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ËÅ×ÅÍÈÅ ÁÎËÜÍÛÕ ÍÅÊÐÎÒÈ×ÅÑÊÈÌ
ÏÀÍÊÐÅÀÒÈÒÎÌ
Резюме. В статье представлен опыт лечения 97 больных
деструктивным панкреатитом. Было показано, что хирургическое лечение в ранней фазе развития некротического
панкреатита должно проводиться по строгим показаниям.
Даже при тщательном отборе пациентов послеоперационная
летальность на ранней стадии деструктивного панкреатита
составила 40 %, а общая – 12,5 %. Также было установлено,
что во второй фазе развития панкреонекроза оперативное лечение показано всем пациентам. Предпочтение необходимо
отдавать минииинвазивным методам хирургического лечения
и их комбинациям. Также следует использовать этапный подход в оперативном лечении данной категории больных. Использование предлагаемой тактики позволило уменьшить количество как интра-, так и послеоперационных осложнений,
а также снизить летальность до 20,8 %.
Ключевые слова: некротический панкреатит, лечение.

Введение
Постоянный интерес ведущих отечественных и зарубежных хирургов к проблеме острого панкреатита связан с одной стороны с ростом заболеваемости данной нозологией,
а с другой – отсутствием удовлетворительных
результатов лечения наиболее тяжелых, деструктивных, форм заболевания. При этом летальность в фазе гнойных осложнений панкреонекроза может достигать 85,7 % [1]. Развитие
современной интенсивной терапии, анестезиологии и фармации позволяет в большинстве
случаев избегать ранних хирургических вмешательств при деструктивном панкреатите.
Вместе с тем отсутствие оперативного пособия
во второй фазе заболевания приводит к смерти
больных в 100 % наблюдений [3]. Эти факторы
обусловили изменения в структуре летальности, сместив пик смертельных исходов при
некротическом панкреатите в сторону фазы
гнойных осложнений. Несмотря на детальное
изучение основных звеньев патогенеза, разработку множества технологий хирургического
лечения панкреонекроза, до настоящего времени дискутабельными остаются вопросы выбора сроков и объема хирургического пособия.
Цель исследований
Улучшение результатов лечения больных
с панкреонекрозом.
Материалы и методы исследований
За период с 2008 г. по январь 2014 г. на базе
ГУ «ИОНХ им. В. Т. Зайцева НАМН Украины»
находилось на лечении 97 больных деструктивным панкреатитом. Из них 32 пациента
(32,9 %) госпитализированы в фазе стерильного панкреонекроза, 65 (67,1 %) больных –
6

в фазе гнойных осложнений. Возраст пациентов в среднем составил (43±4) года (варьировал от 21 до 79 лет). Преобладали мужчины —
61 (62,9 %), женщин было 36 (37,1 %). Основными этиологическими факторами явились
алкогольный, алиментарный и биллиарный,
выявленные, соответственно, в 42 (43,3 %),
34 (35,1 %) и 15 (15,4 %) наблюдениях. Еще
в 6 (6,2 %) случаях диагностирован идиопатический острый панкреатит. По масштабности
поражения преобладали тотатальные и субтотальные формы панкреонекроза, выявленные в 29 (29,9 %) и 46 (47,4 %) случаях соответственно. Реже встречался крупноочаговый
некроз поджелудочной железы, установленный у 22 (22,7 %) пациентов. Среди больных
с инфицированными формами заболевания
у 33 (42,9 %) выявлен первичный характер инфицирования, а у 44 (57,1 %) – вторичный.
Преобладание в данной подгруппе больных
с вторичным характером инфицирования
больных связано с тем, что 38 (58,5 %) пациентов были переведены из других лечебных
учреждений, которым на разных сроках заболевания были выполнены различные хирургические вмешательства. Необходимо отметь,
что еще у 12 (15,6 %) пациентов в процессе
пребывания в стационаре наступило инфицирование первично стерильных форм некротического панкреатита, выявленных при поступлении. У всех 97 пациентов выявлен синдром
системного воспалительного ответа. Транзиторная органная или полиорганная дисфункция выявлена у 19 (59,4 %) больных в подгруппе
со стерильным некрозом, при этом в подавляющем большинстве наблюдений – 13 (68,4 %)
преобладала дисфункция одного органа. Еще
у 7 (21,9 %) пациентов выявлена перманентная
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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полиорганная недостаточность. Септическая
полиорганная недостаточность выявлена у 12
(18,5 %) больных с панкреонекрозом в фазе
гнойных осложнений. Диагностический алгоритм при поступлении включал в себя выполнение общеклинических анализов крови и
мочи, биохимических, коагулогических анализов, рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости. Для определения масштабности поражения поджелудочной железы,
забрюшинных клетчаточных пространств и
наличия патологических изменений в брюшной полости применяли спиральную компьютерную томографию с болюсным контрастным
усилением, реже — УЗИ. Определяли тяжесть
состояния больных по шкале APACHE II [2].
В дальнейшем в процессе динамического наблюдения всем больным выполнялось УЗИ не
реже 1 раза в 3 сут., при необходимости компьютерную томографию. Также диагностический арсенал в процессе лечения расширялся
за счет использования фистулографии и динамической видеоскопии.
Результаты исследований и их обсуждение
Все больные со стерильным панкреонекрозом сразу были госпитализированы в ОРИТ,
где после выполнения необходимых диагностических процедур пациенту проводилась интенсивная терапия, направленная на коррекцию водно-электролитных, коагуляционных,
реологических расстройств. Терапия включала
в себя назначение противопанкреатических,
антисекреторных, спазмолитических средств.
При выявлении органной или полиорганной
дисфункции выполнялась соответствующая
коррекция выявленных нарушений гомеостаза. Антибактериальная терапия имела профилактический характер и проводилась по деэскалационному принципу. При отсутствии
острых жидкостных или массивных некротических скоплений УЗИ выполнялось 1 раз в 3
дня, в остальных случаях – не реже 1 раза в 2
дня. Необходимо отметить, что интенсивная
терапия была эффективна у 7 (21,9 %) больных
со стерильным некротическим панкреатитом,
у которых по данным динамического УЗИ отмечено стихание воспалительного процесса
в поджелудочной железе, что не потребовало выполнения в дальнейшем хирургического
вмешательства. Также еще у 6 (18,6 %) больных
с острыми жидкостными скоплениями объемом от 20 до 250 мл также отмечен полный
регресс патологических изменений в поджелудочной железе без оперативного лечения.
У 12 пациентов (37,5 %), у которых по данным
УЗИ и КТ выявлены тотальные и субтотальные формы панкреонекроза с формированием обширных острых жидкостных и некроти-
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ческих коллекторов, в дальнейшем выявлено
нагноение очагов некротической деструкции,
что потребовало хирургического лечения
в сроки от 2 до 4 недель от начала заболевания.
Показанием к оперативному лечению в ранние сроки от начала заболевания у 5 (15,6 %)
пациентов со стерильным панкреонекрозом
было прогрессирование перманентной полиорганной недостаточности, несмотря на проводимую интенсивную терапию, связанную
с ферментативным перитонитом в 2 случаях,
а также с наличием абдоминального компартмент-синдрома II–III степени, что было выявлено в 3-х наблюдениях (рис. 1–5).

Рис 1. Больная Н., 60 лет. Панкреонекроз
с формированием массивного парапанкреатического
инфильтрата, острые жидкостные скопления
парапанкреатической клетчатки. Панкреатогенный
перитонит. Состояние после дренирования сальниковой
сумки, брюшной полости

Рис 2. 10-е п/о сутки. Та же больная. В структуре
инфильтрата определяется жидкостной компонент
с включениями газа
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Рис. 3. 10-е п/о сутки. Та же больная. Формирование
острого жидкостного скопления в головке поджелудочной
железы

Рис 4. 59-е п/о сутки. Та же больная. Организация
остаточной полости в области хвоста поджелудочной
железы

Во всех случаях были применены методы
лапароскопического дренирования брюшной
полости, которые в 2 наблюдениях были дополнены дренированием сальниковой сумки:
в одном случае под видеоскопическим контролем, еще у одного пациента — из проекционного минидоступа под контролем УЗИ. Также
в одном наблюдении выполнялось пункционное дренирование острого забрюшинного
жидкостного скопления под УЗ-навигацией.
Двое больных (6,3 %) умерли от фульминантной формы панкреонекроза. После операции
также отмечен летальный исход у 2 больных
(40 %) с тотальным деструктивным панкреатитом и массивным некрозом забрюшинной
клетчатки, а также признаками абдоминального компартмент-синдрома. Необходимо,
однако, отметить, что во всех наблюдениях
примененная хирургическая тактика у больных с абдоминальным компартмент-синдромом позволила полностью разрешить данное
патологическое состояние. Таким образом,
в подгруппе больных со стерильным панкреонекрозом послеоперационная летальность составила 40 %, а общая – 12,5 %.
Хирургическая тактика у больных в фазе
гнойных осложнений была основана на принципе этапности и была направлена на стабилизацию состояния пациентов на первом этапе путем применения наименее инвазивных
технологий оперативного лечения и их комбинаций с целью выполнения в дальнейшем
более радикального санационного вмешательства (табл. 1).
Таблица 1
Характер первичных оперативных вмешательств у
больных, оперированных в стадии гнойных осложнений
панкреонекроза
Характер оперативного
вмешательства
Монотехнологичные:
Пункционно-дренирующие под
УЗ-навигацией
Видеоскопические операции
(лапаро- и люмбоскопические)
Операции из проекционного
минидоступа под УЗ-контролем
«Полуоткрытые» операции
Политехнологичные:
Мануально-ассистированые
(hand-, finger-assisted)
Видеоскопически-дополненные
Всего:

Рис. 5. 59-е п/о сутки. Та же больная. Регресс острого
жидкостного скопления в головке поджелудочной железы,
регресс гнойно-некротического процесса
в парапанкреатической клетчатке
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Количество больных
абс.
%
58
75,3
23

29,9

14

18,2

18

23,4

3
19

3,8
24,7

10

13,0

9
77

11,7
100

Пункционно-дренирующие вмешательства
под УЗ-навигацией, как первый этап хирургического лечения, нами применены у 23 (29,9 %)
пациентов при единичных некротических
скоплениях в поджелудочной железе, парапанкреатической и забрюшинной клетчатке,
а также при инфицированных псевдокистах
поджелудочной железы. Данные операции выполнялись в 2-х вариантах. Оба варианта подХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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разумевали выполнение операции по методике
«hand-free».
Первый вариант операций такого типа, который подразумевал пункционное дренирование под УЗ-навигацией дренажами типа
«pig-tail» диаметром 9–12 Fr, применяли при
небольших размерах (до 200 мл), а также при
их опасном соседстве с близлежащими органами и сосудами при невозможности использовать стилет-катетер. Операции данного типа
выполнены у 12 пациентов (15,6 %). Еще 11
больным (14,3 %) с отграниченными некротическими скоплениями и псевдокистами большого объема выполнено стилет-катетерное
дренирование по разработанной нами методике (патент Украины № 64893).
Видеолапароскопические операции выполнены у 14 пациентов (18,2 %) основной группы. Показаниями к выполнению данного типа
операций считали наличие инфицированных
жидкостных скоплений сальниковой сумки,
парапанкреатической клетчатки, абсцессов
поджелудочной железы, при неэффективности
их санации после пункционно-дренирующих
операций, наличие крупных секвестров, более
2 см, которые требовали установки дренажей
большого диаметра, а также наличие признаков гнойного перитонита неясного генеза, когда диагностическая лапароскопия переходила
в лечебное мероприятие. Лапароскопический
метод, по нашему мнению, является методом
выбора у данной тяжелой категории пациентов, позволяя получить необходимую визуальную оценку патологических очагов в брюшной
полости, поджелудочной железе, сальниковой
сумке и забрюшинной клетчатке, произвести
адекватную некрсеквестрэктомию, а также
санацию и дренирование гнойных полостей.
При преимущественном панкреатогенном поражении забрюшинной клетчатки возможно
также выполнение видеолюмбоскопических
операций, которые позволяют произвести достаточную ревизию забрюшинной клетчатки с
выполнением последующих необходимых лечебных манипуляций.
Однако следует отметить, что люмбоскопический доступ сопряжен с определенными
трудностями, связанными с отсутствием свободного пространства в забрюшинном пространстве даже при использовании ретропневмоперитонеума, что значительно затрудняет визуализацию. Эти трудности могут быть
решены с помощью мануальной ассистенции.
Данный тип оперативного лечения как первый
этап хирургического лечения, применен нами
у 10 (13 %) больных.
Операции из минидоступа по УЗ-метке выполнены у 18 (23,4 %) больных. Показаниями
к данному типу хирургического лечения считали массивное гнойно-некротическое пораKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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жение поджелудочной железы (субтотальный
или тотальный ПН по данным УЗИ/КТ), парапанкреатической и забрюшинной клетчатки,
когда изначально предполагалась неэффективность пункционно-дренирующих и видеоскопических вмешательств, «опасное» соседство
патологических очагов с крупными сосудами
и близлежащими органами, когда возникала
необходимость четкого визуального и мануального контроля за проводимыми манипуляциями, наличие крупных секвестров, удаление которых с помощью видеоскопических
методик виделось сомнительным. Кроме того,
при выполнении операций из мини-доступа
удавалось выполнить наиболее тщательную
ревизию поджелудочной железы, парапанкреатической и забрюшинной клетчатки, произвести достаточную некрсеквестрэктомию, выполнить адекватную санацию и дренирование
гнойно-некротических очагов. Использование
операций из проекционного минидоступа под
УЗ-контролем позволяет также формировать
при необходимости миниоментопанкреатобурсостому и/или люмбостому с минимальным микробным обсеменением как брюшной
полости, так и окружающих тканей.
При недостаточной визуализации патологических очагов, рядом расположенных органов и
сосудов вследствие массивного спаечного или
инфильтративного процессов, недостаточного
раскрытия раны операционными ретракторами вследствие больших размеров патологических полостей для улучшения обзора и четкого
контроля за проводимыми манипуляциями, а
также для контроля эффективности санационных мероприятий нами были использованы видеоскопически дополненные операции.
Данный тип хирургического пособия предусматривал мануальное выполнение основного
оперативного приема из минидоступа с дополнительным видеоконтролем зоны операции,
что было применено у 9 (11,7 %) больных.
«Полуоткрытые» операции выполнены у 3
больных (3,8 %) с гнойными осложнениями
панкреонекроза. Показаниями к такому типу
хирургического вмешательства в одном случае (1,26 %) явился разлитой гнойный перитонит вследствие прорыва абсцесса сальниковой
сумки в свободную брюшную полость; в одном наблюдении (1,26 %) – сочетание абсцесса
сальниковой сумки и абсцесса головки ПЖ с
динамической кишечной непроходимостью 4-х
суточной давности, в связи с необходимостью
интубации тонкой кишки; у одного больного (1,26 %) имелись выраженные спаечно-инфильтративные изменения в панкреатобилиарной зоне вследствие ранее перенесенных неоднократных операций на органах верхнего этажа
брюшной полости, что привело к невозможности использования миниинвазивных методик.
9
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Как уже было отмечено, применение миниинвазивных методик лечения гнойных осложнений панкреонекроза часто требует выполнения повторных вмешательств, т. е. так называемого этапного лечения. Только у 22 больных
(28,6 %) потребовалось выполнение всего одного этапа хирургического лечения. У этих
больных гнойные очаги уже при поступлении
или в процессе динамического наблюдения
имели четкую тенденцию к отграничению от
окружающих тканей. У остальных пациентов
потребовалось выполнение повторных операций, что было связано с тенденцией к распространению гнойно-некротического процесса,
а также с неодновременным секвестрированием нежизнеспособных тканей, когда выполнение чрездренажной секвестрэктомии было
неэффективным (табл. 2).
Таблица 2
Характеристика повторных хирургических вмешательств
у пациентов с гнойными осложнениями деструктивного
панкреатита
Оперативное вмешательство
Повторные пункционно-дренирующие
вмешательства
Повторные видеоскопические операции
Видеоскопические вмешательства + дополнительные операции из минидоступа по УЗ-метке
Повторные вмешательства по УЗ-метке из
минидоступа
Операции по УЗ-метке из минидоступа + пункционно-дренирующие вмешательства
Операции по УЗ-метке из минидоступа +
дополнительная видеолюмбоскопическая
санация
Всего

Количество
пациентов
23
7
7
9
4
6
55

Из табл. 2 видно, что наибольшее количество повторных вмешательств потребовалось
больным, которым было произведено пункционное дренирование под контролем УЗИ (23
наблюдений (29,9 %)). В то же время 7 пациентам (9,1 %), которым была на первом этапе
применена видеоэндоскопическая санация и
9 больным (11,7 %), оперированным из проекционного минидоступа, также потребовалось
выполнение повторных хирургических вмешательств.
Интраоперационные осложнения развились
у 6 (7,8 %) больных с гнойными осложнениями деструктивного панкреатита. Из них у
4 (5,2 %) развилось значительное кровотечение при выполнении некрсеквестрэктомии,
остановленное в 2-х наблюдениях прошиванием и коагуляцией кровоточащих сосудов, еще
в 2-х случаях потребовалось тампонирование
сальниковой сумки ввиду диффузной кровоточивости тканей. В 2-х наблюдениях (2,6 %)
выявлена травма полого органа (желудка и поперечно-ободочной кишки по 1 случаю), что
было ликвидировано интраоперационно. Послеоперационные осложнения развились у 36
(46,8 %) пациентов данной подгруппы. Нагно10

ение послеоперационной раны развилось у 26
(33,8 %) больных, аррозивное кровотечение –
у 5 (6,5 %), формирование наружного толстокишечного свища – у 3 (3,9 %), наружного панкреатического свища – у 6 (7,8 %), цистогастрального свища с формированием псевдоаневризмы селезеночной артерии, что сопровождалось
аррозивным кровотечением – у 1 (1,28 %),
септическая ПОН – 17 (22,1 %), плеврит – у 34
(44,2 %), пневмония – у 4 (5,2 %). Среднее количество осложнений на 1 пациента 2±1,5 (от
1 до 5). Необходимо отметить, что при развитии аррозивного кровотечения и при выявлении псевдоаневризмы селезеночной артерии
на фоне цистогастрального свища потребовало выполнения рентгенэндоваскулярной окклюзии пораженной артерии у 4 больных. Еще
в 2-х наблюдениях потребовалось выполнение
лапаротомии, тампонирования сальниковой
сумки и ложа поджелудочной железы. Толстокишечные свищи закрылись самостоятельно
во всех наблюдениях на фоне общего и местного лечения. Панкреатические свищи закрылись самостоятельно в 5 наблюдениях в сроки
от 1 до 6 мес., еще в одном наблюдении потребовалось формирование фистулоеюноанастомоза через 9 мес. после выписки пациента из
стационара.
Умерло 16 больных (20,8 %) с гнойными
осложнениями некротического панкреатита.
Основными причинами смерти были: некорригируемая полиорганная недостаточность
у 9 пациентов (11,7 %), аррозивное кровотечение – у 3 (3,9 %), острый инфаркт миокарда –
у 1 (1,3 %), ТЭЛА – 1 (1,3 %), гнойный перитонит – 2 (2,6 %). Таким образом, общая летальность у больных с деструктивными формами
острого панкреатита составила 20,6 %.
Выводы
Таким образом, лечение панкреонекроза
должно проводиться в специализированных
лечебных учреждениях. Стерильные формы
некротического панкреатита требуют преимущественно комплексного консервативного лечения. Хирургическое пособие показано при
прогрессирующей, несмотря на проводимую
интенсивную терапию, полиорганной недостаточности на фоне ферментативного перитонита или абдоминального компартментсиндрома. Этапное хирургическое лечение
показано всем больным с гнойными осложнениями деструктивного панкреатита. Использование миниинвазивных методик позволяет
эффективно санировать гнойно-некротические очаги, что также сопровождается снижением количества как интра-, так и послеоперационных осложнений, соответственно, до
7,8 и 46,8 %. Летальность при использовании
предлагаемого подхода составила 20,6 %.
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Резюме. У статті наведено досвід лікування 97 хворих на деструктивний панкреатит. Було показано, що хірургічне лікування у ранній фазі розвитку некротичного панкреатиту має
проводитися за строгими показаннями. Навіть при ретельному відборі пацієнтів послеопераційна летальність на ранній
стадії деструктивного панкреатиту склала 40 %, а загальна — 12,5 %. Також було встановлено, що у другій фазі розвитку панкреонекрозу оперативне лікування показано всім
пацієнтам. Перевагу необхідно надавати мініінвазивним методам хірургічного лікування та їх комбінаціям. Також необхідно використовувати етапний підхід у лікуванні даної
категорії хворих. Використання запропонованої тактики дозволило зменшити кількість як інтра-, так і післяопераційних
ускладнень, а також знизити летальність до 20,8 %.
Ключові слова: некротичний панкреатит, лікування.

