у пациентов, где не выявляется злокачественная патология. Поэтому
считаем, что у пациентов, где подтверждена
злокачественная патология или где оператив-

ное вмешательство проводится не по онкологическим показаниям необходимо обязательное
выполнение интраоперационной экспрессбиопсии и послеоперационного гистологического
исследования даленного органа или его части с
целью верификации диагноза.
Выводы
1. Применение УЗИ и ТАПБ с оценкой результатов по системе TIRADS и TBSRTC согласно предложенного диагностического алгоритма, направленного на выявление ПРЩЖ
ранних стадий, позволяет выявить и подтвердить диагноз папиллярного рака при узловой
патологии щитовидной железы c большей чуствительностью 96,7 % и специфичностью 85,7
% в сравнении с традиционным использованием систем TIRADS и TBSRTC (чувствительность 78,4%, специфичность 81,6 %).
2. Обследование больных с согласно разработанного алгоритма где расширены показания к ТАПБ субсантиметровых узлов позволит
увеличить частоту выявления выявления микрокарцином щитовидной железы и обеспечит
возможность выполнения этим больным органощадящих операций.

ЛИТЕРАТУРА
1. Караченцев,, Ю. И. Направления диагностики узловой
й патологии щитовидной железы. 100 Избранных лекций по эндокринологии (второй выпуск) /
Ю. И. Караченцев. – Х., 2014. – С.449—456.
2. Караченцев,, Ю. И. Современные технологии диагностики и лечения узловой патологии щитовидной железы / Ю. И. Караченцев // Українська школа
ендокринології : матеріали 58—ї наук.-практ. конф.
з міжнар. участю, Харків, 5—6 черв. 2014 р. – Харків,
2014. – С. 43—51.
3. Коваленко А. Е. Тиреоидные узлы и папиллярные карциномы : дискуссионные вопросы лечебно-диагностического протокола / А. Е. Коваленко //Современные аспекты хирургической эндокринологии (Кали62

нинские чтения) : материалы III Украинско-Российского симп. с участием терапевтов-эндокринологов,
Запорожье, 12-14 сент. 2013 р. – Запорожье, 2013.
– С. 77-79.
4. Revised American Thyroid Association Management
Guidelines for Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer The American Thyroid Association
(ATA) Guidelines Taskforce on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer / D. S. Cooper, G. M. Doherty,
B. R. Haugen [et al.] // Thyroid. — 2009. — Vol. 19, № 11.
5. Ebina A. Riskadapted management of papillary thyroid
carcinoma according to our own risk-group classification
sytem: Is thyroid lobectomy the treatment of choice for lowХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 5–6(92–93) 2018

QUESTIONS OF ONCOLOGY
risk patients? / A. Ebina, I. Sugitani, Y. Fujimoto et al. //
Surgery. – 2014. – №16. – P. 1579–1589.
6. Rizzo M. Annual increase in the frequency of papillary
thyroid carcinoma as diagnosed by fine-needle aspiration at
a cytology unit in Sicily / M. Rizzo, A. Sindoni, R. Talamo

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ
ДІАГНОСТИКИ У
ПАЦІЄНТІВ З ПАПІЛЯРНИМ
РАКОМ ЩИТОВИДНОЇ
ЗАЛОЗИ.
Ю. І. Караченцев,
Ю. А. Віннік, В. В. Хазієв,
А. Г. Коркеліа

WAYS OF PERFECTION
OF PREOPERATIVE
DIAGNOSTICS IN PATIENTS
WITH PAPILLARY
THYROID CANCER
Yu. I. Karachentsev,
Yu. A. Vynnyk, V. V. Khaziev,
A. G. Korkelya

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

Rossi et al. //Hormones (Athens). — 2013. — Vol. 12, №
1. — P. 46-57.
7. Nixon I.J. Thyroid lobectomy for treatment of well differentiated intrathyroid malignancy/ I.J Nixon., J. Ganly, S.G Patel. et al. // Surgery. – 2012. – Vol. 151(4). – P. 571-79.

Резюме. Наведено дані проспективного дослідження 273 хворих, оперованих з приводу папілярного раку щитовидної залози (ПРЩЖ), з аналізом і результатів ультразвукового дослідження відповідно до класифікації ТIRADS (Thyroid Imaging
Reporting and Data System) і даних тонкоголкової аспіраційної
пункційної біопсії (ТАПБ) згідно з класифікацією ТBSRTC
(The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology). Запропоновано розширити показання до ТАПБ субсантіметрових вузлів, що дозволило збільшити чутливість послідовного застосування обох методів діагностики щодо виявлення
ПРЩЖ до 97,2%, а специфічність до 85,7 %.
Ключові слова: папілярний рак щитовидної залози, ультразвукове дослідження, Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія.

Summary. The results of prospective study of 273 surgically treated
patients with papillary thyroid cancer (PTC) were analysed. Diagnostic value of preoperative ultrasound examination according to
the TIRADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System) classification and data of fine-needle aspiration (FNA) according to the
classification of the TBSRTC (The Bethesda System for Reporting
Thyroid Cytopathology) were assesed. It was proposed to expand the
indications for FNA to subsantimetric nodes, use of this approach
increased the sensitivity of both diagnostic methods for the detection
of PTC to 97.2 % and the specificity to 85.7 %.
Key words: papillary thyroid cancer, ultrasound examination, fineneedle aspiration puncture biopsy, TIRADS, TBSRTC.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ РОЗШАРОВУЮЧИХ
АНЕВРИЗМ АОРТИ ТИПУ А В УМОВАХ
РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ
Резюме. На базі ДУ «ІЗНХ імені В. Т. Зайцева НАМНУ» прооперовано 45 хворих із діагнозом розшаровуюча аневризма
аорти типу А за період 2012–2018 рр. У статті надані особливості діагностики та опит хірургічного лікування розшарування аорти типу А в умовах регіонального центру.
Ключові слова: розшаровуюча аневризма аорти типу А, розшарування аорти, інтрамуральна гематома.

Вступ
Вперше, картину розшарування аорти описав Morgagni в 1761 році. Приблизно в той же
час, Nicholls виявив при аутопсії короля Великобританії Джорджа II тампонаду перикарда
та поділ шарів аорти, що стало причиною його
смерті. [1]Більш докладний опис процесу, яке
в подальшому назвали розшаруванням аорти
з’явилося в роботах Maunoir 40 років по тому.
І тільки в 1819 році Rene Laennec ввів термін
«розшарування» (aneurisme diss quant). [2,3]
У 1852 році вперше прижиттєвий діагноз аневризми встановлений Swine і Latham. У 1963
році Реасоск повідомив про 80 спостереженнях, в яких простежено доля пацієнтів з розшаруванням висхідної аорти та вказав на високу летальність у перші 24 години. Там же він
вказав динаміку пошкодження аорти при розшаруванні: 1) розрив інтими, 2) розшарування
та можливий розрив аорти, 3) реканалізація
(дистальний розрив інтими).
У той же час Babes та Mironescu показали
існування розшарування аорти без наявності
розривів інтими, а в 1885 році Eppinger описав
патологію, яка в даний час називається «інтрамуральна гематома». [4, 5]
На сьогодні підтверджений діагноз розшаровуючої аневризми аорти є в більшості випадків абсолютним показанням до оперативної
коррекції. Своєчасна постановка діагнозу дозволяє обрати найбільш оптимальну тактику
ведення пацієнтів, знизити летальність, яка в
даної категорії пацієнтів все одно залишається
на високому рівні.
Ціль дослідженнь
Визначити та оптимізувати особливомті
діагностики розшаровуючих аневризм аорти
типу А на базі ДУ «ІЗНХ імені В. Т. Зайцева
НАМНУ»
Матеріали та методи досліджень
Упродовж 2012–2018 рр. у ДУ «ІЗНХ імені В. Т. Зайцева НАМНУ» прооперовано 45
хворих із діагнозом розшаровуюча аневризма
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аорти типу А. З них чоловіків було 36 (80 %),
жінок – 9 (20 %). Вік хворих коливався в межах 32–76 років (у середньому 54 роки). Одна
пацієнтка була оперована в підгострій стадії
розшарування, 44 пацієнти – у гострій (один
час від моменту розшарування до двох тижнів),
з них 29 пацієнтів оперовані в період до третьої
доби від розшарування.
Діагностика розшаровуючої аневризми висхідної аорти базувалася на даних комп’ютерної
томографії. Лише у трьох випадках, у зв’язку
з важким станом пацієнтів та лімітом часу,
діагностування проводилося за допомогою черезстравохідної та трансторакальної ехокардіоскопії. Враховувались клінічні дані захворювання, дані рентгенологічного обстеження.
Коронарографія та аортографія була виконана у 2 (4,4%) пацієнтів, яких було доставлено
з підозрою на інфаркт міокарда.
Переважна кількість хворих мали I тип
розшарування відповідно до класифікації
De Bakey – 30 (66,7 %), а 15 (33,3 %) пацієнтів –
II тип. Ознаки мальперфузії були у 31 (68,9 %)
хворого. В перші 24 години після госпіталізації
прооперовано 42 (93,3 %) хворих.
Супракоронарне протезування аорти та
частково дуги з ресуспензією аортального клапана виконано у 21 (46,7 %) хворого, у 1 (2,2 %)
пацієнта висхідна аорта протезувалася цілком
із дугою з подальшою реімплантацією брахіоцефальних судин, а у 2 (4,4 %) пацієнтів
знадобилося реімплантація брахіоцефального стовбура, в одному випадку за допомогою
протеза. У 3 (6,6 %) хворих виконувалося супракоронарне протезування аорти з протезуванням аортального клапана. У 18 (40 %) хворих із розшаровуючою аневризмою аорти проводилося протезування аорти в модифікації
Yacoub (1979).
Результати досліджень та їх обговорення
У зв’язку з необхідністю екстреного хірургічного втручання, часу для детального і повного
клінічного обстеження пацієнтів іноді не залишається.
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У даній групі всім пацієнтам в екстреному
порядку виконували рентгенографію, електрокардіографічне і ехокардіографічне дослідження (в окремих випадках стандартне виконання ЕхоКГ доповнювалося черезстравохідною
ехокардіографією (ЧСЕхоКГ), що проводиться
інтраопераційно після інтубації хворого).
Висока чутливість ЕхоКГ дослідження дозволяє в більшості випадків отримати повну
інформацію про стан висхідної аорти: діаметр
аорти на різних рівнях (синуси Вальсальви,
висхідна аорта, дуга і перешийок аорти), характеристику стінки аорти (товщину, ехогенність, наявність інтрамуральної гематоми, атеросклеротичних бляшок, кальцинозу); характер розшарування (локалізація, поширеність
на корінь аорти або брахіоцефальні судини,
взаємовідношення істинного та хибного просвіту, наявність тромбів); стан і функція аортального клапана (діаметр фіброзного кільця
АК, кількість та ехоструктура стулок, їх рух

в систолу та діастолу, характер кровотоку, піковий і среднесістолічний градієнт, наявність
і вираженість аортальної регургітації); і особливо важливо — поширення розшарування
на гирла коронарних артерій. Лише іноді в
рідкісних випадках для уточнення поширеності розшарування і стану брахіоцефальних,
мезентеріальних і ниркових артерій нами виконувались КТ в ангіорежимі.
Висновки
Накопичення досвіду організації ургентних операцій, хірургічного досвіду, урахування особливостей функціонування багатопрофільної клініки та функціонування додаткових служб дозволило знизити післяопераційну
летальність у пацієнтів із гострою розшаровуючою аневризмою аорти типу А з 50 % (на перші 10 прооперованих хворих) до 1 % (останні
10 прооперованих хворих). Загалом летальність склала 26,66 % (12 пацієнтів).
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ОСОБЕННОСТИ
ДИАГНОСТИКИ
РАССЛАИВАЮЩИХ
АНЕВРИЗМ АОРТЫ
ТИПА А В УСЛОВИЯХ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Резюме. На базе ГУ «ИОНХ им.В.Т.Зайцева НАМНУ» прооперирована 45 пациентов с диагнозом расслаивающая аневризма аорты типа А за период 2012-2018гг. В статье показаны
особенности диагностики и опыт хирургического лечения
расслоений аорты типа А в условиях регионарного центра.
Ключевые слова: расслаивающая аневризма аорты типа А,
расслоение аорты, интрамуральная гематома.
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Summary. On the base of ST «V.T.Zaycev Institute of General and
Urgent Surgery AMS of Ukraine» 45 patients with type A acute aortic dissection were treated surgically between years 2012-2018. The
diagnostical aspects and surgical experience in treatment of type A
acute aortic dissection on the base of regional centre are presented
in the article.
Key words: type A aortic dissection, aortic dissection, intramural hematoma.
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ АБЛЯЦІЙНОТЕРМІЧНИХ ВТРУЧАНЬ В ЛІКУВАННІ ВАРИКОЗНОЇ
ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК, УСКЛАДНЕНОЇ
C4-C6 СТУПЕНЯМИ ХРОНІЧНОЇ ВЕНОЗНОЇ
НЕДОСТАТНОСТІ
Резюме. Хронічні захворювання вен нижніх кінцівок є одними з найпоширеніших захворювань судинної системи. Хронічна венозна недостатність С4-С6 ступені – є найскладнішим
проявом захворювання вен і потребує комплексного лікування. Мініінвазивні засоби хірургічного лікування дозволяють
зменшити кількість ускладнень у післяопераційному періоді
та скоротити термін загоєння виразки. Ендовенозну лазерну
абляцію, радіочастотну абляцію виконують при різних розмірах виразки. Післяопераційний період потребує антибактеріальної терапії та компресійного трикотажу.
Ключові слова: варикозна хвороба, трофічна виразка, ендовенозна лазерна абляція, радіочастотна абляція.

Вступ
Хронічні захворювання вен нижніх кінцівок є одними з найпоширеніших захворювань
судинної системи. Серед захворювань периферичних судин первинне варикозне розширення вен є найпоширенішим. На варикозну
хворобу нижніх кінцівок (ВХНК) та прогресуючу на її фоні хронічну венозну недостатність
(ХВН) в Україні, також як і в країнах Європи,
страждають близько 25–30 % населення, причому жінки страждають в 2 рази частіше за
чоловіків [3].
За останнє десятиліття в повсякденну практику судинної хірургії широко впроваджуються малоінвазивні методи лікування варикозної
хвороби. Найпоширенішими серед цих методів, що дозволяють проводити лікування таких хворих у так званому «стаціонарі одного
дня», є радіочастотна абляція (РЧА) та ендовазальна лазерна коагуляція (ЕВЛК) вен. В основі даних методів облітерації вен лежить виборче поглинання компонентами тканин теплової
енергії, що приводить до їх руйнування без
нанесення шкоди оточуючим тканинам [1, 2].
Єдиних рекомендацій по використанню малоінвазивних методик при різних формах варикозної хвороби поки немає [4, 5]. Таким чином, є актуальним дослідження ефективності
застосування даних методик для радикального лікування ВХНК, в тому числі у пацієнтів з
трофічними ушкодженнями шкірних покривів гомілки.
Матеріали та методи досліджень
Проаналізовано результати лікування 52 пацієнтів з 2016 по 2018 рік з ВХНК в стадії ХВН
С4-С6 по СЕАР, в комплексному лікуванні
яких застосовували ЕВЛК або РЧА вен. Всім
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пацієнтам виконували УЗДГ вен нижніх кінцівок перед лікуванням, інтраопераційно та в
післяопераційному періоді. Усунення патологічного рефлюксу по венозним стовбурам великої чи малої підшкірної вен робили під ультразвуковим контролем, та тільки на протязі,
на якому визначався патологічний рефлюкс.
Трансформовані притоки не видаляли, а неспроможні перфоранти перев’язували надфасціально або виконували склерооблітерацію.
Всі хворі в післяопераційному періоді отримували стандартну компресійну та медикаментозну терапію.
Результати досліджень та їх оговорення
Лазерну облітерацію вен виконували за допомогою апарату з довжиною хвилі 1470 нм
та радіальними світловодами, а радіочастотну абляцію вен за технологією ClosureFast™.
Анестезія проводилася місцева тумесцентна
розчином Кляйна. Пацієнтів обстежували перед операцією, наступне спостереження проводили в 1-2 добу, на 5-7 добу та через 1, 6 та
12 місяців після операції. Через 1 рік остаточно оцінювали ефективність лікування. При
наявності відкритої трофічної виразки хворі
отримували місцеву симптоматичну терапію
в перед- та післяопераційному періоді. Максимальний діаметр облітерованих вен при РЧА
становив 38 мм в проксимальному сегменті великої підшкірної вени (ВПВ) та 22 мм в малий
підшкірній вені (МПВ). При виконанні ЕВЛК,
максимальний діаметр облітерованих вен становив 27 мм та 17 мм відповідно. Кросектомію
жодному з пацієнтів, що брали участь в дослідженні, ми не виконували.
У табл. 1 представлено дані щодо пролікованих пацієнтів в залежності від виду опера67
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ції, наявності або відсутності трофічних порушень. Основна кількість пацієнтів представлена з С4 ступенем венозної недостатності, що
обумовлено, на наш погляд, обережністю пацієнта не допустити подальший розвиток ХВН.

локальними трофічними порушеннями, а подальшдму подібні скарги були відсутні в усіх
пацієнтів.
2, 5

Таблиця 1

2

Вид операції та ступень ХВН
Всього
5 2
3 0
13
9

У таблиці 2 ми розподілили пацієнтів з трофічними порушеннями за статтю та віком. Із
найбільш вираженими порушеннями виявилися пацієнти старшого віку та жіночої статі,
що характерно для варикозної хвороби.
Таблиця 2
Розподіл пацієнтів за статтю та віком в залежності від
ступеня ХВН
Ступень
ХВН

Пол, вік

40-49

50-59

60 та більше

М

ж

м

ж

м

ж

С

4

12

2

7

2

3

С
С

-

4
1

1
2

5
2

-

3
4

До виконання оперативного втручання
всі хворі з клінічними класом С4 та вище
пред’являли скарги на набряки гомілки, тяжкість в нижніх кінцівках, що прогресивно наростають до вечора.
Починаючи з 5–10 діб і впродовж першого місяця ми спостерігали поступове стійке
зменшення кола гомілки, яке характеризує купірування набряку, зменшення площі ліподерматосклерозу і виразки — одного з головних
об’єктивних симптомів хронічної венозної недостатності. Впродовж року після РЧА (ЕВЛК)
коло гомілки у пацієнтів зменшується в середньому на 1,5—2,0 см незалежно від клінічного
класу захворювання і початкового діаметру облітерованих вен.
На рис. 1 представлено динаміку зменшення
набряку гомілки, викликаного ХВН протягом
1 року.
Основна динаміка зменшення об’єму гомілки відбувалася протягом першого місяця
і складала близько 1–1,5 см і потім упродовж
року набряк поступово зменшувався ще на
0,5-07 см.
Оцінка динаміки суб’єктивних симптомів показала наступне. Більшість пацієнтів
пред’являли скарги на болі, стомлюваність,
тяжкість в литкових м’язах, багато хто також
скаржився на судоми, свербіж і печіння шкіри
гомілки. Через місяць після втручання зберігалися скарги тільки на симптоми, викликані
68
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Рис. 1. Динаміка зменшення набряку гомілки,
викликаного ХВН

У пацієнтів з класом С6 була оцінена динаміка загоєння виразок після втручання
(рис. 2). У кожного з 9 хворих початково було від 1 до 3 виразкових дефектів на гомілці, площа кожного дефекту не перевищувала
5 см. Невелика позитивна динаміка реєструвалася вже через 5-7 діб після втручання, мабуть
це пов’язане зі зменшенням набряку тканин.
Терміни загоєння виразок варіювали від 14 до
31 діб (в середньому (20,3±4,9) діб). Рецидивів
трофічних виразок у хворих з клінічними класами С5 і С6 упродовж року після виконання
ЭВЛК і РЧА не було.
9
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7
и,

ЕВЛК
24
14
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28
16
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Рис. 2. Середня динаміка загоєння відкритої трофічної
виразки (тижні)

Таким чином, відсоток розвитку раневих
ускладнень за мініінвазивних втручань зведено до нуля.
У пацієнтів з будь-яким клінічним класом
захворювання ЕВЛК і РЧА вен демонструють
високу ефективність в купіруванні симптомів
захворювання. Регрес ХВН спостерігався з 5-ої
доби та купірувався до 4-6 тижня.
Мініінвазивні методики є хорошою альтернативою традиційному оперативному лікуванню у пацієнтів з варикозною хворобою при
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будь-якому клінічному класі захворювання,
у тому числі і за наявності відкритих трофічних виразок великого розміру.
ЕВЛК і РЧА стволів підшкірних вен і перфорантних вен, без додаткової мініфлебектомії варикозно-трансформованих притоків, може бути рекомендована як ефективний метод
лікування варикозної хвороби, у тому числі
і у пацієнтів з відкритими трофічними виразками, та виразками, що загоїлись.

Висновок
Порівнюючи між собою два методи,
об’єктивно не можна виділити явну перевагу
одного методу над іншим. Упродовж першого
місяця після операції динаміка купірування
основних симптомів хронічної венозної недостатності не відрізнялася між цими методами.
Варто відмітити, що при виконанні РЧА не
спостерігаються такі ускладнення як післяопераційні гематоми на стегні і парастезії спостерігаються рідше, ніж після ЕВЛК.
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Резюме. Хронические заболевания вен нижних конечностей
являются одними из самых распространенных заболеваний
сосудистой системы. Хроническая венозная недостаточность
С4-С6 степени - является самым сложным проявлением заболевания вен и требует комплексного лечения. Миниинвазивные способы хирургического лечения позволяют уменьшить
количество осложнений в послеоперационном периоде и сократить срок заживления язвы. Эндовенозну лазерную абляцию, радиочастотную абляцию выполняют при различных
размерах язвы. Послеоперационный период требует антибактериальной терапии и компрессионного трикотажа.
Ключевые слова: варикозная болезнь, трофическая язва, ендовенозна лазерная абляция, радиочастотная абляция.

В. В. Бойко, В. О. Прасол,
И. С. Пуляева,
Е. Г. Черкашенинов
THE RESULTS OF USING
ABLATIVE-THERMAL
INTERVENTIONS IN THE
TREATMENT OF VARICOSE
DISEASE OF THE LOWER
LIMBS, COMPLICATED
BY THE C4-C6 DEGREE
OF CHRONIC VENOUS
INSUFFICIENCY.

Summary. Chronic diseases of the veins of the lower extremities
are one of the most common diseases of the vascular system. Chronic
venous insufficiency of C4-C6 degree is the most complex manifestation of venous disease and requires complex treatment. Minimally
invasive methods of surgical treatment make it possible to reduce the
number of complications in the postoperative period and shorten the
period of healing of the ulcer. Endovenous laser ablation, radiofrequency ablation is performed for different sizes of ulcers. Postoperative period requires antibacterial therapy and compression jersey.
Key words: varicose disease, trophic ulcer, endovenous laser ablation,
radiofrequency ablation.
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ЧРЕСКОЖНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ ТРОМБЭКТОМИЯ
В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ ТРОМБОЗОВ И ЭМБОЛИЙ
АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Резюме. В статье приведены результаты чрескожной аспирационной тромбэктомии в лечении острых тромбозов и эмболий артерий нижних конечностей. Показано, что чрескожная
аспирационная тромбэктомия является простым, быстрым
и эффективным методом реваскуляризации нижних конечностей при эмболиях и тромбозе. Эффективность этого метода значительно возрастает при комбинированном использовании с другими эндоваскулярными методами, такими как
тромболизис или баллонная ангиопластика и стентирование.
Ключевые слова: острая ишемия конечности, эмболия, тромбоз, чрескожная аспирационная тромбэктомия.

Введение
Острая ишемия конечности (ОИК) развивается вследствие внезапного прекращения или
снижения перфузии конечности, что создает
угрозу ее функциональности или жизнеспособности [5]. Основными причинами ОИК являются острые тромбозы и эмболии артерий
нижних конечностей. Традиционными методами лечения тромбозов и эмболий являются
хирургические, такие как тромбоэмболэктомия и реконструктивные операции [1, 2]. В
настоящее время для лечения ОИК все чаше
используются эндоваскулярные методы восстановления кровотока, такие как интра-артериальный катетер-управляемый тромболизис,
баллонная ангиопластика и стентирование,
чрескожная механическая тромбэктомия. По
данным систематического обзора, результаты
хирургического и эндоваскулярного лечения
ОИК значительно не отличаются и эти методы
не конкурируют между собой, а взаимно дополняют [10].
Чрескожная аспирационная тромбэктомия
(ЧАТ) имеет самую длинную историю своего
развития и является технически самой простой. ЧАТ применяется как изолированно, так
и совместно с тромболизисом, что позволяет достичь неплохих результатов при свежих
тромбозах и особенно тромбоэмболиях инфраингвинальных сегментов [9].
Цель исследования
Оценка эффективности ЧАТ при острых
тромбозах и эмболиях артерий нижних конечностей.
Материалы и методы исследований
За период с 2008 по 2017 г. 25 пациентам с
острыми артериальными окклюзиями инфраингвинальных артерий, которые были госпитализированы в отделение сосудистой хирургии нашего института, была выполнена ЧАТ.
70

Среди них было 16 (64 %) мужчин и 9 (36 %)
женщин в возрасте от 43 до 76 лет (средний
возраст – (65,6±5,4) лет). Артериальная гипертензия наблюдалась у 52 % пациентов, перенесенные инфаркт миокарда или инсульт – 24 %,
сахарный диабет – 41 %, курение – 38 % Продолжительность ОИК от начала заболевания
до поступления в клинику составила от 12 часов до 6 суток (в среднем – 3,8±2,5 суток). По
классификации Затевахина И. И и соавт. [2] у
40 % пациентов была острая ишемия 1б степени, у 47 % — 2а степени и у 13 % – 2б степени. У
13 (52 %) причиной окклюзии были тромбозы,
у 12 (48 %) – эмболия. У 9 (38 %) пациентов окклюзия находилась в поверхностной бедренной артерии, у 12 (46%) — в подколенной артерии, у 4 (16 %) — в берцовых артериях.
При применении ЧАТ использовались тонкостенные, широкопросветные аспирационные катетеры диаметром 6-9 F (Angiomed,
Karlsruhe, Germany) или 5-6 F коронарные направляющие катетеры Launcher (Medtronic,
USA). Аспирация выполнялась с помощью
20-50 мл шприцов, позволяющих мануально
аспирировать эмболы и тромбы из артерий.
У пациентов, у которых после ЧАТ выявлены резидуальные стенозы в области предыдущей окклюзии, использовались другие эндоваскулярные методы. У 4 (16 %) пациентов
дополнительно применялся катетер-управляемый тромболизис. Из тромболитических препаратов использовались стрептокиназа в дозе 5000-10000 ед/час или тканевой активатор
плазминогена со скоростью 0,5–1мг/час. Из
эндоваскулярных методов у 7 (25 %) пациентов
применялись баллонная ангиопластика или
стентирование.
Конечными точками, по которым оценивали результаты ЧАТ, были восстановление
магистрального кровотока по ранее окклюзированным артериям, количество ампутаций
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конечностей и летальность в течение периода
госпитализации.
Результаты исследований и их обсуждение
Технический успех при изолированном применении ЧАТ удалось достичь у 9 (36 %). При
комбинации ЧАТ с другими эндоваскулярными методами, такими как тромболизис или
ангиопластика и стентирование, технический
успех удалось достичь у 20 (80 %) пациентов.
Иллюстрация успешного случая использования ЧАТ у пациента с эмболией ПКА представлена на рис. 1.
Количество неудачных исходов ЧАТ составило 5 (20 %). У 2-х пациентов выполнена
открытая хирургическая тромбоэмболэктомия и у 2-х пациентов бедрено-подколенное
шунтирование. У одного пациента неудачная
реваскуляризация привела к прогрессированию острой ишемии и ампутации конечности
(4 %). Летальных исходов не наблюдалось. Следует отметить малое количество периоперационных осложнений, которое составило 8 %.
Мы зафиксировали только два клинически
значимых осложнений: кровотечение из места
пункции артерии, которое потребовало хирургического ушивания артериальной стенки
и диссекцию подколенной артерии, которое
потребовала стентирования.
ЧАТ — простой, быстрый и недорогой метод
удаления тромбов из артерий и сопровождается небольшим количеством осложнений. ЧАТ

А

Б

применяется как изолированно, так и совместно с тромболизисом, что позволяет достичь
неплохих результатов при свежих тромбозах и
особенно тромбоэмболиях инфраингвинальных сегментов. По данным различных исследований технический успех ЧАТ составляет
80–90 % и позволяет сохранить конечность в
90 % в течение года [3, 6, 7, 8, 9]. ЧАТ — более
быстрый метод удаления тромбов, чем тромболизис и может быть использован при острой
ишемии 2б степени, где необходимо быстрое
восстановление кровообращения. Применение ЧАТ особенно эффективно при дистальных ятрогенных эмболиях, как осложнений
эндоваскулярных вмешательств [4]. Учитывая
малую травматичность, ЧАТ может использоваться у пожилых пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
Недостатками ЧАТ являются малая эффективность при организованных тромбах, распространенных атеросклеротических поражениях и риск повреждения артерий при множественных проведениях катетера во время
процедуры.
Выводы
Таким образом, учитывая данные, полученные в нашем исследовании, можно констатировать, что чрескожная аспирационная тромбэктомия в большинстве случаев позволяет
быстро и эффективно восстановить кровоток
при острой окклюзии артерий нижних ко-

В

Г

Д

Рис. 1. Эмболия дистальной ПКА: А, Б –тромбоэмбол в ПКА; В — аспирационный катетер в ПКА;
Г, Д – результат после ЧАТ
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нечностей. В большинстве случаев эффективность этого метода значительно увеличивается
в сочетании с другими эндоваскулярными методами, такими как тромболизис или баллонная ангиопластика и стентирование. При этом

следует помнить, что в случае неудачного исхода эндоваскулярной реваскуляризации, открытая хирургическая операция может стать
единственным способом избежать ампутации
конечности.
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Резюме. У статті наведені результати черезшкірної аспіраційної тромбектоміі в лікуванні гострих тромбозів і емболій
артерій нижніх кінцівок. Показано, що черезшкірна аспіраційна тромбектомія є простим, швидким та ефективним методом реваскуляризації нижніх кінцівок при емболії і тромбозі.
Ефективність цього методу значно зростає при комбінованому
використанні з іншими ендоваскулярними методами, такими
як тромболізис або балонна ангіопластика і стентування.
Ключові слова: гостра ішемія кінцівки, емболія, тромбоз, черезшкірна аспіраційна тромбектомія.

PERCUTANEOUS
ASPIRATION
THROMBECTOMY IN
THE TREATMENT OF
ACUTE THROMBOSIS
AND EMBOLISM OF
ARTERIES OF THE LOWER
EXTREMITIES

Summary. The article presents the results of percutaneous aspiration thrombectomy in the treatment of acute thrombosis and embolism of lower limb arteries. Percutaneous aspiration thrombectomy
has been shown to be a simple, fast and effective method of revascularization of the lower extremities in emboli and thrombosis. The
effectiveness of this method increases significantly when combined
with other endovascular methods, such as thrombolysis or balloon
angioplasty and stenting.
Key words: acute limb ischemia, embolism, thrombosis, percutaneous
aspiration thrombectomy.
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Резюме. Анализ
нализ результатов комплексного лечения пациентов со стенозами сонных артерий и патологии органа зрения.
Выполнен анализ результатов обследования и лечения 27 пациентов с изменениями полей зрения и поражения сонных
артерий в двух центрах ДУ «ИОНХ им. В. Т. Зайцева НАМНУ»
и МЦ «Офтальмика» с 2017 по 2018 гг. Пациенты разделены на
2 группы, первая — 16 больных, у которых поражение сонных
артерий требовало только консервативной терапии и вторая —
11 больных с гемодинамически значимым стенозом или
нестабильной бляшкой, которым была выполнена каротидная
эндартерэктомия. Пациентам с концентрическим сужением
полей зрения, с центральными скотоами необходимо проводить скрининг поражения сонных артерий. При гемодинамически значимых стенозах или наличии нестабильной бляшки
данной группе больных необходимо выполнять каротидную
эндартерэктомию первым этапом, что снижает риск ишемического инсульта и позволяет улучшить остроту и поля зрения.
Ключевые слова: статическая периметрия, острота зрения,
каротидная эндартерэктомия, стеноз сонных артерий.

Введение
Цереброваскулярная патология находится
на первом месте среди причин стойкой утраты трудоспособности. Летальность в течение
первого года после инсульта составляет 35–
38 %, а в целом нарушения мозгового кровообращения являются причиной четверти всех
смертельных исходов [6, 8]. Поражение церебральных артерий у больных ишемической
болезнью мозга после перенесенного острого
инсульта носит распространенный характер
[7]. В 87 % поражаются две и более артерии.
В 60 % наблюдений страдают сосуды трех и
более сосудистых бассейнов головного мозга.
У 50 % больных обнаруживают полную непроходимость хотя бы одной церебральной
артерии, а у 70 % — гемодинамически значимый стеноз [9]. Интракраниальные поражения обнаруживаются в 4 раза реже. Чаще от
окклюзионо-стенотических поражений страдают артерии каротидного бассейна (на 20 %
чаще,чем базилярные) [1, 4].
Смертность от инсульта находится на втором месте, уступая лишь смертности от ишемической болезни сердца [3]. Результаты исследования NASCET показывают, что риск
развития инсультов у пациентов с 80–99 %
поражением остается высоким на протяжении
1–2 лет после появления первых симптомов [2].
Цель исследования
Анализ результатов комплексного лечения
пациентов с нарушением зрения на фоне выявленного стеноза внутренней сонной артерии.
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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Материалы и методы иследований
Выполнен анализ результатов обследования
и лечения 27 пациентов с сужением и выпадением полей зрения и поражения сонных артерий в двух центрах ДУ «ИОНХ им. В. Т. Зайцева НАМНУ» и МЦ «Офтальмика» с 2017
по 2018 гг. Пациенты разделены на 2 группы.
Первую составили 16 больных, у которых поражение сонных артерий требовало только
консервативной терапии. Во вторую вошло 11
больных с гемодинамически значимым стенозом или нестабильной бляшкой внутренней
сонной артерии, которым была выполнена каротидная эндартерэктомия.
Подавляющим большинством были мужчины – 19 (81,6 %) и 7 женщин (18,3 %). Средний
возраст оперированных больных (63±12) лет.
Стеноз сонных артерий был выявлен первично при скрининге по данным ультразвукового исследования. Пациенты, у которых
выявлен гемодинамически незначимый стеноз сонной артерии до 50 % с гладкостенной
поверхностью при УЗИ назначали консервативную терапию и контроль УЗИ каждые
6 месяцев.
Пациенты, у которых при УЗИ определялся стеноз более 60 % было выполнено дополнительное исследование – спиральная компьютерная томография с контрастированием
экстра- и интракраниального отдела сонных
и церебральных артерий. Из них у 5 больных диагностирована нестабильная бляшка в
устье внутренней сонной артерии и у 6 больных стеноз более 70 %. Перенесенное раннее
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острое нарушение мозгового кровообращения
по данным компьютерной томографии подтверждено у 2 больных.
Во второй группе выполнена эверсионная
эндартерэктомия в 7 случаях, в 5 случаях выполнена каротидная эндартерэтомия с вшиванием синтетической заплаты, в связи с необходимостью установки временного шунта
либо протяженным стенозом.
Всем пациентам проводились стандартные
лабораторные и инструментальные методы
обследования.
Всем пациентам выполнялось оперативное
лечение под проводниковой анестезией, что
позволяло контролировать сознание в период
пережатия сонной артерии. При наличии неврологического дефицита выполняли эндартерэктомию из внутренней сонной артерии
(ВСА) с использованием временного шунта и
вшиванием синтетической заплаты.
Каротидная эндартерэктомия выполнялась
в 91,9 % случаев. В послеоперационном периоде пациенты получали антибактериальную
терапию, дезагреганты и статины. В первые
послеоперационные сутки пациенты находились в ПИТ для мониторинга АД. На третьи
сутки пациенты были выписаны.
Все пациенты получали консервативную
терапию у офтальмолога.
Результаты исследований и их обсуждение
Непосредственные результаты операции мы
оценивали комплексно на основании степени

изменения клинического статуса и наличия
послеоперационных осложнений.
У пациентов первой группы на фоне назначенной консервативной терапии наблюдалось сохранение процента стеноза, при этом
у 2 больных процент стеноза ВСА увеличился на 5–10 %. У 11 больных второй группы
в послеоперационном периоде не выявлено
осложнений в виде инсульта, кровотечения,
потери зрения, у двух больных определялся реперфузионный синдром в виде головной
боли на третьи сутки, который купировался
самостоятельно в течение недели.
Все пациенты второй группы были выписаны в стабильном состоянии.
Таким образом, нам удалось достичь улучшения в клиническом статусе больного в 85 %
случаев в течение 3 месяцев после операции и
сократить количество ишемических инсультов окклюзии а.ophtalmica и позволяет улучшить остроту и поля зрения.
Выводы
1. Пациентам с нарушением зрения возрастной категории более 45 лет необходимо проводить скрининг поражения сонных артерий.
2. При гемодинамически значимых стенозах
или наличии нестабильной бляшки, подтвержденными данными СКТ с контрастированием
необходимо выполнять каротидную эндартерэктомию первым этапом, что снижает риск
ишемического инсульта, окклюзии а.ophthalmica
и позволяет улучшить остроту и поля зрения.
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Результат. Аналіз результатів комплексного лікування пацієнтів із стенозом сонних артерій і патології органу зору. Виконано аналіз результатів обстеження та лікування 27 пацієнтів
зі змінами полів зору і поразки сонних артерій в двох центрах
ДУ «ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ »і МЦ «Офтальміка» з
2017 по 2018 рр. Пацієнти було розділено на 2 групи, перша —
16 хворих, у яких ураження сонних артерій вимагало тільки
консервативної терапії і друга — 11 хворих з гемодинамічно
значущим стенозом або нестабільної бляшкою, яким була
виконана каротидної ендартеректомія. Пацієнтам з концентричних звуженням полів зору, з центральними скотоамі необхідно проводити скринінг ураження сонних артерій. При
гемодинамічно значущих стенозах або наявності нестабільної
бляшки цій групі хворих необхідно виконувати каротидної
ендартеректомії першим етапом, що знижує ризик ішемічного
інсульту і дозволяє поліпшити гостроту і поля зору.
Ключові слова: статична периметрія, гострота зору, каротидної ендартеректомія, стеноз сонних артерій.

Summary. The purpose of the work is to analyze the results of
complex treatment of patients with carotid stenoses and abnormalities of the organ of vision. The analysis of the results of the examination and treatment of 27 patients with changes in the visual fields and
lesions of the carotid arteries in two centers V. T. Zaitseva NAMSU
and MC «Oftalmika» from 2017 to 2018. The patients were divided
into 2 groups, the first 16 patients in whom the defeat of the carotid
arteries required only conservative therapy and the second 11 patients
with hemodynamically significant stenosis or an unstable plaque that
underwent carotid endarterectomy. Patients with a concentric narrowing of the visual fields, with central herds should be screened for
lesions of the carotid arteries. In case of hemodynamically significant
stenosis or the presence of an unstable plaque, this group of patients
must perform carotid endarterectomy at the first stage, which reduces
the risk of ischemic stroke and improves visual acuity and visual field.
Key words: static perimetry, visual acuity, carotid endarterectomy,
carotid stenosis.
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КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМ КАК ФАКТОР РИСКА
РЕПЕРФУЗИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
У ПАЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ
ОСТРОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Резюме. Проведено ретроспективное исследование 58 пациентов прооперированных с 2015 по 2017 год по поводу острой
ишемией нижних конечностей II степени по В. С. Савельеву.
Выявлена взаимосвязь клинической необходимости фасциотомии с биохимическими показателями и маркерами эндогенной интоксикации у пациентов с острой ишемией конечностей после реваскуляризирующих операций. Предоперационный уровень общей креатинкиназы может быть маркером
тяжести реперфузионного синдрома.
Ключевые слова: реперфузионное повреждение, реваскуляризация, острая ишемия, компартмент-синдром.

Введение
Острая ишемия нижних конечностей является распространенным и часто тяжелым клиническим явлением [6]. Ее основными причинами являются эмболизация, артериальный
тромбоз in situ, острая окклюзия шунта или
травмы. Острая ишемия нижних конечностей
связана с высокой частотой потери конечности
и общей смертности [3].
Тяжесть повреждений при острой ишемии
зависит от степени и длительности ишемии,
а также определяется эффектами реперфузии.
Реперфузия ишемизированной конечности
вызывает местные и системные последствия,
и является основной причиной неблагоприятных исходов и осложнений у пациентов с
успешной реваскуляризацией [8].
По данным литературы критическое время
полной ишемии для мышечной ткани - 4 часа,
нервной ткани – до 8 часов, жировой ткани 13 часов, кожи - 24 часа и костной ткани – около 4 суток.
Очевидно, что скелетные мышцы являются
преобладающей тканью конечности, но также и тканью, которая наиболее уязвима для
ишемии. Физиологические и анатомические
исследования показывают, что необратимое
повреждение мышечных клеток начинается
через 3 часа полной ишемии и почти завершается через 6 часов [9].
После операций реваскуляризации, таких
как тромбэктомия или артериальное шунтирование, реперфузия приводит к развитию отека мышц конечности из-за выхода жидкости
в интерстициальное пространство вследствие
нарушения проницаемости сосудистой стенки и каскада реакций воспалительного ответа с быстрым увеличением внутрифациального давления[1]. Такое состояние определяется
термином компартмент-синдром и приводит
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к локальной ишемии внутрифутлярных структур, в том числе мышцы и нервов [4]. Выраженный компартмент-синдром как правило
развивается после реваскуляризации нижней
конечности при длительности ишемии более
6 часов.
Компартмент-синдром является неотложным показанием к фасциотомии. В тоже время процедура фасциотомии имеет достаточно
большое количество осложнений, таких как
инфекции мягких тканей и костей, нарушение
кожной чувствительности, хроническая лимфо-венозная недостаточность, а также ведет к
увеличению продолжительности пребывания
больных в стационаре.
Цель исследования
Выявить вероятную связь развития компартмент-синдрома с реперфузионными повреждениями жизненно важных органов и неблагоприятным исходам у пациентов, оперированных по поводу острой ишемии нижних
конечностей.
Материалы и методы исследоаний
Нами проведено ретроспективное исследование хирургического лечения 58 пациентов,
которые находились на лечении в отделении
острых заболеваний сосудов ИОНХ им. В.Т.
Зайцева НАМНУ с 2015 по 2017 год по поводу
острых тромбозов или эмболий подвздошных
или бедренных артерий нижних конечностей
со II стадией острой ишемии по В. С. Савельеву. В исследование включались только пациенты котором реваскуляризация была успешна.
Критерием успешности было восстановление
артериального кровотока дистальнее сегмента
острой окклюзии. В исследовании принимали участие 24 (41,4 %) мужчины и 34 (58,6 %)
женщины в возрасте от 55 до 82 лет (средний
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возраст 66,4 года). Пациенты поступали для
лечения от 2 до 18 часов (в среднем 4,6 часа) от
момента появления клинических признаков
заболевания.
Из 58 пациентов у 51 (87,9%) ишемия нижних конечностей развилась вследствие эмболии на фоне нарушений ритма (фибрилляции
предсердий), у 2 (3,5%) был диагностирован
тромбоз нативных артерий на фоне облитерирующего атеросклероза, у 5 (8,6%) - острая
ишемия была вследствие тромбоза шунтов периферических артерий.
Всем больным в ургентном порядке выполнены открытые оперативные вмешательства.
Им выполнены различные варианты тромбэктомий в 54 случаях (93,1%) и шунтирующие
операции в 4 случаях (6,9%).
Всем пациентам выполнялось общепринятое лечение (антикоагулянты, дезагреганты,
ангиопротекторы, коррекция водно-электролитного баланса и кислородтранспортной
функции крови), которое было дополнено
продленной эпидуральной блокадой, обязательной и «ранней» стимуляцией диуреза, в/в
инфузией маннита в дозе 0,25 г/кг до восстановления кровотока, антиоксидантной терапии (в/в введение аскорбиновой кислоты 1000
мг и димексида в дозе 10 мг/кг) до восстановления кровотока с целью снизить системное и
локальное действие реперфузии.
Все пациенты разделены на 2 группы в зависимости от того, дополнялась ли тромбэктомия фасциотомией или нет (I группа - пациенты без фасциотомии, II группа – пациенты
с интраоперационной или отсроченной фасциотомией).
Пациентам II группы выполнялась малоинвазивная 4-х футлярная фасциотомия. Решение о фасциотомии принималось оперирующим хирургом. Для включения во II группу
было достаточно наличия хотя бы одного из
следующих критериев для выполнения фасциотомии:
1. Острая ишемия IIВ стадии;
2. Отсутствие ретроградного кровотока при
проходимости дистального русла;
3. Клинические признаки компартментсиндрома в послеоперационном периоде –
боли при пассивных движениях в мышцах
голени, парестезии или парезы в сочетании
с уплотнением мышц в этом же сегменте.
4. Повышение внутрифасциального давления более 30 мм рт. ст. (в норме 8–12 мм рт. ст.).
Измерение внутрифасциального давления
производилось датчиками инвазивного давления монитора Mediana Y6000 иглами для
эпидуральной анестезии 18G и системами магистралей с трехходовым краном.
У всех пациентов проводилось определение
уровней креатинина и общей креатинфосфоKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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киназы в плазме крови, взятой из периферической вены до операции и на первые сутки
послеоперационного периода. Общая креатинфосфокиназа определялась кинетическим методом.
Исследование уровней веществ низкой и средней молекулярной массы (ВНиСММ) в плазме
крови по М. Я. Малаховой как маркеров эндогенной интоксикации проводилось во всех
группах обследованных пациентов из периферической вены до операции, сразу по окончанию операции, на 1-е и 3-и послеоперационные сутки.
Накопление, систематизация исходной информации и визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных таблицах Microsoft Office Excel 2007. Статистический анализ проводился с использованием
программы IBM SPSS Statistics v.23.
При сравнении средних величин количественных данных рассчитывался двухвыборочный t-критерий Стьюдента, который оценивался путем сравнения с критическими
значениями. Различия показателей считались
статистически значимыми при уровне значимости p<0,05.
Результаты исследований и их обсуждение
До операции реваскуляризации у пациентов обеих групп диагностировано увеличение
уровня общей креатинкиназы, при этом у пациентов II группы отклонение от нормы было
существенно выше (p=0.0011). Через 24 часа
после операции уровень общей креатинкиназы почти на порядок превышал дооперационный, при этом относительный прирост уровня
общей креатинкиназы во II группе существенно превышал относительный прирост в I группе, p<0,001 (табл. 1).
Таблица 1
Динамика уровня общей креатинкиназы в плазме,
ЕД/л (n=58) (М±m)

р ппа
М
р ппа ( n = 16) ( М
)

)

До операции
419 ± 10 7 *
167 1 ± 3 48*

1-е сутки п/о
3 3 5 2± 5 0 3 *
210 5 3 ± 3 5 7 9 *

Примечание: * достоверность различия между
группами I и II — p<0,05

В предоперационном периоде средний уровень креатинина крови в обеих группах существенно не отличался. После восстановления
кровотока отмечен прирост этого показателя
в обеих группах, но через сутки после операции во II группе средний уровень креатинина
крови существенно и достоверно (p<0,001) превышал уровень I группы. Данная динамика согласуется с патофизиологической природой реперфузионных процессов и коррелирует с динамикой общей креатинкиназы крови (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика уровня креатинина крови,
мкмоль/л (n=58) (М±m)
р ппа n = 42) ( М
р ппа ( n = 16) ( М

До операции

1-е сутки п/о

114± 10 , 7

142± 16, 7 * *

119 ± 18, 8

268 ± 21, 6* *

)
)

Примечание: ** достоверность различия между
группами I и II — p<0,001

Содержание ВНиСММ в плазме крови до
операции у больных первой и второй групп
этот показатель превышал норму в среднем
на 0,3 у.е и 0,7 у.е соответственно (норма 13,1±0,8 у.е). Исследование уровня ВНиСММ
в плазме крови в конце операции недостоверно отличалось в обеих группах. Различия наблюдались с первых послеоперационных суток и характеризовались большим приростом
ВНиСММ во II группе, и становились статистически значимыми с третьих послеоперационных суток (p=0.04). Кроме того, во II группе
не прослеживалось тенденции к нормализации ВНиСММ в течение всего периода наблюдения. Эти данные по нашему мнению свидетельствуют о большем ишемическо-реперфузионном повреждении нижней конечности у
больных II группы и потенциально большем
уровне поражения «отдаленных» жизненно
важных органов (табл. 3).
Таблица 3
Динамика показателей ВНиСММ в плазме крови (n=58)(М±m)

р ппа
М
р ппа
М

До операции

Конец
операции

13 , 4± 0 , 6

14, 1± 0 , 7

14, 8± 0 , 6 14, 2± 0 , 5 *

13 , 8± 0 , 6

14, 5 ± 0 , 8

15 , 3 ± 0 , 4 15 , 4± 0 , 3 *

1 сутки

3 сутки

Примечание: * достоверность различия между
группами I и II — p<0,05

В послеоперационном периоде отмечались
явления сердечно-легочной недостаточности,
почечной и печеночной дисфункции, появление или усиление когнитивных нарушений.
Так у 6 больных I группы (14,3 %) и у 4 больных
II группы (25 %) появились или увеличились
клинически значимые проявления сердечнолегочной недостаточности.
В послеоперационном периоде различные
проявления почечной дисфункции наблюдались у 6 пациентов (14,3 %) I группы и у 5 пациентов (31,3 %) II группы. Полученные данные
согласуются с данными литературы о высокой
вероятности развития почечных дисфункций
при высоком уровне общей креатинкиназы
(более 5000 Ед/л) [2].
В I группе были 2 высокие ампутации нижней конечности 17 (4,8 %), во II группе потеря
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конечности также зарегистрирована в 2 случаях (12,5 %).
Летальность в I группе составила 7,1 %
(3 пациента), во II группе – 18,8 % (3 пациента).
Причинами летальности в I группе больных в
1 случае был инфаркт миокарда, у 1 пациента
причиной смерти был мезентериальный тромбоз, и у 1 пациента – ишемический кардиоэмболический инсульт. У пациентов II группы причиной летальности у 2 больных была
острая сердечно-легочная недостаточность (из
них у 1 диагностирован инфаркт миокарда)
и в 1 случае – полиорганная недостаточность.
По нашему мнению, у пациентов II группы
в патофизиологии состояний, повлекших летальный исход, высока вероятность влияния
реперфузионного синдрома (малая выборка
пациентов не позволяет сделать статистический подтвержденный вывод).
Тяжесть реперфузионного синдрома после
реваскуляризации хронически ишемизированных конечностей находится в прямой зависимости от тяжести и сроков ишемии, от объема реваскуляризированных тканей, от уровня
и полноты реваскуляризации, а также, что мы
считаем очень важным, степени компенсации
коллатерального кровотока и скорости реперфузии ишемизированных тканей. По нашему
мнению наличие коллатерального кровотока
при данной локализации тромбозов и эмболий
объясняет значительное повышенние уровня
общей креатинкиназы до операции восстановления кровотока у пациентов II группы.
Значительное повышение (более 1000 ЕД/л)
уровня общей креатинкиназы до восстановления кровотока может быть прогностическим
критерием развития компартмент-синдрома и
необходимости фасциотомии, а также одним
из маркером тяжести реперфузионного синдрома в целом.
У больных с эмболиями/тромбозами на фоне предшествовавшего окклюзионно-стенотического поражения артерий облитерирующим
атеросклерозом в большинстве случаев не наблюдается развитие выраженных реперфузионных эффектов даже при «проксимальных»
острых окклюзиях. Потери конечности у данных больных связаны с прогрессирующим поражением дистального русла или неадекватным его восстановлением. Так восстановление
кровотока по глубокой артерии бедра при хронической окклюзии поверхностной бедренной
артерии приводило к значительно менее выраженным местным и общим реперфузионным
проявлениям.
В большинстве случаев реперфузии, которая
следует за тромботической или эмболической
окклюзией, ишемическое повреждение в завиХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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симости от зон возможного коллатерального
кровотока будет иметь разную степень. Выявление области с исходно недостаточным коллатеральным кровотоком, возможно, позволит
минимизировать или уточнить необходимые
мероприятия для купирования реперфузионного повреждения.
Хирургически успешной реваскуляризации,
общей терапии, направленной на профилактику и коррекцию проявлений реперфузионного синдрома, своевременной фасциотомии,
как показывают вышеприведенные данные,
оказывается недостаточно для предотвращения общих и местных реперфузионные повреждений у пациентов с тяжелой ишемией
конечности и серьезными сопутствующими
заболеваниями. Обнадеживающие сообщения
о результатах применения управляемой реперфузии и некоторых экстракорпоральных методов [5,7], возможно, позволят более эффективно выполнять профилактику и купирование
реперфузионных повреждений.
Минимизация травмы и избирательная тактика фасциотомии, использование алгоритмов
прогнозирования компартмент-синдрома при
острой ишемии конечности, а также уточнение
показаний к применению и самих экстракор-

поральных технологий в случаях значительной
тяжести ишемии и больших объемах ишемизированных тканей, а также у пациентов с исходной субкомпенсацией функций жизненно
важных органов, представляются патофизиологически оправданными и перспективными
как для снижения количества послеоперационных осложнений и летальности, так и, возможно, перспективны для сохранения конечности .
Выводы
1. Выявлена взаимосвязь клинической необходимости фасциотомии с биохимическими
показателями и маркерами эндогенной интоксикации плазмы крови у пациентов с острой
ишемией конечностей после реваскуляризирующих операций.
2. Пациенты с клинической необходимостью фасциотомии являются группой риска
по реперфузионным повреждениям жизненно
важных органов и неблагоприятным исходам
в послеоперационном периоде.
3. Предоперационный уровень общей креатинкиназы может быть маркером тяжести реперфузионного синдрома и вероятной необходимости фасциотомии.
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Резюме. Проведено ретроспективне дослідження 58 пацієнтів прооперованих з 2015 по 2017 рік з приводу гострої ішемією нижніх кінцівок II ступеня за В.С. Савельєвим. Виявлено
взаємозв’язок клінічної необхідності фасціотоміі з біохімічними показниками та маркерами ендогенної інтоксикації у пацієнтів з гострою ішемією кінцівок після реваскулярізірующіх
операцій. Передопераційний рівень загальної креатинкінази
може бути маркером важкості реперфузійного синдрому.
Ключові слова: реперфузійне пошкодження, реваскуляризация,
гостра ішемія, компартмент-синдром.

Summary. A retrospective study of 58 patients operated from 2015
to 2017 with acute ischemia of the lower extremities of the II degree
according to VS Saveliev was performed. An interrelation of the clinically needed fasciotomy with biochemical parameters and markers of
endogenous intoxication of blood plasma in patients with acute limb
ischemia after revascularizing operations was revealed. The preoperative level of total creatine kinase may be a marker of the severity of
the reperfusion syndrome.
Key words: reperfusion injury, revascularization, acute ischemia,
compartment syndrome.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
ФЛЕБОХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Резюме. По данным ВОЗ на нашей планете хронической
венозной недостаточностью на фоне варикозной болезни
страдает каждый 5-й человек. Эксперты включили ее в список
болезней цивилизации, а кардиологи отнесли к факторам
риска, представляющим непосредственную угрозу для жизни.
Выявление данной патологии на ранних стадиях возможно
только у 30% больных, в остальных 70% болезнь выявляется
на более поздних и тяжелых стадиях. Это в большинстве
случаев обременяет пациентов на значительные финансовые и
временные затраты, когда применяется классическая методика
удаления варикозно расширенных вен по Нарату. Сегодня, в век
миниинвазивной хирургии, этот метод не отвечает основным
ее требованиям, так как является травматичным и влечет
за собой множество осложнений. Одним из перспективных
методов лечения является ранняя диагностика варикозной
болезни, позволяющая выполнить минифлебэктомию.
Ключевые слова: хроническая венозная недостаточность,
варикозная болезнь, минифлебэктомия.

Введение
При лечении варикозной болезни на ранних
стадиях для выполнения минифлебэктомии
можно предъявить такие требования: выполняться амбулаторно, проводиться без общей
анестезии, обладать высокой косметичностью,
сохранять привычный образ жизни в реабилитационном периоде. Всем этим требованиям
отвечает минифлебэктомия по Мюллеру.
Цель
Улучшение эстетических результатов лечения больных с ХВН на фоне ВБ вен нижних
конечностей путем внедрения комбинированных методов с применением малотравматичных и косметических технологий.
Материалы и методы исследований
В отделении острых заболеваний сосудов за 2016-2018 гг. обследовано и пролечено
229 больных с варикозной трансформацией
вен нижних конечностей на фоне варикозной
болезни и посттромбофлебитической болезни
нижних конечностей. Больные были поделены
на 2 группы: в первой группе состояло 119 больных, которым была выполнена минифлебэктомия по Мюллеру, во второй группе –
110 больных, которым выполнена венэктомия
по Нарату.
Предоперационная подготовка: для уточнения анатомических изменений и характера
нарушений регионарной флебогемодинамики всем больным выполнена функциональная ультразвуковая флебография, включаюKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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щая цветовое, дуплексное ангиосканирование
(ЦДАС) с дальнейшей маркировкой варикозно
измененных вен (рис. 1).
Пациентам был применен комбинированый
метод лечения, включающий малоинвазивное
хирургическое вмешательство на венах, послеоперационную медикаментозную и компрессионную терапию. Всем больным была
выполнена операция в объеме кроссэктомии,
селективного стволового стриппинга большой
или малой подкожных вен, а затем у пациентов
первой группы минифлебэктомия варикозно
измененных притоков (по методу Мюллера),
а у пациентов второй группы – венэктомия (по
методу Нарата).
Ключевые положения методики минифлебэктомии варикозно измененных притоков по
методу Мюллера: операция проводится под
местной анестезией. Из миниразрезов 1-2 мм
выводятся вариксы с помощью специальных
крючков (рис. 2). Следующим этапом проводится выведение, пересечение и извлечение
вены вне разреза (рис. 3, 4). Гемостаз выполняется за счет компрессии, а швы на кожу не
накладываются (рис. 5). После операции на
протяжении трех дней используются пластырные наклейки. В течение 1-1,5 месяцев в дневное время пациенты надевают специальные
компрессионные чулки обычно 2 класса компрессии (23–32 мм рт. ст.) в комбинации с назначением современных венотоников и ангиопротекторов. После операции вставать обычно
разрешается через 1 час после минифлебэктомии, а через 2–3 часа отпускаем домой. Через
81

ПИТАННЯ ХІРУРГІЇ СЕРЦЯ ТА МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН

Рис. 1. Маркировка варикозно измененных вен

Рис. 2. Пунктируя кожу мы получаем разрез величиной 1-2 миллиметра

Рис. 3. Выведение петли вены минифлебэкстрактором
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Рис. 4. Вену берут на зажимы, пересекают и извлекают

Рис. 5. Внешний вид операционного
поля после удаления вен

2 недели контрольный осмотр у врача. После
этого осмотра пациент носит компрессионные
чулки еще около 4-х недель (рис. 6).
При контрольном осмотре через 2 месяца
проводится УЗИ сосудов.
Результаты исследований и их обсуждение
Все пациенты находились под наблюдением в течение 1 года. Контрольный осмотр
и ультразвуковое исследование (ЦДАС) проводили ЧЕРЕЗ 1,3, 6 месяцев и 1 год. Количество койкодней было сокращено с 7-10 дней
у пациентов второй группы, где была проведена операция по методу Нарата, до 1-2 дней
у пациентов с венэктомией по методу Мюллера. У 56 пациентов второй группы наблюдались послеоперационные подкожные гематомы, которого встречались у 18 первой группы. Лимфоррея присутствовала у 6 пациентов
второй группы и только у 2 пациентов первой
группы, нарушение кожной чувствительности
имело место у 16 пациентов второй группы и
только у 4 пациентов первой группы. Послеоперационные рубцы были в наличие только у
пациентов второй группы. Результаты лечения
представлены в табл. 1.
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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Рис. 6. Та же больная через 30 дней
после операции

Таблица 1
Результаты лечения
Методика операции
Количест о па иенто
Количест о койко- ней
ослеопера ионн е
по ко н е е ато
и
оррея
Нар ение ко ной
ч ст ител ности
Наличие послеопера ионн
р б о

Минифлебэктомия
по Мюллеру
119
1-2

Венэктомия
по Нарату
110
7 -10

18

5 6

2

6

4

16

-

Для варикозной болезни вен нижних конечностей характерны различные нестандартные
клинические и ультразвуковые проявления,
среди которых преобладают варикозные изменения в притоках большой и малой подкожных вен, а также сегментарный патологический вено-венозный рефлюкс в этих сосудах.
Методом выбора в лечении больных с варикозной болезнью вен нижних конечностей является комбинация малоинвазивной флебэктомии с компрессионной и медикаментозной
терапией на фоне кроссэктомии, селективного стволового стриппинга большой или ма83

ПИТАННЯ ХІРУРГІЇ СЕРЦЯ ТА МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН

лой подкожных вен. Использование комбинированного метода дает возможность снизить
травматичность оперативного вмешательства
на венах при из варикозной трансформации и
может быть осуществлена в стационаре одного дня. Применение комбинированных вмешательств на венах не снижает трудоспособность на длительный период и обеспечивает
радикальность и хороший косметический эф-

фект, что соответствует требованиям эстетической флебохирургии.
Выводы
Минифлебэктомия по Мюллеру варикозно
измененных притоков и перфорантных вен с
недостаточностью клапанов может рекомендоваться для широкого применения как этап в
сочетании с другими методами лечения варикозной болезни нижних конечностей.
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Резюме. При лікуванні варикозної хвороби на ранніх
стадіях для виконання мініфлебектомії можна пред’явити такі
вимоги: виконуватися амбулаторно, проводитися без загальної
анестезії, володіти високою косметичністю, зберігати звичайний спосіб життя в реабілітаційному періоді. Усім цим вимогам відповідає мініфлебектомія по Мюллеру.
Ключові слова: хронічна венозна недостатність, варикозна
хвороба, мініфлебектомія.

І. Б. Бабинкіна
POSSIBILITY
OF AESTHETIC
FLEBOSURGERY IN
TREATMENT OF THE
CHRONIC VENOUS
INSUFFICIENCY OF THE
LOWER LIMBS
I. B. Babinkina
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Summary. According to the WHO every 5th person suffers from
varicose disease on the planet. Identification of this pathology at an
early stages is possible only in 30% of patients and in the rest 70%
of people the disease is identified in late and heavy stages. Before,
the varicose veins were removed by the method of Narrato. Today, at the age of minimally invasive surgery, this method does not
conform its basic requirements.One of the prosperous methods of
treatment is early diagnostics of varicose illnes and it allows to do
a miniflebektomy.
Key words: chronic venous insufficiency, varicose illness of the lower
extremities, miniflebektomy.
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ
ТА ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ПОСТРАЖДАЛИМ У НАДЗВИЧАЙНИХ
ОБСТАВИНАХ
Резюме. У роботі розглянуто особливості дистанційної діагностики та первинної медичної допомоги постраждалим
у надзвичайних ситуаціях, та запропоновані пропозиції по
удосконаленню методів дистанційного мониторинга стану
пацієнтів у надзвичайних обставинах.
Ключові слова: телемедицина, надзвичайні ситуації, дистанційний моніторинг стану пацієнтів, політавма, медицина катастроф.
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Вступ
Важливою складовою загальної медичної
допомоги населенню є медицина катастроф,
що призначена для швидкого та ефективного лікування постраждалих від надзвичайних
ситуацій, таких як: аварії на виробництві, техногенні катастрофи, при ліквідації наслідків
масових нещаджень та терактів, а також у зоні проведення АТО та інших надзвичайних
обставин.
У цих випадках пацієнти частіше виявляються в умовах, коли якісна та своєчасна
діагностика та ефективна первинна допомога є вирішальним фактором у збереженні
їх здоров’я, а часто і життя.
Найбільш поширеними випадками, з точки
зору необхідності екстренних медичних дій, в
надзвичайних умовах є такі: множинні переломи ребер і грудни з наявністю гемопневмоторакса, розриви хворих і паренхиматозних
органів на тлі масової кровопотери, множинні
переломи довгих кісток кінцівок, переломи
тазових кісток з пошкодженням внутрішньоатогенних органів і передозвукових структур з
поширеними ускладненими хворими на гемодинамические та гематоми. Для дистанційної
діагностики перерахованих вище пошкоджень
і подальшого телемоніторингу стану потерпілих необхідно мати первинні дані про їх стан,
а також дані їх об’єктивного та додаткового обстеження [1, 2].
Мета роботи
Розляд особливостей надання медичної допомоги пацієнтам в надзвичайних обставинах, напрямків удосконалення медико-технологичних практик та методик діагностування
зазначеній категорії постраждалих при аварях
та катастрофах.
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Особливості медичної діагностики стану
пацієнтів в надзвичайних обставинах
В медицині катастроф існують загальні положення щодо діагностування пацієнтів, які
були набуті в практичному досвіді та підтверженні багаторічними дослідженнями медичних результатів щодо надання медичної допомоги при надзвичайних обставинах, що визначаються массовими ушкодженнями населення
та політравмами з ускладненими обставинами.
Це, насамперед, вибірковість та етапність
діагностичних процедур.
Діагностика політравми починається безпосередньо на місці події і здійснюється в три
етапи:
• орієнтовна, виборча діагностика — виявлення пошкоджень і синдромів, що становлять загрозу для життя і потребують
реанімаційних заходів та операції;
• етапна діагностика — визначення всіх
можливих пошкоджень;
• остаточна діагностика — виявлення окремих
травм і пошкоджень, невиявлених раніше.
При цьому завжди слід дотримуватися важливий принцип — послідовно проводити діагностику, реанімаційні та хірургічні заходи —
від більш важких і небезпечних ушкоджень до
менш важким і небезпечним.
Наявність множинних і поєднаних пошкоджень при політравмі впливає на точність
і своєчасність топічної діагностики, визначає
особливості перебігу, тяжкість стану і характер ускладнень.
Пізня діагностика ушкоджень різних анатомо-функціональних областей призводить,
з одного боку, до запізнілим, з іншого — до невиправданих оперативних втручань.
Очевидна небезпека як відстрочки оперативних втручань при триваючому внутріш-
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ньочеревна кровотеча, так і виконання діагностичної лапаротомії, особливо на тлі декомпенсированной гемодинаміки, властивою
політравмі [7].
Клінічні прояви травматичної хвороби відрізняються великим поліморфізмом і, як правило, не відповідають характеру і тяжкості
ушкоджень, що пов’язано з відсутністю патогномонічних симптомів при політравмі і обумовлено шоком, синдромом взаємного обтяження, введенням наркотиків на догоспітальному етапі і алкогольним сп’янінням.
На думку інших авторів це обумовлено труднощами діагностики при поліфокальной пошкодженнях, коматозному стані, здавленні
мозку, масивному внутрішню кровотечу, великої скелетної травми, жирової емболії судин
легенів і головного мозку, що різко обмежує, а
іноді і виключає, застосування додаткових методів обстеження постраждалих.
Для діагностики пошкоджень при політравмі на госпітальному етапі широко використовуються додаткові методи дослідження:
рентгенологічний, ультразвукової діагностики, комп’ютерної томографії, ендоскопічних
досліджень, зокрема, санаційно-діагностичної
фибробронхоскопии, лапароцентеза і лапароскопії, застосування яких певною мірою сприяє
зниженню числа діагностичних помилок.
Провідним в діагностиці політравми та, зокрема, при виявленні пошкоджень грудного
компонента, вважається рентгенологічний метод дослідження. Найбільш частим видом кісткових ушкоджень грудної клітини є переломи
ребер, що поєднуються з переломами грудини,
ключиці і лопатки. Переломи ребер зустрічаються у 30-80,0 % постраждалих. При цьому
частіше за інших ушкоджуються VI-XII ребра в
області задньої і середньої пахвових ліній.
Переломи ребер часто супроводжуються контузіонние змінами легких, розривами
паренхіми легких, ушкодженням діафрагми,
розвитком синдрому «шокової легені». Рентгенологічне обстеження дозволяє з`яснити причину післятравматичної гострої дихальної недостатності (ГДН) і простежити за динамікою
її розвитку [8].
Для поліпшення результатів хірургічного
лікування і зниження рівня летальності необхідна розробка комплексу клініко-інструментальних і клініко-лабораторних диференційно-діагностичних критеріїв домінуючих
ушкоджень з урахуванням їх патогенетичного
обгрунтування. У літературі, присвяченій даній проблемі, ці питання відображені, на нашу
думку, недостатньо повно, що стало приводом
для проведення представленого дослідження.
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Загальні особливості надання первинної
медичної допомоги пацієнтам в надзвичайних
обставинах
Надання первинної медичної допомоги пацієнтам в надзвичайних ситуаціях має загальні характерні риси, які різко збільшують
смертність і показники інвалідизації населення. Так, звичайно, медична допомога постраждалим на місці події істотно запізнюється - це одна з основних причин величезної необгрунтованої смертності. Неточна первинна
діагностика і ненадання своєчасної медичної
допомоги на місці події, затримка з евакуацією, транспортування на непристосованому
транспорті [5].
Проведені в даний час дослідження свідчать про суттєві недоліки ряду методологічних
підходів до визначення рівня ефективності
медичної допомоги на етапах первинної діагностики, медичної допомоги на місці події і
медичної евакуації. Статистика поразок при
надзвичайних ситуаціях на протязі останніх
років показує, що методологія надання первинної медичної допомоги пацієнтам в надзвичайних ситуаціях далеко не недосконала. Це
стосується, зокрема, ситуацій необгрунтованої
смертності на догоспітальному та госпітальному етапах. Вельми показово, що наявні статистичні матеріали з даного питання наводяться
по відношенню до потерпілих не тільки на
догоспітальному етапі, а й до тих, які вижили,
витримали транспортування і були доставлені
в стаціонари — тобто, на другому етапі медичної евакуації.
Для сучасних стихійних лих, антропогенних катастроф характерні значні об’єктивні і
суб’єктивні труднощі надання допомоги на догоспітальному етапі в осередках надзвичайних
ситуацій.
Це обумовлено тим, що при стихійних лихах
і катастрофах медична допомога надається, як
правило, з великим запізненням, що пояснюється низкою організаційних і інших загальних причин. До таких причин можна віднести: період доби (особливо нічний час), в який
відбулося лихо, неможливість передачі інформації про те, що трапилося по лінії зв’язку,
ступінь віддаленості від населених пунктів і
від підрозділів служб швидкого реагування,
особливості доріг, під’їзних шляхів, аеродромів, людський фактор та ін. Істотне значення
мають також природні фактори: кліматичний,
метеорологічний, географічний, характер покриву землі (лісиста місцевість, тайга, тундра,
пустелі).
Важкодоступність в забезпеченні медичної
допомоги в НС характерна для катастроф на
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залізничному і особливо — на повітряному
і водному транспорті. Таким чином, одним з
обтяжливих факторів при стихійних лихах,
катастрофах є можливий інформаційний вакуум.
Об’єктивними труднощами служать масовість поразок, переважання важких і вкрай
важких травм, величезна різноманітність важкої патології. Все це диктує необхідність негайної, суто спрямованої, індивідуальної медичної допомоги в повному обсязі без будьяких помилок.
При цьому внаслідок величезного розмаїття
вражаючих факторів і ситуаційних особливостей види пошкоджень і розкид показників
найбільш частих важких травм можуть бути
вельми численними, однак загальною тенденцією є різке переважання важких множинних,
поєднаних ушкоджень, політравм [6].
Серед важких механічних травм, в структуру
санітарних втрат входять, в основному, масивна крововтрата, важкий шок, синдром тривалого здавлення, поранення м’яких тканин.
При мінно-вибухових ураженнях характерні
досить специфічні важкі коммоціонно-контузіонние, еманаційних, діссекаціонние травми і
ін. Залежно від особливостей впливу вони виникають в більшості випадків. Важка опікова
травма може різко переважати при техногенних
катастрофах, пов’язаних з вибухами на трубопроводах горючих матеріалів, пожежах та ін.
Найбільш важким перебігом характеризуються поєднані травми, політравми, мінновибухові поразки — особливо з одночасними
ушкодженнями черепа, мозку, кісток скелета (переважають переломи довгих трубчастих
кісток — стегнової, великогомілкової), органів
черевної або грудної порожнин.
Безпосередніми причинами загибелі спочатку цілком життєздатних постраждалих,
тобто, необгрунтована смерть, служать масив-

на крововтрата, важкі травми черепа, мозку,
важкий шок, термінальні стани.
При стихійних лихах, катастрофах провідними причинами необгрунтованість смерті є:
масовість постраждалих, множинність, тяжкість поразок; активно діючий синдром взаємного обтяження травм і пов’язана з ним
тенденція до швидкого переходу постраждалих з однієї сортувальної групи в іншу, більш
важку; безпосередня або пролонгована в часі
загроза життю. В цілому, тільки на догоспітальному етапі від важких множинних, поєднаних травм гине чверть постраждалих. Все
вищесказане визначає основні напрямки досліджень щодо вдосконалення існуючих та пошуку нових способів діагностики і лікування пацієнтів на основі сучасних технологій із
впровадженням їх в клінічну практику.
Висновки
Таким чином, швидкий розвиток електроніки і засобів телекомунікацій на сучасному
етапі зумовили значні зміни в можливості забезпечення екстреної та ефективної медичної
допомоги пацієнтам, в тому числі і що знаходяться поза лікувальних установ. Застосування мікроелектроніки і нанотехнологій, істотне зниження масогабаритних показників і
вартості виробів електронної техніки, розвиток нових сучасних медичних технологій, а також багато інших чинників науково-технічного прогресу якісно змінили методи в рішенні
багатьох соціальних завдань, в тому числі і в
сфері охорони здоров’я.
Поява на цій хвилі телемедицини значно
розширило можливості своєчасного і якісного
медичного обслуговування пацієнтів, дозволяючи здійснювати телемедичний скринінг,
телемоніторинг стану пацієнтів, що знаходяться за межами лікувальних установ, телеконсультування і т.д.
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Резюме. В работе рассмотрены особенности дистанционной
диагностики и первичной медицинской помощи, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, и предложены предложения
по усовершенствованию методов дистанционного мониторинга состояния пациентов в чрезвычайных обстоятельствах.
Ключевые слова: телемедицина, чрезвычайные ситуации, дистанционный мониторинг состояния пациентов, политавма, медицина катастроф.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ РАНЕНЫМ В ГРУДЬ ВО ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ АТО
Резюме. Проанализированы результаты обследования и лечения 151 раненного и травмированного в грудь. Показано,
что в 61% случаев были допущены ошибки при оказании квалифицированной хирургической помощи. Выявлена прямая
зависимость от наличия средств защиты, характера боевых
действий, особенности травматических повреждений.
Ключевые слова: АТО (антитеррористическая операция), ранение, грудь, торакоцентез.