THE TREATMENT
OF PATIENTS WITH
NECROTIZING
PANCREATITIS
V. V. Boyko,
E. V. Mushenko,
A. M. Tischenko,
R. M. Smachylo,
Yu. V. Ivanova,
A. L. Veseliy

Summary. The experience of treatment of 97 patients with acute
necrotizing pancreatitis is performed in the article. It was shown that
surgical treatment in early stage of necrotizing pancreatitis’ evaluation must be performed for rigorous indications. Despite of scrupulous selection of patients postoperative mortality rate is high and
reaches 40 %. General mortality rate on early stages of pancreatic
necrosis is 12,5 %. It was also established that operative treatment is
indicated to all patients with pancreatic necrosis on second phase of
its evaluation. Minimally invasive methods of surgical treatment and
their combinations must be performed. The staged approach of operative treatment must be performed also. Using of proposed tactics
allows to decrease intra- and postoperative morbidity rate and mortality rate to 20,8 %.
Key words: necrotizing pancreatitis, treatment.
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Резюме. Проведено аналіз результатів хірургічного лікування 125 хворих на важкі форми гострий некротичний панкреатит. Показаннями до операції були: клініка перитоніту
у 117 хворих (93,6 %), арозивна кровотеча із некрозів залози
у 4 хворих (3,2 %), наростання жовтяниці у 4 хворих (3,2 %).
У 80 хворих виявлено інфікований панкреонекроз. У 80 хворих виявлено ураження заочеревинної клітковини. 34 хворих
померло. Виявлено фактори, які впливають на наслідок захворювання: інфікований панкреонекроз, ураження заочеревинної клітковини, кахексія, ожиріння, алкоголізм, наявність
ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії та захворювань печінки.
Ключові слова: гострий панкреатит, заочеревинна клітковина, післяопераційна летальність.

Вступ
Гострий некротичний панкреатит (ГНП) залишається одним із найскладніших захворювань як в діагностичній, так і в лікувальній
тактиці. Протягом останніх років результати
лікування ГНП дещо покращилися, але загальна летальність при його деструктивних
формах та ураженні заочеревинної клітковини
й на сьогодні складає від 30 до 70 % [2, 3, 5].
Згідно з сучасними уявленнями, перебіг та
прогноз ГНП залежить як від ураження безпосередньо підшлункової залози, так і від екстрапанкреатичних ускладнень – ураження заочеревинної клітковини (ЗК) та перитоніту.
Заочеревинна клітковина, уражена ще в асептичній фазі, є джерелом ендогенної інтоксикації, субстратом для подальшого інфікування та
вогнищем розвитку сепсису [4, 6].
Для попередження розвитку післяопераційних ускладнень та оптимізації лікувальної
тактики у хворих на ГНП важливим й актуальним є виявлення параметрів, які дозволяють
швидко і точно виділити хворих, що потребують більш інтенсивної лікувальної тактики
[8, 10, 11]. Цьому буде сприяти аналіз причин
післяопераційної летальності хворих на ГНП.
Мета дослідження
Провести аналіз післяопераційної летальності хворих на гострий некротичний панкреатит та визначити клінічні параметри, що
відображають високу вірогідність несприятливого перебігу захворювання.
Матеріали та методи дослідження
Робота базується на аналізі результатів хірургічного лікування 125 хворих на ГНП, що
перебували на лікуванні в хірургічних відділеннях міських багатопрофільних лікарень
12

№ 17 і № 18 м. Харкова – клінічній базі кафедри загальної хірургії № 2 з 2000 по 2010 рік.
Критерієм залучення до дослідження була наявність у хворого гострого некротичного панкреатиту з недостатністю органів та
ускладненнями з боку черевної порожнини.
Діагноз гострого панкреатиту встановлювався на підставі скарг хворого, даних
об’єктивного обстеження, клініко-лабораторних та біохімічних досліджень, даних УЗД та,
за потребою, КТ.
У післяопераційний період померло 34
(27,2 %) хворих. Причиною смерті 26 (76,5 %)
хворих була поліорганна недостатність,
8 (23,5 %) хворих – серцева недостатність.
З метою реалізації завдання щодо визначення критеріїв, які значущо впливають на перебіг
захворювання, нами було проведено аналіз клінічних показників хворих на гострий панкреатит з виокремленням групи хворих, які померли
в стаціонарі від ускладнень панкреонекрозу.
Статистичне опрацювання даних полягало
в обчисленні середнього арифметичного значення (М) та його похибки (m). Параметричні та непараметричні дані подавали як M±m.
Порівняння ознак проведено з використанням
U-тесту Манна-Уїтні. Оцінювання статистичної значущості показників здійснювали при
рівні р<0,05.
Результати досліджень та обговорення
Чоловіків було 80 (64 %), жінок – 45 (36 %).
Вік хворих варіював від 19 до 90 років. Середній вік складав (54,13±2,63) років. Переважали
люди працездатного віку, групу у віці від 20 до
60 років склало 80 (64,0 %) хворих, при цьому
у молодому віці – до 45 років – було 48 (38,4 %)
хворих, що підкреслює соціальну значимість
патології.
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Середній вік померлих складав (60,5±3,56) років. У порівнянні із середнім віком хворих, що
вижили – (47,75±1,89) років, відмінності статистично значущі на рівні р<0,05.
Аналіз летальності залежно від статі показав, що серед жінок тих, що вижили, було 31
(68,89 %), померлих – 14 (31,11 %), серед чоловіків тих, що вижили, – 60 (75 %), і 20 (25 %)
померлих (р>0,05).
Середній час від початку захворювання до
госпіталізації хворих в хірургічний стаціонар
склав (5,2±2,1) доби, тобто госпіталізація хворих на важкі форми ГП була доволі пізньою.
Серед померлих в першу добу від початку
захворювання було госпіталізовано 1 (2,9 %)
хворого (блискавична форма ПН). Через 3 доби від початку захворювання госпіталізовано
7 (20,6 %) хворих, пізніше 3 діб – 26 (76,5 %)
хворих. Середній час від початку захворювання до госпіталізації у групі померлих складав (6,4±1,2) доби, тобто госпіталізацію можна
розглядати як вкрай пізню. На нашу думку,
саме факт пізньої госпіталізації і, відповідно,
відсутності адекватної консервативної терапії
на ранніх стадіях захворювання, призводив до
прогресування гострого панкреатиту та розвитку поліорганої недостатності.
Критерії важкості стану пацієнтів на ГНП –
наявність синдрому системної запальної реакції (SIRS) та поліорганної недостатності.
Синдром системної запальної реакції (SIRS)
виявлено у 75 (60 %) хворих. Явища гострої
поліорганної недостатності виявлено у 107
(85,6 %) хворих. У 63 (58,9 %) хворих цієї групи
переважала клініка гострої серцево-легеневої
недостатності, у 44 (41,1 %) хворих на передній
план виступала клініка печінково-ниркової
недостатності.
Серед померлих синдром системної запальної реакції (SIRS) при надходженні до стаціонару було виявлено у 25 (73,5 %) хворих.
Поліорганна недостатність (серцево-судинна,
легенева, печінкова, ниркова) була причиною
смерті 26 (76,5 %) хворих. У структурі поліорганної недостатності у 20 хворих переважала
серцево-судинна, у 5 хворих – легенева і у 1
хворого – ниркова. Слід зазначити, що найбільша кількість летальних випадків від прогресування поліорганної недостатності спостерігалась в перші 7 діб після госпіталізації –
померло 19 (55,9 %) хворих.
Факторами розвитку ГНП були: жовчнокам’яна хвороба – 45 (36,0 %) хворих, аліментарний фактор – 41 (32,8 %) хворих, вживання
алкоголю – 35 (28,0 %) хворих. У 3 (3,4 %) пацієнтів причиною захворювання були оперативні
втручання на органах верхнього етажа черевної
порожнини, у 1 (0,8 %) – травма підшлункової
залози. Наші дані співпадають з даними літератури про основні фактори розвитку ГП [1, 9].
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Серед померлих з причини вживання алкоголю ГНП розвинувся у 21 (61,8 %) хворого.
Слід відмітити, що перебіг алкогольних панкреатитів був особливо важким – у всіх хворих
відмічено інфікований ПН та гнійно-некротичну заочеревинну флегмону. Наші дані збігаються з даними Pandol S.J. (2010), про частоту
виявлення та перебіг алкогольних панкреатитів [7]. У 13 (38,2 %) хворих причиною розвитку
ГНП була жовчнокам’яна хвороба, при цьому у
12 хворих вона була діагностована за декілька
років до госпіталізації з приводу ГНП.
Показаннями до операції були: ускладнення
панкреатиту – парапанкреатит та перитоніт –
у 117 (93,6 %) хворих; арозивна кровотеча з судин у ділянці некрозів та секвестрів – у 4
(3,2 %) хворих; наростання жовтяниці – у 4
(3,2 %) хворих.
Показаннями до операції у померлих були:
ускладнення панкреатиту – перитоніт та парапанкреатит у 32(94,2 %) хворих, арозивна кровотеча із судин у ділянці некрозів та секвестрів
у 1(2,9 %) хворого і наростання жовтяниці
у 1 (2,9 %) хворого.
Оперативні втручання з використанням різних лапаротомних та мінідоступів виконано
119 (95,2 %) хворим, лапароскопічну санацію та
дренування чепцевої сумки та черевної порожнини — 6 (4,8 %) хворим.
У групі померлих усім хворим виконано відкриті оперативні втручання.
Під час операції інфікований ПН діагностовано у 80 (64,0 %) хворих, стерильний ПН
з ферментативним перитонітом та гострими
асептичними перипанкреатичними рідинними скупченнями та недостатністю органів –
у 45 (36,0 %) хворих.
Ураження заочеревинної клітковини виявлено у 80 (64 %) хворих. Згідно з класифікацією А. Д. Толстого (1999), зливну некротичну
флегмону виявлено у 25 (31,2 %) хворих; зливну некротичну флегмону та один заток – у
19 (23,8) хворих; ураження декількох областей заочеревинної клітковини – у 14 (17,5 %)
хворих, множинні абсцеси парапанкреатичної клітковини – у 2 (2,5 %) хворих. Набряк
ЗК, який за думкою ряду авторів (Balthazar E.,
2002; Филимонов М.И., 2000) є заочеревинною
флегмоною у стадії інфільтрації, виявлено у 20
(25,0 %) хворих.
Інфікований некроз ПЗ виявлено у 30
(88,2 %) померлих. У 4 (11,8 %) хворих виявлено асептичну деструкцію ПЗ. Слід відзначити,
що, за інтраопераційними даними та даними
патологоанатомічного розтину, у всіх померлих некроз ПЗ був субтотальний або тотальний. У 26 (76,5 %) померлих на тлі некрозу підшлункової залози виявлено ураження заочеревинної клітковини. Так, у 22 хворих виявлено
інфіковану флегмону ЗК, у 4 – ферментатив13
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ну флегмону на тлі асептичного некрозу ПЗ.
За характером ураження ЗК у померлих, зливну некротичну флегмону виявлено у 10 хворих,
зливну некротичну флегмону з затокою – у
11 хворих, ураження декількох областей ЗК –
у 5 хворих.
З 80 хворих на інфікований ПН померло
30 (37,5 %), а з 80 хворих, у яких було діагностовано ураження ЗК, – 26 (32,5 %).
Із 45 хворих на стерильні форми ГНП померло 4 (8,9 %). Із 45 хворих без ураження ЗК
померло 8 (17,8 %). Таким чином, наявність
у хворого інфікованого ПН збільшує летальність у 4,2 рази, а ураження ЗК – ще у 1,8 разу.
Із хронічної супутньої патології у 63 (50,4 %)
хворих виявлено серцево-судинну; у 49 (38,0 %)
– жовчно-кам’яну хворобу. Захворювання печінки діагностовано у 17 (13,18 %) хворих; хронічну виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки — у 13 (10,08 %) хворих.
Ожиріння II-IV ступеня виявлено у 6 (4,8 %);
кахексію — у 4 (3,2 %) хворих. У 7 (5,43 %)
випадках супутньою патологією був алкоголізм; у 7(5,43 %) випадках – патологія нирок; у 7 (5,43 %) випадках — цукровий діабет.
Патологія дихальної системи виявлена у 4
(3,1 %) хворих; 2 (1,55 %) хворих мали злоякіс-

ні новоутворення; 1 (0,8 %) хворий страждав
на сифіліс.
При аналізі супутньої патології у померлих
виявлено, що серед хворих з кахексією, ожирінням та алкоголізмом летальність складала
100 %. Серед хворих з хронічними захворюваннями печінки та нирок летальність складала
54,2 %, а серед хворих з патологією серцевосудинної системи — 47,6 % (р<0,05).
Висновки
1. Післяопераційна летальність від ускладнень гострого некротичного панкреатиту
складає 27,2 %. При цьому інфікований панкреонекроз та ураження заочеревинної клітковини виявляється у 64 % хворих на гострий
некротичний панкреатит.
2. Висока вірогідність розвитку післяопераційних ускладнень у хворих на важкі форми гострого панкреатиту зумовлена характером ураження підшлункової залози та заочеревинної клітковини, віком хворого, часом
від початку захворювання до госпіталізації,
алкогольною етіологією захворювання, наявністю у хворого порушення маси тіла, захворювань печінки та нирок, серцево-судинної
системи.
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ПРИЧИНЫ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ
ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ
ОСТРОМ НЕКРОТИЧЕСКОМ
ПАНКРЕАТИТЕ
В. А. Сипливий,
В. И. Робак,
Г. Д. Петренко,
А. В. Евтушенко,
А. Г. Петюнин

Резюме. Проведен анализ результатов хирургического лечения 125 больных с острым некротическим панкреатитом.
Показаниями к операции были: клиника перитонита у 117
больных (93,6 %), аррозивное кровотечение в области некрозов
железы у 4 больных (3,2 %), нарастание желтухи у 4 больных
(3,2 %). У 80 больных выявлен инфицированный панкреонекроз, у 80 больных выявлено поражение забрюшинной клетчатки. 34 больных умерло. Выявлены причины, влияющие
на исход заболевания: инфицированный панкреонекроз, поражение забрюшинной клетчатки, кахексия, ожирение, алкоголизм, наличие ишемической болезни сердца, артериальной
гипертензии и заболеваний печени.
Ключевые слова: острый панкреатит, забрюшинная клетчатка, послеоперационная летальность.

POSTOPERATIVE
LETHALITY FACTORS
IN ACUTE NECROTIC
PANCREATITIS
V. A. Sipliviy,
V. I. Robak,
G. D. Petrenko,
A. V. Evtushenko,
A. G. Petyunin

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

Summary. There is an analysis of surgical treatment of 125 patients
with severe forms of an acute pancreatitis. The indication to operation were: clinic of a peritonitis at 117 (93,6 %) patients, increase of
a mechanical jaundice at 4 (3,2 %) patients, a bleeding from areas
of necrosis at 4 (3,2 %) patients. 80 patients had an infected pancreonecrosis. 80 patients had an injury of retroperitoneal cellulose.
34 patients died. Factors that influence in outcome were: infected
pancreonecrosis, injury of retroperitoneal fat, cachexia, obesity, inefficiency of cardiovascular system , presence of injury of liver.
Key words: acute pancreatitis, retroperitoneal cellulose, postoperative
lethality.

№ 2(65) 2014

15

ПИТАННЯ ПАНКРЕАТОЛОГІЇ

И. А. Криворучко,
А. В. Арсеньев,
Н. Н. Тесленко,
Н. Н. Гончарова,
С. Н. Тесленко,
А. А. Тонкоглас
Харьковский национальный
медицинский университет
Национальный
фармацевтический
университет, г. Харьков
© Коллектив авторов

ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀËÜÍÀß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ
ÎÁÚÅÌÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
Ñ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÌ ÏÎÐÀÆÅÍÈÅÌ
ÃÎËÎÂÊÈ ÏÎÄÆÅËÓÄÎ×ÍÎÉ ÆÅËÅÇÛ
Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÏÐÎÃÍÎÇÍÎÉ ÎÖÅÍÊÈ
È ÐÎËÜ ÌÈÍÈÈÍÂÀÇÈÂÍÛÕ ÌÅÒÎÄÎÂ
ÄÎÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ÄÅÊÎÌÏÐÅÑÑÈÈ ÆÅË×ÍÛÕ
ÏÓÒÅÉ ÏÐÈ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÆÅËÒÓÕÅ
Резюме. В работе проведен математический анализ результатов лечения 118 больных с объемным образованием головки
поджелудочной железы, куда вошли больные с хроническим
панкреатитом и раком поджелудочной железы. Была создана
компьютерная база данных. При построении системы прогнозирования и вероятности наличия у больного рака поджелудочной железы рассматривались различные статистические
методы: дискриминантный анализ, деревья классификации,
логит-регрессия. Выбор группы (хронический панкреатит
и рак поджелудочной железы) предварительно определялся
исходя из выявления максимального значения классификационных функций. Общая точность построенной математическая модель дифференциальной диагностики составила
78,8 %. Точность полученной модели прогноза была проверена
на тестовой выборке из 20 больных (8 – рак поджелудочной
железы, 12 – хронический панкреатит). Проверочная точность
модели прогнозирования составила 74 % на тестовой выборке. Миниинвазивные методики дооперационной декомпрессии желчных путей позволяют достаточно быстро и эффективно ликвидировать желтуху и холангит, дают возможность
проводить оперативные вмешательства в наиболее благоприятных условиях, особенно при хронической желтухе, а у больных пожилого возраста и с тяжелой сопутствующей патологией являются альтернативой хирургическому лечению.
Ключевые слова: рак поджелудочной железы, хронический
панкреатит, дифференциальная диагностика, прогноз, лечение.

Введение
Опухолевые поражения головки поджелудочной железы (ПЖ) составляют 15-25 % всех
доброкачественных и злокачественных новообразований их количество имеет тенденцию
к увеличению по данным литературы, а раннее выявление этих заболеваний является одним из самых трудных вопросов диагностики
и лечения. Дифференциальная диагностика
хронического панкреатита (ХП) и рака ПЖ
является одной из самых сложных и важных
проблем хирургической панкреатологии [1,
2, 3, 4]. Особая важность проблемы связана
с тем, что рак ПЖ обнаруживается у больных, страдающих ХП, который расценивается на сегодняшний день, как предраковое заболевание [3, 4]. Низкая выявляемость рака
ПЖ на фоне ХП в резектабельной фазе указывает на неудовлетворительность существующих алгоритмов и программ дифференци16

альной диагностики этой категории больных.
В последнее десятилетие широко внедрялись
в клиническую практику современные методы диагностики – УЗИ, СКТ, МРТ, ЭРХПГ,
чрескожная пункция ПЖ под контролем УЗИ,
аспирация панкреатического сока. Каждый из
них не расширил возможности современного
радикального лечения, не снизилась актуальность проблемы дифференциального диагноза опухолевых и воспалительных заболеваний
ПЖ, как на ранних стадиях, так и на поздних
[1, 3, 4]. Новые перспективы в улучшении качества дифференциальной диагностики опухолевых и воспалительных заболеваний ПЖ,
а также прогнозирование их течения открыл
иммуно-цитохимический метод. Известно,
что наибольшую информативность в диагностике рака ПЖ имеет опухолевый маркер СА
19.9, но отмечается низкая его специфичность,
чувствительность и общая точность [1, 2].
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Использование опухолевых маркеров в практике проводится, как правило, хаотично и до
настоящего времени отсутствует четкая программа: какие опухоли должны контролироваться маркерами, а для каких локализаций
динамика исследований нецелесообразна.
Отсутствуют четко разработанные алгоритмы
сочетания применения онкомаркеров (СА 125,
АФГ, РЭА, МСА, Ferritin) и не установлена
их роль в прогнозировании резектабельности
опухоли, а также место в комплексной дифференциальной диагностике опухолевых и хронических воспалительных заболеваний ПЖ
[1, 2, 3]. Таким образом, перспективным направлением для улучшения результатов дифференциальной диагностики ХП и рака ПЖ
является разработка диагностического алгоритма и комплексного подхода на основе современных методов диагностики.
Целью работы
Разработка математической модели дифференциальной диагностики при объемных образованиях головки ПЖ и оценка миниинвазивных методов дооперационной декомпрессии желчных путей при механической желтухе.
Материалы и методы исследований
В работе использованы данные результатов
хирургического лечения 118 больных, среди
которых 51 (43,2 %) больной был с ХП и 67
(56,8 %) больных с раком ПЖ в 2010–2014
гг. Явления механической желтухи, как ведущего клинического симптома, отмечены у 91
(77,1 %) пациента. Была создана компьютерная
база данных по этим больным с использованием 31 клинико-лабораторного критерия, полученные до оперативных вмешательств. Для
построения математических моделей прогноза
был применен дискриминантный анализ данных, методы непараметрического сравнения
средних, корреляционный анализ. Использовали следующие инструментальные методы:
рентгенографию пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, УЗИ, СКТ, эндоскопическую эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС),
ЭРХПГ, МРТ, чрескожную чреспеченочную
холангиографию (ЧХГ) под контролем УЗИ и
рентгентелевидения, видеолапароскопию.
Результаты исследований и их обсуждение
Такие симптомы рака органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, как желтушность
склер и кожных покровов, ахоличный кал,
обнаружены у всех пациентов с механической
желтухой доброкачественного и злокачественного генеза. Кожный зуд с характерными расчетами на теле наблюдался у 95 % больных.
Уменьшение массы тела более чем на 5 кг за
последние месяцы отмечено у 92 % больных,
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боль в верхних участках живота — только у
20 % больных. В биохимических параметрах
крови отмечали выраженные изменения, свидетельствующие о развитии у больных печеночной недостаточности. Минимальный уровень общего билирубина был 84 мкмоль/л,
максимальный — 346 мкмоль/л. Также низким был уровень альбумина сыворотки крови,
что свидетельствовало о глубоком угнетении
белковосинтетической функции печени. Известно, что билиарная гипертензия и развитие холангита сопровождаются некрозом гепатоцитов, маркером чего является повышение уровня АлАТ, которое отмечалось у всех
пациентов с механической желтухой, причем
у 72 % отмечено повышение этого показателя
в 3 и более раз. Повышение щелочной фосфатазы также наблюдалось у всех больных.
Протромбиновый индекс менее 75 % был у
75 %, а фибриноген менее 3 г/л — у 50 % пациентов. Анемия (уровень гемоглобина менее 90
г/л) выявлена у 20 % больных, лейкоцитоз со
сдвигом влево определялся в 33 % случаев, что
свидетельствовало о развитии холангита различной степени тяжести. У 20 % обследуемых
больных была выявлена тромбоцитопения.
Как известно, прогнозирование диагноза
и исхода лечения больных может быть выполнено различными методами многомерного статистического анализа, выбор которых
будет определяться шкалой измерения, законом распределения используемых показателей
и наличием статистических связей между ними. Поэтому на первом этапе был проведен
анализ методами описательной статистики.
Сравнение достоверности различий центральных тенденций в показателях для двух рассматриваемых групп показало, что они не однородны по возрастному составу. Так в группе
с раком ПЖ возраст больных (61,51,4) лет был
значимо больше по критерию Манна – Уитни (р=0,00024), чем в группе больных с ХП
(52,22) лет. С учетом этого обстоятельства
предположили, что изменение ряда показателей может быть связано не столько с развитием рака ПЖ, сколько с возрастом пациентов.
Поэтому были сформированы однородные по
возрасту группы, которые включали 47 больных с ХП и 53 – с раком ПЖ. Проведенный
анализ показал, что значимые (p<0,05) различия в группах между показателями были выявлены (критерий Манна – Уитни) только для
9 изучаемых показателей (табл. 1):
Для графической иллюстрации этих соотношений были использованы лепестковые
диаграммы, построенные для стандартизированных значений рассматриваемых показателей по формуле: ( xcm 
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стандартизированных показателей и их средних позволило представить результаты в одном масштабе (от -1 до +1), сохраняя соотношения между ними (рис. 1, 2).
Таблица 1
Значения показателей (Мm) значимо различающихся
в группах больных с ХП и раком ПЖ
Хронический
панкреатит
(n1=47)

Показатели
С/я нейтрофилы, %
Лимфоциты, %
Белок в моче, г/л.
Фибриноген А, ед. изм.

Рак ПЖ
(n2=53)

Мm

Мm

63,061,46

68,451,34

261,38

20,081,32

0,1050,03

0,30,09

40,31

4,650,3

Билирубин общий, ммоль/л.

49,5411,2

144,317,32

Билирубин прямой, моль/л.

22,766,93

87,6812,2

Билирубин непрямой, ммоль/л.

25,575,32

57,47,6

Глюкоза крови, ммоль/л.

5,340,23

7,050,85

Диаметр холедоха, мм.

8,930,75

12,10,8

с/я
диаметр холедоха

глюкоза крови

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

лимфоциты

белок в моче

билирубин непрям

фибриноген А

билирубин прямой

билирубин общ

Рис. 1. Лепестковая диаграмма для стандартизированных
показателей, значимо отличающихся в группах
(группа больных с ХП)
с/я
0,4

диаметр холедоха

0,3
0,2

лимфоциты

0,1
0,0

глюкоза крови

-0,1
-0,2

белок в моче

-0,3

фибриногена А крови, значительное снижение количества лимфоцитов, что обусловлено
нарушением белково-синтетической функции
печени и депрессией иммунной системы, наличие воспалительных изменений в моче, а также
дилатация гепатикохоледоха. Так же при раке
ПЖ возрастала щелочная фосфотаза (ЩФ) и
γ-глутамин транспептидаза, так как их уровень
не зависел от наличия желтухи. Общий белок
был снижен, уровень амилазы и липазы был в
пределах нормы или незначительно повышался. У больных ХП с явлениями механической
желтухи или без нее отмечалось увеличение
трансаминаз, щелочной фосфатазы и лактатдегидрогеназы, незначительное снижение общего белка и амилазы сыворотки крови (р>0,05).
Важно отметить, что выявленные различия
не были обусловлены возрастным составом
рассматриваемых групп (по возрасту они однородны), а исключительно особенностями
протекания заболеваний. Анализ первичной
базы данных (118 больных) выявил те же различия в показателях (плюс возрастной фактор). Поэтому при проведении дальнейшего
анализа использовались рассмотренные выше
показатели, включая возраст, поскольку он в
значительной мере увеличивает вероятность
возникновения рака ПЖ.
При построении системы прогнозирования вероятности наличия у больного рака ПЖ
рассматривались различные статистические
методы: дискриминантный анализ, деревья
классификации, логит-регрессия и др. Как
оказалось, наиболее подходящим методом для
данной структуры данных оказался дискриминантный анализ. При этом была достигнута
высокая точность апостериорной классификации (табл. 2) даже при использовании только
трех показателей: прямой билирубин, лимфоциты и возраст больных. При этом сокращение числа предикторных показателей до трех
было обусловлено их мультиколлинеарностью
(высоким уровнем корреляционных связей),
например: общий – прямой – непрямой билирубин – диаметр холедоха), и стремлением
уменьшить число предикторов при сохранении точности прогноза.
Таблица 2
Точность апостериорной классификации методом
дискриминантного анализа

билирубин непрям

билирубин прямой

фибриноген А

билирубин общ

Рис. 2. Лепестковая диаграмма для стандартизированных
показателей, значимо отличающихся в группах
(группа больных с раком ПЖ)

Как видно из приведенных диаграмм, для
больных с раком ПЖ характерно повышенные значения уровней билирубина, глюкозы,
18

ХП
Рак ПЖ
Всего

Матрица классификации: ряды — наблюдаемые
группы; столбцы — прогнозируемые группы
процент
ХП
рак ПЖ
правильных, %
74,5
38
13
82,1
12
55
78,8
50
68

Прогнозирование вероятности наличия
у больного рака ПЖ осуществлялась после
вычисления классификационных функций.
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Выбор группы (ХП и рак ПЖ) предварительно определялся исходя из выявления максимального значения классификационных
функций, которые вычислялись по формулам:
Y ХП = -16,75 - 0,0035  «Билирубин прямой» +
0,42  «Лимфоциты» + 0,4  «Возраст»;
Yрак ПЖ = -18 + 0,0083  «Билирубин прямой»
+ 0,36  «Лимфоциты» + 0,44  «Возраст».
Порядок показателей в классификационных
функциях соответствует вкладу каждого предиктора в процесс классификации.
Точность полученной модели прогноза была
проверена на тестовой выборке из 20 больных
(8 – рак ПЖ, 12 – ХП). Точность модели прогнозирования составила 74 % на тестовой выборке, что подтверждает полученные результаты.
Методы дренирования желчных протоков
для временного или окончательного отведения
желчи представлены в табл. 3, которые были
выполнены у 72 из 91 больного с механической
желтухой.
Как свидетельствуют данные, приведенные
в таблице 3, эндоскопические вмешательства
для декомпресси желчных путей выполнены у
79,2 %, другие — у 20,8 % больных.
Таблица 3
Способы отведения желчи у больных с механической
желтухой доброкачественного и злокачественного генеза
Способы дренирования желчных протоков
ЭРХПГ, ЭПСТ, назобилиарное дренирование
ЭРХПГ, ЭПСТ, стентирование
Холецистостомия под контролем УЗИ
Холецистостомия под контролем
видиолапароскопии
Холецистостомия из мини-доступа
Всего:

Количество
больных,
абс.
%
21
29,1
30
41,6
10
14,1
6

8,3

5
72

6,9
100

После восстановления функции печени,
нормализации параметров свертывающей системы крови, у ряда больных произведены ра-

дикальные или симптоматические вмешательства. Гастропанкреатодуоденальная резекция
по Whipple’s была выполнена 35 больным, панкреатодуоденальная резекцию по Traverso —
Longmire’s — 8, субтотальная правосторонняя
панкреатэктомия по Fortner’s — 3, дуоденосохраняющая резекция головки ПЖ — 37, симптоматические вмешательства — 15. У 16,9 %
больных временное дренирование желчных
протоков для отведения желчи оказалось
окончательным вариантом лечения. Послеоперационные осложнения у анализируемых
больных возникли в 18 (15,3 %) случаях, умерли 5 (4,2 %) больных.
Таким образом, учитывая тот факт, что
больные с ХП составляют группу «риска» развития рака ПЖ, проблема дифференциальной
диагностики при наличии объемного образования преимущественно в головке ПЖ является актуальной для выбора способа хирургического вмешательства. Для исключения рака
ПЖ у больных с ХП на первом этапе целесообразно использовать доступную математическую модель дифференциальной диагностики (точность порядка 78,8 %), разработанную
на основе доступных клинико-лабораторных
и инструментальных критериев.
Малоинвазивные декомпрессионные вмешательства представляют собой эффективный способ восстановления желчеоттока при
обструкции билиарной системы как на фоне
рака гепатопанкреатодуоденальной зоны, так
и при ХП с преимущественным поражением
головки ПЖ. Эти методики позволяют достаточно быстро и эффективно ликвидировать
желтуху и холангит, дают возможность проводить оперативные вмешательства в наиболее благоприятных условиях, особенно при
хронической желтухе, а у больных пожилого
возраста и с тяжелой сопутствующей патологией являются альтернативой хирургическому
лечению.
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ДИФЕРЕНЦІЙНА
ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄМНИХ
УТВОРЕНЬ З ПЕРЕВАЖНИМ
УРАЖЕННЯМ ГОЛІВКИ
ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
З УРАХУВАННЯМ
ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ
ТА ЗНАЧЕННЯ
МІНІІНВАЗИВНИХ
МЕТОДІВ ДООПЕРАЦІЙНОЇ
ДЕКОМПРЕСІІ ЖОВЧНИХ
ШЛЯХІВ ПРИ МЕХАНІЧНІЙ
ЖОВТЯНИЦІ
І. А. Криворучко,
А. В. Арсен’єв,
М. М. Тесленко,
Н. М. Гончарова,
С. М. Тесленко,
О. А. Тонкоглас

Резюме. Проведено математичний аналіз результатів лікування 118 хворих з об’ємним новоутворенням голівки
підшлункової залози, куди увійшли хворі з хронічним панкреатитом та раком підшлункової залози. Була створена
комп’ютерна база даних. При створенні системи прогнозування вірогідності присутності у хворого на рак підшлункової залози розглядалися різні статистичні методи: дискрімінантний
аналіз, дерева класифікації, логін-регресія. Вибір групи (хронічний панкреатит та рак підшлункової залози) попередньо
визначався виходячи з максимального значення класифікаційних функцій.Загальна точність побудованої математичної
моделі диференційної діагностики склала 78,8 %. Точність
отриманої моделі прогнозу була перевірена на виборці з 20
хворих (8 – рак підшлункової залози, 12 – хронічний панкреатит). Перевірочна точність моделі склала 74 % на тестовій
виборці. Мініінвазивні методики доопераційної декомпресії
жовчних шляхів дозволяють досить швидко та ефективно ліквідувати жовтяницю та холангіт, дають можливості проводити
оперативні втручання в найбільш сприятливих умовах, особливо при хронічній жовтяниці, а у хворих похилого віку та с
важкою супутньою патологією є альтернативою хірургічному
втручанню.
Ключові слова: рак підшлункової залози, хронічний панкреатит, диференційна діагностика, прогноз, лікування.

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
OF SPACE-OCCUPYING
LESIONS WITH A
PRIMARY LESION OF
THE PANCREATIC HEAD,
TAKING INTO ACCOUNT
THE EXPERT FORECAST
EVALUATION AND THE
ROLE OF MINIMALLY
INVASIVE METHODS OF
PREOPERATIVE BILIARY
TRACT DECOMPRESSION IN
OBSTRUCTIVE JAUNDICE
I. А. Kryvoruchko,
А. V. Arsenev,
N. N. Teslenko,
N. N. Goncharova,
S. N. Teslenko,
А. А. Tonkoglas
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Summary. In work the mathematical analysis of results of treatment of 118 patients with mass of a pancreas head where patients
with chronic pancreatitis and cancer of pancreas have entered is
carried out. The computer database has been created. At construction of prognosis system for patients with cancer of pancreas, various
statistical methods were considered: the discriminant analysis, classification trees, logit-regress. The group choice (chronic pancreatitis
and cancer of pancreas) was preliminary defined proceeding from
revealing of the maximum value of classification functions. The
general accuracy of differential diagnostics constructed mathematical
model has made 78,8 %. Accuracy of the prognosis model has been
checked up on test sample of 20 patients (8 – cancer of pancreas, 12 –
chronic pancreatitis). Verifying accuracy of model of prognosis has
made 74 % on test sample. Minimally invasive techniques of preoperative biliary tract decompression allow sufficiently rapidly and efficiently
eliminate jaundice and cholangitis, allow to carry out surgery in the
most favorable conditions, especially in patients with chronic hepatitis,
and in elderly patients with severe comorbidities are an alternative to
surgical treatment.
Key words: cancer of pancreas, chronic pancreatitis, differential diagnostics, prognosis, treatment.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² Ë²ÊÓÂÀËÜÍÎ¯ ÒÀÊÒÈÊÈ ÏÐÈ
ÃÎÑÒÐÎÌÓ ÏÀÍÊÐÅÀÒÈÒ² Á²Ë²ÀÐÍÎ¯ ÅÒ²ÎËÎÃ²¯
Ó ÕÂÎÐÈÕ ²Ç ÖÓÊÐÎÂÈÌ Ä²ÀÁÅÒÎÌ
Резюме. В роботі висвітлюються особливості перебігу гострого панкреатиту біліарної етіології у хворих з наявним
цукровим діабетом з позиції дослідження окремих ланок патогенезу – динаміка маркерів цитопатичної гіпоксії та показників системи регіонарного біліарного захисту. Визначено, що
цукровий діабет є незалежним предиктором важкості гострого панкреатиту біліарної етіології та виникнення ускладнень
з боку позапечінкових жовчних протоків. Констатована ефективність використання оптимізованої консервативної терапії,
що спрямована на корекцію ступеня тканинної гіпоксії, та
технологій регіонарного лікувального впливу на основі захищеного ліпосомного медикаментозного транспорту та поєднаного фізіотерапевтичного впливу.
Ключові слова: гострий біліарний панкреатит, цукровий діабет, лікувальна тактика, цитопатична гіпоксія, регіонарний
лікувальний вплив.