Введение
Увеличение числа пострадавших с травмами
и огнестрельными ранениями грудной клетки,
наблюдающееся в ходе проведения АТО (антитеррористической операции) – реалии нашего
времени.
Успешное лечение раненых и пострадавших этой категории возможно при унификации объёма и методов оказания медицинской
помощи, чётком и комплексном взаимодействии на всех уровнях оказания медицинской
помощи.
Длительный период отсутствия боевых
действий с применением современного огнестрельного оружия, на территории Украины,
привёл к утрате теоретических знаний, отсутствию практического опыта при лечения
раненых с огнестрельной травмой и нарушению взаимодействия между учреждениями
гражданской и военной медицины.
Организация хирургической помощи, её
объём и выбор методов лечения определяются
размерами санитарных потерь, боевыми и оперативно-тактическими условиями, уровнем
медицинского обеспечения и лечебно-диагностической тактикой.
Современная отечественная медицинская
доктрина основывается на системе этапного
лечения и эвакуации по назначению. Включает следующие уровни оказания медицинской
помощи [2]:
Базовый уровень – доврачебная и первая медицинская помощь, оказывается на поле боя.
І уровень – первая врачебная помощь оказывается в медицинском пункте батальона
или в медицинской роте.
ІІ уровень – квалифицированная медицинская помощь осуществляется в военных мобильных госпиталях, центральных районных
больницах.
ІІІ уровень – специализированная медицинская помощь оказывается в военно-медицинских клинических центрах, областных, городских больницах.
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ІV уровень – специализированное лечение,
проводится в военнно-медицинских клинических центрах, специализированных отделениях и клиниках).
V уровень – реабилитация, осуществляется
в реабилитационных центрах, санаториях.
В военное время травма груди составляет
8–11 %. Около 50 % раненных в грудь гибнет на
поле боя из-за геморрагического, болевого шока, нарушения функций грудинно-реберного каркаса, ушибов или повреждений легких,
сердца, острой эмфиземы и ателектаза легких,
пневмо- или гемоторакса. Частота контузий
легких и сердца при огнестрельном ранении
груди составляет 60–80 % [2-4]. Ошибки в диагностике и лечении огнестрельных ранений
груди встречаются в 30 % случаев, частота осложнений составляет от 13 до 21 %, а летальность достигает 10 %. Широкая торакотомия
выполняется в 10 % случаев [2].
Чаще всего хирургическая тактика при огнестрельных ранениях грудной клетки заключается в закрытом активном дренировании плевральной полости и хирургической обработке
раны грудной клетки. Показанием к торакотомии являются продолжающееся внутреннее
кровотечение, тампонада сердца, с напряженным закрытым или открытым пневмотораксом, эмфиземой средостения, с тяжелыми дыхательными нарушениями [5].
Ошибки, выявляемые при хирургическом
лечении огнестрельных ранений грудной
клетки можно разделить на организационные,
технические. Организационные связаны с нарушением очередности оказания помощи, излишним максимализмом оказанной помощи,
недостаточной преемственностью, отсутствием необходимого оборудования и медикаментов. Технические ошибки связаны с недостаточностью знаний особенностей этиопатогенеза огнестрельной раны [1].
Выявление и анализ ошибок при оказании
первой врачебной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи в со89
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временных боевых условиях раненым в грудь,
их устранение и опыт дальнейшего лечения
послужили основой для написания данной
работы.
Цель исследования
Показать особенности оказания квалифицированной хирургической помощи травмированным и раненным в грудь.
Материалы и методы исследований
Нами был проанализирован 151 случай ранений и травм груди у пострадавших, доставленных из зоны проведения АТО за 9 месяцев.
Все раненые были мужского пола в возрасте
от 19 до 56 лет. Им было выполнено 155 оперативных вмешательств. На этапе оказания
квалифицированной хирургической помощи
выявлено 92 ошибки. Исследование выполнялось проспективно и ретроспективно.
Больные были обследованы с помощью физикальных методов обследования (сбор анамнеза, осмотр, пальпация), общеклинических
лабораторных методов (клинические анализы
крови, мочи, биохимический анализ крови) и
инструментальных методов (ЭКГ, УЗИ, рентгенографии органов грудной клетки, лазерной
визуализации раневого канала и инородных
тел, спиральной компьютерной томографии
органов грудной клетки). Изучены данные
переводных и выписных эпикризов, справок
и выписок из амбулаторных карт.
Результаты исследований и их обсуждение
Закрытая травма груди была выявлена
в 39 (25,8 %) случаях, огнестрельные ранения
груди отмечались в 112 (74,2 %) случаях. Пулевые ранения были в 17 (11,3 %) случаях, осколочные в 95 (62,9 %) случаях. Слепые ранения
в 93 (61,6 %) случаях, сквозные в 17 (11,3 %)
случаях, касательные в 2 (1,3%) случаях. Двухстороннее поражение отмечалось в 4 (2,6 %)
случаях, правостороннее в 72 (47,7 %) случаях,
левостороннее в 75 (49,6 %) случаях. Повреждение ребер, грудины и лопатки было выявлено
в 18 (16 %) случаях. Повреждение внутренних
органов грудной клетки отмечалось в 94 (84%)
случаях. При этом повреждения перикарда отмечалось в 3 (2,7 %) случаях, повреждение
средостения отмечалось в 6 (5,4 %) случаях,
повреждение легкого в 103 (91,9 %) случаях. По
времени оказания квалифицированной медицинской помощи раненные и травмированные
распределились следующим образом: до 6 часов – 56 (37,1 %) случаев, до 12 часов 68 (45 %)
случаев, до 24 часов – 15 (9,9 %) случаев, свыше
24 часов – 12 (7,9 %) случаев. Зарегистрированный максимально поздний срок оказания ква90

лифицированной медицинской помощи – 12-е
сутки после ранения.
В клинике торако-абдоминальной хирургии
ВМКЦ ПнР в ходе лечения данной категории
пострадавших было выполнено 155 оперативных вмешательств:
• торакотомия, ушивание раны легкого,
дренирование плевральной полости – 3
(1,9 %) случая;
• видиоассистированная миниторакотомия, удаление инородного тела, ушивание
раны легкого, дренирование плевральной
полости – 4 (2,6 %) случая;
• видеоторакоскопия, дренирование плевральной полости – 2 (1,3 %) случая;
• медиастинотомия – 2 (1,3 %) случая;
• торакоцентез, дренирование плевральной полости – 68 (43,9 %) случаев, из них
в 43 (63,2 %) случаях сопровождавшееся
первичной хирургической обработкой огнестрельной раны;
• реторакоцентез, редренирование плевральной полости – 19 (12,2 %) случаев;
• первичная хирургическая обработка раны – 39 (25,2 %) случаев;
• повторная хирургическая обработка раны – 18 (11,6 %) случаев.
Оперативная активность составила – 103%
Инородные тела (пуля, осколок) были удалены у 30 (33,3 %) раненых. В 63 (67,7 %) случаях инородные тела не удалялись, что связано с малыми размерами инородных тел, их
сложной локализацией, отсутствием абсолютных показаний к их удалению и отсутствием времени при массовом поступлении
раненных. Аутогемотрансфузия выполнена
в 7 (4,6 %) случаях (объём трансфузии от 300 мл
до 9 литров).
Торакоабдоминальные ранения отмечены
в 21 случае. Двухсторонние ранения были в
1 (4,8%) случае, правосторонние в 12 (57,1%)
случаях и левосторонние в 8 (38,1%) случаях. Тяжесть состояния за счет торакальной
травмы превалировавшей над абдоминальной
выявлена в 2 (9,5) случаях. Осколочные ранения отмечены в 17 (81%) случаях и пулевые в
4 (19%) случаях. Слепые ранения составили
16 (76,2%) случаев, сквозные – 5 (23,8%) случаев. Со стороны грудной клетки выполнено:
1 (4,8%) торакотомия с ушиванием раны легкого и диафрагмы, 16 (76,2%) торакоцентезов
и 1 (4,8%) видеоассистированная боковая миниторакотомия с удалением инородного тела
диафрагмы и печени.
Умерло 3 (2 %) раненых в следствие прогрессирования острой сердечно-сосудистой недостаточности развившейся на фоне тяжелой
травмы: грудино-ребенного каркаса, ушиба
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и ателектаза легких, ушиба сердца. Один пострадавший умер во время операции в связи
с необратимым травматическим шоком, 2 раненых — на 3-и сутки после оперативного
вмешательства.
Выявленные ошибки при хирургическом лечении травмированных и раненых в грудную
клетку до поступления в клинику торако-абдоминальной хирургии ВМКЦ ПнР:
• дренирование плевральной полости дренажами малого диаметра 19 (20,6 %) случаев;
• недиагностированный пневмо-, гемо- или
гемопневмоторакс 10 (10,9 %) случаев;
• необоснованные торакотомии 6 (6,5 %)
случаев;
• тампонада открытого пневмоторакса тампонами 8 (8,7 %) случаев;
• установка дренажа ниже 7-го межреберья
с ранением печени 1 (1,1 %) случай;
• не устранение реберного клапана 4 (4,3 %)
случая;
• отсутствие герметизации или неадекватное ушивание раны грудной клетки при
пневмотораксе 6 (5,6 %) случаев;
• неадекватно выполненная первичная
хирургическая обработка раны грудной
клетки 18 (19,6 %) случаев;
• отсутствие первичной хирургической обработки раны грудной клетки 20 (21,7 %)
случаев.
Всего было выявлено 92 (60,9 %) ошибки
в оказании квалифицированной хирургической помощи раненным и травмированным
в грудь.
В первые 3 месяца огнестрельные пулевые
ранения составили 72% от общего количества
пулевых ранений за 9 месяцев. Во вторые 3 месяца огнестрельные осколочные ранения составили 86% от общего количества осколочных
ранений за 9 месяцев. В третьи 3 месяца закрытая травма груди составила 64 % от общего
числа травмированных за 9 месяцев.
Отмечалась тенденция по снижению количества ранений грудной клетки при использовании бронежилета. При ношении бронежилета менялся характер травмы – преобладали
закрытые травмы. В первые 3 месяца абсолютное количество ранений было больше, что на
наш взгляд связано с недостаточным использованием бронежилетов. Нами выявлен ряд
особенностей травм и огнестрельных ранений
в ходе оказания помощи раненым. Входные
раневые отверстия чаще отмечались на боковой поверхности грудной клетки. Наблюдалось преобладание огнестрельных осколочных
ранений грудной клетки над пулевыми. Так же
выявлены особенности изменения характера
ранений и травматических повреждений на
протяжении поступления раненых. В первые
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3 месяца преобладали огнестрельные пулевые
ранения груди, во вторые 3 месяца — осколочные ранения груди и в третьи 3 месяца —
тупая травма груди, что связано с наработкой боевого опыта и особенностями введения
боевых действий. В диагностике травм и ранений грудной полости в 80% случаях нами
использовалась спиральная компьютерная томография. В 2 случаях для уточнения диагноза
потребовалось выполнение рентгеноскопии.
В 20 % случаев выполнялась рентгенография органов грудной клетки. Отмечено увеличение
количества
торакоскопических
операций при травмах и ранениях, а также случаев использования электроннооптического преобразователя при удалении
инородных тел.
В ходе выполнения ПХО при ревизии раневого канала ран грудной клетки нами был
впервые предложен и внедрён в клиническое
применение способ лазерной визуализации
раневого канала и инородных тел. Предложенный способ был применён при ревизии
раневого канала у 30 раненых в грудную клетку. Выполнение способа осуществлялось с помощью аппарата лазерного терапевтического
«Лика-терапевт М», производитель ЧМПП
«Фотоника Плюс» и «Устройства для визуализации анатомических образований биологического объекта» – патент Украины № 1487 UA.
Применение способа позволило чётко визуализировать направление и форму раневого канала, выявить наличие и локализацию рентгенпозитивных и рентгеннегативных инородных тел, скрытых полостей. Способ позволяет
повысить качество диагностики и уменьшить
затраты времени на выполнение хирургической обработки.
Выводы
1. Со временем проведения АТО проводилось обучение врачей мобильных госпиталей и
больниц, что позволило значительно снизить
ошибки, избежать ненужных торакотомий,
что в итоге значительно улучшило качество
оказания помощи пострадавшим с ранениями
и травмами груди.
2. Соблюдение стандартов в оказании хирургической помощи раненым и травмированным в грудь позволяет уменьшить количество
ошибок в оказании квалифицированной хирургической помощи.
3. Наиболее информативным методом в диагностике повреждений органов грудной клетки является спиральная компьютерная томография.
4. Характер травм напрямую зависит от особенностей ведения боевых действий.
5. Использование бронежилета приводит
к уменьшению количества открытых травм.
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6. Раннее поступление в специализированные центры приводит к улучшению оказания
квалифицированной и специализированной
хирургической помощи.
7. Использование миниинвазивных технологий в хирургии повреждений органов грудной клетки перспективно и имеет временные

ограничения при массовом поступлении раненных и травмированных.
8. Применение нового метода обследования
раневого канала с помощью способа лазерной
визуализации раневого канала и инородных
тел позволяет улучшить результаты диагностики и последующего лечения раненых.
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Резюме. Проаналізовано результати обстеження та лікування 151 пораненого і травмованого в груди. Показано, що
в 61% випадків були допущені помилки при наданні кваліфікованої хірургічної допомоги. Виявлено пряму залежність від
наявності засобів захисту, характеру бойових дій, особливості
травматичних ушкоджень.
Ключові слова: АТО (антитерористична операція) поранення,
груди, торакоцентез.

Summary: The results of examination and treatment of 151 wounded and injured in the chest. It is shown that in 61% of cases, mistakes
were made in the provision of skilled surgical care. The direct dependence on the availability of remedies, the nature of the fighting on the
feature of traumatic injuries.
Key words: АТО (antiterrorist operation), wound, chest, thoracocentesis
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НАДКІСТОЧКОВІ КОРЕКЦІЙНІ ОСТЕОТОМІЇ.
ПОКАЗАННЯ, ВИБІР МЕТОДИКИ ТА ПРИНЦИПИ
ВИКОНАННЯ

Національний медичний
університет
імені О. О. Богомольця, м. Київ
ДУ «Інститут травматології
та ортопедії НАМНУ», м. Київ

Резюме. Проведено аналіз наукових статей та публікацій
у спеціалізованих фахових виданнях, рефератів, відкритих
електронних баз даних, бази даних Національної медичної
бібліотеки США «Medline» за останні 10 років. До клінічного
дослідження увійшло 46 пацієнтів, з них чоловічої статі було
25, жіночої статі — 21, середній вік (36±7,2) років. Час з моменту
травми варював від 6 до 15 місяців, і в середньому склав 7,8±1,6.
При рентгенологічному обстеженні у пацієнтів з визначався
післятравматичний остеоартроз гомілковостопного суглоба
І-ІІ стадії за Келгрен та Лоуренс. Аналіз результатів за AOFAS
в межах терміну спостереження показав зростання функції
з 56,4 до 84,72 балів. При рентгенологічному обстеженні
у всіх пацієнтів визначалося відновлення осі суглоба, але
у 19,5 % (9) пацієнтів було виявлено прогресування остеоартрозу. Супрамалеолярна корекційна остеотомія гомілки
при хибно консолідованих переломах дозволяє відновити
конгруентність та біомеханічну ось ураженого суглоба, значно
покращити його функціональну здатність та уповільнити
прогресування післятравматичного остеоартроза.
Ключові слова: супрамалеолярна корекційна остеотомія,
післятравматичний остеоартроз, гомілковостопний суглоб,
наслідки перелома кісточок гомілки.

Вступ
Надкісточкова
корекційна
остеотомія
(НКО) великогомілкової кістки - це методика
хірургічного лікування, що забезпечує збереження надп’ятково-гомілкового суглоба (НГС)
за умови незначно або помірно вираженого
післятравматичного остеоартрозу. Основною
метою даної процедури є відновлення біомеханічної осі та конгруентності НГС для забезпечення рівномірного розподілу навантаження
на суглобові поверхні ГС [1-6]. Відновлення
біомеханіки НГС є запорукою збільшення його
функціональної здатності та зменшення больового синдрому [1,2,5-20]. Адекватний підбір пацієнта та правильне встановлення показань для хірургічної корекції мають першорядне значення для досягнення успішнного
результату.
Мета дослідження
Виконати систематичний огляд та аналіз показань, способів та принципів виконання надкісточкових (супрамалеолярних) корекційних
остеотомій дистального відділу гомілки, проаналізувати результати його застосування надкісточкових корекційних остеотомій гомілки
у пацієнтів з наслідками уражень НГС.
Матеріал та методи досліджень
Аналітичний матеріал: проведено аналіз наукових статей та публікацій у спеціалізованих
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фахових виданнях, рефератів, відкритих електронних баз даних, бази даних Національної
медичної бібліотеки США “Medline” за останні 10 років.
Клінічний матеріал роботи представлений
результатами лікування 46 пацієнтів, що лікувалися у відділенні травматології ДКЛ №1
м. Києва та відділі патології стопи та складного протезування ДУ «ІТО НАНМ України»
з 2006 по 2016 рр. З них чоловічої статі було 25,
жіночої статі - 21, середній вік 36±7,2 років.
Час з моменту травми коливався від 6 до 15
місяців, і в середньому склав 7,8±1,6 місяців.
При рентгенологічному обстеженні у пацієнтів
відмічали помірні післятравматичні дегенеративно-дистрофічні зміни в суглобі - визначався післятравматичний остеоартроз НГС І-ІІ
стадії за Келгрен та Лоуренс. Функціональні
результати оцінювали за AOFAS для НГС та
заднього відділу стопи до виконання корекційної остеотомії з застосуванням розробленого алгоритму, через 12 місяців та 22 місяці
після хірургічного лікування. Ступінь прогресування остеоартрозу визначався за результатами рентгенографії в навантаженні згідно
класифікації Келгрена та Лоуренса. Загальний
термін спостереження при аналізі результатів
склав в середньому 21,4±3,6 місяців.
Робота розглянута та рекомендована до друку комісією з біоетики при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.
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Результати досліджень та їх обговорення
Показанням до надкісточкової корекційної
остеотомії великогомілкової кістки є асиметричний остеоартроз НГС з наявністю варусної або вальгусної деформації та збереженою
на 50% та більше суглобовою поверхнею таранно-великогомілкового суглоба [21]; ізольовані
остеохондральні пошкодження латерального
або медіального відділів НГС на тлі їх перевантаження [21]; порушення розвитку дистального епіметафізу великогомілкової кістки, що
характеризується дисконгруентністю суглоба
з варусною або вальгусною його деформацією
[3,22]; торсійна деформація великогомілкової
кістки [3,22]; хибно консолідовані переломи
ДЕМ великогомілкової кістки з наявною деформацією вісі НГС [11]; корекція осі суглоба
перед виконанням тотального ендопротезування НГС [11,22]; рецидиви деформації на тлі
незрощень після виконання артродезу НГС
[3,11]; залишкові паралітичні деформації ГС
[3,23]; деформації осі НГС на тлі вродженої
клишоногості [3,23]; порушення конгруентності НГС при ревматоїдному артриті за умови
збереження суглобових поверхонь таранної та
великогомілкової кісток [23]; деформації НГС
на тлі гемофільної артропатії [23]. Серед протипоказань до виконання надкісточкових остеотомій виділяють абсолютні та відносні. Абсолютними протипоказаннями є термінальні
стадії остеоартрозу НГС при яких збережено менше 50% суглобової поверхні [11,21]; декомпенсована нестабільність заднього відділу
стопи [11,21]; наявність гострої або хронічної
інфекції гомілки та стопи [11,24]; виражена судинна недостатність [11,21]; важкий неврологічний дефіцит та нейропачні розлади [11,21].
До відносних протипоказань для виконання
надкісточкових корекційних остеотомій НГС
відносять відсутність порозуміння (комплайенсу) з пацієнтом [21]; пацієнти старшої вікової групи – 70 років та більше [11, 21]; остеопороз або остеопенія кісток ГС [11, 21]; куріння [11,21]; інсулінозалежний цукровий діабет
та хронічні порушення або дефекти шкіри і
м’яких тканин в зоні ГС [11].
Передопераційне планування та об’єм хірургічного втручання. Надкісточкові корекційні остеотомії виконуються при деформаціях,
що локалізуються в межах дистального відділу
гомілки та на рівні НГС суглоба. Як відзначають Knupp et al. [11], найважливішим аспектом
передопераційного планування є визначення
верхівки (вихідної точки) деформації. Для визначення верхівки деформації необхідно корректно локалізувати центр або центри обертання кута деформації. Визначення центру або
центрів обертання кута деформації (center of
rotation of angulation (CORA)) дає можливість
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обрати найбільш адекватну методику корекційної остеотомії для корекції деформації.
Повна та ретельна клінічна і рентгенологічна
оцінка нижньої кінцівки від кульшового суглоба і стегна до стопи необхідна для виявлення всіх ділянок ригідної та гнучкої деформації.
Як частина клінічної оцінки, виконуються обстеження (навантажувальні проби) медіального (дельтовидної зв’язки) та латерального
комплексу зв’язкового аппарата НГС, з метою
визначення показань для релізу або реконструкції зв’язок. Тест Silfverskiold слід проводити для визначення потреби у подовженні
задньої групи м’язів [3, 22]. Діапазон активних
та пасивних рухів НГС та підтаранного суглобів вивчається з метою визначення їх відновлюваності [3, 21]. З огляду на те, що для
підтаранного суглоба нормальний коефіцієнт
інверсії до еврісії складає 2:1, неуражений підтаранний суглоб, завдяки своїй природній рухомості, здатен забезпечити додаткову корекцію при виконанні вальгізуючих остеотомій
[22, 25]. І навпаки, якщо підтаранний суглоб
є ригідним, і не може забезпечувати корекцію, можуть знадобитися додаткові корекційні втручання на кісточках гомілки. Наявність
абсолютного, відносного або функціонального
вкорочення нижніх кінцівок оцінюють за каліброваними навантажувальними оглядовими
рентгенограммами, що виконуються стоячи
від таза до стоп [11, 22]. З метою оцінки ступеню вираженості дегенеративно-деструктивних змін у НГС та суглобах заднього відділу
стопи виконуються порівняльні рентгенограми або КТ [1, 11]. Knupp et al. [15] визначили
ключові аспекти клінічного та рентгенографічного дослідження, щоб керувати вибором
процедури хірургічної корекції при однобічному ураженні з наявністю варусної деформації.
Вони включають оцінку деформації та конгруентності НГС у фронтальній та сагітальній
площинах. Автори виконують надкісточкову
корекційну остеотомію в поєднанні з додатковими процедурами: остеотомією малогомілкової, п’яткової кісток, корекційною остеотомією або артродезом поперечного суглоба стопи
(суглоба Шопара), реконструкцією зв’язкового
апарата НГС [15].
Принципи виконання надкісточкової корекційної остеотомії великогомілкової кістки.
Остеотомія, виконувана в місці розташування центра обертання кута деформації (CORA),
вимагає лише корекції кута деформації [26].
Якщо остеотомія виконується в іншому місці,
ніж CORA, але ось корекції кута (angulation
correction axis (ACA)) розташована на CORA,
необхідне вкорочення та зменшення кута корекції. ACA — це точка в просторі, яка являє
собою шарнір, навколо якого виправляється деХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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формація. Остеотомія не повинна виконуватися далеко від CORA і ACA, оскільки це призведе
до вторинної деформації та посилить вкорочення сегменту [26]. При виконанні корекційної
остеотомії, якщо ACA розташована на опуклій
частині кістки, необхідна корекція з відкритим
клином. Якщо має місце зворотна ситуація,
виконується остеотомія з закритим клином.
В обох сценаріях, протилежний кортикальний
шар кістки повинен залишатися інтактним при
остеотомії [26]. Для відновлення нормального
кута, центра та осі НГС, що є запорукою правильної біомеханічної функції, корекційна остеотомія завжди повинна виконуватися якомога ближче до рівня деформації [24].
Корекційна надкісточкова остеотомія малогомілкової кістки. Зазвичай, якщо однакові
деформації мають місце на рівні малогомілкової та великогомілкової кісток, остеотомія
повинна виконуватися на однаковому рівні в
обох кістках [26]. Залежно від деформації осі
гомілки, обирають одну з наступних комбінацій остеотомій: великогомілкова та малогомілкова остеотомія з відкритим клином, велико- та малогомілкова остеотомія з закритим
клином, тібіальна остеотомія з відкритим та
фібулярна з закритим клином [26]. При застосуванні подовжуючої кутової корекційної
остеотомії великогомілкової кістки, малогомілкова кістка остеотомується дещо дистальніше великогомілкової. Якщо деформація малогомілкової кістки відсутня, а верхівка кута
деформації ДЕМ великогомілкової кістки визначається біля малогомілкової кістки, остеотомія фібули не виконується, оскільки вона не
буде зачіпатися під час корекції [26].
Вибір виду та методики фіксації, одномоментна та поступова корекція. Вирішення питання про застосування одномоментної чи поступової корекції грунтується на таких факторах як місце деформації, якість кісткової
тканини, ступінь необхідної корекції та ризик
нервово-судинних ускладнень, але не обмежується даними факторами. Одномоментна корекція з внутрішньою фіксацією в більшості
випадків є оптимальною і дозволяє застосувати одностадійну процедуру. Внутрішня фіксація особливо вигідна та зручна при поєднанні
корекційної остеотомії з відкритим клином та
застосуванням кісткового трансплантата. При
цьому, фіксатор додатково підтримує стабільність трансплантата на період загоєння [3]. Одномоментна корекція з зовнішньою фіксацією
також може використовуватися для статичної
підтримки корекції на час відновлення кістки.
Поступова корекція часто виконується з
використанням 6-осьового зовнішнього фіксатора. Зовнішня фіксація особливо корисна
при складних деформаціях для захисту важKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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ливих нервово-судинних структур [3,14,26] і
для одночасного подовження гомілки [3,27].
Це також може застосовуватися в разі, коли є
скомпрометованими шкіра та м’які тканини в
зоні хірургічної процедури [27], коли має місце порушення якості кісток (остеопороз або
остеопенія) [26], або коли необхідним є раннє
навантаження на оперовану кінцівку [27].
Вибір виду остеотомії. При виборі виду остеотомії необхідне ретельного вивчення та аналіз багатьох факторів. Хірург повинен бути добре знайомий з перевагами та недоліками, які
допоможуть відібрати процедуру вибору в конкретній клінічній ситуації (табл. 1) [3,24-31].
Наприклад, латеральні остеотомії великогомілкової кістки є складними через близькість малогомілкової кістки та ризик розвитку
післяопераційної слабкості малогомілкових
мязів [23], тому часто їх намагаються уникати. Однак, коли варусна деформація переважає 10 градусів, рекомендована латеральна
корекційна остеотомія з закритим клином [1].
У цих умовах медіальна відкриваюча (з відкритим клином) остеотомія не дозволяє досягти бажаного рівня корекції, оскільки відкриття клину обмежується малогомілковою кісткою (латеральною кісточкою) [1]. Аналогічно,
при виправленні деформацій великогомілкової кістки, що характеризуються рекурвацією або антекурвацією, виконання задніх остеотомій, складне через анатомічні обмеження
(м’язево-сухожильний апарат та судинно-нервові структури). Саме тому, в таких випадках,
частіше обирають передні відкриваючі, передні закриваючі та локальні остеотомії купола
ДЕМ великогомілкової кістки. При корекції
рекурвації ДЕМ великогомілкової кістки виникає потреба переднього подовження, тоді як
при антекурвації необхідне заднє подовження.
За можливості, всі остеотомії потрібно виконувати якомога дистальніше, бажано на рівні
метафаза або метаепіфіза, для забезпечення
кращого кісткового зрощення та, водночас, з
метою адекватного розміщення внутрішньої
фіксації [26]. Потрібно зауважити, що деформація може існувати в 2-х площинах і може бути виправлена шляхом кутової корекції
одночасно в двох площинах. Для оптимізації
клініко-функціональних результатів, часто
необхідним є виконання супутніх процедур
[15]. Наприклад, при виконанні корекції варусної деформації або антекурвації, яка викликає натяг судинно-нервових структур, слід
виконувати профілактичний реліз тарзального каналу [24,26]. За наявності невідповідності
довжини кінцівок, а оперована кінцівка при
цьому коротша, необхідно уникати закриваючих клиновидних остеотомій, з метою попередження додаткового вкорочення [3, 29, 30].
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Таблиця 1

Аналіз переваг та недоліків окремих видів надкісточкових корекційних остеотомій за даними різних авторів
Вид
надкісточкової
остеотомії

Корекція, оцінка
можливостей

Переваги

Недоліки

Ме ал на
крити
клино

ар са б к
ал
са
ар с

- абе печ
о ли ст ба ато
пло инно корек
но к та
на ил пилки 25 , 28]
- бер а о ин к н ки 29 , 3 0 ]

Ме ал на
акрити клино

ал
са б к
ар са б
який ст п н
е ор а

атерал на
акрити клино

ар са б к
ал
са
ар с

ок сна
к пол на
остеото я

ар са б к
ал
са
БО
ал
са б к
ар са

- абе печ
о ли ст ба ато
пло инно корек
но к та
на ил пилки 25 ]
- ни ений ри ик нер о о
с инни скла нен 29 ]
- ни ений ри ик не ро ен
оск л ки
с тн й к стко ий
трансплантант 3 1]
- абе печ
о ли ст ба ато
пло инно корек
но к та
на ил пилки 25 ]
- ни ений ри ик не ро ен
оск л ки
с тн й к стко ий
трансплантант 3 1]
еал на ля корек
е ор а
ронтал н й са тал н й плоина
C O R A на р н о лко о
с лобо о по ер н або к пола
таранно к стки 25 , 27 ]
бер а о ин к н ки 3 , 24]
с тн тер чн некро и
астос ання пилки 24]
М н ал на ирек я пер оста 24]
нна к стка ля к стко о о
контакт 24]

Обчислення ступеня корекції деформацій.
На етапі передопераційного планування необхідно розрахувати ступінь резекції клина
або кількість кісткового трансплантата, що
необхідні для досягнення бажаного ступеня
корекції. Для розрахунку необхідного ступеня
корекції може використовуватися встановлена
формула [21,30].
H = tg α1W,
де H — висота клина для резекції або відкриття, α1 – кут деформації з градусом гіперкорекції, W — ширина гомілкової кістки на рівні
остеотомії в мм [21, 30].
Використовуючи це рівняння можна отримати 100 % корекцію (співвідношення 1:1),
з визначенням до міліметрів розміру клину
резекції або клину вставки при корекції до
5-6 см [30]. При цьому рекомендована гіперкорекція від 2 до 5 градусів [6, 7, 32]. При виконанні надкісточкових корекційних остеотомій
використовують латеральний, медіальний та
серединний (передній) хірургічні доступи, вибір яких обумовлений вибором виду та рівня
остеотомії.
Результати клінічного застосування. Застосування надкісточкових корекційних остеотомій за вищеописаним принципом та підходом у вибору забезпечило підвищення функціональної активності пацієнтів та досягнення
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астос ання к стко о
пластики п и
т ся
ри ик не ро ен 29 ]
и
т ся ри ик
нейро аск лярни
скла нен 29 ]
ре л тат иника пе не корочення к н ки 29 ]

—

- о нопло инна корек я
25 ]

Особливості та результат
необ но ро ля ати
необ н ст иконання
рел
тар ал но о канал
24, 26]
- иника
е ал не
по о ення 25 ]
- иника латерал не
по о ення 26]

- иника
е ал не
по о ення 26]

по инно икон атися
етаеп
арн й к ст 26]

добрих функціональних результатів упродовж
перших 12 місяців спостереження ((76,2±1,4)
балів за AOFAS), а упродовж 20 місяців спостереження зафіксовано подальший приріст
функції (84,7±1,4) балів за AOFAS, p<0,01).
При цьому, середній рівень функціональної
активності до лікування складав (56,4±1,8)
балів (p<0,01), що відповідало нижній межі
в діапазоні задовільного функціонального результату НГС та заднього відділу стопи
за AOFAS.
При рентгенологічному обстеженні через
12 місяців після операції відмічали наявність
кісткового зрощення у всіх пацієнтів. Рентгенологічна оцінка конгруентності суглобових
поверхонь оперованого суглоба та вираженості післятравматичного остеоартроза НГС за
класифікацією Келлгрен та Лоуренс показала,
що після проведення корекційної остеотомії
у всіх пацієнтів було досягнуто задовільних
анатомічних співвідношень у НГС. При цьому
у 9 з 46 пацієнтів, що склало 19,5%, через
20 місяців спостерігали прогресування остеоартрозу до ІІІ рентгенологічної стадії, що позначилося на функціональному результаті.
Висновки
У пацієнтів з наслідками пошкоджень в зоні
НГС, при наявності порушення біомеханічної
осі та за умови незначних або помірно виражених післятравматичних дегенеративно-дисХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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трофічних змін в травмованому суглобі (остеоартроз 1-2 ст. за Келгрен та Лоуренс), вчасно та
правильно виконана надкісточкова корекційна остеотомія дозволяє відновити конгруент-

ність та покращити біомеханічну ось суглоба,
покращити його функціональну здатність та
уповільнити прогресування післятравматичного остеоартроза.
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Резюме. Проведен анализ научных статей и публикаций в
специализированных профессиональных изданиях, рефератов, открытых электронных баз данных, базы данных Национальной медицинской библиотеки США «Medline” за последние 10 лет. В клиническое исследование вошло 46 пациентов,
из них мужчин было 25, женщин - 21, средний возраст 36 ±
7,2 лет. Время с момента травмы от 6 до 15 месяцев, в среднем
составило 7,8±1,6 месяцев. При рентгенологическом обследовании у пациентов определялся посттравматический остеоартроз голеностопного сустава I-II стадии по Келгрен и Лоуренс.
Оценка функциональных результатов проводилась до и после
хирургического лечения. Степень прогрессирования остеоартроза определялась по результатам рентгенографии в нагрузке согласно классификации Келгрена и Лоуренса. Средний
срок наблюдения при анализе результатов составил 1,9 ± 0,6
лет. Супрамаллеолярная коррекционная остеотомия голени
при неправильно консолидированных переломах позволяет
восстановить конгруэнтность и биомеханическую ось пораженного сустава, улучшить функциональную способность и
замедлить прогрессирование посттравматического остеоартроза.
Ключевые слова: супрамаллеолярная коррекционная остеотомия, посттравматический остеоартроз, голеностопный сустав, последствия перелома лодыжек голени.
Summary. Аnalysis of scientific articles and publications in specialized professional journals, abstracts, open electronic databases,
database of the US National Medical Library “Medline” for the last
10 years. The clinical study included 46 patients, of whom 25 were
men, 21 women, the average age was 36±7.2 years. The time since
injury from 6 to 15 months averaged 7.8±1.6 months. During X-ray
examination, post-traumatic osteoarthritis of the ankle I-II stage
according to Kelgren and Lawrence was determined. Evaluation of
functional results was carried out before and after surgical treatment.
The degree of progression of osteoarthritis was determined by the results of x-ray in the load according to the classification of Kelgren and
Lawrence. The average observation period when analyzing the results
was 1.9 ± 0.6 years. Analysis of the results on AOFAS within the observation period showed an increase in function from 56.4 points to
84.72 points. X-ray examination in all patients was determined by
the restoration of the axis of the joint, but in 19.5% (9) patients progression of osteoarthritis was detected. Supramalleolar correctional
osteotomy of the lower leg with improperly consolidated fractures allows restoring the congruence and biomechanical axis of the affected
joint, improving functional ability and slowing the progression of
post-traumatic osteoarthritis.
Key words: supramalleolar correction osteotomy, post-traumatic osteoarthritis, ankle joint, consequences of ankle fracture.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
ПРИ ТРАВМАТИЧНІЙ ХВОРОБІ У ПАЦІЄНТІВ
З ПІДВИЩЕНИМ ІНДЕКСОМ МАСИ ТІЛА
Резюме. Метою роботи був аналіз функціонального стану
вуглеводного обміну при травматичній хворобі у пацієнтів
з підвищеним індексом маси тіла (ПІМТ) за допомогою
системного багатофакторного аналізу. В результаті вивчення
динаміки 9 провідних показників метаболічного синдрому
у 224 пацієнтів в строки від однієї доби до 1 року з моменту
отримання ушкоджень, були визначені інтегральні показники
і побудовані математичні моделі стану вуглеводного обміну.
Це 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 метаболічних порушень в патогенезі
травматичної хвороби у хворих з ПІМТ з політравмою, що є
передумовою для призначення відповідної терапії.
Ключові слова: вуглеводний обмін, травматична хвороба,
політравма, підвищений індекс маси тіла, метаболічний синдром,
системний багатофакторний аналіз.

Вступ
Припущення про важливу роль інсуліну в
атерогенезі висловлювалося неодноразово [1].
Відомо, що результати лікування пацієнтів
із підвищеним індексом маси тіла (ПІМТ),
особливо з морбідним і гіпергіперожирінням
(ІМТ > 40,0) залежать від вихідних показників
загальної реактивності організму, особливо
при таких руйнівно-стресових чинниках, як
політравма [2, 3]. На тлі даних про метаболічний синдром (МС), який в більшості випадків абдомінального ожиріння діагностується
у хворих при обстеженні, необхідним є вивчення можливого його впливу на перебіг ТХ
і розвиток ускладнень у пацієнтів з ПІМТ при
політравмі [4, 5].
Відомо, що серед метаболічних реакцій на
травму зміни вуглеводного обміну посідають
центральне місце, і що в ранньому посттравматичному періоді пригнічується синтез і секреція інсуліну, що є вкрай негативним фактором перебігу травматичної хвороби (ТХ) у
пацієнтів з ПІМТ при політравмі на тлі інсулінорезистентності (ІР), яка вже в переважній
більшості випадків є фоновою при ожирінні
[6]. Важливим є також факт того, що глікемічна реакція на навантаження глюкозою при
травмі сприяє зниженню толерантності до неї
і підвищенню резистентності до інсуліну [7].
Так як МС — це комплекс метаболічних
порушень на тлі поєднання абдомінального
ожиріння, гіперінсулінемії, інсулінорезистентності, артеріальної гіпертонії, атерогенної
дисліпідемії та порушення толерантності до
глюкози або цукрового діабету 2 типу, який
супроводжується підвищеним ризиком розвиKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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тку ІХС, важливим є виявлення провідних його маркерів, що можуть впливати на реакцію
хворого з ожирінням на політравму [8]
Тому метою нашої роботи був аналіз функціонального стану вуглеводного обміну при
травматичній хворобі у пацієнтів з підвищеним індексом маси тіла
Матеріали і методи
За допомогою системного багатофакторного
аналізу в результаті вивчення динаміки 9 провідних показників МС, 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
вуглеводного обміну (рис. 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 математичних моделей стану вуглеводного обміну у обстежених пацієнтів (рис. 1)
показав, що поза залежністю від ІМТ при надходженні інтегральні показники мали негативні значення з максимумом відхилення у
всіх пацієнтів при надходженні, що складало
(Хві) = -0,3267±0,0069, (Хві) = -0,4036±0,0024 і
(Хві) = -0,4326±0,0071 на першу добу у хворих
груп І, ІІ і ІІІ відповідно. В подальшому у всіх
хворих була зафіксована однакова динаміка
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Таблиця 1
Динаміка інтегральних показників (Хві) стану вуглеводного обміну у хворих з ПІМТ з травматичною хворобою
Доба
1
3
7
14
3 0
3 60

Інтегральний показник
Хві±σві у хворих групи І
-0 , 3 267 ± 0 , 0 0 69
-0 , 2120 ± 0 , 0 0 26
-0 , 15 19 ± 0 , 0 0 40
-0 , 0 9 42± 0 , 0 0 9 1
-0 , 0 5 11± 0 , 0 0 9 4
-0 , 0 3 29 ± 0 , 0 0 46

Інтегральний показник
Хві±σві у хворих групи ІІ(А)
-0 , 40 3 6± 0 , 0 0 24
-0 , 2126± 0 , 0 0 81
-0 , 1829 ± 0 , 0 0 3 1
-0 , 0 7 0 4± 0 , 0 0 83
-0 , 0 7 83 ± 0 , 0 0 43
-0 , 0 69 1± 0 , 0 0 19

нте рал ний пока ник
ори р пи
-0 , 43 26± 0 , 0 0 7 1
-0 , 3 7 0 7 ± 0 , 0 0 23
-0 , 260 2± 0 , 0 0 5 3
-0 , 27 5 7 ± 0 , 0 0 3 6
-0 , 19 3 4± 0 , 0 0 5 1
-0 , 25 0 7 ± 0 , 0 0 9 4

Рис. 1. Математична модель стану вуглеводного обміну при травматичній хворобі у хворих з ПІМТ

інтегрального показника — з 1-ї по 30-у добу
перебування у стаціонарі він поступово підвищувався, однак перебував у межах негативних
значень, що свідчило на користь напруження
вуглеводного обміну у всіх постраждалих з
ПІМТ протягом першого місяця від моменту отримання ушкоджень. На амбулаторному
візиті на 360-у добу від моменту отримання
політравми у пацієнтів груп І і ІІ було виявлено подальше зниження інтегрального показника стану вуглеводного обміну, (Хві) =
-0,0329±0,0046 і (Хві) = -0,0691±0,0019 відповідно, що співпадало також з клініко-лабораторними даними і свідчило на користь відновлення процесів вуглеводного обміну в організмі і перебування його у балансі у переважної
кількості хворих з ІМТ до 29,9 і 30,0 — 39,9.
У постраждалих групи ІІІ, ІМТ 40,0, на 360у добу було виявлено погіршення інтегрального показника в порівнянні з 30-ю добою
лікування, що може стверджувати про зрив
механізмів адаптації вуглеводного обміну на
тлі ТХ у хворих з морбідним ожиріння. Цьому було підтвердженням і клініко-лабораторна
картина у даних пацієнтів.
На математичній моделі функціонального
стану вуглеводного обміну (мал. 1) коливання
інтегральних показників у всіх хворих носили ідентичний характер і відрізнялися лише
амплітудою, що співпадало з лабораторними
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даними, що також свідчить про напругу в ній
протягом всього періоду обстеження, і тим
більше, чим вищим був стартовий ІМТ у пацієнтів при надходженні.
Враховуючи значущість впливу вагових
коефіцієнтів на стан вуглеводного обміну у
хворих з ПІМТ при політравмі зі стартовим
ІМТ ≤ 29,9 - група І - показники розташувалися так (табл. 2, 3, 4, 5): ЕІ, ГН, НОМА-ІР. Слід
відзначити, що найбільший вплив на цю систему в цілому у даних пацієнтів на 1-у добу здійснювали показники ГН (136,7), на 3-ю — індекс
НОМА-ІР (73,18).
Таблиця 2
Коефіцієнти впливу показника ГН у хворих з ПІМТ з ТХ
Доба обстеження
1
3
7
14
3 0
3 60

І, ІМТ до
29,9
13 6, 47
3 0 ,0 7
10 , 28
44, 26
12, 3 1
15 , 3 6

Групи
ІІ(А),
ІМТ 30,0-39,9
15 4, 0 3
15 , 23
3 2, 0 5
5 1, 19
16, 29
18, 21

ІІІ, ІМТ ˃ 40,0
23 6, 21
169 , 21
148, 21
7 4, 44
9 2, 0 8
60 , 27

Через рік після отримання ушкоджень постраждалими з ІМТ ≤29,9 за значущістю не визначалися жодний з показників вуглеводного
обміну, що свідчить на користь його стабілізації, рівноваги і компенсації.
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Таблиця 3
Коефіцієнти впливу показника ЕІ у хворих з ПІМТ з ТХ
Доба обстеження І, ІМТ до 29,9
1
10 , 22
3
10 , 47
7
8, 0 1
14
6, 29
3 0
9 ,3 4
3 60
18, 41

Групи
ІІ(А), ІМТ 30,0-39,9
89 , 46
3 2, 0 7
18, 24
20 , 41
29 , 84
65 , 16

ІІІ, ІМТ ˃ 40,0
9 3 , 41
10 6, 24
88, 43
9 0 , 26
3 0 , 41
17 1, 0 8

У пацієнтів групи ІІ, ІМТ 30,0 — 39,9, показники за значущістю по ваговим коефіцієнтам розташувалися так: ГН, ЕІ, НОМА-ІР,
НОМА-ФБ. Найбільший вплив на вуглеводний обмін в цілому надавали на 1-у добу ГН
(154,03), ЕІ (89,46), на 3-ю — індекс НОМА-ІР
(64,21), на 7-у і 14-у - індекс НОМА-ІР (40,21)
і (58,04) відповідно, на 30-у — всі вагові коефіцієнти мали низький рівень значущості,
але ж через рік з моменту надходження під час
амбулаторного візиту на 360-у добу вагомим
було поєднання високих вагових коефіцієнтів
ЕІ (65,16) і НОМА-ФБ (71,44), що підкреслює
погіршення функціонального стану підшлункової залози на тлі перебігу ТХ у даних хворих.
Таблиця 4
Коефіцієнти впливу показника НОМА-ФБ у хворих
з ПІМТ з ТХ
Доба обГрупи
стеження І, ІМТ до 29,9 ІІ(А), ІМТ 30,0-39,9
1
40 , 21
3 8, 13
3
5 2, 23
42, 0 8
7
45 , 13
3 8, 11
14
42, 0 1
3 4, 0 3
3 0
20 , 61
3 0 , 26
3 60
3 3 ,0 6
7 1, 44

ІІІ, ІМТ ˃ 40,0
3 3 ,0 1
68, 41
80 , 16
7 2, 3 9
23 8, 0 1
19 1, 3 6

У пацієнтів групи ІІІ, ІМТ ˃40,0, показники
за значущістю по ваговим коефіцієнтам розта-

шувалися так: ГН, ЕІ, НОМА-ІР, НОМА-ФБ.
Так у 1-у добу перебування у стаціонарі найбільший вплив на вуглеводний обмін в цілому надавали ГН (236,21), ЕІ (93,41) і НОМА-ІР
(111,29). На 3-й день лікування — ГН (169,21), ЕІ
(106,24), НОМА-ІР (234,07), на 7-й — ГН (148,21)
і ЕІ (88,43), на 14-й — ЕІ (90,26), НОМА-ІР
(271,29), на 30-й — НОМА-ІР (293,01), НОМАФБ (238,01) і ГН (92,08) і на 360-у добу — ЕІ
(171,08), НОМА-ІР (311,27), НОМА-ФБ (191,36).
Таблиця 5
Коефіцієнти впливу показника НОМА-ІР у хворих
з ПІМТ з ТХ
Доба обГрупи
стеження І, ІМТ до 29,9 ІІ(А), ІМТ 30,0-39,9
1
29 , 0 4
5 1, 3 6
3
7 3 , 18
64, 21
7
5 9 ,3 6
40 , 21
14
61, 24
5 8, 0 4
3 0
18, 0 1
44, 26
3 60
9 , 23
5 0 ,0 3

ІІІ, ІМТ ˃ 40,0
111, 29
23 4, 0 7
68, 0 1
27 1, 29
29 3 , 0 1
3 11, 27

Висновки
Таким чином, проведений нами системний
багатофакторний аналіз стану вуглеводного
обміну у хворих з ПІМТ з політравмою дозволив зіставити зміни в залежності від строків
обстеження і вихідного рівня ІМТ. Математичне моделювання дозволило визначити виражене відхилення інтегрального показника
в порівнянні з контролем як в ранньому періоді, так і у віддалені терміни — 1 рік з моменту
отримання політравми — у всіх обстежених
пацієнтів і дозволило підкреслити значну роль
метаболічних порушень в патогенезі травматичної хвороби у хворих з ПІМТ з політравмою, що є передумовою для призначення відповідної терапії.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ
УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ
С ПОВЫШЕННЫМ
ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА
В. В. Кучерявченко,
Ю. В. Волкова,
К. Ю. Шарлай

FUNCTIONAL STATE
OF CARBOHYDRATE
METABOLISM IN PATIENTS
WITH TRAUMATIC
ILLNESS WITH AN
INCREASED BODY MASS
INDEX
V. V. Kucheryavchenko,
Yu. V. Volkova, K. Y. Charlie
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Резюме. Целью работы был анализ функционального состояния углеводного обмена при травматической болезни у
пациентов с повышенным индексом массы тела (ПИМТ) с
помощью системного многофакторного анализа. В результате
изучения динамики 9 ведущих показателей метаболического
синдрома у 224 пациентов в сроки от одних суток до 1 года
с момента получения повреждений, были определены интегральные показатели и построены математические модели состояния углеводного обмена. Это позволило определить выраженное отклонение интегрального показателя по сравнению
с контролем как в раннем периоде, так и в отдаленные сроки
у всех обследованных пациентов и позволило подчеркнуть
значительную роль метаболических нарушений в патогенезе
травматической болезни у больных с ПИМТ с политравмой,
что является предпосылкой для назначения соответствующей
терапии.
Ключевые слова: углеводный обмен, травматическая болезнь,
политравма, повышенный индекс массы тела, метаболический
синдром, системный многофакторный анализ.

Summary. The aim of the work was to analyze the functional state
of carbohydrate metabolism in traumatic disease in patients with an
increased body mass index (IВMI) using systemic multivariate analysis. As a result of studying the dynamics of 9 leading indicators of
metabolic syndrome in 224 patients within the period from one day to
1 year from the date of injury, the integral indicators were determined
and mathematical models of the state of carbohydrate metabolism
were constructed. This made it possible to determine the pronounced
deviation of the integral index in comparison with the control both in
the early period and in the long-term period in all examined patients
and allowed to emphasize the significant role of metabolic disorders
in the pathogenesis of traumatic disease in patients with IВMI with
polytrauma, which is a prerequisite for appropriate therapy.
Key words: carbohydrate metabolism, traumatic disease, polytrauma,
increased body mass index, metabolic syndrome, systemic multivariate
analysis.
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ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ ТА ДІАГНОСТИКИ
ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ ДІАФРАГМИ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
Резюме. У статті проаналізовані клінічна семіотика, специфічність та чутливість інструментальних методів дослідження
вогнепальних поранень діафрагми.
Ключові слова: діафрагма, вогнепальне поранення, діагностика, спіральна комп’ютерна томографія (СКТ), магнітно-резонансна томографія (МРТ), відеоторакоскопія (ВТС), відеолапароскопія (ВЛС).

Із початку військових операцій на території Донецької та Луганської областей України
збільшилась кількість пацієнтів з вогнепальними пораненнями діафрагми, що надходять
на різні етапи медичної допомоги.
Не дивлячись на численні повідомлення в
сучасній літературі про випадки пошкодження
діафрагми при пораненнях грудей та живота,
настороженість лікарів щодо діагностики її
пошкоджень залишається низькою [39, 50].
Навіть в багатопрофільних стаціонарах, що
мають великий досвід лікування цієї патології, у 10%-27% поранених не виявляють пошкодження діафрагми при вогнепальних пораненнях грудей та живота [2, 8], а деякі автори
вказують на частоту діагностичних помилок
до 70% [27].
Навпаки ряд авторів зауважили, що в
35-40 % випадків поставити правильний діагноз у випадку поранення діафрагми вдається лише при уважному первинному огляді з
використанням фізикальних методів дослідження [27].
Одночасно інші автори наголошують, що
клінічна картина, яка виникає при пошкодженнях безпосередньо діафрагми, може бути
повністю відсутньою і рана діафрагми залишається нерозпізнаною [16].
В деяких випадках картина ізольованого поранення діафрагми співпадає з діафрагмальним симптомокомплексом, що описаний Л.М.
Веккером. Характерною ознакою поранення
діафрагми є біль в ділянці мечоподібного відростку-симптом, що описаний Г.Н. Кевесом,
(1934).
Важливою ознакою, що допомагає міркувати про пошкодження діафрагми, є напрям ранового каналу. Характерною для ушкодження
діафрагми є зона, що обмежена зверху горизонтальною площиною, що проходить на рівні
сосків і внизу горизонтальною площиною, що
проходить через верхівку ХІ ребер. При розташуванні ранових каналів в межах цієї зони
у лікарів повинна виникнути підозра про наявність поранення діафрагми [27].
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Клінічні прояви поранення діафрагми залежать від сторони, розміру та кількості ран,
локалізації ушкодження. При локалізації рани
в сухожильній частині правого куполу діафрагми скарги відсутні або слабко виражені в зв’язку з наявністю печінки в правому
піддіафрагмальному просторі. При пораненні
м’язової частини правої половини діафрагми
больовий синдром виражений більше, визначається обмеження дихальних екскурсій [5, 11].
Абсолютними симптомами пошкодження
діафрагми є витікання з рани грудної клітки
кишкової рідини, жовчі, сечі, виявлення гемота пневмоторакса, що підтверджені пункцією
або рентгенологічним дослідженням при пораненнях живота, випадіння органів черевної порожнини через грудну клітку [38]. Здавлення в рані діафрагми порожнистого органу
супроводжується ознаками повної та часткової кишкової непрохідності. Найбільш важкі симптоми розвиваються при защемленні
шлунку та тонкої кишки [63].
Певною мірою про можливе ушкодження
діафрагми свідчить тяжкість стану потерпілого, ступінь шоку внаслідок поєднаного пошкодження декількох органів грудей і живота
[27, 10]
З метою оцінювання тяжкості стану при поступленні постраждалого з пораненням діафрагми існує ряд анатомічних (AIS, ISS, NISS
та ін.), фізіологічних (GCS, TS, RTS, APACHE,
MODS та ін.) або анатомо-фізіологічних шкал
(ВПХ, MESS, PRE-STS та ін.) [14, 28]. Було встановлено, що при важкості стану постраждалого більше 30 балів за шкалою Injury
Severity Scоre [ISS] пошкодження діафрагми
спостерігається в 14% – 18% постраждалих [3].
За думкою ряду авторів, важливою причиною пізньої діагностики поранень діафрагми
є одночасне пошкодження інших органів (легень, селезінки, печінки, нирок та ін.) [51].
Лабораторна діагностика при пораненнях
діафрагми використовується лише для оцінки величини загальної крововтрати та не має
важливого практичного значення.
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Враховуючи наявність рентгенологічного обладнання в багатьох міських та районних лікарнях, променевий метод досліджень є провідним в діагностиці поранень діафрагми [11,
15, 27]. За даними О.В. Кукушкіна, (2015), пошкодження діафрагми рентгенологічно відображається її високим стоянням, деформацією та нечіткістю контуру, порушенням рухової функції (обмеженням або парадоксальним
рухом), пролабуванням в грудну порожнину
органів живота. Рентгенологічна оцінка стану діафрагми значно утруднюється при одночасній наявності гемотораксу, особливо, який
згорнувся. Так, за даними групи авторів, діагностична чутливість рентгенівських знімків
була 52% [59]. Але чутливість цього методу може бути збільшена шляхом повторення рентгенівських знімків через 6 годин [35]. В таких
випадках рекомендовано виконання повторної
рентгенографії після дренування плевральної
порожнини.
При пневмотораксі навпаки, діагностувати
пошкодження діафрагми простіше. При цьому на фоні повітря, в залежності від розміру
дефекту, може добре визначатись дефект у діафрагмі. Одночасно, в даній категорії поранених в 30 - 40% випадках на рентгенограмах
зміни не виявляються або вони бувають несуттєвими у вигляді пристінкового пневмотораксу або нечіткості плевральних синусів, лінії
купола діафрагми [31].
Основна ознака пошкодження діафрагми,
яку використовують в практиці більшість лікарів - висота куполу діафрагми, за опублікованими даними має діагностичну точність
близько 60% [44, 45]. ЇЇ специфічність також є
надзвичайно низькою, бо ця ознака часто присутня у пацієнтів, що перенесли ізольовану
травму грудної клітки.
При сліпих пораненнях обов’язково, при наскрізних бажано виконувати знімки в двох
проекціях, краще в вертикальному положенні
тіла. Але на практиці рентген грудної клітини хворим проводиться безпосередньо в приймальному відділенні [32]. З огляду на зальний
стан пацієнтів, рентгенографія ОГК зазвичай
виконується в єдиній передньо-задній проекції, лежачи на спині. Цей метод має незадовільну точність у виявленні пошкоджень
діафрагми, та під час дослідження або немає
патологічних знахідок зовсім, або це дослідження показує лише неспецифічні зміни в
20% -50% пацієнтів [52, 55, 61]. Єдиний прямий
знак пошкодження діафрагми на рентгенограмі грудної клітини представлений візуалізацією дислокації органів черевної порожнини
в грудну порожнину. Деякі непрямі ознаки
також можуть бути присутніми, що свідчить
про можливість пошкодження діафрагми, але
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їх чутливість надзвичайно різноманітна, а специфічність зазвичай незадовільна.
Встановлення наявності стороннього тіла діафрагми може бути досягнуто на основі
рентгенологического обстеження. Н. К. Діц
(1946) вважає, що характерним для стороннього тіла діафрагми є переміщення його тіні при
диханні разом з діафрагмою. Для встановлення діагнозу рекомендується вдатися до накладення пневмоперитонеума або діагностичного
пневмотораксу. Обидва методи є досить травматичними, мають не достатні діагностичні
властивості.
Складність діагностування пошкодження
діафрагми є у пацієнтів, які знаходяться на
ШВЛ, зокрема, якщо призначається позитивний тиск в кінці видоху [49]. Дійсно, ШВЛ
зменшує різницю між інтраабдомінальним
та внутрішньогрудним тиском, запобігаючи
можливій візуалізації пошкоджень діафрагми
або ускладнень у вигляді грижі в пошкодженій
частині діафрагми.
Використання ультрасонографії, як правило, у формі швидкого огляду (FAST), стає
дедалі популярнішим в діагностиці невідкладних станів, як безпечний і зручний інструмент для швидкого визначення вільного
повітря, рідини в плевральній та черевній порожнинах, змінах контурів паренхіматозних
органів, проведення гемодинамічної оцінки
хворого [26, 53, 54, 56, 62]. Цей метод діагностики впроваджений завдяки широкому
оснащенню лікарень різного рівня стаціонарними та переносними УЗ-апаратами. Сканування діафрагми проводять з підреберного доступу через міжреберні проміжки в
повздовжній, поперековій і косій площинах.
Діафрагма чітко визначається у вигляді тонкої гіперехогенної лінії завтовшки 2-3 мм [24].
В деяких випадках у пацієнтів з великими
дефектами діафрагми ультразвук може безпосередньо зображати флотуючі края діафрагми
та внутрішньогрудне грижове вип’ячування
[43]. З іншого боку, дрібні діафрагмальні ушкодження, які спостерігаються при вогнепальних пораненнях, можна навряд чи ідентифікувати.
«Rip’s absent organ sign» або «відсутність ознаки органу» [43] у пацієнта, якому проводиться
FAST через абдомінальну травму, повинна викликати підозри в пошкодженні діафрагми. У
цих випадках обов’язкове є подальше дослідження, зокрема, ефективна мультиспиральна
комп’ютерна томографія (СКТ) з контрастним
підсиленням.
Зовсім недавно ультразвукове дослідження
було використано в діагностиці кількісного
визначення діафрагмального руху в нормальних та патологічних умовах [37, 48]. На наш
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погляд, ця методика є перспективною у визначенні функціональних порушень після хірургічного лікування постраждалих з пошкодженням діафрагми.
У той же час Є.Ю. Трофимова та співавт.
(2014) підкреслюють, що УЗД не є основним
методом діагностики пошкодження діафрагми, але при дислокації органів може бути
успішно використане в діагностичному процесі.
Мультиспіральна комп’ютерна томографія в
даний час стала методом вибору для пацієнтів
з пошкодженнями діафрагми. Перевагою СКТ
є висока точність (61-87 % чутливість та 72 %
-100 % специфічність) при діагностиці пошкоджень діафрагми [58], а додаткове використання контрастної рідини збільшуєпрозорість між
різними анатомічними структурами і, отже,
покращує візуалізацію діафрагми [34].
Діафрагмальні пошкодження можуть відображатися у вигляді сегментарного дефекту та інших прямих ознак травм діафрагми:
відсутність візуалізації діафрагми, звисання
діафрагми та потовщення лінії діафрагми. Є
також непрямі ознаки поранення діафрагми: внутрішньогрудне переміщення очеревини, ознака «висхідної очеревини» (dependent
viscera sign), ознака комірця, ознака горба та
смуги (collar sign and hump and band sign). За
даними сучасної літературі чутливість ознак
пошкодження діафрагми на СКТ є в межах
50-95,7 %, а специфічність – досягає 98–100 %
[36, 40, 58, 60].
Недоліками цього методу діагностики поранень діафрагми є відсутність КТ обладнання
та спеціалістів в більшості міських та районних лікарень України, необхідність лікарськосестринського супроводу з використанням переносних апаратів ШВЛ за медичними показаннями [58].
Також незначні діафрагмальні потовщення
або невеликі розміри дефекту, можуть часто
залишатися недіагностованими при первинному огляді, особливо якщо присутні значні
пошкодження внутрішніх органів [36].
В епоху мультиспиральної КТ та високоякісних 3-D реконструкцій, діагностика поранень
діафрагми повинна бути одним з провідних
методів діагностики пошкоджень діафрагми.
Уважне читання КТ-сканів лікарем-рентгенологом та хірургом, у випадку поранення паренхіматозних органів, переломів ребер, наявністю плеврального випоту, рідини в черевній порожнині, наявністю сторонніх тіл, дозволить
максимально точно діагностувати поранення
діафрагми.
Магнітно-резонансна томографія (МРТ) забезпечує більш високоякісне зображення діафрагми, але її використання в невідкладному
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порядку обмежене, а в деяких випадках протипоказане. Недоліками є збільшенням часу
для проведення дослідження, необхідністю
співпраці з пацієнтом, відсутністю сторонніх
тіл металевої щільності в тілі. Крім того, первинна перевага МРТ у порівнянні з КТ при
діагностиці пошкоджень діафрагми, тобто його мультипланарність, була невільована розробкою мультидетекторних КТ-сканерів. Тому
сьогодні МРТ слід вважати дослідженням вищого рівня, що показане гемодинамічно стабільним пацієнтам з неможливістю діагностики пошкоджень діафрагми за результатами
КТ [39, 41].
Але навіть з найкращою наявною технологією візуалізації, використанням сучасного
рентгенологічного обладнання пропущені пошкодження діафрагми досягають 50% [66].
В останні роки в клінічну практику все
ширше впроваджується використання малотравматичних відеоендоскопічних методик
діагностики невідкладних хірургічних станів.
За даними багатьох авторів відеоторакоскопія (ВТС) дозволяє виявити пошкодження діафрагми в 100%, відеолапароскопія (ВЛС) — у
95,2% випадків. [33, 65, 11, 30, 6, 25, 29].
За даними досліджень Smith R. (2002), ВТС є
найбільш ефективною при пораненні діафрагми зі стертою клінічною картиною або при її
відсутності.
Це підтверджує група авторів, яка за результатами досліджень в 1/3 пацієнтів з наявністю гемо- або пневмотораксу при торакоскопії
виявила поранення діафрагми, що дозволило знизити летальність на 4,8% та кількість
ускладнень в 2,8 разів
Не меншого значення набуває ВТС у постраждалих з ознаками рідини в плевральній
порожнині, особливо при вогнепальних пораненнях [6].
Враховуючи, що особливістю вогнепальних ран діафрагми є їх незначний розмір, то окрім скупчення незначної
кількості рідини в плевральній порожнині, ці
поранення не проявляються будь-якими іншими симптомами. Тому автори пропонують
розширяти покази до діагностичної ВТС, при
наявності будь-якої кількості рідини в плевральній порожнині. Автори доводять, що така
тактика дозволяє ефективно знизити кількість
гнійно-запальних ускладнень в плевральній
порожнині.
Дуже важливо, що ВТС дозволяє візуалізувати всі можливі рани діафрагми, що розвиваються при множинних осколкових пораненнях, а також при одиночному пораненні, коли
рановий канал проходить через обидва ската
або через скат і купол діафрагми. Перевагою
ВТС перед ВЛС в діагностиці пошкоджень діафрагми є можливість візуалізації ушкоджень
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задньо-нижніх відділів правого куполу діафрагми [9].
Але на даний час не існує єдиного погляду
на доцільність використання ВТС для виключення поранень діафрагми. Так ряд авторів [57]
мають протилежну думку та вважають, що постраждалі на гемо- та пневмоторакс не потребують ендоскопічних втручань, їх лікування
можуть бути обмежено звичайним дренування
плевральної порожнини.
Для того, щоб не пропустити пошкоджень
діафрагми при торакоабдомінальних пораненнях, історично цим пацієнтам обов’язково
проводилась
діагностична
лапаротомія.
Але цей підхід призвів до 33% експлоративних лапаротомій [46]. Ускладнення та смертність, пов’язані з діагностичними лапаротоміями, занадто великі, щоб обгрунтувати цей
підхід [48].
За даними досліджень Кукушкіна О. В., (2015)
в останні роки з широким використанням ВЛС
виявити пошкодження діафрагми вдається
в 63,6 % випадках. [15].
При торакоабдомінальних пораненнях використання лапароскопії дозволяє виявити всі
можливі пошкодження з метою визначення раціонального та ефективного алгоритму дій [4].
Враховуючи, що ізольовані поранення діафрагми виникають вкрай рідко, то застосування ендовідеоскопічних методик, як етапу
надання хірургічної допомоги постраждалим з
вогнепальними пораненнями діафрагми, можливе лише у гемодинамічно стабільних пацієнтів, або як другий етап після методики
контролю ушкоджень (damage control) на більш
високому рівні медичної допомоги [1, 27].
В доступній для вивчення літературі ми знайшли відповіді на питання, що пов’язані тіль-

ки з безпосереднім діагностуванням вогнепальної рани діафрагми. Але, на нашу думку,
велике практичне значення має визначення
межи первинного некрозу та тканин з обмеженою життєздатністю в ділянці вогнепальної
рани діафрагми, залишення яких може безпосередньо впливати на стан запалення в рані
та спроможність швів. За даними літератури
в цих випадках використовують додаткові інструментальні дослідження із застосуванням
ендоскопічного, флюороскопічного, рентгенконтрастного та інших методів [12, 13, 17].
Представляє великий інтерес і невирішена
проблема пошуку та малоінвазивного методу видалення сторонніх тіл діафрагми, які
можуть знаходитися в глибині рани та не виявляються під час візуальної ревізії рани. За
даними сучасної літератури для пошуку та видалення сторонніх тіл використовують рентгенологічні, ультразвукові, лазерні методи візуалізації, магнітодетекцію та ін. [7, 19-23]
Пропущені пошкодження діафрагми після
проникаючих поранень грудей та живота можуть призвести до катастрофічних ускладнень,
як в гострому, так і відстроченому періоді.
Результатом цих помилок є розвиток ускладнень у вигляді плевриту, гострої пневмонії,
емпієми плеври, ателектазу легень, нагноєння
ран, перітониту [11, 15, 18, 27]. Формування
діафрагмальної грижі з ущемленням пов’язане
з рівнем смертності до 8,8 % [42].
Таким чином, застосування комплексу патогенетично обгрунтованих методів дослідження постраждалих з вогнепальними пораненнями діафрагми дозволяє обрати оптимальну
тактику лікування, прогнозувати та попереджати можливі усклад нення та контролювати
ефективність лікувальних заходів.
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Резюме. В статье проанализированы клиническая семиотика, специфичность и чувствительность инструментальных методов исследования огнестрельных ранений диафрагмы.
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Summary. The article analyzes the clinical semiotics, specificity
and sensitivity of instrumental methods for the investigation of
gunshot wounds of the diaphragm.
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tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), video-assisted
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МІСЦЕВІ АНЕСТЕТИКИ ЯК ПРЕПЕРАТИ
З АНАЛГЕТИЧНОЮ ТА АНТИМІКРОБНОЮ ДІЄЮ
У ПРОФІЛАКТИЦІ ХІРУРГІЧНОЇ РАНОВОЇ ІНФЕКЦІЇ
Резюме. Хірургічні ранові інфекції (ХРІ) є найбільш частими ускладненнями у пацієнтів у післяопераційний період.
У сучасній клініці вони погіршують прогноз хвороби, залишаються найбільш важливою і гострою проблемою охорони здоров’я в усіх країнах світу у зв’язку з високим рівнем
поширеності, захворюваності та летальності, а також спричиненими соціально економічними збитками. В оглядовій
статті представлено сучасні погляди на механізми дії місцевих
анестетиків, зокрема привернута увага на їх антимікробну та
протигрибкову дію. Проаналізовано стан антибіотикорезистентності на теперішній час в різних країнах світу. Наведені
дані профілактики та місцевого лікування післяопераційних
ран антимікробними та антисептичними препаратами,в тому
числі місцевими анестетиками які мають як анальгетичну,
так і протимікробну дію на ранову інфекцію.
Ключові слова: хірургічні ранові інфекції, профілактика, місцеві анестетики, антибіотики, антисептики, антибіотикорезистентність.

Вступ
Метою роботи було навести загальний огляд
профілактики та лікування хірургічних ранових інфекцій. Описати механізми антимікробної дії місцевих анестетиків при топічному
лікуванні запальних ран.
Щороку в країнах ЄС близько чотирьох
мільйонів пацієнтів отримують внутрішньолікарняні інфекції (ВЛІ), з них до 37 000 помирають, що є прямим результатом цієї інфекції. Найбільш поширеними серед ВЛІ є післяопераційні гнійно-запальні інфекції, кількість
яких не має тенденції до зниження. Це значною
мірою пов’язано з поширенням у хірургічних
стаціонарах резистентних до дії антимікробних
препаратів (АМП) госпітальних штамів мікроорганізмів та спричинених ними післяопераційних гнійно-запальних інфекцій [1].
Незважаючи на значні досягнення у розробці нових антибіотиків, розвиток медичної науки та медичних послуг, кількість інфекційних
ускладнень хірургічного лікування хворих,
пов’язаних зі стійкістю бактерій до дії АМП,
не зменшується [2]. Резистентні бактерії залишаються також основними причинами смертності прооперованих хворих унаслідок зменшення ефек- тивності лікування. Про це також
свідчить останній заклик організації «Diseases
Society of America» до медичного співтовариства до боротьби з антибіотикорезистентністю
у всіх країнах світу [2].
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), в Європейському регіоні за останні 25 років ВЛІ було виявлено від
1,7 до 44,8 % пацієнтів. Вибірковими досліKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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дженнями вітчизняних та зарубіжних вчених
встановлено,що саме ці інфекції є найбільш
частими ускладненнями оперативного лікування гострого хірургічного захворювання у
післяопераційний період, які діагностують від
17 до 35 % випадків прооперованих хворих.
Частота розвитку хірургічних ранових інфекцій залежить від типу та характеру оперативного втручання: при чистих ранах – 1,5–6,9 %,
умовно чистих — 7,8–11,7 %, контамінованих –
12,9–17 %, «брудних» – 10–40 %. Незважаючи на те, що на рівні інфікування пацієнтів у
різних країнах світу впливає багато чинників,
загальноприйнятим фактом є те, що кожний
десятий пацієнт, який звертається в медичний заклад, хворіє на ВЛІ [3]. Вибірковими
дослідженнями встановлено, що у хірургічних
стаціонарах України ХРІ у пацієнтів у післяопераційний період виявляються у середньому
від 13,4 до 38,8 %, що корелює з показника- ми
інших країн. У той же час, згідно з державними
статистичними даними України, ХРІ складає
лише 0,07 % (2005). Це свідчить про те, що в
річних звітах, котрі надаються закладами охорони здоров’я, відсутня достовірна інформація про кількість випадків ХРІ. Це ускладнює
аналіз та прогноз захворюваності ВЛІ, не дозволяє розробити адекватні профілактичні та
протиепідемічні заходи, контролювати ефективність їх виконання, внаслідок чого епідемічний процес стає неконтрольованим [3].
Антибіотикорезистентність
Відкриття та виробництво (синтетичних)
антибіотиків у першій половині минулого
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століття було одним з найбільших досягнень
медицини. Застосування протимікробних
препаратів призвело до зниження захворюваності та смертності людей і суттєво сприяло
збільшенню тривалості життя людини. Антибіотики, або як терапевтичні, або як профілактичні засоби, також широко використовуються в сільськогосподарській практиці [4].
При введенні антибіотиків передбачалося, що
еволюція стійкості до антибіотиків (АР) малоймовірна. Це ґрунтувалося на припущенні, що
частота мутацій, що генерують стійкі бактерії,
була незначною. На жаль, час показав протилежне. Ніхто спочатку не передбачав, що
мікроби реагуватимуть на цей напад різних
хімічних отрут, адаптуючись до зміни середовища, розвиваючи стійкість до антибіотиків,
використовуючи такий широкий спектр механізмів. Більш того, їхня здатність змінювати
гени, яка тепер добре відома як горизонтальний перенесення гена (HGT), була особливо несподіваною. Пізніше було виявлено, що
поява резистентності фактично почалося до
того, як був охарактеризований перший антибіотик, пеніцилін. Перша β-лактамаза була
ідентифікована в Escherichia coli до вивільнення пеніциліну для використання в медичній
практиці. Окрім β-лактамів, сім’я аміноглікозид-аміноцикліт також була однією з перших
груп антибіотиків, які стикалися з проблемами опору [6].
Бактерії стали резистентними до антимікробних препаратів через рядпричин [7]:
I. Зміни проникності в бактеріальній клітинній стінці, що обмежує антимікробний доступ до цільових ділянок;
II. Активний витік антибіотика з мікробної
клітини;
III. Ферментативна модифікація антибіотика;
IV. Деградація антимікробного засобу;
V. Придбання альтернативних метаболічних
шляхів до тих, які інгібуються препаратом;
VI. Модифікація антибіотичних мішеней;
VII. Перевиробництво цільового ферменту.
Фенотипи AR можуть бути досягнуті в мікроорганізмах за допомогою хромосомних мутацій ДНК, які змінюють існуючі бактеріальні
білки, шляхом трансформації, яка може створювати мозаїчні білки та / або в результаті передачі і придбання нового генетичного матеріалу між бактеріями того ж самого або різних
видів [7].
Знання резистентності до антибіотиків
бактерій є важливим для оптимізації профілактичної антибіотикотерапії хірургічних
маневрів, з метою уникнення появи мультирезистентних мікроорганізмів. Хоча поява
резистентних штамів є природним явищем,
якого не можна уникнути, перетворення ре110

зистентних штамів у резистентні популяції сприяє нераціональній антибіотикотерапії. Загальновідомо, що відділи інтенсивної
терапії є центрами поширення мультирезистентних штамів у лікарнях, що підкреслює
важливість порівняння відмінностей у стійкості між відділеннями інтенсивної терапіїта
хірургічними відділеннями [5].
Таблиця 1
Поширення резистентних мікроорганізмів (%) у країнах
Європи у 2009 р. за даними EARSS (ECDC, 2010) [1]
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2, 2
1, 6
7 ,3
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6, 0
5 ,2
27 , 8
11, 3

5 ,7

3 ,0

3 0 ,8

2, 1
3 ,3
1, 9
22, 8
18, 5
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29 , 0
0 ,0
26, 8
3 7 ,4
9 ,1
11, 0

1, 7
0 ,0
0 ,0
0 ,8
6, 1
26, 9
1, 3
8, 0
3 7 ,8
4, 3
18, 2
10 , 5

1, 4
0 ,7
1, 5
3 ,0
3 ,2
6, 4
9 ,8
0 ,0
2, 4
5 ,5
5 ,9
3 ,8

1, 7
7 ,0
3 ,9
16, 8
7 ,4
40 , 2
20 , 7
0 ,0
3 ,8
27 , 7
11, 1
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3 5 ,7

4, 3

14, 3

5 8, 1
1, 0
0 ,3
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49 , 1
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1, 0

0 ,0
1, 0
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1, 2
22, 6
0 ,0
4, 3
2, 6
0 ,5

12, 6
1, 4
0 ,7
1, 8
5 ,5
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4, 6
4, 5
0 ,7

19 , 0
2, 1
1, 8
22, 4
13 , 8
3 6, 4
12, 9
14, 0
1, 2

27 , 8

12, 8

4, 0

1, 9

Протимікробні засоби
Антимікробний препарат є терміном, що
надається численним препаратам, таким як
антибіотики та антисептики, які можуть вбивати або пригнічувати ріст мікроорганізмів,
включаючи бактерії та гриби (дріжджі та цвілі). Внаслідок збільшення штамів бактерій,
стійких до антибіотиків, популярним є вибір ранових пов’язок, що містять антимікробні
препарати, які не є антибіотиками, такими як
срібло, йод, мед або полігексаметилен бігуанід.
Широкий спектр антимікробної активності
цих агентів може зробити їх особливо придатними для лікування інфекції при хронічних
ранах, які часто містять широкий спектр мікроорганізмів. Враховуючи це, комбінація анХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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тибіотика-срібла, сульфадіазин срібла також
має широкий спектр антимікробної активності і використовується місцево, як крем або
як частина пов’язки, для лікування ранової
інфекції. Загалом, місцеві антимікробні засоби рекомендуються для лікування локалізованих ранових інфекцій. Недавні дослідження
продемонстрували зниження клінічних ознак
ранової інфекції при використанні місцевих
антимікробних препаратів, а також статистично значуще зниження ексудату. Проте в даний
час недостатньо доказів, які б допомогли клініцистам вибирати між різними доступними
продуктами. Систематичні огляди застосування топічних антимікробних препаратів при
хронічних ранах виявили відсутність надійних
даних. Це підкреслює труднощі збору хороших
доказів ефективності, які можуть бути частково пов’язані з широким діапазономран і різноманітності досліджуваних продуктів, а також
етичні труднощі проведення досліджень результатів у хворих з хронічними ранами [8, 9].
Вибір місцевого антимікробного засобу
Фактори, які необхідно враховувати при виборі місцевої антимікробної пов’язки, включають діапазон антимікробної ефективності, наявність антимікробного засобу (тобто, скільки
агента, що міститься в пов’язці, доставляється
на рану
для антимікробної дії і протягом якого періоду часу) і потенціал дії для токсичності клітин-хазяїв. Конформність пов’язки також повинна розглядатися для обмеження утворення
мертвого простору, де бактерії можуть процвітати [9, 10].
Вибір пов’язки має потенціально сприяти
зменшенню болю у пацієнтів з інфікованими
ранами. Однак клініцисти повинні пам’ятати
про широкий діапазонінших можливостей для
виявлення, зменшення та запобігання болю, що
може допомогти звести до мінімуму вплив болю
на рани, пов’язаної з інфекцією, на психологічне благополуччя пацієнтів і якість життя [8].
Найголовнішою функцією повязок для
післяопераційних хворих є профілактика та
лікування гнійно-запальних ран,через підвищене зростання внутрішньолікарняної інфекції.Сучасні підходи до лікування та профілактики гнійно-запальних ран спрямовані
на застосування нових технологій, у тому числі антимікробного перевязувального матеріалу.Ефективність якого залежить від широти спектру антимікробної дії. Було проведено
дослідження ефективності при застосуванні
антимікробних повязок з декаметоксином та
хлоргексидином [11]. АМК містила антисептик
декаметоксин 0,1 %, натрієва сіль карбоксиметилкрохмалю, оксиетилцелюлозу, полівініKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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лацетатнудисперсію, воду.Технологію надання антимікробних властивостей текстильним
матеріалам із бавовни надавали двованним
способом.Визначення антимікробних властивостей порівнювалось in vitro. Згідно з одержаними результатами досліджень встановлені високі антимікробні властивості по відношенню до 20 штамів Staff. Spp., Escherichia spp.,
Psevdomonas spp. у перевязувальному матеріалі.
Визначальним у процесі вивільнення ДКМ було поєднання дифузії та деструкції [12].
Йодні пов’язки. Йод є природним, неметалічним елементом, який відіграє ключову
роль у людському метаболізмі. Протимікробні властивості цього елементу вперше були
продемонстровані 1882 року [13]. Із цього часу
препарати на основі йоду відіграли важливу
роль у профілактиці інфекцій на місці хірургічного втручання. Йодофори були розроблені
в 1950-х роках, щоб подолати побічні ефекти,
пов’язані з елементарним йодом, включаючи
більі подразнення шкіри. Зв’язування йоду з
іншою молекулою робить його менш токсичним і здатним повільно вивільнятися з молекул носія протягом більш тривалого періоду.
Препарати йоду можуть допомогти процесу
загоєння рани за рахунок зменшення бактеріальної навантаження.Дія не зрозуміла, але
вважається, що вона асоційована з його здатністю швидко проникати в клітинні стінки
мікроорганізмів [14].
Срібні перев’язки. Використання топічних
антимікробних препаратів у ранах постійно
дискутується про бактеріальну стійкість, що
призвело до пожвавлення інтересу до агентів на основі срібла. Срібло використовується
в медицині для антимікробних властивостей
протягом тисяч років. Джон Вудалл 1617 року вперше задокументував своє застосування
в хірургічних пацієнтів у The Surgeons Mate.
Сьогодні срібло зазвичай використовується
в численних перев’язувальних матеріалах та
препаратах. Срібло — це антимікробний агент
широкого спектру дії, який ефективний проти
бактерій, грибів, вірусів і дріжджів. Також було доведено, що він є активним проти MRSA і
ванкоміцин-резистентних ентерококів (VRE)
при використанні у відповідній концентрації
[13]. Також було відомо, що срібло зменшує
запалення ран і сприяє загоєнню. Концентрація срібла, необхідна для того, щоб проявляти
бактеріостатичний або бактерицидний ефект,
залежить від місцевого ранового середовища
[14]. Вона виявилася ефективною проти поверхневих патогенів, але не може впливати на
бактерії, які пройшли значну відстань до рани. Таким чином, срібло використовується для
легких інфекцій рани, в яких він може бути використаний для зменшення кількості бактерій
111