Вступ
Актуальність проблеми гострого панкреатиту біліарної етіології (ГПБЕ) обумовлюється
активним зростанням показників захворюваності на жовчнокам’яну хворобу та збільшенням кількості поєднаних ускладнень з боку
позапечінкових жовчних протоків [1]. Ситуація ускладнюється зростанням показників
накопиченої поєднаної супутньої соматичної
патології, в тому числі в межах метаболічного синдрому – цукровий діабет, ожиріння,
ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба,
атеросклероз, що обтяжує вихідну важкість
стану госпіталізованого пацієнта, збільшуючи
ступінь операційно-анестезіологічного ризику [5]. Складність проблеми хірургічного лікування ГПБЕ у хворих з цукровим діабетом
(ЦД) обумовлюється низкою чинників:
1) визначення об’єктивного ступеня важкості, оскільки критерії існуючих оціночних
шкал не розраховані на підрахунок балів при
наявності системних та тривалих порушень
гомеостазу [2];
2) порушення всіх видів обміну та системні
метаболічні зсуви за тривалого існування цукрового діабету різного ступеня важкості та
компенсації ставить під сумнів ефективність
базисних принципів традиційної консервативної терапії стосовно багатовекторності попереджувального впливу на всі ланки патогенезу прогресування патологічного процесу в
підшлунковій залозі та заочеревинній клітковині;
3) хронічні порушення мікроциркуляції,
тривало існуюча тканинна гіпоксія [6], метаболічна дисфункція печінки у вигляді її жироKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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вої дистрофії та гепатозу, субклінічний імунодефіцит гуморальної, клітинної та неспецифічної ланок — є сприяючими факторами
виникнення гнійно-запальних та органних
ускладнень при ГПБЕ [3, 7], що висуває нові
вимоги для принципів інтенсивної терапії та
критеріїв діагностичного моніторингу за перебігом патологічного процесу й ефективністю
лікувальних технологій [4, 8].
Мета дослідження
Спостереження динаміки змін показників
цитопатичної гіпоксії в залежності від клініко-морфологічної форми ГПБЕ у хворих з супутнім цукровим діабетом та оцінка ефективності коригуючих лікувальних технологій.
Матеріали та методи досліджень
В основу наукового дослідження покладений аналіз клініко-лабораторних результатів
моніторингу 54 хворих на ГПБЕ із супутнім
цукровим діабетом. Середній вік хворих становив (58,6±0,92) років. Жінок було 72 % (39),
чоловіків — 28 % (15). Верифікація діагнозу ГПБЕ, встановлення клініко-морфологічної форми, ступінь важкості здійснювалися
в межах існуючих клінічних протоколів та рекомендацій.
Діагноз цукрового діабету (ЦД), оцінка ступеня важкості та компенсації визначався на
основі встановленого клініко-лабораторного
стандарту. Цукровий діабет І типу діагностований в 32 % (17), ІІ типу – 68 % (34). Легкий
ЦД діагностовано в 16 % (9), середнього ступеню – 58 % (31), важкого ступеню – 26 % (14)
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хворих, причому 74 % (40) хворих визначалися
різного ступеню прояви кетоацидозу.
Ступінь цитопатичної гіпоксії визначали за
вмістом карбонільних груп, аргініну, аденозиндезамінази (АДА), продуктів метаболізму
АТФ (ксантин, гіпоксантин) та відповідальних
за їх розщеплення ферментів (ксантиноксидаза (КО), ксантиндегідрогеназа (КДГ)), ендотеліальної дисфункції – за вмістом метаболітів оксиду азоту (нітрати, нітрити) та гомоцистеїну.
Ступінь окиснювальної модифікації білків
крові оцінювали за кількістю карбонільних
груп ((58,3±2,51) од. опт. щільн./мг білку, які
поглинаються за довжини хвилі 270 та 363 нм
після реакції з 2,2-динітрофенілгідразуном.
Вміст аргініну (69,8±2,08) ммоль/л визначали
уніфікованим фотометричним методом. Продукти метаболізму АТФ (ксантин та гіпоксантин (7,18±0,42) мкмоль/л) визначалися за їх
здатністю окислюватись ксантиноксидазою до
сечової кислоти за Асатиани В. С. (1957, 1965).
Визначення ксантиноксидази (КО) та ксантиндегідрогенази (КДГ) ((2,59±0,14) мкмоль/хв/л)
здійснювали за фотометричною оцінкою
утворення сечової кислоти за довжини хвилі
293 нм в ході реакції ксантину та коферменту
після депротеїнезації робочого розчину ацетонітрилом. Активність аденозиндезамінази
(АДА) ((19,1±0,91) мкмоль/хв/л), що розглядається в якості індикатора мітохондріальної
дисфункції гепатоцитів, в сироватці крові оцінювали за кількістю аміаку, що утворюється
за гідролітичного дезамінування аденозину за
Асатиани В. С. (1969).
Загальний вміст в сироватці крові метаболітів оксиду азотуоцінювали за кількістю нітратів та нітритів ((0,30±0,014) ммоль/л) в ході
реакції реактиву Гріса з оцтовою кислотою
після осадження білків ацетонітрилом з наступною фотометрією за довжини хвилі 540 нм.
Гомоцистеїн ((9,6±0,58) мкмоль/л) визначали методом рідинної хроматографії на апараті
HewlettPackard (США) після послідовної обробки робочого розчину трибутилфосфіном та
парахлормеркурібензоатом за методом проф.
Пентюка О. О. (2003).
З метою оцінки ступеня біліарної транслокації здійснювали забір жовчі при зовнішньому чи назобіліарному дренуванні позапечінкових жовчних протоків для визначення загальної мікробної забрудненості жовчі (ЗМЗЖ) в
колонієутворюючих одиницях в 1 мл (КУО/мл)
та рівень секреторного імуноглобуліну А (IgA)
методом простої радіальної імунодифузії за
ManciniG. (1965) в модифікації Чернохвостової
Е. В. (1985).
В якості контролю показників цитопатичної
гіпоксії були обстежені 10 донорів-добровольців та 20 хворих на ГПБЕ без клініко-лабора22

торних ознак цукрового діабету (група порівняння).
Статистичну обробку даних проводили з
використанням пакета статистичних програм
SPSS 13.0 та Microsoft Excel. За рівень значущості приймали p<0,05. Перевіряли показники
на нормальний розподіл критерієм Колмогорова-Смірнова, а у разі обсягу вибірки менше
50 — тестом Шапіро – Вілка. За нормального
розподілу дані представляли у вигляді середнього значення (М) із середньою квадратичною похибкою (m),при відсутності нормального розподілу — медіани з нижнім та верхнім
квартилями (25-й, 75-й процентилі). Для порівняння кількісних показників незалежних
груп за нормального розподілу використовували тест Стьюдента, за необхідності порівняння
більше ніж двох незалежних груп – однофакторний дисперсійний аналіз (ANOVA). При
порівнянні двох груп, показники яких не відповідали нормальному розподілу, застосовували непараметричний U-критерій Манна – Уітні, при порівнянні кількох груп з ненормальним розподілом — непараметричний критерій
Крускала – Уолліса. Різницю між групами за
частотою наявності ознак визначали за допомогою критерію Пірсона. Кореляційний аналіз показників проводили з використанням
рангового коефіцієнта кореляції за Спірманом. Для визначення предикторів застосовували однофакторну та багатофакторну модель
логістичної регресії з визначенням відношення шансів (ВШ) та 95 % довірчих інтервалів
(ДІ). Інформаційну цінність незалежних предикторів вираховували за допомогою методики
ROC-аналізу шляхом визначення оптимальної
величини відсічення (критичних значень), за
яких функція дорівнює наперед заданому значенню, при цьому розраховували її чутливість
та специфічність.
Результати досліджень та їх обговорення
Поява клінічних ознак гострого панкреатиту супроводжується достовірними змінами
показників цитопатичної гіпоксії при порівняльному спостереженні досліджуваних параметрів між групами контролю та порівняння,
причому ступінь достовірної різниці зростає
пропорційно ступеню важкості ГПБЕ в залежності від площини ураження паренхіми підшлункової залози та клітковини заочеревинного простору та наявності ускладнень з боку
позапечінкових жовчних протоків (гострий
холангіт та холецистит, обтураційна жовтяниця), тобто ступінь та глибина цитопатичної
гіпоксії визначається клініко-морфологічною
формою ГПБЕ.
Порівняльний аналіз показників цитопатичної гіпоксії хворих на ГПБЕ за наявності
цукрового діабету та без нього (група порівХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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няння) в залежності від клініко-морфологічної форми ГПБЕ констатував, що наявність
цукрового діабету є фактором, що посилює
лабораторні ознаки цитопатичної гіпоксії,
а саме: виявлена достовірна різниця досліджуваних параметрів по кожній групі хворих в залежності від клініко-морфологічної
форми ГПБЕ, тобто цукровий діабет у хворих
з ГПБЕ виступає незалежним фактором обтяження системних метаболічних порушень,
які об’єктивно впливають на ступінь важкості госпіталізованого пацієнта з урахуванням
ступеня порушень системи гомеостазу, в тому
числі в залежності від порушення вуглеводного обміну.
Порівняльний аналіз показників жовчі
у хворих на ГПБЕ за наявності та відсутності
клініко-лабораторних ознак цукрового діабету
констатував, що у хворих з маніфестним цукровим діабетом достовірно зменшується кількість секреторного IgA та збільшується показник загальної мікробної забрудненості жовчі,
що свідчить про зменшення активності регіонарних систем захисту біліарного тракту, зростання загрози біліарної мікробної транслокації та появи ускладнень з боку позапечінкових
жовчних протоків у вигляді гострого холангіту
та холециститу, що вимагає корекції хірургічної тактики у хворих цього контингенту, яка
направлена на здійснення ранньої активної
біліарної декомпресії та санації хірургічними
технологіями, переважно малоінвазивними,
та обгрунтовує необхідність здійснення регіонарного превентивно-лікувального впливу
в постдекомпресійний період.
У зв’язку з чим у хворих основної групи
в якості базової терапії використаний принцип захищеного транспорту медикаментозних
чинників, в першу чергу антибактеріальних
засобів, шляхом тропного системного та регіонарного впливу підготовлених ліпосом з метою створення високих концентрацій в гепатопанкреатобіліарній зоні для профілактики
біліарної транслокації, післяопераційного холангіту (патент № 84479).
Саме тому обов’язковим компонентом оперативної корекції хворих з ГПБЕ є забезпечення ранньої адекватної біліарної декомпресії та
дренування (ендобіліарне стентування, папілотомія чи папілосфінктеротомія з назобіліарним дренажем), що дозволить реалізувати
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метод регіонарної санації (холеозоноперфузія,
холангіосанація), контролювати ступінь ефективності корекції явищ вихідної печінкової
дисфункції в динаміці (патент № 84568) шляхом патогенетично обґрунтованої етапної терапії впливу на структурно-метаболічні основи морфофункціонального стану печінки (цитофлавін, ліпофлавон, антраль, проекційний
регіонарний фізіотерапевтичний вплив - магнітотерапія) (патент № 85118, № 85126), реалізуючи комплексну програму профілактики легеневих та післяопераційних ускладнень згідно бальної оцінки їх доопераційного ризику
(патент № 84567).
Дослідження показників цитопатичної гіпоксії в крові та в жовчі – секреторного IgA,
показника мікробної забрудненості у хворих
на ГПБЕ за умови цукрового діабету в контрольній та основній групах виявило, що використання принципів метаболічно-спрямованої
консервативної терапії, в основі якої лежить
технологія ліпосомного медикаментозного захищеного транспорту та методи регіонарного
біліарного впливу, дозволяє здійснити достовірний та ефективний вплив на досліджувані
показники в групах розподілу в залежності від
клініко-морфологічної форми ГПБЕ.
Висновки
Лікування хворих на ГПБЕ за наявності супутнього цукрового діабету вимагає принципово нових підходів щодо принципів консервативного супроводу хворих в залежності від
клініко-морфологічної форми ГПБЕ, ступеня
важкості порушень вуглеводного обміну, проявів печінкової дисфункції та ускладнень цукрового діабету, причому це має об’єктивне
відображення в динаміці змін показників цитопатичної гіпоксії та регіонарного захисту біліарної системи, корекція яких є патогенетично обґрунтованою. Цукровий діабет у випадку ГПБЕ виступає незалежним предиктором
розвитку ускладнень з боку позапечінкових
жовчних протоків, а тому вимагає активної та
ранньої біліарної декомпресії малоінвазивними технологіями, використання методів регіонарного лікувального впливу та застосування захищеного транспорту медикаментозних
чинників на основі технології ліпосом в поєднанні з комбінованим фізіотерапевтичним
впливом.
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Резюме. В работе освещаються особенности течения острого панкреатита билиарной этиологии у больных с сахарным
диабетом с позиции изучения отдельных звеньев патогенеза –
динамика маркеров цитопатической гипоксии и показателей
системы регионарной билиарной защиты. Выявлено, что сахарный диабет есть независимый предиктор тяжести острого
панкреатита билиарной этиологии и возникновения осложнений со стороны внепеченочных желчных протоков. Доказана
эффективность использования оптимизированной консервативной терапии, направленной на корекцию степени гипоксии тканей, и технологий регионарного лечебного воздействия
путем защищенного липосомного медикаментозного транспорта и сочетанного физиотерапевтического воздействия.
Ключевые слова: острый билиарный панкреатит, сахарный
диабет, лечебная тактика, цитопатическая гипоксия, регионарное лечебное воздействие.

PECULIARITY OF
TREATMENT TACTICS
WITH ACUTE BILIARY
PANCREATITIS IN PATIENTS
WITH DIABETUS
A. I. Godlevsky,
S. I. Savoljuk,
Ya. V. Tomashevsky

Summary. The paper highlights the features of acute biliary pancreatitis in patients with diabetes position with the study of individual
pathogenesis — the dynamics of cytopathic hypoxia markers and
indicators of regional biliary protection. Revealed that diabetes has
an independent predictor of acute pancreatitis biliary etiology and
occurrence of complications from bile duct. Pronounced efficiency
optimized conservative therapy aimed at raising сorrection tissue
hypoxia, and regional technology based on the therapeutic effects of
liposomal protected medical transport and combined effects of physiotherapy.
Key words: acute biliary pancreatitis, diabetes, treatment tactics, cytopathic hypoxia, regional technology.
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Резюме. Проаналізовано результати хірургічного лікування
61 хворого на гострий некротичний панкреатит. Відкритим
способом прооперовані 53 пацієнта, відеолапароскопічно –
8. Відеолапароскопічні методики дали можливість не виконувати травматичне лапаротомне втручання для дренування черевної порожнини у стадіях панкреатогенного шоку та
недостатності паренхіматозних органів. Відеолапароскопічно асистовані операції у стадію дегенеративних та гнійносептичних ускладнень дозволяють адекватно роздренувати
гострі післянекротичні обмежені рідинні утворення. Проведення відеолапароскопічних втручань при прогресуючій
поліорганній недостатності обмежувалося високим ризиком
ускладнень, що пов’язані з підвищенням внутрішньочеревного тиску.
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Ключові слова: гострий панкреатит, хірургічне лікування,
малоінвазивні втручання.
Вступ
Проблема хірургічного лікування хворих на
гострий панкреатит (ГП) лишається актуальною в невідкладній абдомінальній хірургії. Гострий панкреатит складає 8–12 % у структурі
нозологічних форм екстренної абдомінальної
хірургії, поступаючись гострому апендициту та
гострому холециститу [2, 3]. Летальність лишається високою: 7–15 % — загальна, 30–40 % —
при деструктивних формах, а післяопераційна
летальність сягає 70 % [4].
Сучасні принципи хірургічного лікування
гострого панкреатиту широко включають малоінвазивні операції та маніпуляції, зокрема
відеолапароскопічні втручання в ділянці чепцевої сумки, параколічних та заочеревинного
просторів. Летальність після таких операцій не
перевищує 15 % [5, 6].
На жаль, загальновизнаної лікувально-діагностичної тактики при гострому панкреатиті
ще не визначено. Тому актуальним є вирішене
питання щодо термінів оперативного лікування та вибору раціонального виду малоінвазивної або відкритої операції у хворих на гострий
некротичний панкреатит [1].
Матеріали та методи дослідженнь
Проведено аналіз лікування 1160 хворих на
гострий панкреатит у хірургічних відділеннях
КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5».
Чоловіків було 976, жінок – 184, віком від 22
до 81 року.
Хворим проводилося загальноклінічне та
лабораторне обстеження, ультразвукове дослідження (УЗД) органів черевної порожнини,
оглядова рентгенографія органів черевної поKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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рожнини та грудної клітини, фіброгастродуоденоскопія (ФГДС).
УЗД виконували на сканері HOMOB–
EXECTPONIX HS – 2000. Дослідження проводили: під час первинного огляду, на 3-ю,
7-у та 14-у добу після госпіталізації, а також за
клінічними показаннями. Вивчали розміри,
структуру підшлункової залози, наявність ділянок некрозу та обмежених рідинних утворень у підшлунковій залозі та заочеревинній
жировій клітковині, виявляли вільну рідину у чепцевій сумці та черевній порожнині,
з’ясовували стан протокової системи підшлункової залози та біліарного тракту.
ФГДС виконували відеогастродуоденоскопом фірми PENTAX EPH – 100p хворим з механічною жовтяницею та диспептичними розладами.
Із 1160 хворих оперовано 61 (5,3 %). Оперованих хворих розподілили на 2 групи: І – за
період 2008–2009 рр., до впровадження відеолапароскопічним втручань, ІІ – за 2010–2013
рр., коли в клініці розпочато застосування
відеолапароскопічних операції при гострому
панкреатиті. І групу склали 36 хворих, ІІ – 25,
із них 8 пацієнтів оперовано відеолапароскопічно.
Відеолапароскопічні операції виконували
на обладнанні та інструментарієм фірми «Ендомедіум».
Результати досліджень та їх обговорення
Показаннями до оперативних втручань вважали: панкреатогенний перитоніт; прогресуючу поліорганну недостатність на фоні адекватної медикаментозної терапії; обмежені рідинні
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утворення підшлункової залози або за очеревинного простору із загрозою абсцедування
чи перфорації; неефективність консервативної
терапії у хворих на гострий біліарний панкреатит протягом 24–48 годин.
При обмежених рідинних утвореннях невеликих (80–100 мм) розмірів, локалізованих
у чепцевій сумці із загрозою абсцедування нами впроваджена о лапароскопічно асистована
марсупілізація гострих післянекротичних обмежених рідинних утворень.
Методика втручання. Встановлюють порт
для оптичної системи по середній лінії вище
чи нижче пупка (в залежності від локалізації
та розмірів рідинного утворення). Визначають найбільш зручну проекцію для мінідоступу. Виконують пошаровий розріз передньої
черевної стінки довжиною 40–50 мм. Стінку
псевдокісти за потреби фіксують затискачем,
обмежують операційне поле серветками, виконують пункцію рідинного утворення та евакуацію вмісту. Крізь розріз стінки утворення
довжиною 10 мм у порожнину вводять 10мм
порт з оптичною системою. Розріз стінки псевдокісти навколо порта герметизують кисетним
швом. Під відеолапароскопічним контролем
після ревізії намічають проекцію найнижчої
точки порожнини на задню черевну стінку.
Виконують люмботомічний розріз та встановлюють 3–4 гумові трубки у післянекротичну
порожнину. Після видалення оптичної системи передню стінку псевдокісти розсікають

відповідно до розмірів рани передньої черевної
стінки, краї ран зшивають. Додатково встановлюють 2–3 гумові трубки у лапаростомний
отвір для наскрізної санації порожнини псевдокісти.
Структуру операцій у хворих на ГП подано
у табл. 1.
Оперативні втручання при панкреатогенному перитоніті виконували переважно на 5–7 добу після початку захворювання. У І групі хворих операцією вибору була лапаротомія, дренування черевної порожнини (8 втручань). Пацієнтам ІІ групи виконували лапароскопічну
санацію та дренування черевної порожнини за
Петровим (6 спостережень).
Операції з приводу прогресуючої поліорганної недостатності також виконувалися протягом першого тижня захворювання. Основною задачею вважали адекватне дренування
черевної порожнини та заочеревинного простору в залежності від поширеності процесу.
У І групі 21 відкрите втручання, у другій – 5.
Проведення відеолапароскопічних втручань
при прогресуючій поліорганній недостатності
обмежувалося високим ризиком ускладнень,
що пов’язані з підвищенням внутрішньочеревного тиску.
З приводу обмежених рідинних утворень
оперовано 5 хворих з І групи, та 14 пацієнтів
із ІІ групи на 10–21 добу захворіння. Відкрите втручання включало верхньосерединну лапаротомію, некр- та секвестректомію, оменТаблиця 1

Структура оперативних втручань при гострому панкреатиті
Операція
Лапаротомія, дренування черевної порожнини
Лапаротомія, дренування заочеревинного простору та черевної порожнини
Лапаротомія, некр- та секвестректомія, оментобурсостомія, дренування
заочеревинного простору та черевної порожнини
Лапароскопічне дренування заочеревинного простору та черевної порожнини
Лапароскопічний розтин та дренування гострої післянекротичної порожнини
Лапароскопічно асистована марсупілізація гострої післянекротичної порожнини
Лапаротомія, холецистектомія, зовнішнє дренування позапечінкових жовчних шляхів

І група
кількість
операцій
10
21

ІІ група
кількість
операцій
—
5

Всього
кількість
операцій
10
26

5

12

17

—
—
—
2

6
1
1
2

6
1
1
4

Таблиця 2
Летальність після різних методик операцій
Операція

Лапаротомія, дренування черевної порожнини
Лапаротомія, дренування заочеревинного простору та черевної порожнини
Лапаротомія, некр- та секвестректомія, оментобурсостомія,
дренування заочеревинного простору та черевної порожнини
Лапароскопічне дренування заочеревинного простору та
черевної порожнини
Лапароскопічний розтин та дренування гострої післянекротичної порожнини
Лапароскопічно асистована марсупілізація гострої післянекротичної порожнини
Лапаротомія, холецистектомія, зовнішнє дренування позапечінкових жовчних шляхів

26

І група
кількість померло
операцій
хворих
10
3

ІІ група
Всього
кількість померло кількість померло
операцій хворих операцій хворих
—
—
10
3

21

7

5

3

26

10

5

—

12

1

17

1

—

—

6

1

6

1

—

—

1

1

1

1

—

—

1

—

1

—

2

—

2

—

4

—

ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№2(65) 2014

QUESTIONS OF PANCREATOLOGY

тобурсостомію, дренування заочеревинного
простору та черевної порожнини (5 хворих із І
групи, 12 – із ІІ групи). Одному хворому із ІІ
групи проведено лапароскопічний розтин та
зовнішнє дренування гострої післянекротичної порожнини у ділянці хвоста підшлункової
залози. Цей пацієнт був повторно оперований з приводу резидуального абсцесу. Тому,
на наш погляд, більш доцільною виглядає лапароскопічно асистована марсупілізація гострих післянекротичних обмежених рідинних
утворень.
При біліарному панкреатиті виконували
верхньосерединну лапаротомію, холецистектомію, зовнішнє дренування позапечінкових
жовчних шляхів (переважно за Еббе – Піковським).
Із 61 оперованого хворого померли 15
(24,5 %). У І групі – із 36 пацієнтів 10 (27,7 %), у
ІІ групі – із 25 хворих 5 (20,0 %). Кількість хво-

рих, що померли після різних методів операцій
подано у табл. 2.
Висновки
1. Застосування відеолапароскопічних методик для дренування черевної порожнини у
стадії панкреатогенного шоку та недостатності паренхіматозних органів дозволило істотно
знизити післяопераційну летальність.
2. Відеолапароскопічно асистовані операції
у стадію дегенеративних та гнійно-септичних
ускладнень дозволяють адекватно роздренувати гострі післянекротичні обмежені рідинні
утворення чепцевої сумки невеликих (до 80 –
100 мм ) розмірів.
3. Проведення відеолапароскопічних втручань при прогресуючій поліорганній недостатності обмежувалося високим ризиком ускладнень, що пов’язані з підвищенням внутрішньочеревного тиску.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОТКРЫТЫХ
И ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ
ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ
О. Л. Сытник, В. В. Леонов,
Н. А. Маюра, В. М. Чумаков

Резюме. Изучены результаты хирургического лечения
61 больного с острым деструктивным панкреатитом. Хирургические вмешательства лапаротомным доступом выполнены 53
пациентам, видеолапароскопически – 8. Видеолапароскопические методики позволили избежать травматичных лапаротомных вмешательств для дренирования брюшной паолости
в стадиях панкреатогенного шока и недостаточности паренхиматозных органов. Видеолапароскопически ассистированные методики дали возможность адекватно раздренировать
ограниченные жидкостные образования в стадию дегенеративных и гнойно-септических осложнений. Однако при прогрессирующей полиорганной недостаточности их применение
ограничено риском осложнений, связанных с повышением
внутрибрюшного давления.
Ключевые слова: острый панкреатит, хирургическое лечение,
малоинвазивные вмешательства.

COMPARATIVE
EFFECTIVENESS OF OPEN
AND VIDEOLAPAROSCOPIC
INTERVENTIONS IN ACUTE
PANCREATITIS
O. L. Sitnic, V. V. Leonov,
N. A. Mayura, V. M. Chumakov

Summary. Results of surgical treatment of 61 patients with acute
necrotizing pancreatitis were analyzed. The «open» methods of interventions were used in 53 patients, videolaparoscopic procedures in 8.
Videolaparoscopic techniques have made it possible do not perform
traumatic laparotomy intervention for drainage of the abdominal
cavity in stage of pancreatic shock and parenchymal organs failure.
Videolaparoscopic assisted surgery in stage of degenerative and septic complications can adequately drenage limited liquid formations.
Videolaparoscopic interventions in progressive organ failure was
limited to high risk of complications associated with increased intraabdominal pressure.
Kay words: аcute pancreatitis, surgical treatment, small invasive interventions

28

ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№2(65) 2014

QUESTIONS OF PANCREATOLOGY

В. І. Русин,
С. С. Філіп,
О. О. Болдіжар,
К. Є. Румянцев
ДВНЗ «Ужгородський
Національний Університет»
© Колектив авторів

Õ²ÐÓÐÃ²×ÍÅ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÕÐÎÍ²×ÍÎÃÎ
ÏÀÍÊÐÅÀÒÈÒÓ
Резюме. В роботі представлено результати лікування 250 хворих на хронічний панкреатит у яких виконано 77 малоінвазивних операцій і 173 лапаротомні втручання. На основі проведених досліджень автори приходять до висновку, що основною
метою хірургічного лікування хронічного панкреатиту є органозберігаюча концепція виконання оперативних втручань, що
дозволяє не тільки частково відновити зовнішньо секреторну
активність підшлункової залози, але і максимально зберегти
інкреторну функцію органу та ліквідувати больовий синдром.
Ключові слова: хронічний панкреатит, малоінвазивні методи,
хірургічне лікування.

Вступ
Хронічний панкреатит (ХП) до недавнього
часу вважався рідкісною хворобою. Ще 50 років тому хворого на хронічний панкреатит було важко зустріти в терапевтичній, а тим більш
в хірургічній клініці.
На теперішній час це досить часте захворювання: у різних країнах захворюваність хронічним панкреатитом становить 5–7 нових
випадків на 100 000 чоловік населення. При
цьому за останні 40 років стався приблизно
дворазовий приріст захворюваності панкреатитом. Щорічно тільки в Україні виявляють на
5000–6000 хворих з ураженням підшлункової
залози (ПЗ) більше, ніж в попередні роки. В
структурі захворювань травної системи, дана патологія займає 5,1–9 %. Це пов’язано не
тільки з покращенням способів діагностики
хронічного панкреатиту, але і з збільшенням
вживання алкоголю в деяких країнах, посиленням впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища, які послаблюють різні
захисні механізми [1, 3, 8].
Гострий і хронічний панкреатит нерідко
розглядають як два окремих захворювання.
Справа в тому, що у 60 % хворих гостра фаза панкреатиту залишається нерозпізнаної
або трактується як харчова токсикоінфекція,
жовчнокам’яна хвороба і т.д. Тому стає зрозумілим, що хронічний панкреатит є результатом гострого [2, 4, 7].
Основні причини розвитку ХП – алкоголь
(40 до 95 % випадків) та захворювання біліарної (жовчовивідної) системи (25–40 % випадків). Серед інших причин слід виділити –
потрапляння жовчі в протоки підшлункової
залози при порушеній функції печінки при
гепатиті, цирозі; патологія дванадцятипалої
кишки (ДПК) і великого дуоденального сосочка й аліментарний фактор (синдром мальабсорбції).
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Сьогодні хронічним панкреатитом вважають захворювання підшлункової залози, основу якого становить хронічний запально-дегенеративний процес тканини, що завершується
склерозом паренхіми органа і втратою його
ендокринної й екзокринної функції.
Незважаючи на високий розвиток сучасної
фармакології, ефективність консервативних
лікування хворих з ускладненими формами
ХП надзвичайно низька. Саме тому 30–40 %
хворих показано хірургічні втручання на ПЗ,
які не завжди дають задовільні результати та
супроводжуються великою кількістю післяопераційних ускладнень [1, 4, 6, 8].
Питання в тому, як правильно і в якій послідовності використовувати консервативні,
хірургічні та інші методи лікування у конкретного пацієнта по мірі протікання ХП та в
залежності від особливостей його протікання.
Під час оперативного втручання при хронічному панкреатиті треба розв’язати 3 основних
завдання: усунути першопричини захворювання, ліквідувати больовий синдром і забезпечити вільне відтікання у кишку панкреатичного соку та жовчі для максимального відновлення травлення.
Мета дослідженнь
З метою покращення результатів лікування хворих на ХП оцінити результати хірургічного лікування в залежності від характеру
ускладнення та ступеня патологічних змін в
ПЗ та сусідніми з нею органами і удосконалити показання до етапних комбінованих органо- та функціозберігаючих оперативних втручань на основі традиційних та малоінвазивних
методів.
Матеріал та методи досліджень
На стаціонарному лікуванні у хірургічній
клініці Закарпатської обласної клінічної лі29

ПИТАННЯ ПАНКРЕАТОЛОГІЇ

карні ім. Андрія Новака м. Ужгород за більше як десятирічний період, від січня 2000 до
вересня 2013 року, знаходилося 250 хворих з
ХП. За статевою ознакою хворі поділені наступним чином: 156 (62,4 %) чоловіків та 94
(37,6 %) жінок у віці від 28 до 64 років (середній
вік – 43,6).
Клінічна картина характеризувалась у всіх
хворих диспепсичними розладами травлення
та больовим синдромом у (94,4 % пацієнтів).
Функціональний та морфологічний стан ПЗ
оцінювали по результатам загальноклінічних,
біохімічних, імунологічних, сонографічних
методів дослідження, комп’ютерної томографії (КТ), фіброезофагогастродуоденоскопії
(ФЕГДС). Стан головної панкреатичної протоки (ГПП) досліджували за допомогою ретроградної холангіопанкреатографії (РХПГ).
У більшості пацієнтів відмічалось підвищення рівня α-амілази в крові та гіперглікемія.
Найбільш інформативним методом діагностики ураження ПЗ було УСГ, за допомогою якого верифікували псевдо- та інтрапанкреатичні
кисти в ПЗ, структуру тканини ПЗ, ширину
ГПП та наявність в ній конкрементів. У випадках недостатньої верифікації змін в паренхімі ПЗ проводилась КТ з внутрішньовенним рентгенконтрасним підсиленням. ЕРПХГ
проводилась не у всіх пацієнтів, із-за частих
загострень ХП та посилення больового синдрому. За допомогою ФЕГДС виявляли стиснення ззовні дванадцятипалої кишки псевдота інтрапанкреатичними кистами ПЗ.
Консервативне лікування при загостренні
ХП проводили усім хворим в об’ємі базової
консервативної терапії гострого панкреатиту,
чи то в комбінації з іншими методами лікування, яке було направлене — на пригнічення
секреції залози, боротьба з больовим синдромом, зменшення стазу в протоках і дванадцятипалій кишці, а в період ремісії терапія
була спрямована на максимальне відновлення
функцій підшлункової залози.
Показами хірургічних операцій були: 1) Неефективність повноцінної консервативної терапії протягом кількох місяців; 2) наявність
органічного чинника, який потребує усунення
(стеноз, стріктура, дилатація ГПП, кіста ПЗ).
Хворі були розподілені на 3 групи в залежності від методу оперативного втручання: І
група – 158 (63,2 %) хворих з псевдокістами
ПЗ, ІІ група – 26 (10,4 %) хворі, які потребували корекції протокової системи і ІІІ група – 66
(26,4 %) пацієнтів (операції на самій ПЗ).
Серед пацієнтів І групи, зі сформованими
псевдокістами, ускладнений перебіг, який
вплинув на вибір та тактику лікування, було
діагностовано у 107 (67,7 %) пацієнтів.
Інфікування вмісту ПК підшлункової залози було діагностовано у 15 (29,4 %) пацієнтів,
30

допечінкова сегментна портальна гіпертензія
була діагностована у 21 (41,2 %) пацієнта, кровотеча була у 8 (15,7 %) хворих, стиснення вихідного відділу шлунка з порушенням евакуації відмічено у чотирьох (7,8 %) пацієнтів, механічна жовтяниця була притаманна 3 (5,9 %)
хворим.
При виборі способу та об’єму операції у хворих з ускладненим перебігом ХП оцінювали
стан протокової системи, характер та локалізацію перешкоди відтоку панкреатичного
вмісту. За ступенем дилатації ГПП ми розрізняємо: 1 ступінь дилатації – до 4,0 мм; 2 ступінь дилятації – від 4,0 до 8,0 мм в d; 3 ступінь
дилатації – більш 8,0 мм в d. У залежності від
ступеню дилатації ГПП застосовувалися різні
види оперативних втручань.
Дилатація ГПП 1 ступінь – ЕПСТ, вірсунготомія, 2 ступінь дилатації при сегментарному стенозі голівки – панкреатодуоденостомія,
3 ступінь дилатації — панкреатодигестивне
дренування.
Резльтати досліджень та їх обговорення
У 77 хворих оперативне лікування вдалося
обмежити малоінвазивними способами.
Ендоскопічне внутрішнє дренування виконали у 51 хворого зі ПК підшлункової залози:
ендоскопічна цистогастростомія (ЕЦГС) – у 16
(31,4 %) хворих, ендоскопічна цистодуоденостомія (ЕЦДС) – у 9 (17,6 %) пацієнтів, ендоскопічна цистогастростомія + дренування порожнини псевдокісти – у 8 (15,7 %), ендоскопічна
цистодуоденостомія + дренування порожнини
псевдокісти – у 2 (3,9 %), ендоскопічна цистодуоденостомія + транспапілярне ендоскопічне
ретроградне дренування (ТЕРД) – у 6 (11,8 %),
ендоскопічна цистогастростомія + цистоназальне дренування – у 3 (5,9 %), ендоскопічна
цистогастростомія + дренування порожнини
псевдокісти + цистоназальне дренування – у
2 (3,9 %), ТЕРД – у 3 (5,9 %) хворих та транспапілярна цистодуоденостомія – у 2 (3,9 %)
пацієнтів.
При ознаках нагноєння псевдокісти у 10
(19,6 %) хворих ендоскопічна цистогастростомія та ендоскопічна цистодуоденостомія доповнювалась дренуванням порожнини псевдокісти за допомогою катетерів типу «Pigtail»
розміром 12 French. У восьми із них використано по два катетера типу «Pigtail».
У трьох хворих при ознаках інфікування
вмісту псевдокісти виконували ЕЦГС + цистоназальне дренування катетером „Zimmon” 12F
для санації порожнини та бактеріологічного
контролю в післяопераційному періоді. Усім
пацієнтам з назоцистодренуванням проводили контрастну назоцистографію, деескалаційну антибактеріальну терапію, інтраопераційно
та через кожні 3 доби виконували посіви вмісХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№2(65) 2014