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

при підозрі на колонізацію або критичну колонізацію.Навіть при відсутності якісних доказів
in vivo срібло доступне у багатьох препаратах.
Випускається в поєднанні з практично всіма
доступними перев’язувальними матеріалами,
включаючи крем, альгіни, колагени, гідрофібри, губки для негативного тиску, плівки, гідрогелі, залежно від обраної системи доставки.
Мінімальна концентрація срібла для більшості клінічно значущих бактерій становить від
5 до 50 ppm. Різні пов’язки забезпечують рівні
срібла в дуже великому діапазоні. Крім того, in
vivo середовища рани є набагато більш складними, ніж ті, які моделюються в лабораторії, з
бактеріальними біоплівками і білками господаря, ймовірно, зменшуючи загальну доставку
іонів срібла до бактерій [12, 15].
Вугільні перев’язки. Ключовою функцією активованого вугільного в пов’язках є зменшення запаху рани шляхом поглинання виділених
бактеріями газів. Вони мають велику площу
поверхні і можуть поглинати молекули запаху і
тому діють як дезодоруючий агент. Організми,
часто асоційовані з неприємними запахами,
включають такі анаероби, як Bacteroides і Clostridium, крім багатьох аеробних бактерій. Тому
вугільний компонент грає у пов’язках незначну
роль та додається як додатковий компонет [13].
Незважаючи на велику кількість антисептичних та антимікробних препаратів на сьогодні розробка нових та ефективних заходів
для лікування рани залишається сферою інтенсивних досліджень. Ролі запальних клітин,
цитокінів, хемокінів та регуляції гена починають широко вивчатися. Проте дослідження
заповнюються суперечливими доказами, що
призводять до безлічі дискусій та ряду рандомізованих контрольованих випробувань (РКД).
Місцеві анестетики як антимікробні засоби
Після введення кокаїну 1884 року місцеві
анестетики використовувалися для лікування
болю. Проте, численні дослідження за останні кілька десятиліть виявили додаткову роль
місцевих анестетиків як антимікробних засобів. На додаток до їх анестезуючих властивостей, медикаменти, такі як бупівакаїн і
лідокаїн, демонструють бактеріостатичні, бактерицидні, фунгістатичні та фунгіцидні властивості проти широкого спектру мікроорганізмів.
Проведено комплексний пошук літератури
з використанням MEDLINE 1950 — для досліджень in vitro та in vivo, що стосуються антимікробної активності різних місцевих анестетиків у широкому діапазоні бактеріальних
і грибкових патогенів. Дослідження, що перевіряють вплив на мікробне інгібування росту
місцевих анестетиків самостійно і в поєднанні
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з іншими агентами, такими як консерванти
та інші лікарські засоби, а також вплив таких умов, як концентрація і температура, були
включені для огляду [16].
Докази свідчать, що місцеві анестетики як
клас володіють властивими антимікробними
властивостями проти широкого спектру патогенів людини. Кілька місцевих анестетиків
при концентраціях, які зазвичай використовуються в клінічних умовах (наприклад, бупівакаїн 0,125–0,75 %; лідокаїн 1–3 %), інгібують
ріст численних бактерій і грибів в різних умовах. Різні місцеві анестетики демонстрували
різні ступені антимікробної здатності; Бупівакаїн і лідокаїн, наприклад, інгібують ріст у значно більшій мірі, ніж ропівакаїн. Більші концентрації, більш тривала експозиція і більш
висока температура корелюють з пропорційним збільшенням інгібування росту мікробів. Додавання інших агентів до анестетичних
розчинів, таких як консерванти, опіоїди або
внутрішньовенні анестетики, такі як пропофол, модифікувати антимікробну активність
за допомогою синергічного або антагоністичного дії. Обмежені дослідження приписують
механізм дії антимікробної активності місцевих анестетиків до порушення проникності
мембран мікробних клітин, що призводить до
витоку клітинних компонентів і подальшого
лізису клітин. Місцеві анестетики не тільки
служать засобами для контролю болю, але також володіють антимікробною активністю. У
такій здатності місцеві анестетики можна розглядати як доповнення до традиційного антимікробного застосування в клінічних або лабораторних умовах [17].
Класифікація анестетиківта їх ефективність
Структура молекули анестетика складається
зтрьох компонентів:
1) ліпофільне ароматичне кільце;
2) проміжний ефірний або амідний зв’язок;
3) третиннийамін, який впливає на клінічні
властивості.
Дія місцевого анестетика залежить від розчинності ліпідівароматичних кілець та їх
зв’язок з третинним аміном. Наприклад, бупівакаїнє більш сильним, ніж артикаїн через
його більшу ліпідорозчинність. Розчинність
ліпідів також впливає на анестетик, оскільки дає можливість швидкої дифузії препарату через мембрани клітин. Таким чином, активність 0,5% бупівакаїнуможна порівняти
з 4 % артикаїном [18]. І навпаки, концентраціяабо наявність інших факторів може мати
більшевплив на початок.
Місцеві анестетики можна класифікувати
як ефірний або амідний тип на основі його
проміжного ланцюга. Метаболізм препарату
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для кожного типу відрізняється; складні ефіри гідролізуються в плазмі крові за допомогою естераз плазми, тоді як аміди метаболізуються в печінці. Частота алергічної реакції,
від шкірного висипання до анафілаксії, дуже
пов’язана з анестетиками ефіру через утворення р-амінобензойної кислоти (PABA) [19], яка
може перехресно реагувати з подібними сполуками, такими як антибіотики сульфатної
групи або метабісульфіт.
Механізм дії місцевих анестетиків. Анестетики усувають біль шляхом пригнічення передачі сигналу дрібних нервових закінчень на
поверхні [16, 19]. Місцеві анестетики переривають нейронну провідність шляхом інгібування
припливу іонів натрію через натрієві канали в
нейрональних мембранах під час активації та
інактивованого стану. Чутливість до анестетиків залежить від діаметра нейронних волокон. Отже, диференційна чутливість впливає
на відновлення нейронних волокон спочатку
моторних, потім сенсорних і, нарешті, вегетативних волокон
Антимікробні властивості місцевої анестезії
Численні попередні дослідження повідомляли про антимікробну активність декількох
місцевих анестетиків з часу їх перших спостережень у 1909 р. (табл. 1) [19, 20, 21]. Дослідженими бактеріями були всі поширені патогени. Дослідили,що бупівакаїн володіє більшою
антибактеріальною активністю, ніж лідокаїн. При рівних концентраціях було виявлено
більшу антибактеріальну активність, коли до
анестетиків додавали консерванти, і автори
відзначали, що хоча самі консерванти є слабо
бактеріостатичними, вони не є бактерицидними. Це вказує на значимість бактерицидної
активності в анестетиках. З 1996 по 1998 р. публікації Sakuragi і колег [17, 19] також показали, що швидкість і активність антимікробної
активності залежать від дози, залежні від часу
і залежні від температури. Вони також повідомили, що 0,5% бупівакаїн має найбільшу бактерицидну активність щодо метицилін-резистентного золотистого стафілокока. Концентрація 1% прилокаїну інгібує ріст Escherichia
coli, S. aureus і Pseudomonas aeruginosa, тоді як
лідокаїн інгібує тільки P. aeruginosa [21]. У той
час як 0,25% бупівакаїну інгібують тільки
P. aeruginosa, ропівакаїн не інгібує ріст будьяких патогенів [21]. Ці результати були підтверджені багатьма іншими дослідженнями
[22, 23, 16]. In vitro, епінефрин, що з’являється
в клінічних дозах місцевих анестетиків, не виявив антимікробної дії. У 1999 році Parr et al.
[20, 16] продемонстрували це у Enterococcus
faecalis та ванкоміцин-резистентних ентерококах, E. coli, P. aeruginosa, S. aureus та метиKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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цилін-резистентних S. aureus. Грамнегативні
організми виявили найвищу чутливість до лідокаїну, тоді як S. aureus був найменш чутливим. Дослідження проводили на бактеріях,
що піддавалися різним клінічним концентраціям лідокаїну з та без адреналіну. Лідокаїн
продемонстрував залежне від дози інгібування
росту для всіх досліджених штамів бактерій.
Додавання адреналіну до місцевого анестетика не впливало на сприйнятливість бактерій
до лідокаїну. Ці результати також вказують на
те, що лідокаїн може відігравати певну роль у
профілактиці та лікуванні хірургічних інфекцій рани, особливо у метіцилін- і ванкоміцинстійких бактеріальних інфекціях. Порівняльне дослідження антимікробних ефектів [16]
з 1) артикаїну; 2) бупівакаїну; 3) мепивакаїна;
4) прилокаїна; 5) лідокаїну; 6) бутанилацину і
7) прокаїну в комбінації з чотирма консервантами і вазоконстрикторними компонентами
показало різну мінімальну інгібуючу здатність
концентрації (MIC) і мінімальні бактерицидні
концентрації (MBC) [16]. Доведено, що антимікробна активність походить з анестетичного компонента, а не з консервантів або судинозвужувальних компонентів. Дослідження in
vitro з 25 клінічними ізолятами та референсними штамами ATCC (Американської колекції
типових культур) показали потужні антибактеріальні ефекти EMLA [24]. Згодом, Sedef et al.
[17] показали дозозалежну антибактеріальну
активність EMLA і 5 % лідокаїну. Нещодавно
Liu et al. [20] повідомили, що 2 % лідокаїну виявляє сильну антимікробну активність проти
восьми ізолятів часто зустрічаємих бактеріальних штамів при перипротезувальній інфекції
суглобів.У випадку Candida albicans, Rodrigues
et al. [25] припустили, що місцеві анестетики інгібують утворення грибкової зародкової
трубки внаслідок блокування іонних каналів.
Pina-Vaz et al. [26] також виявили фунгістатичну активність при менших концентраціях
вторинних по відношенню до метаболічних
порушень дріжджів, і фунгіцидну активність
при більш високих концентраціях вторинних
по відношенню до пошкодження цитоплазматичної мембрани. Клінічні дози лідокаїну і
прокаїну продемонстрували інгібуючу дію на
ріст різних видів бактерій і грибів. Спороцидальну активність місцевих анестетиків та їх
консервантів перевіряли Abdelaziz і el-Nakeeb
[26]. Інгібування росту виявилося температурнозалежним для всіх агентів. Більш високі
температури були потрібні для виникнення
спороцидної активності проти Bacillus subtilis
порівняно з Aspergillus niger. Серед консервантів
хлорокрезол / місцеві анестетичні комбінації
також проявляли найвищу спороцидную активність.
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Антимікробний механізм дії місцевих
анестетиків.
Передбачалося, що інгібуюча дія місцевих
анестетиків на бактеріальний ріст є результатом порушення бактеріальної стінки клітини
або цитоплазматичної мембрани, що призводить до витоку клітинних компонентів і подальшого лізису клітин.Проникнення бактеріальних мембран є результатом електростатичного зв’язування анестетичних молекул з
полярними групами, пов’язаними з гідрофобним характером анестетика на поверхні мембрани [16]. Анестетичні молекули пригнічують
мембранну дихальну активність і змінюють
проникність і розчинність мембрани, змушуючи K+ протікати з бактеріальної цитоплазми. Включення анестетиків у високих концентраціях показало протигрибкову активність,
а при низьких концентраціях показало гальмування утворення зародкових труб у різних
видів Candida [27]. І навпаки, існують обмежені
дослідження, які пов’язують механізм дії антимікробної активності місцевих анестетиків.
Антимікробні ефекти місцевих анестетиків на
інфекційний контроль
У цій роботі вперше було повідомлено, що
виділення та культивування патогенних мікроорганізмів у зразках, зібраних з області,
яка може бути забруднена анестетиками, може бути проблематичним для мікробіологічної
лабораторії [15]. Антибактеріальний ефект місцевих анестетиків може призвести до помилково-негативних культур зразків. Численні
дослідження рекомендували використовувати
низьку концентрацію анестетика для зменшення можливості отримання помилково-негативних культур. Для діагностики пневмонії
Anding et al. [50] виявили значну бактерицидну
активність місцевого анестетика оксибупрокаїну проти Streptococcus pneumoniae і Haemophilus
influenzae навіть при найнижчій концентрації 0,01%. При 1% оксибупрокаїн пригнічував
ріст E. coli і P. aeruginosa. Взагалі, інгібування росту місцевими анестетиками, ймовірно,
є причиною низької чутливості, що спостерігається в мікробіологічній культурі. Тому рекомендується, щоб клініцисти використовували низьку концентрацію мінімально інгібіторних місцевих анестетиків для оптимізації
врожаїв культури [19, 21].
Було проведено дослідження накладання
плівкової ранової повязки з місцевим анестетиком на основі нерозчинної карбоксиметилцеллюлозной матриці.
Мета даного дослідження полягала в тому,
щоб сформулювати, підготувати та оцінити
нову плівкову рану, що містить лідокаїн гідрохлорид. Конверсія частково заміщеної во114

локнистої натрієвої карбоксиметилцелюлози
(КМЦ) у кислому вигляді дозволила утворити
нерозчинну матрицю, яка внаслідок цього забезпечила підготовлені плівки з відмінними
властивостями у вологому стані. Концентрація препарату, яка була включена у зовнішній
шар плівки, становила 5 мг/см2. Плівки продемонстрували задовільну однорідність маси та
вмісту лікарського засобу, а також кислотний
поверхневий рН, корисний для нанесення рани. Випробування на вивільнення лікарського
засобу довели, що нерозчинна CMC-матриця
служила надійним носієм без уповільнення
вивільнення лідокаїну гідрохлориду — більше
90 % препарату вивільнялося протягом перших 15 хв, що свідчить про швидку анестезуючу дію. Підготовлені плівки можуть бути
потенційними рановими пов’язками для зручної та ефективної місцевої анестезії до / після
процедури на рані [23].
Проведений огляд дослідження де було розроблено біорозклад лідокаїн- / ванкоміцин- /
цефтазидим нано / мікрочастинок носіїв полі
(D, L-лактид-ко-гліколід) (PLGA), використовуючи процес електророзпилення, і оцінили
поведінку вивільнення носіїв в колінних суглобах. Для приготування частинок попередньо визначені вагові відсотки PLGA, ванкоміцину, цефтазидиму і лідокаїну розчиняли в
розчинниках. Розчини PLGA / антибіотиків
/ лідокаїну потім подавали в шприц для електророзпилення. Після електророзпилення морфологію розпорошених нано / мікрочастинок
роз’яснювали за допомогою скануючої електронної мікроскопії (SEM). Характеристики in vitro
антибіотичних / анальгетичних виділень нано /
мікрочастинок досліджували за допомогою високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ).
Крім того, вивільнення лікарського засобу в
синовіальні тканини і рідини вивчали in vivo
шляхом ін’єкції нано / мікрочастинок, завантажених лікарським засобом, в колінні суглоби
кроликів. Біорозкладані електророзпилювані
нано / мікрочастинки вивільняли високі концентрації ванкоміцину / цефтазидиму (значно
вище мінімальної концентрації інгібування) і
лідокаїну в колінні суглоби протягом більш ніж
2 тижнів і протягом більше 3 днів, відповідно.
Такі результати показують, що електророзпилені біорозкладані нано / мікроносії можуть
бути використані для довгострокової локальної
доставки різних лікарських засобів.
У цьому дослідженні успішно використана
електроспрей-технологія для розробки мультирезистентних нано / мікрочастинок PLGA.
Це перше дослідження in vivo для вивчення
місцевої ін’єкції препарату, що виділяє нано /
мікрочастинки в колінні суглоби, область, на
яку можуть впливати нативний септичний арХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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трит, для досягнення тривалого вивільнення
високих концентрацій антибіотиків. Дійсно,
біологічно розкладаються нано / мікрочастинки, що подають лікарський засіб, вивільняли високі концентрації антибіотиків протягом
2 тижнів in vivo, і швидкість абсорбції лікарського засобу навколишніх тканин була високою, що є вигідним для контролю інфекції в
колінних суглобах. Нано / мікрочастинки також вивільняли лідокаїн на цільових ділянках
протягом більше 3 днів, надаючи полегшення
на ранніх стадіях [25].
Висновки
Локальні анестетики служать засобами
контролю для болю в післяопераційний пері-

од, та зокрема застосовуються з метою обезболення рани в гострий період та для зменшення
стресу при зміні повязок. Але враховуючи їх
антимікробні властивості та теперішній стан
антибіотикорезистентності в Україні та світі в
цілому ці спостереження дозволяють припустити, що хірургічна користь місцевої анестезії
може виходити за межі його знеболювальних
властивостей і може відігравати антимікробну
роль у профілактиці і, у випадку резистентних
до метіциліну та ванкоміцину бактерій, лікування хірургічної ранової інфекції.Що вимагає більш поглибленого вивчення застосування топічних анестетиків,зокрема лідокаїну
для локального лікування ран у післяопераційний період.
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МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ
КАК ПРЕПЕРАТЫ
С АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИМ
И АНТИМИКРОБНЫМ
ДЕЙСТВИЕМ В
ПРОФИЛАКТИКЕ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ
РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ
Ю. Н. Бабина,
Д. В. Дмитриев,
О. А. Назарчук

LOCAL ANESTHETICS
AS DRUGS WITH
ANALGESIC AND
ANTIMICROBIAL ACTION
IN THE PREVENTION
OF SURGICAL WOUND
INFECTION
Yu. M. Babina,
D. V. Dmytriiev,
O. A. Nazarchuk
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Резюме. Хирургические раневые инфекции (ХРИ) являются наиболее частыми осложнениями у пациентов в послеоперационный период. В современной клинике они ухудшают
прогноз болезни, остаются наиболее важной и острой проблемой здравоохранения во всех странах мира в связи с высоким
уровнем распространенности, заболеваемости и летальности,
а также вызванными социально-экономическими убытками.
В обзорной статье представлены современные взгляды на
механизмы действия местных анестетиков, в частности привлечено внимание на их антимикробное и противогрибковое действие.Проанализировано состояние антибиотикорезистентности в настоящее время в различных странах мира.
Приведенные данные профилактики и местного лечения послеоперационных ран антимикробными и антисептическими
препаратами, в том числе местными анестетиками которые
имеют как анальгезирующее, так и противомикробное действие на раневую инфекцию.
Ключевые слова: хирургические раневые инфекции, профилактика, местные анестетики, антибиотики, антисептики,
антибиотикорезистентность.
Summary. Surgical wound infections are the most common complications in patients in the postoperative period. In the modern
clinic, they worsen the prognosis of the disease, remain the most important and acute health problem in all countries of the world due to
the high level of prevalence, morbidity and mortality, as well as social
and economic losses.The review article presents modern views on the
mechanisms of action of local anesthetics, in particular, attention
is drawn to their antimicrobial and antifungal effects. The state of
antibiotic resistance is currently analyzed in various countries of the
world. The data provided for the prevention and local treatment of
postoperative wounds with antimicrobial and antiseptic preparations,
including local anesthetics, which have both analgesic and antimicrobial effects on wound infection.
Key words: surgical wound infections, prevention, local anesthetics,
antibiotics, antiseptics, antibiotic resistance.
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ЧОРНОБИЛЬСЬКА ТРАГЕДІЯ І РАК ЩИТОВИДНОЇ
ЗАЛОЗИ В ДИНАМІЦІ
Резюме. Мета - проаналізувати та узагальнити дані щодо
розповсюдженості раку щитовидної залози в динаміці тридцятирічного спостереження після аварії на ЧАЕС, та спрогнозувати динаміку надлишкової захворюваності на дану патологію. У дослідженні використані наукові публікації, чинні нормативно-правові документи з питань ролі і місця Збройних
Сил в системі реагування на надзвичайні ситуації у світі та
Україні зокрема. Вказані матеріали опрацьовані за допомогою
аналітичного та історичного методів. Усі наслідки Чорнобильської катастрофи майже напевно ніколи не стануть відомими.
Проте, через 31 рік після аварії ясно, що вони багато значніші,
ніж пропонується в офіційних оцінках.
Наш загальний висновок полягає в тому, що урядам варто
повністю визнати й урахувати у своїй енергетичній політиці
безпрецедентний масштаб катастрофи та її довгострокові глобальні медичні наслідки.
Ключові слова: аварія на ЧАЕС, стан здоров’я, рак щитовидної залози.

Вступ
Вважається, що вибух Чорнобиля призвів до
радіоактивного забруднення в Європі більше,
ніж всі ядерні випробування разом узяті, починаючи з 1945 року. Вибух четвертого реактора Чорнобильської АЕС спричинив розвиток
гострої променевої хвороби у 187 осіб і смерть
31 працівника станції.
За останні десять років 30 тис. з 400 тис.
«ліквідаторів» захворіли внаслідок опромінення. Вони працювали із забрудненими матеріалами, будуючи саркофаг, що тепер розпадається. 5 тис. цих працівників залишилися
непрацездатними.
Незалежні експерти, оцінюють кількість
смертей, спричинених чорнобильською катастрофою, в 32 тис. Міжнародна спілка «Чорнобиль» вважає, що це число сягає 40 тис.
У листопаді 1995 р. Всесвітня організація охорони здоров’я підрахувала, що 5 млн. осіб було
опромінено «значними викидами радіоактивних нуклідів». За даними ВООЗ захворюваність раком щитовидної залози на прилеглих
до станції територіях зросла на 400 випадків
у Білорусі, 220 — в Україні і 62 — у Російській
Федерації.
Ця катастрофа не тільки викликала численні жертви, але й суттєво вплинула на якість
життя населення України. Внаслідок аварії
на ЧАЕС радіонуклідами було забруднено території 12 областей України, що спричинило
внутрішнє опромінення мешканців цих областей. Екологічні, медичні й психологічні наслідки аварії, її вплив на соціальну, економічну та політичну сфери, а також систему охорони здоров’я дозволяють вважати, що аварія
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на ЧАЕС була глобальною радіоекологічною
катастрофою. Такого висновку дійшло світове
співтовариство, включаючи МАГАТЕ, ВООЗ,
Науковий комітет з дії атомної радіації ООН,
Міжнародну комісію з радіаційного захисту,
Європейську комісію та інші [1]. В Україні загальна кількість постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС на 31.12.2011 р. становить 2 158 698
осіб [2, 3].
На жаль, медичні наслідки аварії на ЧАЕС
ще далеко не відомі, і в той же час через 30 років після аварії в суспільстві з’явились тенденції до зняття проблеми цих медичних наслідків з порядку денного як в Україні (зменшення державних видатків на медичну допомогу,
наукове супроводження медичних проблем),
так і на міжнародному рівні (форум у Відні
5–7 вересня 2005 р.) [1].
Рак щитовидної залози не відносять до числа частих форм злоякісних пухлин, на нього приходиться менше одного відсотка від
раків різної локалізації. Але в останні десятиліття відзначається збільшення хворих на
цю патологію, особливо в регіонах, що постраждали від Чорнобильської катастрофи.
До аварії в цих регіонах виявлялося близько 20 випадків захворюваності на рак щитовидної залози за рік, а тепер 70-80. Викликає
занепокоєння і те, що в останні десятиліття
поступово це захворювання «молодіє»: якщо раніше його вважали раком старшого віку,
то зараз середній вік захворілих на цю недугу — 45-50 років, а найбільш вразливим контингентом є діти народжені від батьків, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській
АЕС (ЧАЕС).
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За результатами досліджень цього питання вітчизняними фахівцями з’ясовано, що в
динаміці цього захворювання є й позитивні
моменти. Відзначається і те, що в останні роки
ріст захворюваності на рак щитовидної залози
в найбільш радіоактивно забруднених областях не спостерігається. Поряд з цим, у жінок
рак щитовидної залози зустрічається значно
частіше, це пов’язано з особливостями гормонального фону жіночого організму, причому
в старечому віці ризик занедужати у жінок і
чоловіків зрівнюється. Серед дітей на сьогодні випадки захворюваності на рак щитовидної залози вкрай рідкісні. На думку фахівців,
зараз ця захворюваність вже не пов’язана з
Чорнобильською катастрофою, а викликана
скоріше зміною гормонального стану хворих,
що частіше обумовлено супутніми захворюваннями, а також способом життя цих людей.
За підсумками досліджень, вітчизняними
фахівцями запропоновано віднести до групи
ризику - учасників ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС та постраждале населення, яке зазнало удару радіоактивного йоду, що в свою
чергу,вимагає проведення щорічних профілактичних обстежень на предмет ранньої діагностики захворювань щитовидної залози.
Матеріали та методи досліджень
У дослідженні використані наукові публікації, чинні нормативно-правові документи
з питань ролі і місця Збройних Сил в системі
реагування на надзвичайні ситуації у світі та
Україні зокрема. Вказані матеріали опрацьовані за допомогою аналітичного та історичного
методів.
Результати досліджень та їх обговорення
Станом на 31.12.2016 року, за інформацією
ДЗ Центру медичної статистики МОЗ України,
статус потерпілих мали 1 млн.898 тис.617 громадян України утому числі – 170 тис. 624 ліквідатори наслідків чорнобильської аварії. Серед
контингенту потерпілих - 34 тис. 983 дітей, що
народилися від батьків 4 групи первинного
обліку та 476 тис. 199 дітей, що народилися від
батьків 1-3 групи первинного обліку.
На радіоактивно забруднених територіях
проживає 1млн. 176 тис. чоловік, найбільша
кількість – 435 тис. чоловік проживає в Київській, 219 тис. чоловік – Рівненській та 199
тис. чоловік – в Житомирській областях. Евакуйованих із зони відчуження – в Київській
області - 14,8 тис., в Одеській 1,37 тис., Хмельницькій 1,1 тис. та Черкаській – 0,9 тис. чоловік, Чернігівську — 1,3 тис.
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Контингент потерпілих внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС, що перебуває під наглядом закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України в своїй структурі розподіляється на 4 групи первинного обліку наступним
чином: 1 група - 170 тис. 624 (9,06 %), 2 група –
41 тис.108 (2,2%), 3 група 1 млн. 175 тис. 703
(61,92%), 4 група – 476 тис. 199 чоловік(25,08 %).
Для порівняння з 1995 роком, у якому було зареєстрована найбільша кількість потерпілих,
що перебувала під наглядом закладів охорони – 2 млн. 744 тис. 226 осіб, у тому числі:
1 групи первинного обліку — 252 тис. 548
(9,2%), 2 групи — 70 тис. 965 (2,6 %), 3 групи —
2 млн. 060 тис. 956 (75,1 %), 4 групи – 359 тис.
757 осіб (13,1%) [1] (табл. 1).
Загальна чисельність контингенту у порівнянні з 1995 роком зменшилась на 30,8 %, поряд з цим зменшилась кількість контингенту
1 групи на — 32,4 %, другої – на 42,1 %, третьої на 43,0 %, водночас кількість контингенту
4 групи зріс на 32,4 % та появилась група обліку дітей, які народилися від 4 групи обліку.
Означені статистичні дані свідчать про те, що
кількість контингенту, який стоїть на обліку
в закладах охорони здоров’я щорічно зменшується в середньому на 2 %, в своїй більшості
за рахунок 2, 3 та 1 груп первинного обліку
(табл. 2).
Показники поширеності та первинної захворюваності серед постраждалих внаслідок
аварії на ЧАЕС має стійку тенденцію до зменшення.
Із таблиць 3 і 4 ми бачимо, що поширеність
захворювань серед потерпілих від аварії на
ЧАЕС в 2016 році на 10000 відповідного контингенту зменшилась в порівнянні з 2013 роком на 7,3%, а при цьому відносний показник
виріс, це пояснюється тим, що з часом кількість потерпілих від цієї аварії постійно зменшується.
При проведенні аналізу показника вперше
виявленої захворюваності ми констатуємо, що
він і в абсолютних числах і в відносних величинах має тенденцію до зменшення. Це також
пояснюється віддаленістю від аварії в часі. Така ж сама тенденція спостерігається при аналізі показників первинного виходу на інвалідність і смертності. Водночас зберігаються
найбільші показники захворюваності потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС в Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях
така тенденція зберігається і при тривалому
спостереженні. Це пояснюється високою питомою вагою ліквідаторів, серед постраждалих,
що проживають в цих областях.
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Таблиця 1
Динаміка кількісних показників чисельності чорнобильських контингентів 2016 р. в порівнянні з 1995 р.
с о о
27 44226
189 8617
-845 60 9
-3 0 , 8

р
р
Дина ка абс чис
Дина ка %

р па
25 25 48
17 0 624
-819 24
-3 2, 4

р па
7 0 9 65
4110 8
-29 85 7
-42, 1

р па
20 60 9 5 6
117 5 7 0 3
-885 25 3
-43 , 0

р па
3 5 9 7 5 7
47 619 9

Д ти
5 11182

Таблиця 2
Контингент потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС [1].
Групи первинного обліку
с о о
то
числ
р
р
р
р
Д ти
пер

па пер инно о обл к
па пер инно о обл к
па пер инно о обл к
па пер инно о обл к
о наро илися
инно о обл к

1987

1990

2005

2008

2645 87

3 47 25 2

27 44226 260 83 5 4 23 4220 7

227 47 87

223 83 3 4 219 5 7 45

83 3 27
60 9 9 0
11880 9
1461

129 69 7
5 65 12
149 3 29
117 14

25 25 48 240 80 0
7 0 9 65
5 63 7 7
20 60 9 5 6 180 880 0
3 5 9 7 5 7
5 0 23 7 7

227 45 2
483 86
149 9 660
5 667 0 9

219 85 6
47 85 1
143 0 5 9 0
5 7 0 9 3 0

2180 40
47 45 4
140 7 220
5 5 69 25

-

-

-

5 5 60

869 5

р пи

1995

-

2000

-

2009

2010

2011

2016

215 869 8 189 8617

213 7 46 20 9 9 5 4
46684
46124
13 617 0 4 13 3 5 0 5 7
5 61412
5 5 1627
1219 9

17 0 624
4110 8
117 5 7 0 3
47 619 9

15 9 3 6

5 11182

Таблиця 3
Зареєстровано захворювань, інвалідів та померлих дорослих віком 18 років і старші, потерпілих внаслідок аварії на
ЧАЕС на 10 000 відповідного контингенту у 2013 році. Усі хвороби
Адміністративні
території
кра на
Кри
нни ка
олинс ка
Дн пропетро с ка
Доне ка
ито ирс ка
акарпатс ка
апор ка
ано ранк с ка
Ки с ка
К ро о ра с ка
анс ка
с ка
Микола с ка
О ес ка
олта с ка
ненс ка
С с ка
ерноп л с ка
арк с ка
ерсонс ка
ел ни ка
еркас ка
ерн е ка
ерн с ка
Ки
Се астопол

Поширеність захворювань
абс. числа
4 17 3 0 5 0
20 0 5 1
218 0 0 8
20 1 226
87 0 84
10 8 117
43 8 15 4
14 9 5 2
19 47 2
27 27 9
1 3 23 867
3 3 112
5 1 15 0
26 3 66
19 0 88
19 45 7
63 19 4
5 23 826
46 5 68
84 13 5
114 9 0 9
13 43 7
20 7 0 4
29 4 215
3 7 0 67
19 8 183
166 419
3 0 10

показник
25 9 25 , 81
46 7 3 8, 9 3
3 0 20 0 , 87
21 163 , 19
5 7 886, 20
7 0 288, 0 0
17 3 5 1, 88
5 5 9 16, 23
3 3 688, 5 8
3 7 7 3 5 ,5 1
24 3 9 5 , 3 9
41 415 , 88
49 49 2, 0 2
45 83 0 , 0 0
3 9 43 8, 0 2
43 266, 62
3 9 617 , 5 8
19 7 7 2, 69
40 5 3 6, 21
23 9 89 , 9 1
7 8 3 88, 0 2
3 5 3 88, 46
3 2 9 3 6, 68
3 4 9 84, 7 8
22 9 3 0 , 41
29 7 27 , 3 0
3 8 116, 17
5 2 3 47 , 83

Захворюваність
абс. числа
9 22 5 40
1 5 66
5 7 483
5 6 3 89
3 824
5 15 7
10 7 664
1 10 1
13 7 9
6 20 9
3 5 0 3 10
2 625
3 285
3 0 5 3
2 23 3
13 5 1
4 10 5
15 2 3 13
2 821
23 19 8
7 0 5 1
1 0 60
23 7 1
64 114
4 5 20
3 7 9 19
19 20 5
23 4

Що стосується первинної захворюваності то
найбільш високий рівень ми спостерігаємо в
постраждалих від аварії областях: Вінницька 8,0; Київська 6,2; Черкаська 6,4; Рівненська 5,7. При аналізі захворюваності на протязі
трьохрічного спостереження ми бачимо, що
тенденція максимальної розповсюдженості по
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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показник
5 7 3 1, 44
3 65 0 , 3 5
7 9 63 , 18
5 9 3 0 ,5 0
2 5 41, 88
3 3 5 2, 62
4 263 , 7 4
4 117 , 43
2 3 85 , 81
8 5 89 , 0 2
6 45 5 , 29
3 283 , 3 0
3 17 8, 5 2
5 3 0 6, 80
4 613 , 64
3 0 0 4, 23
25 7 3 ,5 1
5 7 49 , 3 1
2 45 5 , 61
6 614, 5 8
4 810 , 0 1
2 7 9 1, 68
3 7 7 1, 87
7 623 , 7 2
2 7 9 6, 16
5 687 , 82
4 3 9 8, 66
4 0 69 , 5 7

Первинна Інвалідність
абс. числа
3 7 0 6
11
10 3
182
9 1
85
40 1
12
11
2
1 3 47
3 1
5 0
45
13
16
9 9
419
87
67
121
6
40
262
5
141
5 8
1

показник
23 , 0 2
25 , 64
14, 27
19 , 14
60 , 49
5 5 , 26
15 , 88
44, 88
19 , 0 3
2, 7 7
24, 82
3 8, 7 7
48, 3 8
7 8, 22
26, 86
3 5 ,5 8
62, 0 7
15 , 82
7 5 ,7 3
19 , 10
82, 5 4
15 , 80
63 , 63
3 1, 15
3 ,0 9
21, 15
13 , 28
17 , 3 9

Смертність
абс. числа
3 2 413
7 6
15 7 6
1 860
3 63
3 29
5 67 5
61
86
142
10 9 9 8
180
20 4
9 5
7 0
7 4
260
4 445
242
5 14
3 0 8
5 1
143
2 20 6
3 0 2
1 7 18
427
8

показник
20 1, 3 7
17 7 , 16
218, 3 2
19 5 , 62
241, 29
213 , 89
224, 7 4
228, 12
148, 7 9
19 6, 43
20 2, 66
225 , 14
19 7 , 3 9
165 , 13
144, 63
164, 5 5
163 , 0 0
167 , 7 8
210 , 65
146, 5 6
210 , 11
13 4, 3 2
227 , 49
262, 3 1
186, 82
25 7 , 7 0
9 7 , 80
13 9 , 13

територіях, в основному, зберігається, за винятком Івано-Франківської області. В останній спостерігаємо різке зниження первинної
захворюваності.
Первинний вихід на інвалідність найвищий спостерігався в Дніпропетровській 45,26,
Харківській 82,24, Донецькій областях 55,26,
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Таблиця 4
Зареєстровано захворювань, інвалідів та померлих дорослих віком 18 років і старші, потерпілих внаслідок аварії на
ЧАЕС на 10 000 відповідного контингенту у 2016 році (Усі хвороби)
Адміністративні
території
кра на
Кри
нни

ка

олинс ка

Поширеність захворювань
абс. числа
3 87 0 27 3

показник
26 244, 0 1

Захворюваність
абс. числа
80 9 15 1

показник
5 486, 7 9

Первинна Інвалідність
абс. числа
23 48

показник
15 , 9 2

Смертність
абс. числа
3 0 447

показник
20 6, 46

-

-

-

-

-

-

-

-

218127

3 2 0 68, 5 4

5 4483

80 0 9 ,9 7

16

2, 3 5

1441

211, 85
19 6, 22

19 63 12

22 189 , 42

5 29 14

5 9 80 , 9 4

164

18, 5 4

17 3 6

Дн пропетро с ка

83 669

60 10 7 , 0 4

3 429

2 463 , 3 6

63

45 , 26

3 17

227 , 7 3

Доне

4115 9

63 3 5 0 , 7 8

19 63

3 0 21, 3 9

4

6, 16

160

246, 27

ка

ито ирс ка

4240 3 0

18 15 5 , 62

9 5 120

4 0 7 2, 7 4

25 4

10 , 88

5 19 0

222, 22

акарпатс ка

15 3 29

60 23 1, 83

7 7 5

3 0 45 , 19

5

19 , 65

7 2

282, 9 1

апор

189 0 8

3 5 0 47 , 27

9 18

1 7 0 1, 5 8

5

9 , 27

117

216, 87

1465 1

49 263 , 62

13 46

4 5 25 , 89

4

13 , 45

82

27 5 , 7 2

127 3 9 9 3

24 83 0 , 5 4

3 19 9 43

6 23 5 , 7 9

7 69

14, 9 9

10 5 29

20 5 , 21

3 3 27 5

44 0 61, 18

23 3 1

3 0 86, 60

17

22, 5 1

19 7

260 , 86

17 166

5 2 223 , 9 1

7 9 2

2 40 9 , 49

5

15 , 21

10 1

3 0 7 , 27

27 7 3 7

48 815 , 5 6

249 7

4 3 9 4, 5 8

24

42, 24

9 4

165 , 43
213 , 3 3

ано

ка
ранк с ка

Ки с ка
К ро о ра с ка
анс ка
с ка
Микола с ка

19 143

42 10 0 , 29

2242

49 3 0 ,7 2

15

3 2, 9 9

9 7

О ес ка
олта с ка
ненс ка
С с ка
ерноп л с ка
арк с ка
ерсонс ка
ел ни ка
еркас ка
ерн е ка
ерн с ка
Ки
Се астопол

189 61

43 0 0 5 , 22

1188

2 69 4, 49

1

2, 27

9 6

217 , 7 4

65 287
5 23 7 64
4243 4
7 3 9 0 9
117 3 42
15 5 82
20 5 10
23 83 3 2
3 0 45 9
183 248
15 69 46
-

43 0 3 1, 24
21 489 , 16
3 8 7 10 , 0 9
22 0 9 7 , 3 5
85 87 0 , 47
41 5 85 , 27
3 5 210 , 3 0
3 3 5 23 , 5 0
19 5 9 4, 0 8
3 0 0 9 0 ,9 7
3 8 5 5 1, 25
-

427 8
13 9 0 9 6
23 43
15 9 9 5
663 2
113 5
2148
45 0 88
2441
3 140 2
1865 2
-

2 819 , 67
5 7 0 6, 88
2 13 7 , 3 8
4 7 82, 19
4 85 3 , 27
3 0 29 , 0 9
3 687 , 5 5
6 3 42, 0 3
1 5 7 0 , 28
5 15 6, 49
4 5 81, 5 6
-

42
43 8
5 8
20
65
9
3 0
19 3
0
9 5
5 2
-

27 , 68
17 , 9 7
5 2, 9 1
5 ,9 8
47 , 5 7
24, 0 2
5 1, 5 0
27 , 15
0 ,0 0
15 , 60
12, 7 7
-

27 4
43 0 5
243
5 47
3 3 8
5 0
15 6
19 86
25 6
15 14
5 49
-

180 , 60
17 6, 63
221, 67
163 , 5 4
247 , 3 5
13 3 , 44
267 , 81
27 9 , 3 5
164, 68
248, 61
13 4, 85
-

(2013). Така ж тенденція зберігається в динаміці трьохрічного спостереження: Дніпропетровська 45,26, Харківська 47,57(2016 рік).
Динаміку в останніх областях порівнювати не
коректно, враховуючи останні події військовополітичного характеру в нашій державі.
Що стосується смертності серед постраждалих від Чорнобильської аварії, то в динаміці
3-х річного спостереження ми бачимо незначне її зростання (2013 рік — 201,37; 2016 рік –
206,46). Це обумовлено як розвитком хронічних захворювань пов’язаних з аварією так
і з загальним постарінням даного контингенту
населення.
Аналізуючи структуру захворюваності постраждалих від аварії на ЧАЕС за класами
хвороб, ми бачимо, що домінують захворювання серцево-судинної системи. Така тенденція
зберігається на протязі всього періоду спостереження. Загальна захворюваність даною
патологією в 2011 році складала 8441 на 10000
відповідного контингенту, первинна – 602,10;
в 2016 році загальна – 9450,34, а первинна відповідно – 591,34 на 10000 населення.
Злоякісні новоутворення в структурі захворювань постраждалих від Чорнобильської ка120

тастрофи не посідають рейтингового місця,
але при спостереженні в динаміці ми бачимо
стабільний ріст даної патології, як вперше виявленої так і поширеності злоякісних новоутворень. Поширеність злоякісних новоутворень серед даного контингенту виглядає в наступний спосіб: 2011 рік поширеність – 225,05;
захворюваність – 42,74; смертність – 26,31;
2016 рік поширеність – 549,02; захворюваність – 44,71; смертність – 29,19. Як бачимо,
з наведених даних, спостерігається ріст захворюваності і смертність від злоякісних новоутворень на протязі всього періоду спостереження.
На фоні загального росту захворюваності
і смертності від злоякісних захворювань, спостерігається зростання показників захворюваності і смертності від злоякісних новоутворень
щитовидної залози (2011 рік : поширеність –
17,96; захворюваність –0,98 на 10000 населення; смертність – 0,3 на 10000 населення; 2016
рік: . поширеність – 23,96 на 10000 населення;
захворюваність – 1,07 на 10000 населення;
смертність –0,12 на 10000 населення).
За територіальним принципом захворюваність на рак щитовидної залози (далі ЩЗ)
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розподілилась в наступний спосіб: найвища
захворюваність спостерігається в Дніпропетровській області – 2,6 на 10000 населення;
Вінницька область – 1,62; Сумська – 1,82;
Хмельницька – 1,72; Черкаська – 1,55; Київська – 1,42. А в таких областях як Одеська,
Чернівецька, Полтавська, Івано-Франківська,
Донецька, Запорізька захворюваність на рак
ЩЗ не реєструвалась зовсім. Для порівняння,
захворюваність на дану патологію в 2011 році
за територіальним принципом виглядала наступним чином у: Дніпропетровській – 2,53,
Херсонській – 2,53, АР Крим – 2,25, Сумській
– 1,67, Хмельницькій 1,53, Вінницькій – 1,44,
Київській – 1,33, Івано-Франківській –1,32
та Черкаській – 1,32 на 10000 населення відповідно, що перевищує показники цієї захворюваності серед населення України. Відсутня означена захворюваність в: Донецькій,
Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській,
Луганській, Львівській, Миколаївській та
Одеській областях.
З наведених даних видно, що спостерігається ріст захворюваності на рак ЩЗ та первинний вихід на інвалідність серед досліджуваних контингентів, і, при цьому відмічається суттєве зниження смертності 0,30
в 2011році проти 0,12 в 2016 році на 10000
населення. Таку картину можна пояснити
тим, що з кожним роком рівень діагностики
та лікування даної патології покращується і
це суттєво впливає на показники здоров’я та
смертності. Що стосується розподілу за територіальним принципом, то він суттєво
не змінився.
Рак ЩЗ викликається дією радіоактивного
йоду - J131, а за оцінками фахівців, більше половини J131, викинутого в результаті аварії,
осіло за межами колишнього Радянського Союзу. Про можливе зростання захворюваності
на рак ЩЗ повідомлялося в Чехії й Великобританії, однак для оцінки захворюваності на
цей рак в Західній Європі необхідні додаткові
дослідження.
За даними досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, залежно від моделі ризику, що
використовується, оцінки надлишкової кількості випадків раку ЩЗ перебувають у діапазоні від 18000 до 66000 в одній тільки Білорусі. Звичайно, випадки захворюваності на рак
ЩЗ очікуються і в Україні, і в Росії. Нижня
оцінка припускає постійний відносний ризик
протягом 40 років після опромінення; верхня
оцінка припускає постійний відносний ризик
протягом усього життя. Свідчення, нещодавно
отримані від тих, хто залишився живим після
вибухів атомних бомб у Японії, показують, що
другий з вищезгаданих прогнозів ризику може
бути більш реалістичним.
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Фахівці пояснюють зростання кількості захворювань раком ЩЗ у дітей проникненням
J131 через верхні дихальні шляхи у період після
катастрофи. У 13 тис. дітей опромінення ЩЗ
склало приблизно 200 рентген. Це вдвічі більше, ніж звичайно працівник ядерної індустрії
отримує щорічно. За даними прогнозів вітчизняних і зарубіжних фахівців, передбачається
подальше збільшення захворюваності раком
ЩЗ серед осіб, що були дітьми під час вибуху.
Очевидно, що вся повнота відповідальності за
це покладається на радянських можновладців,
які не організували вчасне проведення попереджувальних заходів щодо інформування населення про небезпеку при покиданні приміщень, що стало передумовою зростання після
1986 р. онкологічної захворюваності українських дітей.
Рак ЩЗ є найбільш поширеною післячорнобильською хворобою як серед дітей, так і серед
дорослих. Поряд з цим, кількість випадків
цього захворювання не має стійкої тенденції
до зменшення. Так званий «Чорнобильський
СНІД» синдром, супроводжується стражданнями від ракових захворювань, вражаючи імунну систему, при цьому, збільшуючи
схильність до інших розладів в органах і системах організму, включаючи важкі захворювання серця та легенів.
Згідно з персоніфікованою базою даних Національного канцер реєстру в перші 30 років
після аварії рівень ураження чоловічого населення України злоякісними новоутвореннями
зріс на 14,6%, жіночого – на 29,2%. В 1,5-2 рази
перевищувала середньо український рівень захворюваності чоловічого населення радіаційно
забруднених територій на рак нирки, сечового
міхура, ободової та прямої кишки. У жіночого
населення радіаційно забруднених територій
в 2,5-3 рази перевищено середньо український
рівень захворюваності на рак нирки, щитовидної та молочної залози. В більш молодому
віці стали виникати злоякісні новоутворення
шийки матки, передміхурової та ЩЗ, лімфатичної та кровотворної тканин [3].
Значне збільшення після 2001 року захворюваності на рак ЩЗ відбулось у людей, які були
дітьми і підлітками під час аварії і проживали
в найбільш радіоактивно забруднених районах
постраждалих країн. Радіоактивний йод забруднив пасовиська, де паслася велика рогата
худоба, концентрувався в молоці і попав в організм людей. Становище погіршив загальний
дефіцит йоду в місцевому раціоні харчування,
що призвело до ще більшого накопичення радіоактивного йоду в ЩЗ. На щастя, лікування раку ЩЗ достатньо ефективне і загальний
прогноз для молодих пацієнтів вважається
сприятливим. Якщо це не вкрай задавнені ви121
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падки, одужання наступає у 98% випадків,
проте все життя такі люди мають приймати ліки щоб компенсувати втрату функції ЩЗ. Очікується, що підвищена захворюваність на рак
ЩЗ в результаті аварії на ЧАЕС продовжиться
ще багато років, але кількісну довгострокову
оцінку дати важко.
За даними вітчизняних дослідників проблеми раку ЩЗ, після аварії на ЧАЕС з 1990 року в Україні встановлено значне збільшення цієї
захворюваності серед дітей та підлітків. За статистичними даними, тільки з 1986 по 2001 рік
прооперовано 2371 особу віком від 0 до 18 років
на момент аварії. Серед них 1639 хворих були
в дитячому віці (0—14 років) та 697 хворих- у
підлітковому (15—18 років). У той же час, починаючи з 1987 року, коли дія J131 була відсутня, серед дітей, що народилися після аварії,
зареєстровано лише 35 випадків цього захворювання. Оскільки пік цієї захворюваності ще
попереду, а після дія «чорнобильського» J131
ще триватиме, виникає нагальна необхідність
проведення своєчасної діагностики та лікування раку ЩЗ шляхом довгострокових скринінгових обстежень осіб, які на момент Чорнобильської катастрофи перебували у дитячому
або підлітковому віці та проживали на забруднених радіойодом територіях, що дозволить
зберегти повноцінне життя тисячам людей, які
постраждали у результаті аварії на ЧАЕС [4].
Досвід вивчення впливу Чорнобильської
катастрофи на здоров’я людини переконливо
свідчить про те, що сьогодні він реалізувався,
перш за все, в значному підвищенні захворюваності на рак ЩЗ серед осіб, які під час Чорнобильської трагедії були дітьми та підлітками
та нинішнім означеним категоріям населення
України. Це зумовлено тим, що у перші дні
після аварії на ЧАЕС в атмосферу було викинуто величезну кількість радіоактивного йоду.
Основну масу (біля 80%) складав J131, іншу
частину-короткоживучі радіонукліди J132-135.
Небезпека надходження радіонуклідів йоду в
ЩЗ людини та тварин існувала протягом 2,5
місяців після аварії, тобто часу, що дорівнював
десяти періодам напіврозпаду J131.
Шляхи надходження радіонуклідів йоду в
організм людини після аварії на ЧАЕС були
різними. Якщо для населення м. Прип’яті та
евакуйованих у перші дні після аварії з 30-кілометрової зони це був перш за все інгаляційний шлях, то для жителів віддалених територій України основним шляхом надходження
J131 в організм був аліментарний.
Багато місцевих жителів в перші тижні після
аварії на ЧАЕС споживали продукти, забруднені радіоактивним J131. Йод накопичувався в
ЩЗ, і це призвело до великих доз опромінення
на цей орган, окрім дози на все тіло, отрима122

ної за рахунок зовнішнього випромінювання
і випромінювання інших радіонуклідів, що
потрапили в середину організму. Для жителів
Прип’яті ці дози були менші завдяки вживанню препаратів, в складі яких є йод, в інших
районах така профілактика не проводилася.
Слід зазначити, що для населення сіл 30 кілометрової зони, які були евакуйовані пізніше,
рівень внутрішнього опромінення був до 4 разів вищий від зовнішнього [5, 6].
Згідно з моделюванням за даними щодо зовнішнього опромінення населення 30 кілометрової зони можна зробити висновок [7, 8, 9]:
Середня ефективна доза населення міста
Прип’ять до евакуації становить 10,1 мЗв, Дози
4% обстежених, дані яких використовувалися
в моделюванні перевищили рівень у 25 мЗв і
лише 18 осіб отримали дози більше 50 мЗв.
Середня ефективна доза населення 30 кілометрової зони становить 15.9 мЗв, 9% отримали дозу більше 50 мЗв, 0,85% отримали дози
більше 100 мЗв і лише для однієї особи доза
була вища за 200 мЗв.
Як відомо, радіоактивний йод особливо небезпечний, так як він вибірково поглинається в організмі клітинами ЩЗ. У зв’язку з цим
серед можливих віддалених наслідків впливу
радіойоду на ЩЗ прогнозувалась поява додаткових випадків таких її захворювань, як: гіпотиреози, аутоімунні тиреоїдити, доброякісні
та злоякісні новоутворення залози.
Дозиметрія ЩЗ у населення регіонів України, які найбільше постраждали в наслідок аварії — Київської, Чернігівської, Житомирської
областей — проводилась з перших днів після
неї і закінчилась на кінець травня 1986 року. За даними Наукового центру радіаційної
медицини НАМН України в цих регіонах проведений вимір індивідуальних доз опромінення ЩЗ понад 70 000 дітей та підлітків. Як і
прогнозувалося, найвразливішими виявилися
діти та підлітки, які були критичною групою
населення при опроміненні ізотопами йоду.
Підсумовані результати спостережень фахівців за цей період, дають підставу зробити висновок про те, що на даний момент гіпотиреози та аутоімунні тиреоїдити ще себе
не проявили, їх частота не виходить за рамки відповідних показників у загальній популяції населення. На превеликий жаль, це не
відноситься до злоякісних новоутворень ЩЗ.
В Інституті ендокринології та обміну речовин
НАМН України створений реєстр, куди заносяться усі випадки раку ЩЗ у хворих, які на
момент аварії мали вік 0—18 років [5, 6].
Аналогічна динаміка зростання захворюваності на рак ЩЗ встановлена у підлітків
України (15-18 років на момент аварії). Проте темп цього зростання дещо нижчий ніж
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у дітей. Отримані дані переконливо свідчать
про необхідність довгострокового проведення
скринінгових обстежень осіб, які на момент
Чорнобильської катастрофи були в дитячому
або підлітковому віці та проживали на забруднених радіоактивним йодом територіях.
Слід також зазначити, що ця вікова група
ризику щодо захворюваності на рак ЩЗ на сьогодні досягла віку 42-45 років, тобто вийшла за
рамки організованих контингентів населення,
які підлягали проходженню щорічних профілактичних медичних оглядів. Отже, вірогідність своєчасної діагностики захворювань ЩЗ
дуже мала.
На сьогодні остаточно доведено значне зростання захворюваності на рак ЩЗ після Чорнобильської катастрофи серед осіб групи підвищеного ризику (0–18 років на час аварії), що
визнане як головний медичний наслідок аварії
на ЧАЕС провідними науковими установами
світу.
Після аварії на ЧАЕС минуло вже 31 рок, і
на сьогодні діти і підлітки, які зазнали найбільш значного впливу радіоактивного йоду,
перейшли до категорії дорослих, тому зараз
слід приділяти особливу увагу інформації щодо раку ЩЗ саме серед дорослих пацієнтів.
У Державному реєстрі осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, зберігається інформація на 1 529 363 особи, які на
момент аварії були дітьми [7,8].
Аналіз даних клініко-морфологічного реєстру Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України
встановив, що за період 1986–2010 рр. в Україні
з причини раку ЩЗ прооперовано 6021 людину, яким на момент аварії було від 0 до 18 років,
з морфологічно підтвердженим діагнозом «рак
щитовидної залози», серед яких 4461 (74,0 %)
перебували у дитячому віці (0–14 років на час
аварії) і 1560 (26,0 %) - у підлітковому (15–18
років на час аварії)[5,6, 8,9,10].
Захворюваність на 100 тисяч дітей 0-14 років
на час аварії в цілому по Україні в 2006–2009
роках становила 3,62, а у підлітків- 4,27, що перевищувало показники попередніх 2002–2005
років (2,41 і 3,50) відповідно у 1,5 і 1,2 раза, у
2016 році в дітей 0-17 років включно, цей показник складав – 2,0.
Підтверджує зв’язок зростання захворюваності на рак ЩЗ з Чорнобильською катастрофою ще й географічний розподіл випадків даної патології у дітей України. Більш як 60 %
осіб, які захворіли на рак у дитячому віці, проживали на час аварії у найбільш забруднених
північних регіонах країни, серед яких перші
місця посідають Житомирська, Київська та
Чернігівська області. Первинна захворюваність на рак ЩЗ в цих областях після аварії у
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10 разів перевищує цей показник на решті території України. На користь зв’язку між аварією на ЧАЕС та зростанням захворюваності на
рак ЩЗ свідчить також і наявність залежності
рівня даної патології від дози опромінення залози: у більшості хворих, прооперованих через дане захворювання, доза була більшою за
100 сГр [5, 6, 9, 10].
Наведені дані переконливо свідчать про необхідність проведення довгострокового скринінгового обстеження людей, які на момент
аварії були у дитячому та підлітковому віці та
проживали на територіях, забруднених радіоактивним йодом. Тим більше, що, за науковим
прогнозом, післядія «чорнобильського» йоду
триватиме ще приблизно 10–15 років.
Міністерство охорони здоров’я України,
бувше Міністерство України з надзвичайних
ситуацій та Національна академія медичних
наук України розробили та затвердили спільний наказ від 29.01.2010 р. № 62/45/5 «Про
вдосконалення ендокринологічної допомоги
потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи», яким передбачені обов’язкові огляди
людей, які на момент Чорнобильської катастрофи були у дитячому та підлітковому віці
(1968–1986 рр. народження), та людей, які зазнали опосередкованого опромінення щитоподібної залози під час внутрішньоутробного
розвитку. Наказом визначений головний науково-методичний, консультативний та лікувальний заклад країни, в якому проходить
координація наукових пошуків, пов’язаних з
проблемами патології ендокринної системи у
людей 1968–1986 рр. народження-Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України [11, 12].
Останнім часом велике поширення одержало ультразвукове дослідження (далі УЗД) ЩЗ.
Поряд з цим, з його допомогою важко відрізнити рак від інших вузлових утворень, але в силу
його безпечності й великої пропускної здатності УЗД широко застосовується при профілактичних оглядах груп підвищеного ризику. Таке
дослідження дозволяє виявити вузлові утворення, що не відчуваються при пальпації, та
виконати прицільну пункційну біопсію вузла.
Пункційна біопсія - найбільш точний спосіб диференціальної діагностики злоякісних
вузлів ЩЗ. Пункція пухлини або метастатичного вузла на шиї дає уяву лікарю-онкологу
про гістологічну форму та структуру пухлини,
а також ступеня її поширеності. При вузловому зобі для своєчасної діагностики злоякісних новоутворень ЩЗ необхідно проводити
пункцію вузлів, тим більше, що досить часто
цей рак практично не проявляється клінічно.
І найчастіше тільки після дослідження вмісту
вузла можна виявити злоякісну пухлину, вод123

ЗАПИСКИ ПРАКТИЧНОГО ЛІКАРЯ

ночас можливе переродження будь-яких вузлів, а також утворення злоякісної пухлини без
вузлового зоба.
Усі наслідки Чорнобильської катастрофи
майже напевно ніколи не стануть відомими.
Проте, через 30 рік після аварії ясно, що вони
багато значніші, ніж пропонується в офіційних оцінках, що нинішньому та майбутнім
урядам варто повністю визнати й урахувати в
державній політиці безпрецедентний масштаб
катастрофи та її довгострокові глобальні медико-соціальні наслідки.
Висновки
Узагальнюючи вищенаведені дані, необхідно констатувати, що в Україні після аварії
на ЧАЕС відмічено значне зростання частоти
раку ЩЗ у дітей і підлітків, особливо це спостерігається в регіонах, які найбільш постраждали, а урядам країн, що потрапили під вплив
Чорнобильської катастрофи варто повністю
визнати й урахувати у своїй енергетичній політиці безпрецедентний масштаб катастрофи
та її довгострокові глобальні медичні наслідки

Прогнози надлишкової захворюваності на
рак ЩЗ перебувають у діапазоні від 18000 до
66000 випадків, залежно від моделі прогнозу
ризику.
У майбутньому вкрай необхідним є проведення широкомасштабних довготривалих епідеміологічних досліджень захворювань ЩЗ у
пацієнтів, які в дитячому віці мали контакт з
іонізуючим випромінюванням.
Своєчасне лікування захворювань щитовидної залози та своєчасне й систематичне
проходження профілактичних оглядів, особливо груп ризику, може суттєво поліпшити
показники стану означеної онкологічної захворюваності.
Ученими доведено, що йодний дефіцит не
призводить до збільшення абсолютної захворюваності на рак ЩЗ, проте вже відомо, що в
регіонах із нормальним йодним споживанням
рідше зустрічаються більш агресивні його форми. Важливим фактором профілактики раку
ЩЗ є не допущення дефіциту йоду та вживання йодованої солі, морської капусти та інших
морепродуктів.
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ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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CHERNOBYL ACCIDENT
AND THYROID CANCER
IN THE DYNAMICS
V. V. Voronenko,
V. M. Yakymets,
V. P. Pechyborsh

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

Резюме. Цель — проанализировать и обобщить данные по
распространенности рака щитовидной железы в динамике
тридцатилетнего наблюдения после аварии на ЧАЭС, и спрогнозировать динамику избыточной заболеваемости данной патологией. В исследовании использованы научные публикации,
действующие нормативно-правовые документы по вопросам
роли и места Вооруженных Сил в системе реагирования на
чрезвычайные ситуации в мире и Украине в частности. Указанные материалы проработаны с помощью аналитического
и исторического методов. Все последствия Чернобыльской
катастрофы почти наверняка никогда не станут известными.
Однако, спустя 31 год после аварии ясно, что они много значительнее, чем предлагается в официальных оценках.
Наш общий вывод заключается в том, что правительствам
следует полностью признать и учесть в своей энергетической
политике беспрецедентный масштаб катастрофы и ее долгосрочные глобальные медицинские последствия.
Ключевые слова: авария на ЧАЭС, состояние здоровья, рак
щитовидной железы.

Smmary. The goal is to analyze and summarize the data on the
prevalence of thyroid cancer in the dynamics of the thirty-year observation after the Chernobyl accident, and to predict the dynamics
of the excess morbidity of this pathology. The research uses scientific
publications, current regulatory documents on the role and place of
the Armed Forces in the system of emergency response in the world
and Ukraine in particular. These materials are developed with the
help of analytical and historical methods. All the consequences of the
Chernobyl disaster will almost certainly never become known. However, 31 years after the accident, it is clear that they are much more
significant than proposed in official estimates.
Our common conclusion is that governments should fully recognize and take into account in their energy policies the unprecedented
scale of the disaster and its long-term global medical consequences.
Key words: Chernobyl accident, state of health, thyroid cancer.
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ПРОФИЛАКТИКА СПАЙКООБРАЗОВАНИЯ
У ОПЕРИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ НА ОРГАНАХ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Резюме. Нами проведено изучение эффективности методов
профилактики спайкообразования у ранее оперированных
больных на органах брюшной полости. В исследуемую группу включено 52 больных после операции Гартмана, из них 30
больным восстановительный этап выполнялся путем использования разработанной нами методики наложения толстокишечного анастомоза. Оценка эффективности проводилась на
основе лабораторных данных. В основной группе больных на
фоне использования разработанного метода восстановлении
целостности толстой кишки концентрация оксипролина в
суточной моче также была повышенной и соответствовала
(15,3±1,22) мг/сутки. В раннем послеоперационном периоде
содержание основных субпопуляций Т-лимфоцитов значительно не отличалось от референтных величин – отмечено незначительное повышение экспрессии маркера CD3+, а также
несколько сниженную экспрессию кластера дифференцировки CD54+ — молекулы адгезии. С целью достижения повышения механической прочности, биологической герметичности анастомоза и изоляции зоны анастомоза от париетальной
листка брюшины, что обеспечивает снижение риска развития
спайкообразования в брюшной полости, возможно использование разработанной методики восстановления целостности
кишечника.
Ключевые слова: спаечная болезнь, реконструктивные операции, толстокишечный анастомоз.

Введение
Спаечная болезнь брюшины остается одной
из сложных и до конца не решенных проблем
абдоминальной хирургии. Значимость ее возрастает в связи с постоянным ростом числа и
объема операций на органах брюшной полости.
По данным литературы, в 55-70 % пациентов, после абдоминального хирургического вмешательства развивается спаечный процесс в брюшной полости, способен привести
к такому грозному осложнению, как острая
спаечная кишечная непроходимость [1, 3, 5].
Послеоперационная летальность при неблагоприятном течении острой спаечной кишечной
непроходимости достигает 16-25 % [2, 4].
Профилактика спаечного процесса является важной задачей практической хирургии. Вследствие развития новых технологий,
в последние годы активно разрабатываются
и внедряются в клиническую практику различные барьерные противоспаечные средства.
Использования с профилактической целью
подобных методов является этиопатогенетически обоснованным. С одной стороны, эти
препараты разделяют раневые поверхности на
время, необходимое для регенерации травмированной брюшины, предотвращает их консолидации, склеиванием фибрина и спайко126

образования, с другой стороны, травмирован
брюшина покрывается защитным слоем, что
способствует ее регенерации.
Цель исследования
Изучение эффективности методов профилактики спайкообразования у раннее оперированных больных на органах брюшной полости.
Материалы и методы иследований
Известно, что одним из патогенетических
факторов формирования спаечной болезни является нарушение метаболизма соединительной ткани. Среди факторов, которые
оказывают влияние на процессы образования
спаек, существенное значение имеют индивидуальные генетические особенности обмена
коллагена и предшественников его синтеза —
оксипролина, а также других соединительнотканных метаболитов — гликозамингликанов,
хондроитинсальфатов и др. От метаболических процессов, течение которых осуществляется в соединительной ткани, будут зависеть
процессы адгиогенеза, а степень выраженности биохимических изменений будет коррелировать со степенью тяжести патологического
процесса. В связи с этим, в данной категории лиц в раннем послеоперационном периоде
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изучали наличие и изменения концентрации
важных структурных компонентов межклеточного вещества и соединительнотканных
метаболитов. Для оценки прогноза развития
спаечного процесса, были изучены результаты восстановительных операций на толстой
кишке. В исследуемую группу включено: 52
больных после операции Гартмана, из них
восстановительный этап выполнялся путем
использования разработанной нами методики наложения толстокишечного анастомоза.
30 больных с использованием разработанной
нами методики наложения толстокишечного
анастомоза и 22 больных с использованием
стандартных методик восстановления целостности кишки. Материалом для исследования
служила гепаринизированная кровь и сыворотка, а также суточная моча пациентов. Особенности системного метаболизма матрикса
соединительной ткани определяли по концентрации ГАГ в сыворотке крови по карбазольной реакции J.Dische (1956), а также по уровню
уроновых кислот и гексоз в суточной моче по
методу Д.В.Косягина (1988). Для фракционирования ГАГ использовали папаиновый гидролиз и фракционирование гидролизата по
методу S.Schiller (1961). Полученные фракции
соответствовали гиалуроновой кислоте, хондроитинсульфатам и гепарину. Определение
общего оксипролина мочи проводили колориметрическим методом по Н.В.Stegemann.
С целью профилактики спайкообразования
нами был разработан способ отграничения зоны толстокишечные анастомоза после резекции толстой кишки с опухолью (патент Украины № 59425). После мобилизации сегмента
толстой кишки с опухолью. Сегмент толстой
кишки с опухолью удаляли. Упорную головку циркулярного сшивающего аппарата соответствующего размера размещали в проксимальном сегменте кишки. На проксимальную
культю анастомозируемой кишки накладывали кисетный шов. Пластину Тахо Комб закрепляли на головке аппарата. Шов затягивали.
Дистальный конец анастомозируемой кишки
прошивали. Сшивающие аппараты проводили
через задний проход до дистального сегмента
кишки. Прокалывали прошитый ранее дистальный сегмент кишки. Оба сегмента кишки

подводили к сопоставлению. Сегменты, между
которыми находится пластина Тахо Комба,
сшивали. Аппарат удаляли из просвета кишки. За зону анастомоза заводили трансанально зонд № 30 с целью декомпрессии кишки.
Толстокишечный анастомоз экстраперитонизировали.
Результаты иследований и их обсуждение
Проведено исследование наличия и изменений концентрации структурных компонентов
межклеточного пространства и соединителдьнотканных метаболитов – общих гликозаминогликанов и их фракций, экскрецию оксипролина и уроновых кислот у больных, оперированных на органах брюшной полости.
В группе сравнения выявлено снижение
концентрации ГАГ за счет фракции 2 и 3, а
также уроновых кислот, при этом содержание
хондроитинсульфатов, стимулирующих синтез гиалуроновой кислоты, которая укрепляет
и повышает прочность соединительной ткани,
было повышено до (14,0±0,84) г/л. Концентрация оксипролина в суточной моче составила
(40,4±3,23) мг/ сутки.
В основной группе больных на фоне использования разработанного метода восстановления целостности толстой кишки показатели
компонентов соединительной ткани в большей
части исследуемых показателях не отличалась
от референтных значений, за исключением оксипролина в суточной моче, концентрация которого была повышенной и соответствовала
(15,3±1,22) мг/сутки при контрольной величине (8,2±0,57) мг/сутки.
Выводы
Благодаря разработанной методике формирования анастомоза достигнуто повышение
механической прочности, биологической герметичности анастомоза и изоляции зоны анастомоза от париетальной листка брюшины,
что обеспечивает снижение риска развития
спайкообразования в брюшной полости, о чем
свидетельствует показатели соединительнотканных метаболитов в пределах контрольных
величин, за исключением оксипролина, концентрация которого вдвое превышала контрольные значения ((15,3±1,22) мг/сутки).
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PREVENTING ADHESIONS
IN PATIENTS OPERATED
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ORGANS
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Резюме. Нами вивчено ефективності методів профілактики
спайкоутворення у раніше оперованих хворих на органах черевної порожнини. У досліджувану групу включено 52 хворих
після операції Гартмана, з них 30 хворим відновний етап виконувався шляхом використання розробленої нами методики
накладення товстокишкового анастомозу. Оцінка ефективності проводилася на основі лабораторних даних. В основній
групі хворих на тлі використання розробленого методу відновлення цілісності товстої кишки концентрація оксипроліну в
сечі також була підвищеною і відповідала (15,3±1,22) мг/добу.
У ранньому післяопераційному періоді зміст основних субпопуляцій Т-лімфоцитів істотно не відрізнялося від референтних величин — відзначено незначне підвищення експресії
маркера CD3 +, а також кілька знижену експресію кластера
диференціювання CD54 + — молекули адгезії. З метою досягнення підвищення механічної міцності, біологічної герметичності анастомозу та ізоляції зони анастомозу від парієтальної
листка очеревини, що забезпечує зниження ризику розвитку
спайкоутворення в черевній порожнині, можливе використання розробленої методики відновлення цілісності кишечника.
Ключові слова: спайкова хвороба, реконструктивні операції,
товстокишковий анастомоз.

Summary. Objective: To study the effectiveness of prevention of
adhesions in patients previously operated on the abdominal cavity.
Methods: : the study group included 52 patients after Hartmann’s
operation, of which 30 patients underwent the recovery stage by using the technique developed by us to apply the colonic anastomosis.
Evaluating the effectiveness was based on laboratory data. Results : In
the study group of patients against the use of the developed method of
restoring the integrity of the colon concentration of hydroxyproline
in the daily urine was also high and consistent 15,3 ± 1,22 mg / day.
In the early postoperative period, the contents of the main subpopulations of T -cells was not significantly different from the reference
values - was a slight increase in expression of the marker CD3 +, as
well as several klasstera decreased expression of differentiation of
CD54 + - adhesion molecules. Conclusion: in order to achieve enhanced mechanical strength and biological integrity of anastomosis
zone isolation anastomosis of parietal peritoneum , which reduces the
risk of adhesions in the abdominal cavity , the use of this technique
may restore the integrity of the intestine.
Key words: adhesive disease, reconstructive surgery, colonic anastomosis.
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УСКЛАДНЕННЯ ЕХОКОНТРОЛЬОВАНИХ
ПУНКЦІЙНО-ДРЕНУЮЧИХ ВТРУЧАНЬ
Резюме. Оптимізація використання пункційно-дренуючих
втручань під ультразвуковим контролем при патології органів
черевної порожнини та позаочеревинного простору була
метою дослідження. Пункційно-дренуючі
-дренуючі втручання застосовані у 89 хворих із різними захворюваннями органів черевної порожнини та позаочеревинного простору. Проведено
аналіз ускладнень безпосередньо пов’язаних із проведенням
пункційно-дренуючих втручань.
Основним причинами розвитку ускладнень є складності
в інтерпритації ультрасонографічних даних до операції,
зміна топографії та синтопії анатомічних та патологічних
об’єктів під час проведення процедури, помилки догляду
у післяопераційному періоді.
Профілактика полягає у вірному доопераційному трактуванні
особливостей будови патологічних структур, виборі безпечної
пункційної траси, ретельному інтраопераційному контролі
маніпуляції, адекватному знеболені процедури, у дотриманні
принципів догляду за дренажем, динамічному спостереженні
за його положенням та за станом дренованих утворень.
Ключові слова: пункційно-дренуючі втручання, ускладнення

Вступ
Сучасні підходи до діагностики і лікування
багатьох хірургічних захворювань неможливо
уявити без використання мініінвазивних черезшкірних втручань під контролем ультразвукового дослідження. Спектр застосування
даних методів при патології органів черевної
порожнини та позаочеревинного простору достатньо широкий [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Перевагами
малоінвазивних технологій є мала травматичність, можливість виконання їх під місцевою
анестезією, скорочення часу перебування хворого в стаціонарі та зменшення термінів тимчасової непрацездатності, підвищення якості
життя пацієнтів та безумовний косметичний
ефект. Разом із тим, частота ускладнень при
цих втручаннях, за даними різних авторів у залежності від характеру патології та технічних
особливостей методики становить 2-32,3 %
[8, 9, 10, 11, 12]. Залишаються невирішеними
питання профілактики інтра- і післяопераційних ускладнень, а також особливості післяопераційного ведення хворих [13].
Мета дослідження
Оптимізація використання пункційно-дренуючих втручань під ультразвуковим контролем при патології органів черевної порожнини
та позаочеревинного простору.
Матеріали та методи дослыдженб
Проведено аналіз результатів лікування
89 хворих із різними захворюваннями органів черевної порожнини та позаочеревинного простору, у яких були застосовані ехоконKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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трольовані пункційно-дренуючі втручання.
У дослідження включено наступні групи пацієнтів: 34 (38,2 %) — з панкреатогенними рідинними скупченнями в сальниковій сумці
та парапанкреатичних клітковинних просторах, 18 (20,2%) із інтраабдомінальними ускладненнями після операцій на органах черевної
порожнини(піддіафрагмальні скупчення зліва
після операцій на підшлунковій залозі -5 хворих, правобічні піддіафрагмальні скупчення
жовчі внаслідок підтікання після холецистектомій - 5 хворих, підпечінкові інфіковані утворення після дуоденопластик та ілеотрансверзостомій - 4 хворих, абсцеси дугласового простору – 2 хворих, залишкові порожнини після
спленектомії - 2 хворих), 15(16,9 %) - із запальними процесами жовчного міхура, 12 (13,5 %)
- із при пухлинною обструкцією жовчних проток та 10 (11,2 %) - з абсцесами печінки.
Діагноз встановлювали за результатами фізикальних, лабораторних та інструментальних методів дослідження. Ультрасонографію в
якості основного способу візуалізації застосовано у всіх хворих. Окрім оцінки анатомічних
чи патологічних структур у різних ракурсах, їх
топографії та співвідношення з навколишніми
органами, проводили пошук акустичного вікна, безпечної траєкторії для пункції. В окремих випадках, виконували дослідження в динаміці. При сумнівних результатах ехолокації
пункційне дренування не застосовували. За
показами використовували комп’ютерну томографію та інші діагностичні методи. У залежності від структурних характеристик утворень,
їх локалізації під час пункційного дренування
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користувались троакарами різних модифікацій і діаметру, а також стилет-катетерами типу «PIGTAIL» за допомогою ультразвукових
апаратів з конвексними(частота 3,5 мГц ) та
лінійними(частота 7-12 мГц) датчиками. Показами для проведення втручання були: інфікованість рідинного утворення у 68 (76,4 %)
пацієнтів, синдром жовтяниці у 12 (13,5 %) та
у 9 (10,1%) хворих стерильні скупчення ферментативно активного вмісту. Основним завданням пункційно-дренуючих процедур була
евакуація вмісту патологічних чи анатомічних
рідинних утворень з метою зниження інтоксикації та (або) їх декомпресії.
Результати досліджень та їх обговорення.
Для оцінки якісних параметрів при досліджені ускладнень, безпосередньо пов’язаних
з проведенням мініінвазивних маніпуляцій
користувались дещо модифікованою класифікацією хірургічних ускладнень за ClavienDindo[14], згідно якої:
Ступінь I: Будь-яке відхилення від нормального перебігу післяопераційного періоду без
необхідності хірургічних, ендоскопічних та інших втручань. Тобто ускладнення, які можуть
бути усунуті «біля постілі хворого», під час
перев’язки. Дозволяється терапевтичне лікування: антипіретики, анальгетики, діуретики,
електроліти, фізіотерапія. Сюди ж відноситься
лікування ранової інфекції.
Ступінь ІІ: ускладнення не пов’язані з особливостями перебігу основного захворювання,
які окрім застосування препаратів перерахованих для I ступеня ускладнень, потребують
використання гемотрансфузії та повного парентерального харчування
Ступінь ІІІ: Необхідні хірургічні, ендоскопічні або радіологічні втручання.
ІІІ а - Втручання без загальної анестезії.
ІІІ в - Втручання під загальною анестезією.
Ступінь ІV: Ускладнення, що загрожують
життю, включаючи ускладнення з боку ЦНС
( геморагічний інсульт, ішемічний інсульт,
субарахноїдальний крововилив, за винятком
транзиторної ішемічної атаки ) та вимагають
інтенсивної терапії, реанімаційних заходів:
ІV а - Недостатність одного органу.
ІV в – Поліорганна недостатність.
Ступінь V: Смерть хворого, яка обумовлена прогресуванням ускладнень проведеного
втручання.
Окремі пункти даної класифікації потребують обговорення. Зокрема, чи у всіх випадках вважати необхідність повторної операції
ускладенням ІІІ ступеню, коли мініінвазині
втручання як етап комплексного лікування
виконали поставлені задачі? Наприклад, при
проведенні дренування панкреатогенних рі130

динних утворень, секвестрація ( є закономірним процесом) знижуючи ефективність раніше встановлених дренажних конструкцій потребує корекції хірургічної тактики за рахунок
розширення об’єму втручання. Чи вважати
летальні наслідки в результаті прогресування поліорганної недостатності на тлі якої, як
правило і проводяться мініінвазивні втручання при панкреоненокрозі ускладненнями відповідно V, IV ступеня? З метою конкретизації
отриманих даних, на наш погляд, доцільним є
розділення патологічних станів, які виникли
на такі, що обумовлені особливостями перебігу захворювання, випадки неефективності втручання та ускладнення безпосередньо
пов’язані з проведенням операції.
Паліативний ефект, який полягав у стійкому зниженні білірубіну, інтоксикації досягнуто у всіх випадках серед пацієнтів із
механічною жовтяницею пухлинного генезу, котрим проведено пунційне дренування внутрішньопечінкових жовчних проток.
У 13 (86,7 %) хворих з гострим калькульозним холециститом( пацієнти з високим анестезіологічним та операційним ризиком) досягнуто стабілізації загального стану, спадання жовчного міхура, регресу запальних явищ
в його стінці. Відсутність виділень із мікрохолецистостоми в подальшому, стало показом для видалення дренажу. Контрольні ультразвукові дослідження протягом 1,5 місяця
констатували відключення жовчного міхура
та відсутність рідинного компонент у ньому.
Цільового ефекту не досягнуто у 2 (13,3 %)
хворих із цієї групи. Розвиток некротичних
змін жовчного міхура та перивезикальних
ускладнень, у вигляді абсцедування стали показом для виконання лапаротомних втручань.
На нашу думку, такий результат слід вважати
показником неефективності методу в даних
випадках, а не ускладненням процедури.
Основним та кінцевим методом лікування
ультрасонографічно контрольовані втручання
стали у всіх випадках при абсцесах печінки
та у 22 (64,7 %) хворих із панкреатогенними рідинними утвореннями. Слід зазначити,
що у 16 (47,1%) з них, по мірі досягнення позивної динаміки (зменшення розмірів раніше
дренованих порожнин) додатково проводились пункційні дренування нових локалізацій, які виникали в процесі лікування. У 7
(20,6 %) хворих із парапанкреатичними рідинними скупченнями ехо-контрольовані методи не стали достатньо результативними, однак дозволили провести розширені втручання
на тлі стабілізації загального стану пацієнтів,
зниження проявів системної запальної відповіді. У 5(14,7%) хворих не вдалося запобігти
прогресуванню гнійно-септичних ускладнень
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панкреонекрозу, що призвело до смертельних
наслідків.
Внутрішньо-черевні післяопераційні утворення з використанням ехо-контрольованих
пункційно-дренуючих втручань ліквідовано у
16 (88,9 %) випадках. У 2 (11,1 %) оперованих
мініінвазивні методи виявилися неефективними. Незадовільний результат у 1 хворого
був обумовлений наявністю до процедури не
діагностованих відгалужень. В іншому випадку, досягти наміченого результату не вдалось
через наявність внутрішньої нориці із значним
добовим дебітом виділення кишкового вмісту,
що потребувало проведення реконструктивної
операції.
Ускладнення пов'язані з проведенням ехоконтрольованих пункційно-дренуючих втручань виникли у 11 (12,4 %) хворих. Ускладнення Іст. зареєстровано у 4 (4,5 %) спостережень,
ІІІа – у 3 (3,4 %) пацієнтів, ІІІв – 4 (4,5 %) хворих. Підтікання вмісту у черевну порожнину
констатовано у 6 (6,7 %) спостереженнях. У 2
пацієнтів, при спробі встановлення додаткового дренажу у порожнину пакреатогенного
рідинного утворення сальникової сумки. Розгерметизація гнійника при додатковій пункції
призвели до підтікання його вмісту поза дренажем. В першому випадку (ускладнення ІІІв
ст.) клінічна картина, що розвинулась нагадувала симптоматику перфрорації порожнистого
органу, супроводжуючись дошкоподібним напруженням м’язів. При цьому, знадобилась лапаротомна санація з метою усунення периноніту. У другому - незначна кількість ексудату
резорбувалась, не потребуючи інтервенційних
заходів(ускладнення І ст.). Характер вмісту,
що потрапляє у черевну порожнину безумовно
впливає на виразність клінічних проявів. За
нашими спостереженнями, контакт очеревини
з гнійним ексудатом супроводжується розгорнутою клінікою перитоніту. При потраплянні рідини серозного, геморагічного характеру,
навіть ферментативно активної - перитонеальні симптоми не виражені, зменшуються по мірі її розсмоктування. Такий механізм розвитку
ускладнення характерний для відокремлених
утворень пункція, яких проводиться через черевну порожнину. Навіть у випадках прилягання утворення до стінки живота, при проведенні ультразвукового дослідження, особливу
увагу звертаємо на зміщуваність цих структур
відносно одна одної. Прогнозуючи можливість
підтікання, особливо гнійного вмісту, вважаємо достатнім встановлення одного дренажу
необхідного діаметру з адекватними дренажними можливостями. При цьому, надаємо перевагу фракційному, а не проточному промиванню, оскільки рідина розповсюджуючись
шляхами найменшого спротиву не омиває усіх
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відділів порожнини. При знижені ефективності дренування проводим пошук вірогідних
причин (перегин, закупорка) з відповідною їх
корекцією. Якщо ж підставою для повторних
інтервенцій є секвестрація – перевагу надаємо
проведенню некрсеквестректомії із проекційних міні-доступів, а не застосуванню додаткових пункційних процедур. Обов’язковим етапом ехоконтрольованих втручань є контроль
положення дренажу, візуалізація пункційної
траси на предмет виявлення можливих пошкоджень органів, підтікань. Просочення інфікованого вмісту у вільну черевну порожнину при
проведенні санаційних заходів (ускладнення
ІІІв) відмічене у 2 пацієнтів з післяопераційними з неосумкованими рідинними скупченнями. Визначення відмежованості локального
скупчення є досить складним завданням через відсутність капсули, вільної рідини в інших відділах за даними візуалізуючих методів.
У таких випадках, протягом перших діб після
пункції необхідно виключити промивні процедури, а в подальшому проводити їх з обережністю. У 2 спостереженнях після пункційного дренування абсцесів печінки зареєстровано екстраорганне накопичення промивного
розчину(ускладнення ІІІа). Такі ускладнення
можуть бути результатом дії декількох факторів. З одного боку, в процесі зменшення
розмірів гнійника, не виключається часткова
міграція катетера, при якому проксимальні
отвори дренажної трубки виявляють за межами, в даному випадку печінки. З іншого – використання розчинів для промивання більшого об’єму ніж об’єм порожнини сприяє розповсюдженню рідини уздовж дренажу назовні.
Завдяки відокремленості процесу патологічні
утворення були усунуті шляхом ультрасонографічно контрольованого переміщення дренажу із паренхіми печінки у піддіафрагмальну область. Профілактикою таких ускладнень
є застосування для промивання розчинів у
кількості не більше 2/3 початкової місткості утворення з корекцією в процесі лікування відповідно до розмірів залишкової порожнини, контроль введеного та евакуйованого
об’єму. В своїй практиці, після пункційного
дренування абсцесів печінки, післяопераційний період протягом 2-3 діб ведемо в режимі
вакуумної аспірації, періодично (2-3 рази на
добу) промиваючи катетер незначною кількістю рідини, забезпечуючи його прохідність.
Повна міграція дренажів відмічена у 2 (2,4 %)
осіб(ускладнення І ст.). В обох випадках відбулось мимовільне їх видалення хворими, що
потребувало повторного встановлення через
раніше сформовані канали. Безперечними
причинами такого ускладнення є ненадійна
фіксація та прорізання лігатур. Окрім цьо131
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го, тривале існування дренажних конструкцій
призводить до звикання та недостатньо обережного поводження з ними під час рутинних
рухів. Післяопераційний догляд за дренажами
є важливою складовою результативності лікування. Помічено, що надто велика довжина
безперервної частини дренажної трубки, яка
знаходиться поза тілом пацієнта та надміру
щільне з’єднання при подовженні конструкції підвищують ризик видалення дренажу при
переміщенні хворого, необережних рухах. Самовиштовхування дренажних трубок (по мірі
зменшення розмірів порожнин) зі збільшенням натягу, надмірне затягування фіксуючої
лігатури прискорюють її прорізування. Основою профілактичних заходів при цьому, є своєчасна рефіксація катетерів в межах здорових
тканин, усунення факторів, які призводять до
підвищення натягу дренажних систем.
Ятрогенні пошкодження під час пункційного
дренування зареєстровано у 2(2,3 %) випадках.
У першому, під час пункції рідинного утворення сальникової сумки мала місце крайова
перфорація шлунку та кровотеча з вен шлунково-ободової зв’язки, з подальшим виконанням лапаротомії(ускладнення ІІІв). У другому,
в післяопераційному періоді, діагностовано позаочеревинне пошкодження нисхідного відділу
ободової кишки (ускладнення ІІІа). Зміни положення дренажу(траєкторії) виявилось достатньо для усунення кишкової нориці. Зовнішня
шлункова нориця у 1 хворої виникла через 1 місяць після дренування абсцесу в ділянці хвоста підшлункової залози, вірогідно в результаті
пролежня від дренажної трубки. У подальшому
самостійно загоїлась без використання інтервенційних заходів(ускладнення І ст.).