QUESTIONS OF PANCREATOLOGY

ту псевдокісти та ультрасонографічний моніторинг.
У 2 (3,9 %) хворих котрим було виконано
ЕЦГС + дренування порожнини псевдокісти
паралельно до попередньо встановленого дренажу проводили цистоназальне дренування
катетером «Zimmon» 12F.
Використання цистоназального або черезшкірного дренування, а також постійний ендоскопічний моніторинг ПК дозволяють контролювати положення дренажів і проводити
адекватну деескалаційну антибактеріальну терапію. При цьому динаміка висіюваності бактерій показала, що після 12 доби посіви були
практично стерильними. Частіше усього відмічався ріст змішанної флори: E. coli – 49,3 %,
Pseudomonas – 31,1 %, Staphilacoccus aureus –
12,5 %, Streptococcus pyogenes – 7,1 %, Proteus
vulgaris – 7,1 %, Bacteroides fragilis – 7,1 %.
Кровотечі з судин кісти ПЗ є одним із найбільш тяжких та небезпечних ускладнень.
Кровотеча діагностована нами у 19 хворих,
однак досягнути належного гемостазу шляхом
використання рентгенендоваскулярних методик вдалось тільки у 8 (42,1 %) випадках.
Стиснення вихідного відділу шлунка із явищами високої кишкової непрохідності діагностовано у 4 (7,8 %) пацієнтів із ускладненим перебігом псевдокісти ПЗ, яке було ліквідовано
формуванням ендоскопічного цистодуоденочи цистогастроанастомозу.
Нами діагностовано тромбоз селезінкової
вени у 21 хворого зі сформованими ПК, який
клінічно проявлявся ознаками помірно вираженого гіперспленізму. Пацієнтам цієї групи
виконані ендоваскулярні втручання: ендоваскулярна емболізація селезінкової артерії – у 14
хворих, ендоваскулярна емболізація селезінкової артерії та лівої шлункової артерії – у 7.
У 51 хворого, яким були застосовані малоінвазивні способи лікуванням ускладнених сформованих ПК, при трансдуоденальному ендоскопічному ретроградному дренуванні протоки ПЗ
у трьох випадках наступила облітерація дренажа, що потребувало його заміни. Серед пацієнтів з виконаною ендоскопічною цистогастростомією у одного хворого відмічено випадіння дренажу, що також потребувало його заміни, у п’яти
хворих відмічена кровотеча під час створення
цистогастростомії, яку вдалося зупинити під
час процедури коагуляцією. У одного пацієнта з
назоцистогастральним дренажем на третю добу
після дренування виникла шлункова кровотеча
середнього ступеня важкості з випадінням дренажу внаслідок блювання. Кровотеча зупинена
консервативно. Назоцистогастральний зонд замінено на внутрішній дренаж типу „pigtail” через 6 діб після кровотечі, що відбулася.
Рецидив ПК спостерігався у 2 пацієнтів після транспапілярного ретроградного дренуванKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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ня та у 2 хворих після ендоскопічної цистогастростомії. На наш погляд, це було пов’язано з
недостатньою величиною анастомозу.
Накопичений нами досвід хірургічного лікування хворих з кістозними ураженнями ПЗ дає
підстави стверджувати, що для отримання задовільних результатів лікування у таких пацієнтів
необхідним є дотримання ряду загальних положень, відповідно до яких у клініці розпрацьований та застосовується наступний алгоритм
лікування ПК підшлункової залози (рис. 1).
Резекційні способи лікування ПК підшлункової залози проведено 24 пацієнтам (табл. 1).
Цікавим є той факт, що післяопераційні
ускладнення у вигляді ексудативного плевриту
(4 випадка) та піддіафрагмального абсцесу зліва (2 випадка), спостерігалися тільки у групі 15
хворих з локалізацією ПК у хвості ПЗ з клінічними проявами сегментної допечінкової портальної гіпертензії. У цих пацієнтів дистальна
резекція ПЗ разом з псевдокістою супроводжувалася спленектомією, яка у свою чергу
викликає пригнічення, як специфічного, так і
неспецифічного імунітету. Це явище необхідно брати до уваги при виборі об’єму операційного втручання, але у той же час, спленектомія
при сегментній формі допечінкової портальної
гіпертензії до теперішнього часу продовжує
залишатися єдиним патофізіологічним способом лікування цього ускладнення.
Таблиця 1
Види втручань та кількість ускладнень при резекційних
способах лікування сформованих псевдокіст ПЗ
Метод лікування
ПДР

Кількість
хворих
3

Дистальна
резекція+спленектомія

15

Дистальна резекція
Висічення кісти
Усього

2
3
24

Ускладнення
–
Ексудативний
плеврит
Піддіафрагмальний
абсцес
–
–

Кількість
ускладнень
–
4
2
–
–
6

Серед 83 хворих, яким були виконані лапаротомні операції внутрішнього дренування,
ускладнення розвинулися лише у 2 випадках,
проте обидва закінчилися летально.
При створенні цистогастроанастомозу за
Дос-Сантос у післяопераційному періоді у одного пацієнта розвинувся гнійний панкреатит, що потребував неодноразового ендоскопічного дренування та санації. У одного
хворого розвинулася профузна арозивна летальна кровотеча з порожнини псевдокісти.
Серед групи пацієнтів із цистоєюностомією
у одного хворого наступила неспроможність
анастомозу, що потребувало повторного операційного втручання з інтубацією кишки,
а через певний час ще двох повторних операцій
31
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Рис. 1. Схема алгоритму лікування ускладнених ПК підшлункової залози

з приводу спайкової кишкової непрохідності,
що ускладнилися множинними кишковими
норицями. Основним механізмом летального
висліду після цистоєюностомії стала неспроможність анастомозу.
Таблиця 2
Види втручань та кількість ускладнень лапаротомних
операцій внутрішнього дренування при сформованих
псевдокістах ПЗ
Метод лікування

Цистогастростомія
а Дос-Сантос
Цистогастростомія
за Юрасем
Цистодуоденостомія
Поєднання ЦГС+ЦДС
Цистоєюностомія
Панкреатікоєюностомія
Усього

Кількість
хворих

Ускладнення

13

Кровотеча
(смерть)
Гнійний панкреатит

21

−

15
6

–
–
Неспроможність
швів анастомозу, інтоксикація
ПОН (смерть)
–

14

14
83

–

Кількість
ускладнень
1
1

1

3

Таким чином, післяопераційна летальність
становила 1,3 % (3 випадки), а ускладнення
2 класу (потенційно небезпечні для життя)
становили 13,6 % (32 випадки).
У ІІ групі хворих, залежно від ступеня дилатації ГПП виконували наступні види опе32

ративних втручань: при дилатації ГПП І ст. –
стентування ГПП, вірсунготомія – 26 хворих,
при дилатації ІІ – ІІІ ст. – дренуючі оперативні втручання.
Застосування двоетапної тактики, коли на
першому етапі під контролем УСГ дренують
порожнинні утворення, ендоскопічно виконують балонну дилатацію великого дуоденального сосочку (ВДС), або дренують ГПП, дає
змогу значно покращити результати хірургічного лікування. Декомпресія ГПП забезпечує
нормалізацію тиску в ацинусах ПЗ та дозволяє
попередити аутоліз та явища загострення запального процесу в залозі, що в свою чергу дає
можливість визначити оптимальні терміни виконання хірургічного втручання.
Хворим було проведеного наступні оперативні втручання на підшлунковій залозі:
• резекція (дистальна, субтотальна дистальна) ПЗ – 23 хворих,
• поздовжня панкреатоєюностомія – 17 хворих,
• операція Фрея (субтотальна дуоденумзберігаюча резекція головки ПЗ) – 8 хворих,
• операції Бегера (ізольована резекція головки ПЗ) – 18 хворих.
Першими операціями на ПЗ при ХП, які виконані в нашій клініці, були дренуючі операції (повздовжня панкреатоєюностомія). Цією
операцією досягається зменшення больового
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синдрому внаслідок декомпресії ГПП, але дегенеративно-дистрофічні зміни паренхіми ПЗ
і надалі прогресують. Така операція показана
хворим із ізольованим вірсунголітіазом і ділятацією ГПП без стенозу і оклюзії дрібних
протоків та без значної фіброзної дегенерації
головки ПЗ, або ХП з атрофією головки ПЗ і
вірсунгоектазією.
При фіброзно-дегенеративних змінах головки ПЗ та розширенні ГПП виконували операцію Фрея (pис. 2, 3) [5, 10].

Операцію Бегера (рис. 4) виконували у хворих ХП, у яких зберігався больовий синдром
після тривалої медикаментозної терапії на фоні збільшеної головки ПЗ (переднє-задні розміри більше 4 см), а також при наявності таких
ускладнень, як стеноз загальної жовчної протоки і ДПК, портальна гіпертензія [5, 9].
Після видалення зміненої головки ПЗ ліквідовується компресія жовчних протоків і відпадає потреба в декомпресії загальної жовчної
протоки. За наявності рубцьового стенозуванДренований сегмент Бокові протоки

а
б
Рис. 2. Операція Фрея: а – схема операції від 1987 р.; б – схема операції від 2003 р. (збільшено об’єм резекції головки ПЗ,
в тому числі за рахунок резекції крючковидного відростку ПЗ)

а
б
Рис. 3. Операція Фрея при вузькій ГПП: а – схема операції після резекції головки ПЗ; б – схема накладання анастомозу

а
б
Рис. 4. Бернський варіант операції Бегера: а – схема операції після резекції головки ПЗ (збережено місток паренхіми ПЗ);
б – схема накладання анастомозу
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ня термінального відділу загальної жовчної
протоки створюється співустя між мобілізованою панкреатичною частиною протоки і петлею тонкої кишки, яка анастомозується з дистальною куксою ПЗ.
У ранньому післяопераційному періоді ускладнення виникли у 16 хворих (24,2 %):
післяопераційний панкреатит – у 6 пацієнтів, гастростаз – у 3, неповна зовнішня панкреатична нориця – у 2, нагноєння рани –
у 3, арозивна кровотеча – у 2 хворих. У більшості випадків ускладнення ліквідовані за
допомогою консервативної терапії з використанням ендоскопічних та ангіографічних методів.
У віддаленому післяопераційному періоді
гарні та задовільні результати хірургічного лікування отримані у 79 % хворих.

Висновки
Основною метою хірургічного лікування
ХП є органозберігаюча концепція виконання
оперативних втручань, що дозволяє не тільки частково відновити зовнішньо секреторну
активність підшлункової залози, але і максимально зберегти інкреторну функцію органу
та ліквідувати больовий синдром.
Застосування двоетапної тактики, коли на першому етапі під контролем УСГ дренують порожнинні утворення, ендоскопічно виконують балонну дилатацію великого дуоденального сосочку (ВДС) або дренують ГПП, дає змогу значно
покращити результати хірургічного лікування.
Надання переваги операціям Фрея і Бегера
дає можливість значно скоротити показання
до виконання панкреатодуоденальної резекції
у хворих на ХП.
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Резюме. В работе представлены результаты лечения
250 больных хроническим панкреатитом у которых выполнено
77 малоинвазивных операций и 173 лапаротомные вмешательства. На основе проведенных исследований авторы приходят
к выводу, что основной целью хирургического лечения хронического панкреатита является органосохраняющая концепция
выполнения оперативных вмешательств, что позволяет не
только частично восстановить внешне секреторную активность поджелудочной железы, но и максимально сохранить
инкреторную функцию органа и ликвидировать болевой синдром.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО
ПАНКРЕАТИТА
В. И. Русин,
С. С. Филип,
А. А. Болдижар,
К. Е. Румянцев

Ключевые слова: хронический панкреатит, малоинвазивные
методы, хирургическое лечение.

SURGICAL TREATMENT
OF CHRONIC PANCREATITIS
V. I. Rusin,
S. S. Filip,
A. A. Boldizhar,
K. E. Rumyantsev

Summary. The paper presents the results of treatment of 250 patients with chronic pancreatitis who have undergone 77 minimally
invasive operations and 173 laparotomic intervention. Based on these
studies, the authors have come to conclusion that the main goal of
surgical treatment of chronic pancreatitis is the concept of conserving
surgical intervention, which allows not only to restore partially the
appearance secretory activity of the pancreas, but also to preserve
endocrine organ function and eliminate pain.
Key words: chronic pancreatitis, minimally invasive techniques,
surgical treatment.
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ÏÓÍÊÖÈÈ È ÄÐÅÍÈÐÎÂÀÍÈß ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÕ
ÑÊÎÏËÅÍÈÉ Ó ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ Ñ ÎÑÒÐÛÌ
ÏÀÍÊÐÅÀÒÈÒÎÌ ÍÀ ÔÎÍÅ ÌÅÒÀÁÎËÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÑÈÍÄÐÎÌÀ
Резюме. Распространенность метаболического синдрома составляет 20-40 %. К основному признаку метаболического
синдрома относят абдоминальный тип ожирения. Известно,
что у пациентов с ожирением острый панкреатит протекает
тяжелее, с более высокой летальностью. В статье представлен
анализ частоты встречаемости, клинических форм острого
панкреатита на фоне метаболического синдрома. У 108 пациентов с острым панкреатитом на фоне метаболического синдрома выявлен панкреонекроз, из них жидкостные скопления
выявлены у 58 пациентов (53,7 %). У пациентов с острым интерстициальным панкреатитом с сопутствующим метаболическим синдромом формирование жидкостных скоплений
отмечали у 47 (45,1 %) больных. У 85 пациентов с острым панкреатитом на фоне метаболического синдрома производили
пункции и дренирования жидкостных скоплений. Эффективность тонкоигольных пункций и дренирований жидкостных
скоплений у пациентов с острым панкреатитом на фоне метаболического синдрома составила 61,1 %.
Ключевые слова: панкреатит, метаболический синдром,
миниинвазивные пункции.

Вступ
Распространенность метаболического синдрома (МС) составляет 20-40 %. [2]. Многие
клиницисты указывают на более тяжелое течение острого панкреатита (ОП) у лиц с избыточной массой тела. В ряде исследований было
определено, что пациенты, имеющие избыточную массу тела, действительно предрасположены к тяжелому и осложненному течению ОП
[1, 3, 4-5, 7]. Известно, что у пациентов с ожирением острый панкреатит протекает тяжелее,
с более высокой летальностью, но структура
заболевания на фоне метаболического синдрома не изучена. Нет данных об особенностях
оперативного лечения данной категории больных и возможностях применения у них миниинвазивных пункционных технологий.
Материалы и методы исследований
За период с 2007 по 2014 г. в хирургических
отделениях Луганской областной клинической
больницы, Луганской городской клинической
больницы №1 и №4, пролечено 784 больных
с острым панкреатитом. Из них 212 (27,0 %)
больных с различными формами острого панкреатита на фоне метаболического синдрома.
В своей работе в определении метаболического
синдрома мы исходили из рекомендаций экспертов ВНОК (2009), согласно которым основной признак МС — центральный (абдоминаль36

ный) тип ожирения (АО) — окружность талии
(ОТ) более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин. К дополнительным критериям относят:
артериальную гипертонию (АГ) — артериальное давление (АД) > 130/85 мм рт. ст.); повышение уровня триглицеридов (> 1,7 ммоль/л);
снижение уровня ХС ЛПВП (<1,0 ммоль/л у
мужчин; <1,2 ммоль/л у женщин); повышение
уровня ХС ЛПНП > 3,0 ммоль/л; гипергликемию натощак (глюкоза в плазме крови натощак > 6,1 ммоль/л); нарушение толерантности
к глюкозе (НТГ) (глюкоза в плазме крови через
2 часа после нагрузки глюкозой в пределах >
7,8 и < 11,1 ммоль/л). Наличие у пациента центрального ожирения и двух дополнительных
критериев является основанием для диагностирования метаболического синдрома.
Для сравнительной оценки числа, объема
выявляемых жидкостных скоплений, эффективности миниинвазивных методов лечения,
исследуемые больные разделены на две группы. В основную входили 212 больных с острым
панкреатитом на фоне метаболического синдрома. В группу контроля вошли 313 пациентов с
острым панкреатитом, госпитализированные в
указанные отделения за период с 2014–2015 год.
Локализацию и распространенность поражения поджелудочной железы (ПЖ) и забрюшинной клетчатки (ЗК) определяли при помощи ультрасонографии (УСГ) аппаратом SLE 101
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PC конвексным датчиком с частотой 3,5 МГц.
Объем жидкостного образования рассчитывали по стереометрической формуле:
V = ( × D1 × D2 × D3)/6,
где V – объем жидкостного образования;
 – 3,14; D1, D2, D3 — взаимно перпендикулярные размеры жидкостного образования.
Верификацию инфицирования определяли
при помощи тонкоигольных пункций (ТИП),
которые проводили под УСГ– наведением
иглами Madayag 18-20 G (Balton), дренирование (ТИД) гнойных очагов осуществляли дренажными системами «Pig tail» 6 Fr, 9 Fr и 12 Fr
(Balton). Количество устанавливаемых дренажей в каждом наблюдении варьировало от двух
до пяти.
Результаты исследования и их обсуждение
При первичном ультразвуковом исследовании у пациентов с сопутствующим МС интерстициальный (отечный) панкреатит выявлен
у 104 больных (49,0 %), в остальных случаях
были данные об остром деструктивный панкреатит — 108 пациентов (50,9 %). У больных
контрольной группы деструктивном панкреате выявлен у 97 (30,9 %) пациентов, у 216
выявлен отечный панкреатит. Среди пациентов контрольной группы с интерстициальным
панкреатитом, жидкостные скопления отмечались у 57 пациентов (26,3 %). У 32 (56,1 %)
больных жидкостное образование локализовалось в сальниковой сумке в проекции тела
и хвоста поджелудочной железы, у 15 (26,3 %)
больных жидкостные скопления лоцировались в забрюшинной клетчатке. У 10 (17,5 %)
больных выявлена сочетанная локализация
жидкостных образований.
У пациентов с острым интерстициальным
панкреатитом с сопутствующим метаболическим синдромом формирование жидкостных
скоплений отмечали у 47 (45,1 %) пациентов,
что превышает число пациентов с жидкостными скоплениями в группе контроля в 1,7 раза.
У 20 (42,5 %) больных жидкостное образование
локализовалось в проекции тела и хвоста поджелудочной железы, у 7 (14,8 %) — в проекции
головки ПЖ, у 8 (17,0 %) пациентов жидкостные
скопления определялись в забрюшинном пространстве. У 12 (25,5 %) больных выявлена сочетанная локализация жидкостных образований.
Из 108 пациентов с острым деструктивным
панкреатитом на фоне метаболического синдрома ограниченные жидкостные скопления
выявлены у 58 пациентов (53,7 %). У 15 (25,8 %)
больных жидкостное образование локализовалось в проекции тела и хвоста поджелудочной железы, у 20 (34,3 %) больных жидкостные
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скопления обнаружены в забрюшинном пространстве, у 23 (39,6 %) выявлена сочетанная
локализация жидкостных образований. Из 97
пациентов с острым деструктивным панкреатитом контрольной группы ограниченные
жидкостные скопления выявлены у 27 пациентов (27,8 %). У 10 (37,0 %) больных жидкостное
образование локализовалось в проекции тела
и хвоста поджелудочной железы, у 12 (44,4 %)
больных жидкостные скопления обнаружены
в забрюшинном пространстве, у 5 (18,5%) выявлена сочетанная локализация жидкостных
образований.
Среди пациентов контрольной группы с
острым интерстициальным панкреатитом
жидкостные образования до 50 мл отмечены
у большинства больных — 39 (68,4 %) пациентов. У 6 (10,5 %) пациентов с интерстициальным панкреатитом объем острых перипанкреатических жидкостных скоплений превышал
200 мл. В то же время, из 47 больных основной группы с отечным панкреатитом острые
перипанкреатические жидкостные скопления
объемом свыше 200 мл выявлены у 9 (19,1 %)
пациентов. Сходные тенденции отмечены
среди пациентов с деструктивным панкреатитом. Среди больных с панкреонекрозом,
сопутствующим метаболическим синдромом
в 3 раза чаще выявлялись жидкостные скопления больших размеров — > 200 мл. У 5 (18,5 %)
больных контрольной группы с панкреонекрозом в проекции жидкостного образования
выявляли секвестры в виде неоднородных гиперэхогенных структур с неровными контурами, среди пациентов основной группы секвестры в ограниченных жидкостных скоплениях
обнаружены у 12 (20,6 %) пациентов. Характеристика ограниченных жидкостных скоплений у исследованных больных представлена
в табл. 1.
У 25 (29,7 %) пациентов контрольной группы
из 84 с объёмными ограниченными скоплениями жидкости и при отсутствии перитонита
выполнена тонкоигольная пункция. Пункция
с оставлением дренажа от 9 до 14 мин. произведена у 20 (23,8 %) пациентов. Одномоментно
аспирировалось от 30 до 500 мл тёмного цвета
содержимого. Выполнялось от одной до пяти
пункций в динамике.
Пункция и дренирование жидкостного скопления оказались эффективными у 37 (82,2 %)
пациентов. Инфицирование жидкостных скоплений в процессе повторных пункций отмечено у 9 (20 %) пациентов. Выполнение лапароскопии и дренирования потребовалось у
4 пациентов, у 4 производили вскрытие гнойника из мини-доступа — вследствие нагноения жидкостного скопления с секвестрами
и неэффективности миниинвазивного дрени37
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Таблица
Объем ограниченных жидкостных скоплений у исследованных больных
Группы
больных
Контрольная
группа

Основная
группа

Характеристика жидкостных скоплений
< 50 мл
абс.
%
Острые перипанкреатические жидкостные
скопления (n –57)
Постнекротические скопления жидкости
(n–27)
Острые перипанкреатические жидкостные
скопления (n–47)
Постнекротические скопления жидкости
(n–58)

Объем скоплений
50-200 мл
абс.
%

> 200 мл
абс.
%

39

68,4

12

21,0

6

10,5

16

59,2

8

29,6

3

11,1

16

34,0*

22

46,8*

9

19,1*

12

20,6*

26

44,8*

20

34,4*

Примечание: * (р < 0,05) по сравнению с контрольной группой.