Необхідно відмітити небезпеку ятрогенного
пошкодження магістральних судин та органів, розташованих по ходу пункційної траси в результаті мимовільних, рефлекторних
рухів хворого під час проведення процедури.
Хоча в нашій серії досліджень таких ускладнень не спостерігалось, однак неодноразово
така ймовірність виникала. Навіть адекватне місцеве знеболення, під яким проводиться більшість мініінвазивних втручань, не забезпечує повної анестезії внутрішньочеревних структур. Це викликає певні неприємні
відчуття, реакцію на які неможливо передбачити, особливо у пацієнтів із порушеннями свідомості. Тому, у випадках прогнозування технічних складнощів при проведені
маніпуляції, психо-емоційної лабільності пацієнта застосовуємо комбіноване знеболення
за участю анестезіолога.
Висновки
Основним причинами ускладнень пункційно-дренуючих втручань під супроводом ультразвукового дослідження є складності у інтерпритації попередніх ультрасонографічних
даних, зміна топографії і синтопії анатомічних
та патологічних об’єктів під час проведення
процедури, помилки догляду у післяопераційному періоді.
Профілактика полягає у доопераційній верифікації особливостей будови патологічних
структур, виборі безпечної пункційної траси,
ретельному інтраопераційному контролі маніпуляції, адекватному знеболенні процедури,
у дотриманні принципів догляду за дренажем,
динамічному спостереженні за його положенням та за станом дренованих утворень.

ЛІТЕРАТУРА
1. Ившин В. Г. Чрескожные желчеотводящие вмешательства у больных с механической желтухой в условиях дневного стационара / В. Г. Ившин, И. В. Малафеев, А. Ю. Якунин, М. А. Дьяков, С. М. Абдуллоев
// Вестник новых медицинских технологий. — 2018.
— №1. — С. 5-13. DOI: 10.24411/1609-2163-2018-15965
2. Носков И. Г. Методы лечения постнекротических
кист поджелудочной железы: современный взгляд на
проблему (обзор литературы) / И. Г. Носков // Acta
Biomedica Scientifica. - 2017. - № 5. - С. 155-162. DOI:
10.12737/article_59e85bb96921e5.67783675.
3. Безручко М. В. Роль інтервенційної сонографії в лікуванні гострого холециститу з гнійними паравезикальними ускладненнями у пацієнтів з високим операційно-анестезіологічним ризиком / М. В. Безручко,
C. В. Малик, Д. А. Ситнік // Світ медицини та біології.
- 2013. - № 1. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.
gov.ua/UJRN/S_med_2013_1_4.,
4. Кукош М. В. Этапное лечение механической желтухи,
вызванной желчнокаменной болезнью / М.В. Кукош,
В.И. Демченко, Д.Л. Колесников, Д.Е. Ветюгов // Улья-

132

5.

6.

7.

8.

новский медико-биологический журнал.-2018.-№2.
–С. 26-29. DOI 10.23648/UMBJ.2018.30.13987
Курбонов К. М. Методы миниинвазивной декомпрессии желчных путей при механической желтухе /
К. М. Курбонов, К. Р. Назирбоев // Вестник хирургии.- 2018.-Т.177.-№1.-С. 74-77. DOI: 10.24884/00424625-2018-177-1-74-77
Подолужный В. И. Острый панкреатит: современные
представления об этиологии, патогенезе, диагностике и лечении / Фундаментальная и клиническая медицина. - 2017. - № 4. -С. 62-71. DOI 10.23946/25000764-2017-2-4-62-71
Криворучко И. А. Современные подходы к лечению
осложненных псевдокист поджелудочной железы ІІ
типа / И. А. Криворучко, Л. А. Перерва, Н. Н. Гончарова, И. А. Тарабан // Новости хирургии. - 2017. — Т. 25,
№ 5. – С. 452-466. DOI: 10.18484/2305-0047.2017.5.459
Бондаренко A. Г. Анализ осложнений при пункционно-дренирующих малоинвазивных вмешательствах
/A. Г. Бондаренко, И. В. Суздальцев, Х. М. Байчоров,
В. Н. Демьянова, П. Н. Мойсев, B.В. Королев, С. И. Кубанов, Ю. Ю. Пыхтин // Медицинский вестник

ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 5–6(92–93) 2018

NOTES OF MEDICAL PRACTITIONER
Северного Кавказа.- 2014.-Т.9.-№3.-С. 224-227. DOI
http://dx.doi.org/10.14300/mnnc.2014.09063 ISSN - 20738137
9. Лукичев О.Д. Сравнительный анализ различных методик чрескожных желчеотводящих вмешательств
у больных механической желтухой опухолевой
этиологии[Электронный ресурс] / О. Д. Лукичев,
В. Г. Ившин, Ю. И. Макаров, Г. А. Старченко, И. В. Малафеев// Вестник российского онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина РАМН.- 2003. Режим доступа: http://cnmt-tula.ru/VRONC-04-1-2.html .
10.Мизгирёв Д.В. Осложнения и летальность при
миниинвазивном лечении острого некротического
панкреатита / Д.В. Мизгирёв, Б.Л. Дуберман, А.М. Эпштейн, В.В. КРЕМЛЁВ, С.В. Бобовник, В.Н. Поздеев,
Е.В. Прудиёва // Анналы хирургической гепатологии.
– 2014.- Т. 19.- №2.- С. 66-71.
11. Головко М. Г. Досвід діагностики та хірургічного лікування псевдокіст підшлункової залози / М. Г. Го-

ОСЛОЖНЕНИЯ
ЭХОКОНТРОЛИРОВАННЫХ
ПУНКЦИОННОДРЕНИРУЮЩИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Р. А. Сидоренко

COMPLICATIONS OF
ECHOCONTROLLED
PUNCTURE-DRAINAGE
INTERVENTIONS
R. A. Sydorenko

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

ловко, Є. І. Гайдаржі, Д. А. Децик, В. А. Грушка, Г. І. Охріменко, О. О. Подлужний, Т. С. Гавриленко, І. В. Зубрик.// Запорізький медичний журнал. – 2015. – №5
(92). – С. 48–53. DOI: 10.14739/2310-1210.2015.5.53719.
12. Редькин А. Н. Анализ и прогнозирование периоперационных осложнений при чрескожных малоинвазивных вмешательствах на печени / А.Н.Редькин,
В.В.Новомлинский, А.А.Глухов, Е.Д. Макарова, Л.В.
Ниникашвили, Е.С. Чвикалов .// Вестник экспериментальной и клинической хирургии.- 2012.- ТОМ V,
№4. - С. 708-714
13. Овчинников В. А.Современная тактика в лечении
бактериальных абсцессов печени. / В. А. Овчинников,
А. А. Малов, С. В. Акуленко, А. Г. Захаров и др. //
Медицинский альманах. -2013. -№ 5(29). - С. 100-102.
14. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of
surgical complications: a new proposal with evaluation in
a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann Surg
2004; 240(2):205-213.

Резюме. Оптимизация использования пункционно-дренирующих вмешательств под ультразвуковым контролем при
патологии органов брюшной полости и забрюшинного пространства — была целью исследования. Пункционно-дренирующие вмешательства выполнены у 89 больных с различными заболеваниями органов брюшной полости и забрюшинного
пространства. Проведен анализ осложнении непосредственно
связанных с проведением операции.
Основным причинами развития осложнений пункционнодренирующих вмешательств являются сложности в интерпретации ультрасонографических данных до операции, изменение топографии и синтопии анатомических и патологических
объектов во время проведения процедуры, ошибки ухода в
послеоперационном периоде.
Профилактика заключается в правильной дооперационной
трактовке особенностей строения патологических структур,
выборе безопасной пункционной трассы, тщательном интраоперационном контроле манипуляции, адекватном обезболивании процедуры, в соблюдении принципов ухода за
дренажем, динамическом наблюдении за его положением и
состоянием дренированных образований.
Ключевые слова: пункционно-дренирующие вмешательства,
осложнения.
Summary. Aim to optimization of the puncture-drenaging
interventions under ultrasound control in the pathology of the
abdominal cavity organs and retroperitoneal space. Puncturedrenaging interventions were done 89 patients with various diseases
of the abdominal cavity and retroperitoneal space. Complications
directly related to the operation are analized.
The main reasons of complications from puncture-draining
interventions under ultrasound control are difficulties in interpreting
ultrasonographic data before operation, changing topography
and synthopy of anatomical and pathological objects during the
procedure, mistakes in postoperative care.
Prevention consists in the correct preoperative interpretation of the
structural features of pathological structures, the choice of a safety
puncture route, careful intraoperative control of the manipulation,
adequate analgesia, adherence to the principles of drainage care,
dynamic observation of drainage position and the state of drained
formations.
Key words: puncture-draining interventions, complications
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Резюме. У роботі вивчені результати амбулаторного лікування хворих з тромбозом глибоких вен (ТГВ) нижніх кінцівок із
застосуванням антикоагулянтної терапії (АКТ). На підставі
аналізу результатів хірургічного лікування ТГВ доведена клінічна ефективність та безпека амбулаторного лікування цієї
категорії пацієнтів.
Ключові слова: тромбоз глибоких вен (ТГВ), антикоагулянтна
терапія (АКТ), амбулаторне лікування.
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Вступ
За даними епідеміологічних досліджень,
частота ТГВ нижніх кінцівок в загальній популяції щорічно складає від 56 до 160 випадків
на 100000 населення і досягає 500 випадків на
100000 чоловік у старших вікових групах, має
стійку тенденцію до збільшення. При цьому частота ТЕЛА – найбільш небезпечного
ускладнення ТГВ з летальним результатом за
даними аутопсії – становить 50 випадків на
100 000 чоловік в рік [3, 5]. В Україні кожен рік
реєструють 50 тис. епізодів ТЕЛА з рівнем летальності 20 - 25% від загальнолікарняної [1, 2].
Пацієнти, які страждають ТГВ, традиційно
лікуються в стаціонарі, адже в Україні показання для амбулаторного лікування визначені
тільки для пацієнтів з тромбозом поверхневих вен [2]. У той же час є підтвердження про
можливість лікування хворих ТГВ емболобезпечних форм амбулатурно [4, 6, 7]. Саме тому
виникає необхідність встановлення регламенту відбору пацієнтів з ТГВ, їх обстеження,
призначення схем лікування та визначення їх
ефективності та безпеки поза стаціонаром.
Мета досліджень
Вивчити результати амбулаторного хірургічного лікування хворих з тромбозом глибоких
вен нижніх кінцівок, спрямованого на нормалізацію відтоку крові по кінцівкам, запобігання висхідного тромбозу вен тазу і нижньої
порожнистої вени, запобігання розвитку ТЕЛА, посттромбофлебітичного синдрому, профілактика рецидивів захворювання, відновлення працездатності в найкоротші терміни,
зниження інвалідизації пацієнтів.
Матеріали та методи досліджень
У дослідження були включені 93 пацієнта з
ТГВ гомілкової-підколінного і стегнового сегментів, які проходили амбулаторне лікування
і обстеження. Всі хворі цієї групи були соціально адаптовані, у них була відсутня важка
супутня патологія, не було клінічних ознак
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легеневої емболії. Вік пацієнтів варіював від
23 до 62 років (середній вік - 48 років).
При підозрі на ТГВ в якості діагностичного методу вибору застосовували ультразвукове (компресійне та/або дуплексне) ангіосканування (УЗАС) вен нижніх кінцівок. Виконували сканування магістральних вен різних
сегментів нижніх кінцівок, визначали ступень
прохідності венозних судин, стадію розвитку тромбу та його протяжність, візуалізацію
проксимальної частини тромбу, спроможність
клапанного апарату глибоких вен. З метою виявлення ТЕЛА, в тому числі і без клінічних
проявів, ми використовували мультиспіральну
комп’ютерну томографію(МСКТ). У жодного
пацієнта не було виявлено емболізації легеневого артеріального русла.
Розподіл хворих за віком, статтю, протяжності тромботичного ураження; характером
проксимальної частини тромбу представлено
в таблиці 1.
Таблиця 1
Показники

окал а я
тро бо
се ент
Сторона
ра ення
арактер прокси ал но
частини тро б

Сере н й к
оло ки нки
о лко о п колений

Пацієнти з ТГВ
n=93
48 ± 4, 6
7 3 ( 7 8, 5 %)

Сте но ий

20 ( 21, 5 %)

л а
Спра а
Д осторонн
Окл и ний

5 8 ( 62, 4%)
3 1 ( 3 3 , 3 %)
4 ( 4, 3 %)
7 4 ( 7 9 , 6%)

Неокл

и ний

19 ( 20 , 4%)

Результати досліджень та їх обговорення
Лікування ТГВ у пацієнтів даної групи було
комплексним і крім антикоагулянтів включало і флеболімфотропні препарати (діосмін,
гесперидин), дезагреганти, протизапальні
препарати, препарати місцевої дії, компресійний трикотаж 3 класу компресії та переміжну пневмокомпресію ураженої кінцівки. Всім
пацієнтам антикоагулянтну терапію (АКТ)
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починали проводити нізкомолекулярними
гепаринами (НМГ). Хороша біодоступність,
відсутність дії на весь коагуляційний каскад
(в основному на анти-Ха–активність), значне
скорочення числа ін’єкцій під час всього курсу
гепарінізаціі, висока терапевтична ефективність і відсутність необхідності в постійному
лабораторному контролі роблять НМГ препаратами вибору. В основному використовували
еноксапарин натрію (Клексан). Його дозу розраховували відповідно до маси тіла – 1,5 мг на
1 кг маси тіла з кратністю введення один раз
на добу кожні 24 години під шкіру передньої
черевної стінки. Пацієнтів навчали методиці
введення НМГ в домашніх умовах. Середня
тривалість застосування еноксапарину натрію
склала близько 6 діб. Для профілактики рецидиву венозного тромбозу використовували
препарат антагоніст вітаміну К (АВК), зокрема Варфарин, який призначали в дозі 5-7,5 мг
один раз на день на 1-3 добу введення НМГ.
Контроль терапії здійснювали шляхом визначення міжнародного нормалізованого співвідношення (МНС). Дослідження виконували до
початку лікування, а з третьої доби від початку
прийому непрямого антикоагулянту MHС визначали щодня або через добу. Дозу АВК вважали підібраною, якщо значення MHС в двох
послідовних дослідженнях відповідали терапевтичним значенням (2,0-3,0). Надалі лабораторний контроль проводили один раз в 1-2
тижні. Необхідні значення MHС були досягнуті до четвертих–сьомих діб від початку застосування АВК. Найбільші значення MHС були
зафіксовані на третій місяць лікування. Корекція дози щомісячно проводилася у кожного
другого-третього пацієнта. Тривалість прийому Варфарина становила не менше 6 місяців.
Результати лікування оцінювали за динамікою показників системи гемостазу, частоти і
тяжкості ускладнень венозного тромбозу, порушення флебогемодинаміки, стану венозного русла, клінічного перебігу захворювання і
якості життя хворих.
Для оцінки ефективності та безпеки терапії
ми виконували контрольне УЗАС вен нижніх
кінцівок на п’яту і десяту добу лікування. У
більшості випадків (67,7%) змін в протяжності
тромбозу в процесі спостереження ми не виявили. Проте у 28 (30,1%) пацієнтів протяжність
тромбу за даними УЗДГ зменшилася. Початкова ступінь реканалізації венозного русла на
десяту добу терапії була відзначена у 16 (17,2%)
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пацієнтів. Формування емболонебезпечних
тромбів у даної групи хворих ми не спостерігали, в зв’язку з чим показань для госпіталізації
не було.
Спостерігалися клінічно незначні геморагічні ускладнення АКТ, які були представлені
носовою кровотечею у одного хворого (1,1%)
і підшкірної гематомою передньої черевної
стінки у 2 (1,6%) пацієнтів. Розвитку алергічних реакції на препарати, що використовувалися в лікуванні не спостерігали. Летальних
випадків не було.
Віддалені результати лікування були вивчені на протязі від 6 місяців до 2 років після амбулаторного лікування хворих з ТГВ. Оцінку
віддалених результатів лікування проводили з
урахуванням ступеня відновлення прохідності венозного русла, відсутності або наявності клінічних ознак ПТХ та функціонального
класу ХВН. Результати ефективності амбулаторного лікування хворих з ТГВ у віддаленому
періоді наведено в табл. 2.
Таблиця 2

Показники
еканал а я
етро бо
Клапана не остатн ст
Набряк о лки
Н клас С С по С
ро чн ира ки
етал н ст

Пацієнти з ТГВ (n=93)
7 6
81, 8%
5
5 , 4%
27
29 , 0 %
15
16, 1%
6
6, 5 %
2
2, 2%
0
0 ,0 %
0
0 ,0 %

Висновки
1. Амбулаторне лікування тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок ефективно і безпечно у соціально адаптованих пацієнтів працездатного віку з неемболоопасним тромботчним
ураженням стегново-підколінного сегмента у
відсутності ознак легеневої емболії та важкої
супутньої патології.
2. Обов’язковою умовою проведення АКТ
в амбулаторних умовах є постійний контроль
лікувального процесу кваліфікованим фахівцем та ультразвукового контролю за станом
венозного русла. При цьому ретельний відбір
пацієнтів для амбулаторного лікування дозволяє уникнути ускладнень.
3. Очевидна економічна ефективність заміни стаціонарного лікування на амбулаторне і
важлива роль амбулаторного лікування ТГВ,
яке при дотриманні певних умов має ряд незаперечних переваг.
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Резюме. В работе изучены результаты амбулаторного лечения больных с тромбозом глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей с применением антикоагулянтной терапии (АКТ). На
основании анализа результатов хирургического лечения ТГВ
доказана клиническая эффективность и безопасность амбулаторного лечения этой категории пациентов.
Ключевые слова: тромбоз глубоких вен (ТГВ), антикоагулянтная терапия (АКТ), амбулаторное лечение.

Summary. The results of ambulatory treatment of patients with
deep vein thrombosis (DVT) of the lower extremities with the use of
anticoagulant therapy (ACT) were studied in this work. Based on the
analysis of the results of surgical treatment of DVT, clinical efficacy
and safety of outpatient treatment in this category of patients have
been proved.
Key words: deep venous thrombosis (DVT), anticoagulant therapy,
ambulatory treatment.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
РАЗВИТИЯ ВРОЖДЕННОГО ПОРОКА СЕРДЦА —
ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА
Резюме. В статье изучены и проанализированы наиболее
известные медико-социальные факторы развития врожденных
пороков сердца на примере открытого артериального протока.
Выделены статистически достоверные и значимые среди
них. Определена роль этих факторов в прогнозировании
риска возникновения открытого артериального протока при
планировании беременности.
Ключевые слова: врожденные пороки сердца, открытый
артериальный проток, факторы риска.

Введение
С 70-хх годов прошлого столетия первое
место в причинах смерти занимают болезни
системы кровообращения. В структуре инвалидности детей за 2011-2015 гг. среди причин,
вследствие которых дети стали инвалидами,
первое место занимают врожденные пороки развития [9]. Врожденные пороки сердца
(ВПС) сохраняют свое лидерство по распространенности и смертности среди врожденных пороков у детей и занимают до 30% от
всей врожденной патологии. В свою очередь,
врожденные пороки развития не имеют тенденции к снижению, несмотря на приветнивные меры [1,2]. Последнее время во всем мире
наблюдается рост распространенности ВПС с
0,6 в 1930–1934 гг. до 9,1 случаев на 1000 живорожденных после 1995 г. Такой подъем может
быть обусловлен резким повышением уровня
медицинской помощи, способов визуализации структур сердца, повышение квалификации медицинского персонала и, как результат,
более высокие возможности выявления патологии. С другой стороны, изменение образа
жизни населения, резкое развитие высоких
технологий, загрязнение окружающей среды
и другие факторы бесспорно являются очень
важными, а возможно и ведущими в возникновении такой проблемы [3, 6].
Одним из наиболее актуальных вопросов
являются факторы риска врожденной патологии сердца. В последнее время, все больше
семей занимаются планированием беременности, что делает эту проблему еще более актуальной. Часто в литературных данных можно
встретить зависимость частоты встречаемости
той или иной патологии от региона проживания [2, 7].
Среди известных факторов риска выделяют
экзогенные, в том числе экологические и эндогенные причины. К наиболее известным экзогенным факторам относят возраст, состояние
здоровья родителей, их образ жизни, экологиKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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ческая обстановка. К эндогенным факторам –
особенности развития плода, состояние здоровья матери генетический фон и другие [3, 5, 6].
Также, в современной литературе встречаются данные о том, что развитие плода полностью зависит от состояния материнского организма [2].
ВПС часто сочетаются с экстракардиальными аномалиями. По данным литературы до
13,5 % сочетается с множественными врожденными пороками развития и 13 % с генетическими синдромами [6].
Открытый артериальный проток (ОАП)
принадлежит к одному из наиболее часто
встречающихся врожденных пороков сердца
(ВПС). По сочетанию с экстракардиальными
аномалиями ОАП не занимает лидирующие
позиции, что значительно оптимизирует прогноз лечения таких пациентов.
В настоящее время не вызывает сомнение
возможность предупреждения и профилактики возникновения многих врожденных дефектов. По данным Ю.Г. Дегтярева выделяют три
основных этапа профилактики врожденной
патологии: первый – это планирование беременности, т.е. предупреждение зачатия больного ребенка, второй – максимальное использование методов пренатальной диагностики,
т.е. предупреждение рождения больного ребенка и третий – непосредственно применение современных методов лечения [4, 7].
Большинство ВПС возможно диагностировать во время беременности, что в большинстве случаев позволяет решить проблему до
рождения или спланировать ведение родов и
периода новорожденности. ОАП один из немногих пороков сердца, диагностика патологического состояния которого невозможна до
рождения ребенка. В связи с чем, становится
практически невозможным предсказать вероятность его незакрытия после рождения.
К одним из перспективных подходов решения этой проблемы является анализ факторов
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риска с последующим моделированием таблиц
с прогностическими таблицами рисков возникновения и прогноза ОАП, особенно при
выявлении регулируемых причин.
Цель исследований
Изучить и проанализировать факторы риска
и их силу влияния при возникновении открытого артериального протока.
Материалы и методы исследований
Единицей наблюдения нашего исследования была семья, ребенок которой проходил
обследование на базе отделения кардиохирургии ГУ «ИОНХ им. В.Т. Зайцева НАМН Украины» за период 2013 – 2017 гг. Первая основная группа была сформирована пациентами
с ВПС: ОАП, верифицированным данными
комплексного обследования, включая данные
ультразвукового исследования. Вторая (контрольная) группа – пациенты без ВПС. Использовался социологический метод для сбора
данных. Опрос родителей поводился согласно
специально разработанной анкете («Анамнестическая карта для определения риска развития ОАП у ребенка») после получения добровольного согласия на участие в анкетировании. В анкету были включены вопросы о
возрасте родителей, их вредных привычках,
хронических заболеваниях, а также данные о
характере течения беременности. Всего было роздано 460 анкет, а собрано 432 (отклик
93,9%), которые были проверены на правильность и логичность заполнения. В результате
после проверки для анализа было отобрано 425
анкет: 218 анкет основной группы и 207 – контрольной. Для обработки материала использовался дисперсионный анализ, рассчитывались
коэффициенты достоверности. После сравнения основной и контрольной групп были
определены факторы, имеющие определенную значимость для диагностики врожденного порока сердца у детей. Нами были отобраны
лишь те из них, которые имеют достоверные
отличия для названных выше групп (p<0,05).
Определение значимости определенного фактора проводилось согласно показателя его силы влияния и показателя информативности.
Результаты исследований и их обсуждение
Значимость различных медико-социальных
факторов в развитии ВПС у детей была освещена во многих научно-исследовательских
работах современных ученых [5,8]. Учитывая
мультифакториальность данной патологии
нами были изучены аспекты течения беременности и наличие хронических заболеваний
у членов семьи [3]. В современных условиях
неблагоприятного воздействия факторов за138

грязнения окружающей среды и нездорового
образа жизни значительной части молодежи
очень важным является использование возможности планирования беременности, что
предполагает различные способы снижения
риска пороков развития. Нами выявлено, что
среди семей, имеющих ребенка с ОАП лишь
28,4±3,1% планировали беременность, основываясь на рекомендациях врачей медико-генетического центра или женской консультации, тогда как в контрольной группе семей с
детьми без ВПС этот процент был статистически достоверно выше – 55,1±3,5% (p<0,001).
Сила влияния данного фактора составила 7%.
Из изученных нами факторов именно этот
имел наибольшую силу влияния. Следующим
по величине силы влияния (5%) расположен
фактор наличия ВПС в родословной семьи.
Так, в основной группе 13,8±2,3% семей имели
родственников с ВПС, тогда как в контрольной
группе лишь 1,9±1,0% (p<0,001). Наличие ВПС
у матери имеет силу влияния 4% при 12,4±2,2%
в основной группе и 1,4±0,8% в контрольной
(p<0,001). Такой же коэффициент силы влияния у фактора вскармливания. В группе детей с ОАП на естественном вскармливании
в течении первого месяца жизни находилось
62,4±3,3% детей, а в контрольной – 78,3±2,9%
соответственно (p<0,001).
Учитывая значение силы влияния все изученные признаки были размещены нами по
мере ее снижения в таблице 1.
Следующая по значимости группа факторов включает такие факторы, что имеют силу
влияния 2%. Это фактор наличия профессиональных вредностей одного из родителей,
на который указали 17,4±2,6% анкетируемых
родителей основной группы и 7,2±1,8% - контрольной группы (p<0,001). Статистически
значимыми оказались различия по всем факторам этой группы. Процент отцов, у которых были диагностированы различные виды
ВПС, в основной группе составлял 8,7±1,9%,
а в контрольной – 1,4±0,8% (p<0,001). Угроза
прерывания беременности создает риск различного вида неблагоприятных исходов для
новорожденных детей. Этот фактор достаточно часто упоминается в литературе как фактор
риска [3,6], поэтому он также был нами изучен.
Так (64,2±3,2) % матерей основной группы и
(50,7±3,5) % матерей контрольной группы указали на этот фактор в первом триместре.
Группа факторов с невысоким значением
силы влияния, а именно 1%, также заслуживает внимания, поскольку также вносят вклад
в формирование врожденной патологии сердечно-сосудистой системы у детей. Нами изучался экологический фактор в аспекте места проживания семьи, и было выявлено, что
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Таблица 1
Анамнестические факторы риска развития ОАП у детей
№

Признак
ланиро ание бере енности М
или К
Наличие
С ро осло ной
Наличие
С
атери
скар ли ание естест енное и иск сст енное с е анное

Сила влияния, %
7
5
4

Статистическая значимость
p < 0 ,0 0 1
p < 0 ,0 0 1
p < 0 ,0 0 1

4

p<0,001

2
2
2
1
1
1
1
1

p<0,001
p < 0 ,0 0 1
p < 0 ,0 1
p < 0 ,0 1
p < 0 ,0 1
p < 0 ,0 5
p < 0 ,0 5
p < 0 ,0 1

1
1
1
1

p<0,05
p < 0 ,0 5
p < 0 ,0 5
p < 0 ,0 5

1
1

p<0,05
p < 0 ,0 5

ро ессионал н е ре ности о но о и ро ителей
Наличие от а ребенка
С
ро а прер ания бере енности
ро и ание
коло ически небла опол чно районе оро
о раст атери на о ент ро ения ребенка более
лет
Беспло ие се е лет
Беспло ие се е более
лет
Наличие о ирения
атери
Наличие се е лик и аторо а арии на
С или ли
про и а
и на территории ара ения

село)

Са опрои ол н е аборт
я ел й токсико пер ой поло ин бере енности
не ия ле кой и сре ней степени тя ести о ре я бере енности
рие лекарст енн
препарато о ре я бере енности
арактер ро о

и иоло ические или кесаре о сечение

Примечание. Различия выявились статистически значимыми при p<0,01.

63,3±3,3% семей, дети которых имели впоследствии ОАП, проживали в городских условиях,
в то время как из контрольной группы доля
таких семей составила (53,1±3,5) % (p<0,01).
Возраст матери на момент рождения ребенка более 35 лет и длительное бесплодие в течение 5 и более лет изучены, описаны в литературе и представляет определенный риск для
здоровья ребенка [3,7]. Нами также выявлено,
что (34,4±3,2) % матерей из основной группы
были старше 35 лет в сравнении с контрольной
группой, где таких матерей было (22,7±2,9) %
(p<0,01). На бесплодие в течение 5 лет указали (14,7±2,4) % семей основной группы и
(8,2±1,9) % контрольной, а на бесплодие более
10 лет – (10,1±2,0) % и (3,9±1,3) % соответственно (p<0,05).
Следующий фактор с силой влияния 1% — это
наличие ожирения у матери. В основной группе на это указали (46,8±3,4) % матерей, а в контрольной – (34,3±3,3) % (p<0,01). Фактор наличия в семье ликвидаторов аварии на ЧАЭС или
лиц проживающих на территории заражения
также оказался значимым с силой влияния
1%, т.к. его отметили (3,2±1,2) % респондентов
основной группы и около 0,5 % контрольной
(p<0,05). Было определено также, что самопроизвольные аборты в анамнезе также являются
фактором риска при (10,1±2,0) % таких матерей в основной группе, где дети имели ОАП
и (4,8±1,5) % в группе детей без ВПС (p<0,05).
Характер течения беременности является
значимым при определении риска развития
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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определенных патологических состояний у
ребенка. Так тяжелый токсикоз первой половины беременности и анемию легкой и средней степени тяжести во время беременности
имели (45,0±3,4) % матерей основной группы.
В группе детей без ВПС тяжелый токсикоз первой половины беременности имели
(35,3±3,3) % матерей, а анемию легкой и средней степени тяжести – (34,8±3,3) % (p<0,05).
Исследуя аспекты приема лекарственных препаратов во время беременности было выявлено, что (59,6±3,3) % матерей основной группы
и (49,8±3,5) % матерей контрольной группы их
принимали и разница является статистически
достоверной (p<0,05).
Характер течения родов несомненно влияет на процесс закрытия ОПА, поэтому важным было сопоставление доли физиологических родов в исследуемых группах. При значительном преобладании в обеих группах в
основной группе физиологические роды имели (85,3±2,4) % матерей, а в контрольной –
(93,7±1,7) % (p<0,05).
Выводы
1. Изучение медико-социальных факторов
в развитии ОАП у детей позволило выделить
статистически достоверные и наиболее значимые среди них.
2. Распределение изученных факторов согласно значению коэффициента силы влияния
позволило выделить основные, а именно важность планирования беременности на основе
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рекомендаций врачей медико-генетического
центра или женской консультации, особенно
при наличии случаев ВПС в родословной, значимость естественного вскармливания, сила влияния которых находится в пределах
от 7 до 4 %.
3. Выделена группа факторов с силой влияния 2 % и менее, куда включены различные
факторы из семейного анамнеза, экологические, а также факторы течения беременности
и родов.

4. Полученные данные планируется использовать для прогнозирования риска возникновения
ОАП у детей на этапе медико-генетического консультирования, при планировании беременности,
при разработки профилактических программ.
5. Прогнозирования риска возникновения
ОАП у детей в комплексе с современными
методиками ранней диагностики и лечения
данной патологии позволит снизить государственные затраты на медицинское обслуживание таких семей.
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10.D. Kulikova Medico-social risk factors for the development
of congenital heart disease - patent ductus arteriosus

Д. О. Кулікова

Резюме. У статті вивчено та проаналізовано найбільш відомі медико-соціальні фактори розвитку вроджених вад серця
на прикладі відкритої артеріальної протоки. Виділено статистично достовірні і значущі серед них. Визначено роль цих
факторів у прогнозуванні ризику виникнення відкритої артеріальної протоки при плануванні вагітності.
Ключові слова: врождені вади серця, відкрита артериально
протока, фактори ризику.

MEDICO-SOCIAL RISK
FACTORS FOR THE
DEVELOPMENT OF
CONGENITAL HEART
DISEASE — AN OPEN
ARTERIAL DUCT

Summary. The most well-known medical and social factors of the
development of congenital heart defects, in particular patent ductus
arteriosus, were studied and analyzed in the article. Statistically significant and relevant ones were accentuated. The role of these factors
in predicting the risk of patent ductus arteriosus in pregnancy planning has been determined.
Key words: congenital heart disease, patent ductus arteriosus, risk
factors.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ
ВЕНОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Резюме. Методика подготовки трофических язв к оперативным вмешательствам с использованием Эктерицида® применена у 32 пациентов с трофическими язвами венозной этиологии.
Показано, что данная методика позволяет улучшить результаты лечения за счет действия на микробный фон и купирования
воспалительной реакции, добиться улучшения процессов репарации и подготовить больных к кожной пластике и операциям
на венах нижних конечностей.
Ключевые слова: трофические язвы, Эктерицид®, местное
лечение.

Введение
Удельный вес длительно незаживающих ран,
трофических язв и пролежней в структуре амбулаторных гнойно-воспалительных заболеваний
невелик — 1,5; 0,5; 0,1 %, соответственно, на 10
000 взрослого населения приходится 3,3 0,2 и
0,1 случаев. Частота трофических язв нижних
конечностей в странах Европы составляет от
1 до 2% у взрослого населения. У половины из
них срок заживления язвы превышает 9 месяцев, а в 75% случаев они неоднократно рецидивируют.
Эта патология приводит к ограничению трудоспособности социально активных лиц, значительно снижает качество их жизни, существенно усложняет уход за людьми преклонного возраста. Широкая распространенность
трофических язв голени и стопы, склонность к
рецидивам, недостаточная эффективность существующих консервативных методов лечения,
огромный экономический ущерб, вызванный
временной потерей трудоспособности и частой
инвалидизацией пациентов, заставляют обратить особое внимание на эту патологию [1, 2].
Трофические язвы (ТЯ) – тяжелое осложнение хронической венозной недостаточности
нижних конечностей, встречающееся у 2 %
взрослого трудоспособного населения индустриально развитых стран [1]. В 0,3 % случаев
ТЯ венозной этиологии длительно не заживают и многократно рецидивируют. Несмотря на
успехи современной медицины, и, в частности,
флебологии, частота ТЯ остается постоянной в
течение последних 20 лет, однако в последние
десятилетия прослеживается явная тенденция
к омоложению данного контингента больных
[1, 2, 5].
Современный подход к консервативной терапии ТЯ определяет необходимость комплексного лечения с учетом этиологии и патогенеза
развития трофических расстройств. Комплексное консервативное лечение венозных ТЯ предусматривает следующие направления: прием
препаратов системного действия, эластическая
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компрессия, физиотерапевтическое лечение,
проведение местной терапии ТЯ, оперативные
вмешательства [4].
Большое количество предложенных методов лечения ТЯ венозной этиологии до сих пор
не позволило полностью решить эту сложную
проблему. Для лечения ТЯ в настоящее время
используются многочисленные консервативные и хирургические методы с применением
различных лекарственных препаратов [1], причем число их продолжает неуклонно увеличиваться.
Цель исследования
Изучение эффективности препарата Эктерицид® (ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК»,
Украина) в комплексе лечения трофических язв
венозной этиологии.
Материалы и методы исследований
Проанализированы результаты лечения 67 пациентов обоего пола в возрасте от 31 до 79 лет
с трофическими язвами венозной этиологии.
Трофические нарушения мягких тканей в 37 %
локализовались в дистальных отделах голени
на уровне ее нижней трети и в 63 % случаев распространялись на среднюю и нижнюю трети
голени. Длительность заболевания варикозным
расширением вен у этих больных составила от
4 до 18 лет. Сроки появления трофических язв
на коже голени до момента госпитализации колебались от 2 до 36 месяцев.
По характеру реализации лечебно-диагностической программы больные были разделены на
две группы. В первую группу (сравнения) вошли 35 больных, у которых применялись традиционные методы лечения: при лечении ран применяли Левомеколь или Левосин (15 пациентов)
или влажно-высыхающие повязки (у 20 пациентов). Во вторую (основную) группу вошли
32 больных, у которых наряду с общепринятой
терапией проводилось местное лечение с применением препарата Эктерицид®. Препарат использовали в процессе подготовки ран и после
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закрытия дефектов ауто- или ксенокожей. После проведения аутодермопластики накладывали повязки с Эктерицидом® на трансплантаты,
им же обрабатывали донорские раны. Методика
применения — Эктерицид® применяли местно
в неразведенном виде. Лечение трофических язв
на начальном этапе осуществляли путем промывания их Эктерицидом® с дальнейшим наложением марлевых салфеток, смоченных препаратом. Промывание проводили 2 раза в сутки
до исчезновения гнойного отделяемого, после
чего промывания и перевязки выполняли 1 раз
в 3–4 дня до полного очищения раневых поверхностей. После выполнения пластических
операций раны орошали Эктерицидом®, затем
накладывали марлевые повязки толщиной до
3–4 слоев (включая фиксирующие бинты).
Смена повязок проводилась по мере загрязнения раневым отделяемым, но не чаще чем 3 раза
в неделю. На донорские раны повязки накладывали однократно.
Эффективность лечения оценивалась на основании визуального контроля за течением
раневого процесса, оценки количества и характера раневого отделяемого, кровоточивости
ран, готовности ран к пластическим вмешательствам, приживлению трансплантатов и заживлению донорских ран. Болевую реакцию
непосредственно при перевязке оценивали пациенты субъективно по интенсивности болевых
ощущений по 10 балльной шкале, где 0 – отсутствие болевых ощущений, а 10 – максимальная по силе боль. Группы сравнения сопоставимы по глубине, площади поражения, полу
и возрасту.
В динамике оценивали уровень лейкоцитоза
и лейкоцитарную формулу. Микробиологическому исследованию подвергали раневое отделяемое, определяли количественный и качественный состав микрофлоры по общепринятым методикам.
Повторные микробиологические исследования раневого отделяемого осуществляли на 7-е
и 14-е сутки лечения. Видовой состав микрофлоры у пациентов обеих групп был представлен St. aureus, Ps. aeruginosa, St.epidermidis, Рr. vulgaris, у 22 пациентов (32,8 %) идентифицировали микробные ассоциации.
Антибактериальная терапия проводилась
с учетом чувствительности выделенной микрофлоры, в комплексе лечения применялись
противовоспалительные препараты (мовалис,
и др.), венотоники (детралекс, вазокет), антигистаминные средства (супрастин, тавегил).
В качестве стимуляторов репаративных процессов применялись биогенные стимуляторы
(солкосерил, актовегин). Итогом проводимого
комплексного лечения являлось выполнение
кожных пластик или трансплантации ксеноко142

жи и радикальные хирургические вмешательства на венах.
Результаты исследований и их обсуждение
Больные основной группы отмечали значительное снижение болевого синдрома вплоть до
его исчезновения в 15 случаях (табл. 1). У больных этой группы в более ранние сроки отмечена
стабилизация лабораторных показателей.
Таблица 1
Оценка выраженности болевых ощущений при лечении
трофических язв
Срок
наблюдения
о ре я
пере я ки
ере
ин т
после пере я ки
ере
ин т
после пере я ки

Основная группа
1 пере2 перевязка
вязка
5 ,3 ± 0 ,6
4, 3 ± 0 , 5

Группа сравнения
1 пере2 перевязка
вязка
4, 0 ± 0
5 ,0 ± 0

4, 6 ± 0 , 4

3 ,1± 0 , 4

5 ,0 ± 0

4, 0 ± 0

2, 8 ± 0 , 5

3 ,1± 0 , 5

5 , 6 ± 1, 8

4, 0 ± 0

До наложения повязок уровень обсемененности достигал 104 КОЕ/см2, после начала лечения раны очищались, количество гнойного
отделяемого уменьшалось, появлялись грануляции. Проведенные в динамике бактериологические исследования свидетельствуют, что
по бактерицидной активности Эктерицид®
несколько уступает Левомеколю и Левосину.
Отмечено, что под воздействием Эктерицида® грануляции были более яркими и ровными. Положительным моментом следует считать,
что смена повязок с Эктерицидом® проходила
менее болезненно, чем повязок с Левомеколем
и Левосином.
У исследуемых больных после проведения
комплексного местного лечения с применением Эктерицида® улучшение характеристик заживления ран наступало в следующие сроки:
к 2-3-м суткам от начала лечения уменьшался перифокальный отек, к 5-7-м суткам существенно улучшалось качество грануляций и степень эпителизации ран. Динамика скорости заживления ран представлена в табл. 2.
Таблица 2
Скорость заживления ран на фоне местного лечения
Эктерицидом®
Показатели
(M±m)
ло а
по ер ности
2
ран
Скорост
а и ления
ран %

Сроки
5-7 сутки
лечения

10-12 сутки
лечения

3 9 1, 3 ± 10 0 , 42

3 64, 7 ± 44, 21

63 , 9 5 ± 20 , 2*

-

1, 5 8± 0 , 44

4, 7 2± 0 , 63 *

До лечения

Примечание *-р<0,01 сравнительно с исходными
данными

Существенных отличий по срокам подготовки ран к операции у больных основной
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группы по сравнению с группой сравнения
не отмечено.
В послеоперационном периоде повязки с Эктерицидом® накладывали на трансплантаты
и на донорские раны. Эктерицид® наносили
непосредственно на пересаженные аутодермотрансплантаты толщиной 2-3 мм или на ксенотрансплантаты, затем раны укрывали 3-4 слоями марли. У больных обеих групп первую перевязку проводили на 2-3 сутки после операции, в
последующем - каждые 2-3 дня. При отсутствии
выраженной экссудации повязка оставалась на
ране до 5 суток. При первой перевязке ран у
больных группы сравнения с использованием
мазевых или влажно-высыхающих повязок во
всех случаях повязки прилипали к ране, приходилось удалять их очень осторожно, что резко
увеличивало затраты времени на перевязку, во
всех случаях происходило повреждение молодого эпителия, местами отрыв трансплантатов от
ложа, что сопровождалось капиллярным кровотечением, в 23,5% случаев появились очаги
лизиса трансплантатов.
У всех больных основной группы перевязки
происходили безболезненно и нетравматично,
приживление трансплантатов отмечено на 90–
95 % площади, что расценивалось как хороший
результат. Сроки завершения эпителизации составили от 7 до 13 суток. Оценка интенсивности
болевых ощущений через 30 минут после смены
повязок на трансплантатах составляла 3,3±0,6
на участках, где раны были покрыты Эктерици-

дом®, и 5,7±0,4 на ранах с влажно-высыхающими и мазевыми повязками.
На донорских участках раны у больных основной группы зажили за 11,7 суток, что на 1,4
дня раньше, чем у больных группы сравнения.
Особого внимания заслуживает тот факт, что
заживление ран в основной группе во всех случаях протекало без периферического воспаления, и болевые ощущения в раннем послеоперационном периоде были гораздо меньше, чем
при традиционном способе ведения ран, так
как повязка сохраняла эластичность.
После наложения первой повязки почти все
больные отмечали незначительное жжение в
ране, которое держалось 15-20 минут. Последующие перевязки протекали почти безболезненно. К специфическому запаху Эктерицида®
больные быстро привыкали. Уже при снятии
первой повязки у большинства больных основной группы наблюдались очищение раны от
некротических тканей и появление здоровых
грануляций там, где они были плохо выражены,
вялы, с цианотичным оттенком.
После второй и последующих перевязок можно было констатировать бурный рост грануляционной ткани ярко красного цвета, исчезновение отечности, быструю эпитализацию с краев
раны, резкое уменьшение отделяемого.
Таким образом, у больных основной группы
с большей эффективостью выполняли кожные
пластики (рис. 1-3) и трансплантации ксенокожи (рис. 4-6).

Рис. 1. Пациент Б., 56 лет. Трофическая язва до начала
лечения

Рис. 2. Пациент Б., 56 лет. Трофическая язва на фоне
лечения Эктерицидом® (5-е сутки лечения)

Рис. 3. Пациент Б., 56 лет. Трофическая язва после
аутодермопластики (7-е сутки лечения)

Рис. 4. Пациент Х., 36 лет. Трофическая язва до начала
лечения
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Рис. 5. Пациент Х., 36 лет. Трофическая язва на фоне
лечения Эктерицидом® (4-е сутки)

Рис. 6. Пациент Х., 36 лет. Трофическая язва после
выполнения ксенотрансплантации кожи
(8-е сутки лечения)

Выводы
Таким образом, включение в комплекс лечения трофических венозных язв местного лечения с
использованием Эктерицида® (ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК», Украина) приводит к улучшению процессов репарации, что позволяет в кратчайшие сроки подготовить больных к операциям
на венах нижних конечностей. Экономическая
эффективность применения Эктерицида® за-

ключается в сокращении числа перевязок и экономии перевязочных материалов, в сокращении
сроков лечения больных. Отмечена способность
Эктерицида® к активной мобилизации защитных сил организма, ускорению и усилению реактивных и регенеративных процессов в тканях
и клетках раны, благодаря чему Эктерицид®
эффективен при лечении не только «свежих», но
и длительно существующих трофических язв.
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Резюме. Методика підготовки трофічних виразок до оперативних втручань з використанням Ектерициду® застосована у
32 хворих хворих з трофічними виразками венозної етіології. Показано, що така методика дозволяє покращити результати лікування за рахунок дії на мікробний фон і пригнічення запальної
реакції, досягти покращення процесів репарації, підготувати
хворих до аутодермопластики і операцій на венах нижніх кінцівок.
Ключові слова: трофічні виразки, Ектерицид®, місцеве лікування.

Summary. Method of trophic ulcers preparing to surgical interventions using Ectericid ® was used in 32 patients with trophic venous
ulcer. It is shown that this method improves the results of treatment by
means of action on the microbial flora and suppression of inflammatory reactions, achieve improvement of repair processes and prepare
patients for autodermoplasty and for surgical treatment of the veins of
the lower extremities.
Key words: trophic ulcers, Ectericid®, local treatment.

ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 5–6(92–93) 2018
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ПРОГРАМИ
«FAST-TRACK SURGERY» ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ
СТРАВОХІДНО-ТРАХЕАЛЬНИХ НОРИЦЬ

Сумський державний
університет

Резюме. Актуальність проблеми полягає у необхідності тривалої корекції змін в організмі та додаткового оперативного
втручання (гастостомії), що вимагає втрати часу та значних
матеріально-фінансових ресурсів. Автори діляться досвідом
застосування 11 положень Програми «Fast-track surgery», що
дало змогу скоротити термін підготовки хворої до операції
без додаткового оперативного втручання. У процесі ліквідації
нориці з метою «укріплення» швів на трахеї та стравоходу використані «місцеві» м’язи – груднино-щитоподібні. Годувати
хвору розпочали через 3 год після оперативного втручання.
Назогастральний зонд видалено на 6 добу, після чого – пероральне годування. Томографічний контроль на 12 добу – заживлення трахеї і стравоходу без дефектів.
Застосування скороченої програми при підготовці до операції з використанням місцевих тканин та раннім оральним
харчуванням дозволяє скоротити використання ліжко-днів
при надійності отриманих результатів.
Ключові слова: хірургія прискореного одужання, стравохіднотрахеальна нориця, пластика «місцевими» м’язами.
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Вступ
Набуті стравохідно-трахеальні нориці непухлинної етіології відносяться до тяжких
комбінованих патологічних змін трахеї та стравоходу, які можуть виникнути, як ускладнення проникаючих травм і закритих пошкоджень
шиї та грудної клітки. Окрім цього такі нориці
можуть ускладнити сторонні тіла, дивертикули, хімічні опіки стравоходу, термічні ураження трахеї, медіастиніт, хірургічні втручання
на органах середостіння та шиї, бактеріальні
запалення стравоходу, легень [1]. Збільшення в
останні роки кількості інструментальних досліджень сприяє наростанню кількості пошкоджень трахеї та стравоходу, що може призвести
до розвитку нориць [2, 3]. Так, за даними авторів [2,4] до 87 % випадків розвитку стравохідно-трахеальних нориць є наслідком ятрогенних пошкоджень під час тривалої ШВЛ.
Встановлено, що у хворих після ШВЛ з інтубацією трахеї тривалістю до 5 діб стравохідно-трахеальні нориці виявляються у 1,8 %
хворих, а при термінах більших за 10 діб — нориці знаходять у 5,7 %, що у 3 разу частіше [4].
За іншими даними частота виникнення післяінтубаційних стравохідно-трахеальних нориць при тривалій ШВЛ знаходиться у межах
0,3–4 % [3]. Один із засновників торакальної
хірургії Hermes Grillo вважав, що: «ятрогенні
пошкодження трахеї внаслідок штучної вентиляції легень призвели до створення нового напрямку у торакальній хірургії» [1,2]. Таким «напрямком» є пластична хірургія трахеї
та бронхів [5].
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До патогенетичних механізмів утворення
ятрогенних стравохідно-трахеальних нориць
відносять ішемічний некроз мембранозної
частини трахеї і дотичної до неї стінки стравоходу у зоні роздутої манжети ендотрахеальної
трубки [6]. Іншим важливим патогенетичним
чинником розвитку нориць вважають також
тривале знаходження у стравоході назогастрального зонда одночасно з ендотрахеальною трубкою [1]. Клінічні прояви стравохіднотрахеальних нориць зумовлені потраплянням
слини та часточок їжі у дихальні шляхи, що
призводить до розвитку гнійного бронхіту, рецидивуючих аспіраційних пневмоній та емпієм плеври з тяжким клінічним перебігом
і високою частотою гнійно-септичних ускладнень, прогресуючим зменшенням маси тіла
[1, 2, 4, 5].
Базовим методом діагностики стравохіднотрахеальних нориць є ЕФГДС та бронхоскопічне дослідження. Останнім часом з цією метою все більшого використання набирає спіральна комп’ютерна томографія [1,2].
Стосовно тактики лікування хворих з даним ускладненням думки авторів майже одностайні. При сформованих стравохідно-трахеальних норицях консервативне лікування
неефективне і супроводжується високими
показниками летальності, яка сягає 20–75 %
[1, 2, 4]. Провідним методом ліквідації таких
нориць залишається хірургічний. Тривалість
і обсяг передопераційної підготовки залежить
від тяжкості основного захворювання, стану
травлення, психоневрологічного статусу та
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наявності гнійно-септичних ускладнень. Зусилля лікарів скеровуються на попередження збільшення розмірів нориці, попередження
інфікування повітропровідних шляхів, розвитку сепсису і компенсацію аліментарних розладів [1,2,5]. Передопераційний період не повинен бути тривалим, оскільки існує певний
ризик зараження госпітальними резистентними штамами мікроорганізмів [1]. За даними
багатьох авторів тривалість передопераційної
підготовки у таких хворих знаходилась у межах 7‒49 діб і в середньому складала (18,3 ± 12,5)
діб. Висококалорійне харчування через назогастральний зонд проводилося у 47,4 % осіб,
шляхом гастростомії ‒ у 47,4 %, за допомогою
єюностомії ‒ у 5,2 % досліджених [1, 4, 5, 7].
На сучасному етапі операції при трахеостравохідних норицях умовно поділяють на
три основних типи: паліативні, умовно-радикальні і радикальні [1]. До першого типу відносять гастростомію з фундоплікацію за Ніссен
чи Дору для запобігання гастроезофагеальному рефлюксу або єюностомію в якості заключного етапу лікування. До умовно-радикальних
належать операції, при яких не виконується
роз’єднання нориці, вона лише вимикається
накладанням проксимальної езофагостоми у
поєднанні з гастростомою або накладанням
обхідних шунтів. Безумовно, проведення радикальних операцій, при яких повністю ліквідується сполучення між трахеєю та стравоходом є найбажанішим методом лікування.
У процесі підготовки до радикальних операцій вибір об’єму та хірургічного доступу обирається індивідуально, залежно від етіології,
локалізації та розмірів нориці, поєднання її
з рубцевим стенозом трахеї, стриктурою стравоходу, функціонуючою трахеостомою [1, 2,
5, 8]. Найбільш відомими типами операцій
з одноетапною реконструкцією стравоходу
і трахеї, є спосіб радикального роз’єднання
трахео-стравохідної нориці, поєднаної зі стенозом трахеї, за методикою О. М. Авилової
та М. М. Багирова, яка полягає у циркулярній
резекції хрящових півкілець трахеї в проекції нориці і стенозу з анастомозом та пластикою стравоходу демукозірованим васкуляризованим клаптем мемранозної частини [1, 5, 8].
Існують й інші варіанти оперативних втручань, які нагадують попередній [1, 2].
В останні роки пропагується мультимодальна програма «хірургії прискореного одужання» («Fast-track surgery»). Поняття «fast-track»
охоплює всі фази ведення хворого: передопераційну підготовку, інтраопераційне та післяопераційне ведення [7, 9, 10, 11].
Актуальність проблеми. Ряд авторів намагаються систематизувати та адаптувати стратегію «Fast-track surgery» для використання у
146

торакальній хірургії, але одностайного бачення алгоритму застосування положень цієї програми досі немає, що і визначає актуальність
проблеми [7, 9, 10].
Мета роботи
Поділитися досвідом застосування програми «Fast-track surgery» у торакальній хірургії і
висловити своє відношення до неї.
Матеріали та методи досліджень
Під нашим спостереженням знаходилася
хвора із стравохідно-трахеальною норицею,
ускладненою аспіраційною пневмонією і значним зниженням трофіки (дефіцит маси тіла
6 кг). При підготовці до оперативного втручання було застосовано 11 стандартних положень
із 17 програми «Fast-track surgery». Інші автори
рекомендують використання 6–12 положень
цієї програми [7, 10, 11].
Наводимо опис клінічного спостереження.
Хвора С., 38 років потрапила на консультацію до торакального хірурга обласної лікарні зі скаргами на сильну слабкість, задишку,
кашель з великою кількістю харкотиння, що
посилюється після прийому їжі; підвищення
температури тіла до 38–39 °С, біль у нижніх
відділах грудної клітки. З анамнезу відомо, що
протягом останнього 1,5 місяця знаходилася
на лікуванні у ЦРЛ. Спочатку лікувалася з
приводу пневмонії, а потім у реанімаційному
відділенні з приводу інфекційно-токсичного
шоку та дихальної недостатності, де знаходилась на ШВЛ, а потім – знову у терапевтичному відділенні. При огляді виникла підозра
на наявність стравохідно-трахеальної нориці, ускладненої двосторонньою аспіраційною
пневмонією. При проведенні ургентної ЕФГДС
виявлено стравохідно-трахеальну фістулу довжиною до 8 мм на відстані 8 см від входу у
стравохід. ФБС підтвердила наявність фістули
того ж розміру на рівні 7 кільця мембранозної
частини трахеї. Хворій встановлено постійний
назогастральний зонд для харчування і «виключення» стравоходу.
При госпіталізації у хворої дефіцит маси тіла
(ІМТ – 16,4 кг/м2) та анемія тяжкого ступеня
(Hb 56 г/л, эритр. 2,04×1012/л). Основні лабораторні показники: L 13,2×109/л (п – 10, с – 71,
м – 2, л – 17), ШОЕ 60 мм/год., загальний білок
70,6 г/л, заг. білірубін 10,7 ммоль/л, креатинін
42 мк/л, сечовина 3,1 ммоль/л, глюкоза крові
3,8 ммоль/л.
З огляду на тяжкий загальний стан і те,
що гастростома не може повністю виключити трахеобронхіальну аспірацію при ковтанні
слини та слизу, було прийнято рішення про
короткочасну передопераційну підготовку за
програмою «Fast-track surgery» із збереженням
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харчування через назогастральний зонд без
накладання гастростоми. Налагоджено висококалорійне дрібне зондове харчування переважно дитячими сумішами (50 % раціону),
лікування аспіраційної пневмонії (антибіотикотерапія, муколітики), проводилася корекція
анемії та гіпопротеінемії (еритроцитарна маса, свіжозаморожена плазма), дезінтоксікаційна терапія.
На 18 добу загальний стан та лабораторні
показники значно покращились ‒ Hb 108 г/л,
эритр. 3,17×1012/л., L 9,0×109/л (п – 6, с – 65,е
– 1, м – 10, л – 17), ШОЕ 5 мм/год., заг. білок
81,4 г/л, заг. білірубін 9,0 ммоль/л, креатинін
46 мк/л, сечовина 3,3 ммоль/л, глюкоза крові
4,1 ммоль/л. Для контролю лікування проведена спіральна комп’ютерна томографія органів
грудної клітки (рис. 1, 2).
Згідно положень програми «Fast-track
surgery» хворій детально було пояснено про
необхідність операції, її можливий обсяг та
про етапи післяопераційної реабілітації. Зондове харчування не припиняли до 3-х годинної
готовності до операції. Очистка кішківника не
виконувалась. За 2 години до початку оперативного втручання хворій розпочата інфузійна
терапія з введенням 400,0 мл 5 % розчину глюкози з додатковим введенням 20,0 мл 40 % глюкози наприкінці інфузії. Премедикація виконувалася безпосередньо на операційному столі
і включала лише введення розчину атропіну
сульфату 0,1 % — 1мл.
Оперативне втручання проводилося під загальним ендотрахеальним наркозом. Виконана поперечна цервікотомія з подовженням

розрізу на груднину. Поздовжньо-поперечна
стернотомія виконана ударним стернотомом
до рівня ІІ міжребер’я. Трахея скелетована гострим та тупим шляхом за допомогою гідропрепаровки 0,25 % розчином новокаїну. Плечоголовні вена і артерія на тримачках відведені. Мембранозна частина трахеї виявилася
інтимно спаяною зі стравоходом. Візуально та
пальпаторно знайти місце нориці не вдалося.
Виконана інтраопераційна ендоскопія стравоходу: в умовах затемнення виявлено локалізацію нориці за місцем потраплянням світла у трахею. Виконано роз’єднання трахеї та
стравоходу. На передній поверхні останнього
відсутній м’язовий шар з дефектом слизової
оболонки до 8 мм, через який візуалізувався
шлунковий зонд. Слизова стравоходу ушита
у поперечному напрямку вузловим швом. Завдяки широкій мобілізації трахеї вдалося провести ушивання дефекту мембранозної частини під візуальним контролем 4-ма вузловими швами у поперечному напрямку. Контроль
герметичності швів проводився шляхом «водної проби» з нагнітанням повітря у стравохід та
трахею через підтягнутий вище місця шва зонд
та інтубаційну трубку. Інтраопераційна фібробронхоскопія. Період апное під час дослідження не перевищував 1 хвилини. Оскільки великий дефект м’язового шару стравоходу ушити
було неможливо без ризику звуження стравоходу, виконана асиметрична міопластика
стравоходу клаптем правої m. sternothyroideus,
проведеним під трахеєю. Аналогічним клаптем лівої m. sternothyroideus був укріплений шов
трахеї. У ІІ міжребер’ї зліва у середостіння

Рис. 1. Стравохідно-трахеальна нориця, зонд та повітря
у стравоході

Рис. 2. Стравохідно-трахеальна нориця, зонд та повітря
у стравоході та шлунку
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введені 2 силіконових дренажі, які були розміщені паратрахеально справа і зліва від місця
ушивання трахеї. Груднина з’єднана поздовжними та поперечними дротовими швами.
Післяопераційна рана ушита пошарово глухо після зрошення її країв 0,25 % розчином
новокаїну.
У післяопераційний період дихальна функція та голос збережені. Для знеболення у перші
2 доби застосовували поєднання наркотичних
анальгетиків з розчином парацетамолу для
внутрішньовенних інфузій. Із 3-ї доби – парацетамол та декскетопрофен. В якості прокінетика використовували ондансетрон у дозі 4 мг
двічі на добу протягом 5 днів. Об’єм інфузійної терапії у ранній післяопераційний період
корегувався щоденно з урахуванням зростаючих об’ємів ентерального харчування. Сечовий катетер видалений через 4 години після

операції. Проводилась постійна активна аспірація із межистіння через дренажі протягом 3
діб, після чого вони були видалені на вакуумі.
Зондове харчування поновлено через 8 годин
після операції. Рухова активність (сідання та
вставання з ліжка) розпочата на 2-у добу післяопераційного періоду. Прийом прямих антикоагулянтів призупинений на 5-у добу, антибіотиків — на 6-у добу.
На 14 добу після операції виконана контрольна спіральна комп’ютерна томографія органів грудної клітки (рис. 3, 4).
За її даними діагностований двобічний малий гідроторакс, який було ліквідовано плевральними пункціями. Назогастральний зонд
видалений на 21 добу. Тоді ж виконана контрольна ФБС та езофагоскопічне дослідження, у
процесі яких дефектів трахеї та стравоходу не
виявлено (рис 5, 6).

Рис. 3. Стравохід та трахея без сполучення

Рис. 4. Стравохід та трахея без сполучення

Рис. 5. Шви на мембранозній частині трахеї

Рис. 6. Стравохід зі швом по передній стінці
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знаходиться у межах норми. На рентгенограмі
ОГК — металеві шви на рукоятці груднини,
очагово-інфільтративних змін у легенях не виявлено (рис. 7).
При виконанні фібробронхоскопії та езофагоскопії виявлено сформовані післяопераційні
рубці, швів на виявлено.

Рис. 7. Металеві шви на рукоятці грудини

Після видалення зонду хвора протягом
48 годин приймала їжу через рот під наглядом
лікарів. Даних за неспроможність швів чи інші
ускладнення не було. Виписана на амбулаторне лікування на 23 добу після операції. Загальний термін лікування склав 43 доби.
Віддалені результати. При контрольному
огляді пацієнтки через 1 місяць після виписки
із стаціонару зафіксована прибавка маси тіла на повноцінному пероральному харчуванні
5,5 кг, індекс маси тіла склав 18,6 кг/м2, що

Висновки
Тривале застосування ШВЛ у ослабленої
хворої сприяло розвитку стравохідно-трахеальної нориці.
Укорочена передопераційна підготовка без
попереднього накладання гастростоми дала бажаний результат, незважаючи на значну
втрату маси тіла та анемію тяжкого ступеня у
доопераційний період.
Інтраопераційна фібробронхоскопія та езофагоскопія є обов’язковими для верифікації локалізації нориці і для контролю місця ушивання.
Укріплення стравохідного та трахеального
швів клаптями «місцевих» м’язів (груднинощитоподібних) забезпечило надійну герметизацію дефектів.
Застосування у хворих зі стравохідно-трахеальними норицями положень програми «Fasttrack surgery» дозволяє скоротити передопераційну підготовку та прискорити реабілітацію
хворих у післяопераційний період.
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ОСОБЕННОСТИ
АДАПТАЦИИ ПРОГРАММЫ
«FAST-TRACK SURGERY»
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ
ПИЩЕВОДНОТРАХЕАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ
И. Д. Дужий,
С. А. Голубничий,
А. В. Кравец, Я. В. Хижня

FEATURES OF
ADAPTATION «FASTTRACK SURGERY»
PROGRAM IN THE
ELIMINATION OF
ESOPHAGEAL-TRACHEAL
FISTULAS
I. D. Duzhyi,
S. O. Holubnychyi,
O. V. Kravets, Ya. V. Khyzhnia
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Резюме. Актуальность проблемы состоит в потребности длительной коррекции изменений в организме и дополнительного оперативного вмешательства (гастростомии), что требует
времени и значительных материально-финансовых ресурсов.
Авторы делятся опытом использования 11 положений Программы «Fast-track surgery», что способствовало сокращению
времени подготовки больной к операции без дополнительного
вмешательства, в процессе ликвидации свища с целью укрепления швов на трахее и пищеводе использованы «местные»
мышцы – грудинно-щитовидные. Кормление больной начали
через 3 часа после операции.
Назогастральный зонд удален на 6 сутки, после чего –
оральное кормление. Томографический контроль на 12 сутки –
заживление трахеи и пищевода без дефектов.
Использование сокращенной программы при подготовке
к операции с использованием местных тканей и ранним
оральным кормлением позволяет сократить использование
койко-дней при надежности полученных результатов.
Ключевые слова: хирургия ускоренного выздоровления, пищеводно-трахеальный свищ, пластика «местными» мышцами.

Summary. The authors share the experience of using 11 positions
from «Fast-track surgery» program, which helped reduce the time
of preparing the patient for surgery without additional intervention.
In the process of eliminating fistula in order to strengthen the sutures
on the trachea and esophagus, «local» muscles are used: sternothyroid. Feeding the patient began three hours after surgery.
The nasogastric tube was removed on the sixth day, after which
oral feeding. Tomographic control on the twelfth day showed healing
of the trachea and esophagus without defects.
Using an abbreviated program in preparation for surgery as well
as the use of local tissue and early feeding allows reducing the use of
bed-days with the reliability of the results.
Key words: fast-track surgery, esophageal-tracheal fistulae, plastic by
«local» muscles.
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СЛУЧАЙ ДЛИТЕЛЬНОГО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
СЛЕПОГО БУЖИРОВАНИЯ ПИЩЕВОДА
Резюме. Обсуждается эффективность различных методов
лечения ожоговых стриктур пищевода. Приведен случай длительного эффективного самостоятельного бужирования пищевода бужом собственной конструкции.
Ключевые слова: пищевод, стриктура, бужирование.

Введение
В настоящее время химические ожоги по частоте занимают второе место среди заболеваний пищевода у взрослых, и в 10 -70% случаев
приводят к формированию рубцовых стриктур
пищевода (РСП), которые приводят к ухудшению качества жизни больного, а иногда к полной дисфагии [1, 5].
Кроме этого некоторые исследователи указывают на высокую вероятность развития плоскоклеточного рака пищевода у перенесших
химический ожог. Риск развития опухоли повышается в 1000 раз [6].
В связи с этим профилактика и лечение послеожоговых РСП на протяжении многих лет
остаётся сложной и актуальной проблемой хирургии.
Лечение больных с РСП осуществляется
по двум основным направлениям. Первое направление — это малоинвазивные методы лечения, включающие бужирование, баллонную
дилатацию, стентирование и эндоскопические
методы. Самым распространённым и надёжным методом считается бужирование РСП с
применением различных вариантов. Его эффекетивность составляет от 65 до 93 % [2].
Несмотря на большое количество предложенных методов бужирования данные манипуляции остаются высоко травматичными,
кроме того, у 30–40 % больным возникает рецидив стриктуры [7].
Одним из тяжёлых осложнений слепого бужирования РСП является его перфорация, частота которой колеблется от 1 до 16,7 % [6].
Основные методики бужирования это:
1) «вслепую»;
2) «по нити»;
3) «за нить» ортоградно и ретроградно;
4) по металлической струне – направителю.
Учитывая высокую вероятность перфорации пищевода и ограниченные лечебные возможности бужирования «вслепую», в последние годы этот метод не рекомендуется к практическому применению некоторыми авторами
[4].
Более безопасным методом бужирования
РСП является бужирование по металлической
струне. Методика заключается в низведении
полого бужа через стриктуру по металличеKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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ской струне, проведённой в желудок под рентгенологическим контролем. Металлический
проводник предотвращает отклонение кончика бужа в сторону, что уменьшает вероятность
перфорации стенки пищевода и кровотечения.
Проведение струны в желудок возможно через биопсийный канал эндоскопа, что позволяет подвести струну непосредственно к зоне
сужения под визуальным контролем и объективной оценкой зоны стриктуры и пищевода
непосредственно после сеанса бужирования.
Появление специальных высокопрочных
материалов, выдерживающих высокое давление, позволило создать и достаточно широко
внедрить метод баллонной пневмо- и гидродилатации для профилактики и лечения РСП .
Профилактическая эффективность баллонной дилатации, по данным разных авторов,
варьирует в пределах от 11,6 до 96,15 %. Отрицательным моментом ранней дилатации
пищевода, по мнению А. Ю. Разумовского и
соавт. (2012), является постоянная травматизация эпителия грануляций пищевода, что
замедляет заживление и приводит к фиброзу
стенки органа [3].
Баллонная дилатация уступает бужированию, так как эффективна только при коротких рубцовых стриктурах, малоэффективна
при ригидных стриктурах, требует экспозиции
баллона в пищеводе.
Современным направлением в лечении РСП
является стентирование.
Клинико-экспериментальные работы с
применением саморасправляющихся частино
или полностью покрытых различными материалами стентов показали уменьшение дисфагии у 48 -100% больных с РСП, а также
снижение вероятности пролежня пищевода и
периэзофагальной реакции. На сегодняшний
день наиболее широко используются металлические (нитиноловые) стенты из полидиоксанона и стенты из силикона. Установленные
в пищевод стенты оказывают непрерывное
равномерное и дозированное давление на грануляции и молодую соединительную ткань,
тем самым предупреждая развитие грубой волокнистой ткани, суживающей просвет [6].
А. В. Климашевич (2013) указывает на увеличение числа хороших отдалённых результатов
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лечения РСП методом стентирования на 35,9%
по сравнению с бужированием и уменьшение
неудовлетворительных на 27,1% [1].
Не всеми клиницистами стентирование
признаётся альтернативой бужирования у
больных с РСП [4]. Так А. Ф. Черноусов и соавт.,, Э. А. Годжелло и соавт. (2013) указывают на такие осложнения как грануляционный
стеноз, дегенеративные и дистрофические изменения слизистой оболочки, стриктура выше
и/ или ниже стента. Кроме этого со стороны
стента может происходить отслойка его внутреннего покрытия стента с частичным перекрытием его просвета, обтурация пищевыми
массами, фрагментация и миграция стента,
врастание протеза в стенку пищевода с последующим некрозом, образование пролежней и
свищей при длительном стентировании (от 7
до 16 месяцев). Существует опасность при удалении стента [2].
Несмотря на успехи бужирования пищевода при РСП, по данным различных авторов
10–50 % больных по-прежнему нуждаются в
оперативном лечении. На сегодня предложены методики: удаление рубцово –изменённого пищевода с одномоментной эзофагогастропластикой, выключение пищевода на шее с
одномоментной пластикой пищевода толстой
кишкой, тонкой кишкой или желудком. Предпочтение отдаётся эзофагопластике нисходящим отделом толстой кишки по сравнению с
восходящим в связи с меньшим её диаметром,
облегчающим проведение на шею без сдавления в верхней апертуре грудной клетки.
Необходимо отметить, что больные с РСП
часто имеют дефицит массы тела более 15 %,
тяжелые сопутствующие заболевания и плохое
кровоснабжение проксимального отдела пищевода. Поэтому, количество больных с различными осложнениями после эзофагопластики достигает 24 %. К ранним осложнениям
относятся некроз трансплантата до 10,7 %, несостоятельность пищеводно-толостокишечного анастомоза (10–35 %), повреждение медиастинальной плевры, что приводит к пневмотораксу и пневмонии [7].
Встречаются также и поздние осложнения
такие как стеноз толстокишечного анастомоза
(5–26,1 %), пептическая язва трансплантата,
регургитация, рефлюкс –колит [3].
Таким образом, несмотря на высокую травматичность и высокий процент рецидива
стриктуры (15–40 %), а также летальность до
10 % бужирование является основным и наиболее эффективным методом лечения РСП
у 70–80 % больных.
В качестве примера мы приводим редкое
клиническое наблюдение длительного слепого
бужирования пищевода у больного с ожоговой
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стриктурой, причём примечательным является то, что больной самостоятельно выполнял
эту процедуру и буж был изготовлен им из подручных материалов.
Больной Б. 49 лет поступил в торакальное
отделение с жалобами на умеренную дисфагию во время приёма твёрдой пищи. Во время
приёма жидкой пищи больной не испытывал
дисфагии.
Из анамнеза известно, что 12 лет назад больной перенёс ожог пищевода кислотой, которую
выпил по ошибке. После оказания медицинской помощи явления воспаления в пищеводе
стихли, в течении 2-х месяцев больной принимал преимущественно жидкую не острую
пищу. При переходе на обычное питание он
ощутил дисфагию во время употребления хлеба или мяса. При рентгенологическом исследовании с контрастом был выявлен стеноз пищевода по типу «мышиного хвоста», который
начинался в верхней трети грудного отдела и
продолжался до нижней трети (рис. 1.).

Рис. 1. Рентгенограмма пищевода

Больному проводилась противовоспалительная терапия, однако дисфагия нарастала,
в связи с чем начато бужирование пищевода
в условиях стационара. Проходимость пищи
улучшилась. После выписки из стационара
больной самостоятельно изготовил буж собственной конструкции. За основу была взята
пластиковая трубка из капельницы в которую,
для придания жёсткости, был вставлен металлический тросик от мотоцыкла и в конце запаян пластиком (рис. 2).
Примерная длинна «бужа» составляла 40 см.
Пациент самостоятельно проводил бужирование 1 раз в 3 дня в течение 12 лет. Явлений дисфагии при приёме жидкой пищи практически
не ощущал.
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Рис. 2. Пищеводный буж оригинальной конструкции

В торакальное отделение лёг для дообследования и исключения рака пищевода. Больно-

му была проведена фиброэзофагоскопия. На
рассстоянии22 см от резцов имелось циркулярное коническое сужение пищевода до 0,6
см в диаметре, дальнейшее продвижение гастроскопа было затруднено. Признаков злокачественной опухоли на осмотренном участке
пищевода не обнаружено. Получив информацию об отсутствии злокачественной опухоли в
пищеводе больной выписался.
Повторно больной обратился в клинику через 4 года, т.е. через 16 лет после ожога. При
обследовании диагностирован рак пищевода.
Приведенный клинический случай указывает на высокую эффективность слепого бужирования РСП даже в домашних условиях.
Учитывая высокий риск малигнизации послеожоговых РСП пациенты с этой патологией
должны находиться на постоянном диспансерном наблюдении у онколога.
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Резюме. Обговорюється ефективність різних методів
лікування опікових стриктур стравоходу. Наведено випадок
тривалого ефективного самостійного бужування стравоходу
бужом власної конструкції.
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Summary. An example of a long-term, efficient self-reproduction
of the esophagus with its own design is presented.
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ПОЛЬОВИЙ
ВІКТОР ПАВЛОВИЧ
ДО 55-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Завідувач кафедри загальної хірургії Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет», лауреат премії ім. Володимира Залозецького, доктор медичних наук, професор
Польовий Віктор Павлович народився 23 жовтня 1963 року в с. Кормильче, Чемеровецького
району, Хмельницької області. У 1983 році він
із відзнакою закінчив Кам’янець-Подільське
медичне училище. Вищу лікарську освіту отримав у Чернівецькому медичному інституті, який закінчив у 1989 році. У подальшому
В. П. Польовий працював лікарем-хірургом
та заступником головного лікаря по медичній частині (1990–2000) Городоцької центральної районної лікарні Хмельницької області.
Подальше своє творче життя В. П. Польовий
пов’язує з Буковинським державним медичним університетом. З 2000 року асистент, із
2002-го – доцент кафедри госпітальної хірургії, з 2008-го – завідувач кафедри загальної
хірургії Буковинського державного медичного університету. Декан медичного факультету
№ 3 (2001–2004) та з 2004 року – декана медичного факультету № 1 (2004-2010). У 2001 році
захистив кандидатську дисертацію та у 2007
році докторську дисертацію.
Автор та співавтор 5 підручників, біля
40 навчальних та навчально-методичних посібників, він щоденно працює над удосконаленням педагогічного процесу, активно впроваджує досягнення дидактики, подає приклад
іншим співробітникам кафедри та університету. Вчене звання доцента отримав у 2002 році, професора – у 2010 році. Член редакційних рад наукових фахових видань України –
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«Лікарська справа», «Харківська хірургічна
школа», «Буковинський медичний вісник»,
член спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01
при Тернопільському державному медичному
університеті ім. І. Я. Горбачевського. Під керівництвом В. П. Польового захищено цілий
ряд кандидатських дисертацій, заплановано
дві кандидатські дисертації. Автор понад 400
наукових праць, зокрема, 11 монографій, 4 інформаційних листів, 25 патентів на винаходи,
32 раціоналізаторських пропозицій. Нагороджений Почесними грамотами МОЗ України
(2005, 2007), Чернівецької ОДА (2006) та Чернівецької обласної ради (2008).
Сьогодення професора В. П. Польового повне звершень та творчості. Завдяки невтомній
енергії та відданості медицині, науці та освіті,
Вітаємо ювіляра та віддаємо шану видатним
організаторським і професійним здібностям.
Бажаємо дорогому ювіляру міцного здоров’я,
творчого натхнення та подальших звершень!
Прийміть у цей день – вітання найкращі,
Зичимо здоров’я, любові і щастя!
Щоб лихо й тривоги Вас обминали,
Зозуля ще сто років життя накувала!
Хай в житті Вашому щастя квітує
Веснянково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне надсилає!
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