рования. Среди 39 пациентов с жидкостными
скоплениями обьемом < 50 мл, которым пункции не производились, благоприятный исход
с самостоятельным исчезновениям скоплений
отмечен у 37 (94,8 %) пациентов. У 2 (5,1 %) пациентов отмечается инфицирование жидкостных образований, потребовавших пункций и
дренирования с последующей санацией.
Из 105 пациентов с острым панкреатитом
на фоне метаболического синдрома, у которых
выявлены ограниченные жидкостные скопления, пункции и дренирования производили в
85 (80,9 %) случаях. Тонкоигольные пункции
произвели 45 (42,5 %) пациентам, пункции с
оставлением дренажа произведены 40 (38,0%)
больным. Пункции и дренирования не проводились 20 (19,0 %) пациентам с жидкостными
скоплениями объемом < 50 мл. Выполнялось
от одной до пяти пункций в динамике. Пункция и дренирование жидкостного скопления
оказались эффективными у 52 (61,1 %) пациентов. Инфицирование жидкостных скоплений в процессе повторных пункций, при длительном дренировании отмечено у 46 (54,1 %)
пациентов. Из 20 пациентов с жидкостными
скоплениями объемом < 50 мл, которым пункции не производились, самостоятельное исчезновение жидкостных скоплений отмечено
только у 6 (30,0 %) пациентов. В остальных 70 %
случаях, вследствие инфицирования, упорного
повторного накопления жидкости, гноя, распространение процесса, потребовалось выпол-
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нение миниинвазивных дренирований, пункций, либо выполнение лапароскопических санаций, вскрытие гнойников из мини-доступов.
Выводы
1. У пациентов с острым панкреатитом на
фоне метаболического синдрома в 1,8 раза
чаще отмечается формирование острых жидкостных скоплений по сравнению с пациентами с острым панкретатитом без сопутствующей коморбидной патологии.
2. Для пациентов с острым интерстициальным деструктивным панкреатитом с сопутствующим метаболическим синдромом характерно формирование жидкостных скоплений
больших объемов, требующих проведения неоднократных пункций и длительного дренирования.
3. Эффективность тонкоигольных пункций
и дренирований жидкостных скоплений у пациентов с острым панкреатитом на фоне метаболического синдрома составила 61,1 %, консервативное ведение пациентов с жидкостными скоплениями малых обьемов < 50 мл было
эффективно лишь в 30,0 % случаев.
4. Основной причиной неудач проведения
тонкоигольных пункций и дренирования жидкостных скоплений у пациентов с острым панкреатитом на фоне метаболического синдрома является высокая частота инфицирования
скоплений — 54,1 %, что превышает частоту
инфицирования в основной группе в 2,7 раза.
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Резюме. Поширеність метаболічного синдрому складає
20–40 %. До основної ознаки метаболічного синдрому відносять ожиріння абдомінального типу. Відомо, що у пацієнтів
з ожирінням гострий панкреатит протікає важче, з вищою
летальністю. У статті представлено аналіз частоти, клінічних
форм гострого панкреатиту на тлі метаболічного синдрому.
У 108 пацієнтів з гострим панкреатитом на тлі метаболічного
синдрому виявлено панкреонекроз, з них рідинні скупчення
виявлені у 58 пацієнтів (53,7 %). У хворих з гострим інтерстиціальним панкреатитом із супутнім метаболічним синдромом формування рідинних скупчень відзначали у 47 (45,1 %)
пацієнтів. У 85 хворих з гострим панкреатитом на тлі метаболічного синдрому робили пункції та дренування рідинних
скупчень. Ефективність тонкоігольних пункцій і дренувань у
пацієнтів з гострим панкреатитом на тлі метаболічного синдрому склала 61,1 %.
Ключові слова: панкреатит, метаболічний синдром, мініінвазивні пункції.

PUNCTION AND
DRAINING OF LIQUID
ACCUMULATIONS IN
THE PATIENTS WITH
ACUTE PANCREATITIS ON
THE BACKGROUND OF
METABOLIC SYNDROME
I. V. Ioffe, V. P. Poterjahin

Summary. Prevalence of metabolic syndrome is 20-40 %. The
main sign of metabolic syndrome is the abdominal type of obesity. It
is known that in patients with obesity cases acute pancreatitis is more
severe, with more high lethality, The analysis of frequency, clinical forms, lethality of patients with an acute pancreatitis on a background of metabolic syndrome was presented in this article. Amongst
108 patients with acute pancreatitis on a background of metabolic
syndrome were appeared pancreonecrosis, in the 58 patients were
presented liquid accumulations. In the 85 patients with an acute
pancreatitis on a background of metabolic syndrome were produced
punction . Efficiency of punction and draining of liquid accumulations was presented in the 61/1 % of patients.
Key words: pancreatitis, metabolic syndrome, punction.
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Ç ÓÑÊËÀÄÍÅÍÍßÌÈ ÕÐÎÍ²×ÍÎÃÎ ÏÀÍÊÐÅÀÒÈÒÓ
ÇÀËÅÆÍÎ Â²Ä ÁÀÊÒÅÐ²ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÑÅËÅÍÍß
Ê²ÑÒ ÒÀ ÃÎËÎÂÍÎ¯ ÏÀÍÊÐÅÀÒÈ×ÍÎ¯ ÏÐÎÒÎÊÈ
Ï²ÄØËÓÍÊÎÂÎ¯ ÇÀËÎÇÈ
Резюме. У статті вивчено вплив мікробної контамінації
вмісту псевдокісти та головного панкреатичного протоки підшлункової залози на зміни показників імунологічної реактивності у хворих з ускладненим хронічним панкреатитом.
Ключові слова: імунологічна реактивність, ускладнений хронічний панкреатит, бактеріальний вміст кіст та панкреатичної протоки підшлункової залози.

Вступ
Хронічний панкреатит (ХП) — це хронічний
запально-дегенеративний процес, кінцевою
стадією якого є фіброз паренхіми підшлункової залози (ПЗ) з подальшим зниженням зовнішньо- та внутрішньосекреторної функцій.
Захворювання розвивається поступово, рідко є наслідком гострого панкреатиту, може
бути первинним, якщо процес відбувається
первинно в ацинарній тканині ПЗ, але частіше буває вторинним, на фоні інших причин.
Здебільшого причиною розвитку ХП є тривалі захворювання органів травлення, насамперед гастродуоденальної та гепатобіліарної
систем. Велике значення мають аліментарні
порушення: систематичний дефіцит у їжі білків і вітамінів, нерегулярне харчування, часте
вживання гострої та жирної їжі. Безперечне
значення у розвитку ХП мають бактеріальні
та вірусні інфекції, наприклад, епідемічний
паротит, вітряна віспа, грип, група ентеровірусних захворювань, кишкові інфекції, тощо,
а також алергічні захворювання та ендокринні
порушення, які супроводжуються гіперліпопротеїнемією, гіперкальціємією. Трапляються
і спадкові форми ХП, які проявляються з раннього дитинства. Інколи етіологія ХП залишається нез’ясованою [9, 8, 10].
Сучасні дослідження свідчать, що більшість
ідентифікованих при розвитку панкреатичної
інфекції бактерій — ентерального походження:
E. coli — 24 %, Klebsiella spp. — 13 %, Pseudomonas
spp. — 12 %, Proteus spр. — 6 %, Enterococcus
faecalis — 8 %, Staphylococcus aureus — 13 %,
Streptococcus spp. — 9 %, Bacteroides fragilis — 6
%, Candida albicans — 5 %. Виділяють три основні механізми, що сприяють бактеріальній
транслокації: 1) порушення проникності слизової оболонки кишки внаслідок ушкодження
епітеліального бар’єру; 2) збільшення числа
бактерій у кишечнику (колонізація кишечника і його парез); 3) порушення загального й
місцевого імунітету. Шляхами поширення ін40

фекції є пряма транслокація мікроорганізмів з
кишечника, гематогенний, лімфогенний перенос з віддалених вогнищ інфекції та висхідний
дуктогенний шлях із дванадцятипалої кишки і
загальної жовчної протоки [6].
Хронічні захворювання ПЗ супроводжуються порушеннями клітинного і гуморального
імунітету, ступінь вираження яких залежить
від етіології, форми ураження та активності
патологічного процесу.
Одним з інтегральних показників імунної
системи є визначення кількісного вмісту лімфоцитів у периферичній крові — абсолютного
та відносного. Нерідко хронічні захворювання
ПЗ супроводжуються лімфопенією. Зниження
числа циркулюючих лімфоцитів спостерігається переважно при кістах ПЗ.
Як відомо, при антигенному впливі на організм з боку імунної системи виникає інтегрована відповідь за допомогою двох відносно
автономних систем лімфоцитів: Т-лімфоцити
реалізують реакції клітинного імунітету, гуморальна імунна відповідь здійснюється за безпосередньою участю В-лімфоцитів [2].
Важливу роль у розвитку панкреатиту, як
у будь-якому запальному процесі, відіграють
цитокіни. Активації цитокінового каскаду
сприяє також підвищена проникність кишкової стінки для грамнегативних бактерій, бактероїдів та їх ендотоксину (специфічного ліпополісахариду). Ліпополісахарид безпосередньо
пошкоджує ацинарні клітини, збільшує ендотоксемію, дисбаланс між про- та протизапальними цитокінами, бере участь в активації апоптозу, активує зірчасті клітини, фактор
росту TGF 1. Усе це призводить до збільшення альтерації паренхіми ПЗ, системних проявів панкреатиту, а у перспективі – до посилення продукції колагену та фіброзу ПЗ [7].
Таким чином, як зазначено вище, механізми
розвитку ускладнень ХП (УХП) вивчені недостатньо. Роль бактеріальної інфекції, ступінь
участі та впливу на фактори, що призводять
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до розвитку ускладнень та характер імунологічної відповіді організму хворого до кінця
нез’ясовані.
Мета дослідження
З’ясування впливу мікробної контамінації
вмісту псевдокісти (ПК) та головної панкреатичної протоки (ГПП) ПЗ на зміни показників
імунологічної реактивності у хворих з УХП.
Матеріали та методи дослідженнь
Імунологічні та мікробіологічні дослідження вмісту кісти ПЗ та ГПП проводили у хворих
з УХП. Загальна кількість досліджень дорівнювала 41 (n = 26 вмісту кісти ПЗ, n=15 – ГПП
ПЗ). Чоловіків було 33 (80,5 %), а жінок — 8 (19,5
%). Вік пацієнтів коливався від 29 до 65 років
та в середньому складав (42,5±3,5) роки). Хворі
знаходились на обстеженні та лікуванні у відділенні хірургії органів травлення ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» з 2008
по 2013 р.р. Усім хворим були виконані дренуючі ПК та/або ГПП ПЗ оперативні втручання.
При проведенні бактеріологічних досліджень використовували диференційно-діагностичні поживні середовища: щільні — Ендо, 5 % кров’яний агар Чистовича, Ентерококагар; рідкі – середовище для контролю
стерильності. На щільні поживні середовища
посів дослідженого матеріалу проводили за
методом Голда (метод секторних посівів). Подальшу ідентифікацію виділених проводили
на підставі Наказу № 535 МОЗ СРСР «Об унификации микробиологических методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений» (1985) [1]. Визначення
наявності анаеробів проводили на середовищі
для контролю стерильності. Для цього 1 мл
клінічного матеріалу вводили в 9 мл середовища (розведення 1 : 10), інкубували за t – 37° С
до 5 діб. За наявності росту (помутніння середовища у пробірці) робили мазки, забарвлювали їх за методом Грама, проводили подальшу
ідентифікацію.
Матеріалом для дослідження імунологічних
показників служила венозна кров, яку забирали з ліктьової вени в об’ємі 30 мл вранці
натщесерце. Мононуклеарні клітини виділяли із периферичної венозної крові пацієнтів
в градієнті щільності 1,077 г/см3 [3]. Субпопуляційний склад лімфоцитів визначали за
допомогою лімфоцитотоксичного тесту (стандартний метод NIH США) з використанням
моноклональних антитіл фірми «Сорбент ТМ»
до маркерів СD3, СD4, СD8, СD16, СD22 [4, 5].
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) визначали за методом V. Haskova (1977) [11].
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Вміст TGF-1 визначали імуноферментним методом тест-набором фірми «Bender
MedSystems», Австрія. Кількісне визначення
концентрації IL-6, IL-10, TNF-α в сироватці
крові проводили за допомогою ІФА з використанням тест-систем ЗАО «Вектор-бест» (м. Новосибірськ) за рекомендаціями виробника.
ІФА виконували за допомогою імуноферментного аналізатору «Stat Fax 303 Plus» (США),
на якому проводили вимірювання оптичної
щільності при довжині хвилі 450 нм.
Статистична обробка результатів досліджень
здійснювалася методами варіаційної статистики, реалізованими стандартним пакетом прикладних програм Statistica for Windows 6.0.
Результати дослідження та їх обговорення
Мікробіологічний аналіз вмісту ПК ПЗ
(n = 26) та вмісту ГПП ПЗ (n =15) у хворих з
УХП показав, що мікробна контамінація була
виявлена у 12 (46,2 %) зразках вмісту ПК ПЗ та
у 9 (60,0 % ) — вмісту ГПП ПЗ (табл. 1).
Аналіз отриманих даних показав, що кількість інфікованих зразків вмісту ГПП ПЗ була
значною та на 20,0 % перевищувала кількість
стерильних проб, крім того, і частота виявлення мікроорганізмів у вмісту ГПП була на 13,8 %
більше, ніж у вмісту ПК ПЗ.
Досліджений клінічний матеріал відрізнявся
і за характером мікробної контамінації (табл. 2).
Таблиця 1
Частота виявлення стерильних та інфікованих зразків
у вмісту ПК та ГПП ПЗ хворих з УХП
Клінічний
матеріал

Загальна
кількість
проб

Вміст ПК ПЗ
Вміст ГПП ПЗ

26
15

Кількість
стерильних
зразків
абс.
%
14
53,8
6
40,0

Кількість інфікованих зразків
абс.
12
9

%
46,2
60,0

Таблиця 2
Характер та частота виявлення мікробної контамінації у
вмісту ПК ПЗ та ГПП ПЗ хворих з УХП
Клінічний
матеріал
Вміст ПК ПЗ
Вміст ГПП ПЗ

Характер мікробної контамінації,
Характер інфекції, (%)
(%)
МоноАсоціа- Аероб- Анае- Змішакультура
ція
на
робна
на
66,7
33,3
58,3
8,4
33,3
33,3
66,7
33,3
11,1
55,6

Так, у вмісту ПК ПЗ домінувало виявлення
монокультури (66, 7%), а у вмісту ГПП ПЗ —
асоціація мікроорганізмів (66,7 %). Аналізуючи якісний та кількісний склад виділених мікроорганізмів отримали наступні відмінності.
Так, у вмісту ПК ПЗ переважали аероби (у 58,3 %
зразках), які, головним чином, були представлені грамнегативними паличками родів
Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Proteus та
грампозитивними коками — Staphylococcus,
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Streptococcus. У вмісту ГПП ПЗ домінувала змішана мікрофлора (у 55,6 % зразків).
Загальною для бактеріологічного аналізу
вмісту ПК та ГПП ПЗ були характеристика
розподілу якісного складу виділених мікроорганізмів. Так, за частотою виділення переважали грамнегативні палички, які складали 75,0 %
у вмісту ПК ПЗ та 77,8 % — у вмісту ГПП ПЗ,
домінуючим було виділення ентеробактерії
роду Klebsiella (частота висівання у вмісту ПК
ПЗ складала 50,0 %, у вмісту ГПП — 44,4 %).
Другим за частотою виділення був анаеробний мікроорганізм роду Bacteroides (33,3 %
і 44,4 % відповідно). До переліку інших ідентифікованих мікроорганізмів належали Candida аlbicans, Enterococcus faecalis, Proteus vulgaris,
Enterobacter, Pseudomonas, Staphylococcus aureus,
гемолітичний стрептокок та анаероби: Peptostreptococcus, Veilonella. Концентрація (ступінь обсіменіння) коливалася від 104 КУО/мл
(колонієутворюючих одиниць в 1 мл) до
106 КУО/мл і лише в одному випадку сягала
107 КУО/мл.
При аналізі складу лімфоцитів Т-клітинний
дефіцит мали практично усі пацієнти, незалежно від наявності мікробної контамінації
у вмісту ПК ПЗ та ГПП ПЗ (табл. 3).
Так, спостерігалась достовірно знижена відносна кількість CD3+ клітин: до (42,78±1,61) % —
у хворих із стерильним вмістом ПК та ГПП
ПЗ та до (42,42±1,02) %, (р<0,01) — у хворих
з наявністю мікробної контамінації; у хво-

рих із стерильним вмістом відзначали достовірне зменшення відносної кількості лімфоцитів з фенотипом CD4+ до (28,41±1,79) %,
(р<0,01). У хворих із мікробною контамінацією
зразків встановлено достовірне зниження відносної та абсолютної кількості Т-хелперів до
(26,45±0,71) % та до (0,43±0,03) 109/л — відповідно, Т-супресорів (CD8+) — до (16,27±0,88) %,
(р<0,05), індекс CD4+/CD8+. У хворих із стерильним вмістом ПК та ГПП ПЗ встановлено тенденцію до зниження кількості CD8+
лімфоцитів. Встановлено достовірне зниження
кількості клітин із фенотипом CD22+ у хворих
з УХП з мікробною контамінацією ПК та ГПП
ПЗ (р<0,05) в порівнянні їх рівню у хворих із
стерильним вмістом.
Встановлено, що CD16+ (Т-кілери) здатні
знешкоджувати інфіковані клітини. Роль цих
лімфоцитів полягає також в регуляції клітинної імунної відповіді, посиленні фагоцитозу.
Разом з тим, за результатами нашого дослідження для хворих, які мали бактеріальну
контамінацію досліджених зразків характерно
зниження кількості цих клітин, (р<0,05) відносно контрольної групи. Це вказує на недостатню активність CD16+ (Т-кілери) у хворих
з УХП із мікробною контамінацією ПК та
ГПП ПЗ, що несприятливо впливає на перебіг
інфекційного процесу.
Встановлено достовірне підвищення рівня
ЦІК у хворих із мікробною контамінацією порівняно з контролем та з хворими із стерильТаблиця 3

Імунологічні показники у хворих з УХП, (М+m)

IL-6, пг/мл

Хворі з УХП із стерильним вмістом ПК та ГПП
ПЗ (n=20)
5,86±0,45
34,2±2,11
1,92±0,15
42,78±1,61
0,77±0,08
16,59±1,6
0,31±0,04
28,41±1,79
0,54±0,07
16,0±1,18
0,31±0,04
18,69±2,63
0,28±0,04
1,92±0,18
3,48±0,43
25,26±7,12

IL-10, пг/мл

17,25±2,93

TNF-α, пг/мл

23,21±5,13

TGF 1, пг/мл

21497±3246

27227±4853

Показники
Лейкоцити, 10 9/л
Лімфоцити, %
Лімфоцити, 10 9/л
CD3+, %
CD3+, 10 9/л
CD22+, %
CD22+, 10 9/л
CD4+, %
CD4+, 10 9/л
CD8+, %
CD8+, 10 9/л
CD16+, %
CD16+, 10 9/л
CD4+/CD8+
ЦІК, од. опт. щіл.

Хворі з УХП із мікробною
контамінацією вмісту ПК та
ГПП ПЗ (n=21)
6,21±0,58
28,23±2,75
1,58±0,12
42,42±1,02
0,67±0,05
12,95±0,87
0,22±0,02
26,45±0,71
0,43±0,03
16,27±0,88
0,26±0,02
16,29±1,31
0,25±0,02
1,75±0,11
5,64±0,95
41,98±13,48

Контрольна група
(n=15)
5,35±0,21
28,71±0,81
1,61±0,07
50,88±0,68
0,76±0,04
14,78±0,48
0,25±0,01
38,71±0,52
0,53±0,03
18,39±0,57
0,30±0,02
19,07±0,90
0,31±0,02
1,97±0,07
2,25±0,26

р1

р2

р3

р<0,01

р<0,01
р<0,05
р<0,05

р<0,01

р<0,01
р<0,05
р<0,05

р<0,05

9,72,24

р<0,05

р<0,05
р<0,05

19,47±3,51

28,61,83

р<0,05

р<0,05

65,83±19,73

2,200,81

р<0,01

р<0,01

8525,52218,5

р<0,01

р<0,01

р<0,05

р<0,05

Примітки: р1 — достовірність відмін хворих з УХП із стерильним вмістом ПК та ГПП ПЗ порівняно з
контрольною групою; р2 — достовірність відмін хворих з УХП із мікробною контамінацією вмісту ПК
та ГПП ПЗ порівняно з контрольною групою; р3 — достовірність відмін між показниками у хворих з
УХП із стерильним вмістом та з мікробною контамінацією вмісту ПК та ГПП ПЗ.
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ним вмістом ПК і ГПП ПЗ, (р<0,05), що може
викликати ланцюг реакцій, які спричиняють
виникнення тканинних ушкоджень.
Важливу роль у розвитку УХП, як у будьякому запальному процесі, відіграють цитокіни. Рівень прозапальних цитокінів був достовірно підвищеним у всіх хворих в порівнянні з
контрольною групою, незалежно від наявності
або відсутності мікроорганізмів у досліджених рідинах. Так, у групі хворих з стерильним
вмістом ПК та ГПП ПЗ рівень IL-6 був підвищеним в 2,6 рази, рівень TNF-α – в 10,6 разу, а
в групі хворих з контамінацією ПК та ГПП ПЗ
рівень прозапальних цитокінів був значно вищим – IL-6 — в 4,3 разу, а TNF-α — в 29,9 разу.
Достовірно підвищеним був і рівень TGF-b1 —
в 2,5 та в 3,2 рази відповідно. Середні значення прозапальних цитокінів достовірно перевищували контрольні показники та віддзеркалювали напруженість запальних реакцій
в обстежених хворих.
Рівень IL-10, який гальмує проліферативну
відповідь Т-клітин на антигени, в обох групах
хворих був у межах норми. При дисбалансі
про- та протизапальних медіаторів у бік перших, запалення, у т. ч. при панкреатиті, поси-

люється. Цей дисбаланс збільшує ризик УХП,
тому що медіатори запалення викликають як
місцеві, так і системні ефекти.
Висновки
1. За даними мікробіологічних досліджень
частота бактеріальної контамінації вмісту ПК
ПЗ у хворих з УХП дорівнювала 46,2 %, вмісту
ГПП ПЗ – 60,0 %. Вміст ГПП та ПК ПЗ відрізнялися за характером мікробної контамінації та
були подібними за розподілом по якісному складу. Концентрація мікроорганізмів у досліджених зразках коливалася від 104 до 106 КУО/мл.
2. У хворих з УХП, які мали стерильний
вміст ПК та ГПП ПЗ, встановлена недостатня
активність клітинної ланки імунного захисту, активація прозапальної ланки імунітету
на фоні відсутності адекватного гальмування
протизапальних цитокінів.
3. У хворих з УХП, які мали мікробну контамінацію вмісту ПК та ГПП ПЗ, виявлено зниження Т- та В-клітинної ланки імунітету, підвищення рівня ЦІК, високий рівень прозапальних
цитокінів (IL-6, TNF-α), низька активність протизапального медіатору IL-10, що асоціюється
з несприятливим прогнозом перебігу УХП.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕАКТИВНОСТЬ
У БОЛЬНЫХ
С ОСЛОЖНЕНИЯМИ
ХРОНИЧЕСКОГО
ПАНКРЕАТИТА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
БАКТЕРИАЛЬНОГО
ЗАСЕЛЕНИЯ КИСТ
И ГЛАВНОГО
ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО
ПРОТОКА
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Резюме. В статье изучено влияния микробной контаминации содержимого псевдокисты и главного панкреатического
протока поджелудочной железы на изменения показателей
иммунологической реактивности у больных с осложненным
хроническим панкреатитом.
Ключевые слова: иммунологическая реактивность, осложненный хронический панкреатит, бактериальное содержимое кист
и панкреатического протока поджелудочной железы.

Л. В. Тропко, О. М. Бабий,
В. Е. Кудрявцева,
О. М. Татарчук,
Б. Ф. Шевченко

IMMUNOLOGICAL
REACTIVITY IN PATIENTS
WITH COMPLICATED
CHRONIC PANCREATITIS,
DEPENDING ON THE
BACTERIAL COLONIZATION
OF CYSTS AND THE MAIN
PANCREATIC DUCT OF THE
PANCREAS

Summary. The paper studied the influence of microbial contamination of the content of the pseudocyst and the main pancreatic duct
of the pancreas to changes in indicators of immune reactivity in patients with complicated chronic pancreatitis.
Key words: immunological reactivity, complicated chronic pancreatitis, bacterial content of cysts and pancreatic duct of the pancreas.
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ÎÒÊÐÛÒÛÅ È ÌÀËÎÈÍÂÀÇÈÂÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ
ÊÎÐÐÅÊÖÈÈ ÇÀÁÐÞØÈÍÍÛÕ ÎÑËÎÆÍÅÍÈÉ
ÏÀÍÊÐÅÎÍÅÊÐÎÇÀ
Резюме. В работе представлен сравнительный анализ результатов лечения 76 больных с забрюшинными гнойно-воспалительными осложнениями деструктивного панкреатита
с применением открытых и малоинвазивных методов хирургической коррекции.
Ключевые слова: острый деструктивный панкреатит, забрюшинные осложнения, малоинвазивные хирургические методы.

Введение
Гнойно-воспалительные процессы в забрюшинном пространстве (ЗП) являются одним
из наиболее тяжелых осложнений острого деструктивного панкреатита (ОДП). Это обусловлено отсутствием четких диагностических
критериев, выраженностью интоксикации, что
в свою очередь затрудняет своевременное распознавание и ведет к высокой и не имеющей
тенденции к снижению летальности 67,2–78,3 %
[1, 3, 4]. В настоящее время в лечении данной
патологии предпочтение отдается малоинвазивным методам [1, 2]. Однако до настоящего
времени дискутабельными остаются большинство вопросов о тактике их применения [2, 3, 4].
Мы сравнительно анализируем собственный
опыт лечения данной патологии.
Материалы и методы исследований
Нами изучены результаты лечения 76 больных
с гнойно-воспалительными процессами ЗП,
осложнившими течение панкреонекроза, находившихся на лечении в ИОНХ им В. Т. Зайцева НАМНУ и ХГКБСНМП им. А. И. Мещанинова за период с 2009 по 2013 год. Мужчин
было 47, женщин 29, средний возраст составил
53,9 лет. До 12 часов обратилось 28 пациентов,
в первые сутки — 38, запоздалая госпитализация (свыше 24 часов) отмечена в 10 случаях.
Все пациенты были разделены на две группы:
I (основная) — больные, у которых в лечении
применялись малоинвазивные методы (45); II
(группа сравнения) — пролеченные «открытыми» методами (31). У больных диагностированы: геморрагический ОДП в 19 случаях, жировой — в 23, смешанный — 34. Причиной ОДП
у 58 больных выступил алиментарный фактор,
у 18 билиарная патология. Все пациенты при
поступлении подверглись рутинному клинико-лабораторному обследованию, УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства,
рентгенисследованию органов грудной клетки и брюшной полости, ФЭГДС. В дальнейшем выполнялся динамический лабораторный
контроль, УЗИ в динамике по показаниям.
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При подозрении на забрюшинные осложнения
и неясной ультразвуковой картине больным
выполняли СКТ (42 пациента) и ЯМРТ (46 пациентов). Оценка тяжести состояния больных
проводилась по общему статусу, шкале SAPS
II, SOFA.
Результаты исследований и их обсуждение
Наиболее дискутабельным у данной категории больных является установление показаний к определенному варианту операций
и сроков его выполнения, иными словами
этапность лечения. Мы придерживаемся этапной эскалационной тактики, принципом которой является применение наименее инвазивных методов с переходом к более при неэффективности последних.
На первом этапе в основной группе всем
пациентам с подозрением на забрюшинные
осложнения выполняли УЗИ и КТ, выявление
жидкостных коллекторов служило показанием к применению пункционных методов под
ультразвуковой навигацией (37 пациентов).
Дальнейшая тактика зависела от полученного
отделяемого. Серозное отделяемое без включений, позволило нам ограничить вмешательство пункцией с последующим УЗ контролем
(4 случая) и плановыми повторными манипуляциями (11). Данная категория больных
имела наименьшую степень интоксикации и
тяжесть состояния — (19,8±3,9) балла по SAPS
II и (10,3±2,1) по SOFA. В данной категории пациентов летальных исходов не было, средний
койко-день составил (14,5±3,9) суток.
При получении мутного оделяемого и отсутствии плотных включений и секвестров по
данным лучевых методов диагностики предпочтение отдавалось пункционно-дренирующим
методам с коаксиальным заведением силиконовых дренажей из 2-х и более точек для дальнейшего проточного дренирования (12 больных). Размер одного из дренажей не менее 12 F.
Показатели SAPS II 21,1±3,2, SOFA 11,2±1,4.
Летальный исход отмечен у 1 больного (8,3 %),
средний койко-день составил (13,9±4,2) суток.
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В 18 случаях, при пункции получено гнойное либо гнойно-геморрагическое отделяемое, что служило показанием для выполнения
люмбоскопических вмешательств. При этом в
качестве основного доступа применяли пункционный канал, для чего в месте пункции
оставляли ПВХ проводник. Производили разрез кожи с последующей дилатацией канала
возрастающими по диаметру коаксиальными
катетерами. Под контролем оптики выполняли санацию полости, разъединение перемычек, удаление свободно лежащих секвестров,
контроль гемостаза. При наличии технических трудностей предпочтение отдавалось методике hand assistant (9 случаев). Операцию
завершали дренированием полости из 3 точек.
Показатели SAPS II (24,1±3,0), SOFA (13,1±1,1).
В дальнейшем с целью контроля эффективности лечения проводились динамические
УЗ и ЯМР исследования, динамическая оценка по шкале SOFA. Отсутствие снижения суммы баллов на 4 балла в первые 2 суток, уменьшение полости деструкции и инфильтрации на 20 % служили показанием к переходу
к более агрессивным вмешательствам. Подобная ситуация отмечена у 4 больных, которым в качестве корригирующей операции выполнены люмботомии, некрсеквестрэктомии,
с последующими программированными санациями. При прогрессирующих проявлениях сепсиса и полиорганной недостаточности

(ПОН) умерли трое из этих пациентов. Летальность составила 16,7 %, средний койко-день
составил (29,3±6,2) суток. Таким образом, общая летальность в основной группе составила 8,9 %.
В группе сравнения первичные люмботомии
выполнены у 18 больных в первые 7 суток от
поступления. Показатели SAPS II (18,1±3,1),
SOFA (12,9±1,4). Летальный исход отмечен у
4 больных (22,2 %), средний койко-день составил (19,9±6,2) суток. Отсроченные люмботомии произведены в 13 случаях. Показатели
SAPS II (20,2±4,3), SOFA (11,1±2,1). Летальный
исход отмечен у 2 больных (15,4 %), средний
койко-день составил (33,7±8,2) суток.
Статистически достоверных различий
между основной и группой сравнения по показателям балльной оценки тяжести и ПОН
не выявлено. В основной группе летальность
оказалась достоверно ниже, средний койкодень различался не существенно.
Выводы
1. Забрюшинные гнойно-воспалительные осложнения остаются наиболее тяжелой проблемой лечения панкреонекроза.
2. Применение малоинвазивных методов лечения позволяют значительно улучшить результаты лечения больных с данной патологией, однако требуют строгой стратификации
выбора конкретного варианта вмешательства.
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Резюме У роботі представлено порівняльний аналіз результатів лікування 76 хворих з заочеревинними гнійно-запальними ускладненнями деструктивного панкреатиту із застосуванням відкритих і малоінвазивних методів хірургічної корекції.
Ключові слова: гострий деструктивний панкреатит, заочеревинні ускладнення, малоінвазивні хірургічні методи.

Є. Г. Доценко

OPEN AND LOW INVASIVE
METHODS OF CORRECTION
OF RETROPERITONEAL
COMPLICATIONS OF
PANCREATIC NECROSIS

Summary This work presents a comparative analysis of the results
of treatment 76 patients with retroperitoneal inflammatory complications destructive pancreatitis using open and minimally invasive
surgical correction.
Key words: acute destructive pancreatitis, retroperitoneal complications, minimally invasive surgical techniques.
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Резюме. Проанализированы результаты лечения 313 пациентов, которым в клинике института были выполнены оперативные вмешательства на толстой кишке по поводу её заболеваний. Определены факторы риска возникновения послеоперационного пареза кишечника. Установлено, что комплексное
лечение пареза кишечника с применением разработанной
бальной оценки степеней риска его возникновения способствовало улучшению результатов профилактики и лечения
послеоперационного пареза кишечника, что проявлялось
в более раннем восстановлении моторной и эвакуаторной
функции кишечника.
Ключевые слова: послеоперационный парез кишечника, моторно-эвакуаторная дисфункция, желудочно-кишечный тракт,
электрогастроэнтерография.

Введение
Одной из важных проблем в лечении больных, перенесших оперативные вмешательства
на толстой кишке, является восстановление
моторно-эвакуаторной функции кишечника.
Оценка функционального состояния желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и подбор адекватной корригирующей терапии у больных его
дисфункцией в раннем послеоперационном
периоде остается одной из актуальных и одновременно сложных задач хирургии, учитывая
тяжесть состояния больных после операции.
По данным разных авторов [3, 7, 8, 9], частота развития парезов и параличей кишечника
варьирует в пределах 3,5–75 %. В свою очередь, они приводят к различным осложнениям: расстройству функций дыхания и кровообращения, интоксикации, перитониту, несостоятельности анастомозов и т. д. [6, 7, 12].
В литературе нет единого термина для обозначения состояния, возникающего в результате
нарушения моторной деятельности кишечника в послеоперационном периоде. Это состояние называют «послеоперационным метеоризмом», «динамической кишечной непроходимостью», «функциональным стазом кишечника»
[8]. Однако в настоящее время все чаще используется термин «послеоперационный парез
кишечника».
О послеоперационном парезе следует говорить, когда в результате угнетения двигательной активности желудочно-кишечного тракта
возникают нарушения эвакуации его содержимого, что объективно проявляется ослаблением кишечных шумов, задержкой отхождения
газов, более или менее выраженным вздутием
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живота в первые 72 часа после выполнения
оперативного вмешательства [1, 9].
В силу различных обстоятельств, у одной
группы больных парез разрешается самостоятельно, у другой группы требуется проведение консервативных мероприятий, а в третьей группе, несмотря на проведение полного
комплекса корригирующей терапии, восстановление моторной активности крайне затягивается, что неблагоприятно влияет на исход
лечения [2, 3]. Известно, что течение послеоперационного периода значительно отличается в
зависимости от вида перенесенной операции.
Изучая послеоперационные изменения моторной функции желудка, двенадцатиперстной,
тонкой и толстой кишки, исследователи выявили, что наиболее длительно не восстанавливалась сократительная и электрическая активность в левой половине толстой кишки, а
эвакуация задерживалась до 3–4 дней [5, 10].
Основываясь на этом, можно полагать, что
послеоперационные нарушения моторно-эвакуаторной функции являются в первую очередь проблемой толстой кишки. Однако это
допущение ни в коей мере не должно ослабить
внимание хирургов в отношении других отделов желудочно-кишечного тракта, в частности
желудка, двенадцатиперстной и тонкой кишки, так как восстановление их нормальной
пропульсивной и сократительной активности
в физиологически обоснованные сроки крайне
необходимо в комплексном лечении послеоперационных парезов [11, 12].
В клинической практике широко используют разнообразные консервативные и хирургические методы восстановления моторно-
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эвакуаторной функции ЖКТ: введение солевых растворов, церукала, прозерина, убретида, применение очистительных клизм, декомпрессионных зондов, наложение разгрузочных
илео- и цекостом, ганглионарные блокады
и др. [4]. Кроме того применение очистительных клизм в хирургической колопроктологии
не представляется возможным из-за опасности
возникновения несостоятельности кишечных
анастомозов [11]. Таким образом, недостаточная эффективность традиционных методов
лечения побуждает к поиску новых эффективных методов профилактики и лечения послеоперационных парезов.
Цель работы
Определить факторы риска возникновения
послеоперационного пареза кишечника, у пациентов, оперированных на толстой кишке.
Материалы и методы исследований
Проанализированы результаты лечения 313
пациентов, оперированных на толстой кишке,
по поводу её заболеваний в период с 2007 по
2012 год в клинике ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева НАМНУ»
г. Харькова. Женщин было 139 (44,41 %), мужчин − 174 (55,59 %). Возраст пациентов варьировал от 18 до 78 лет, в среднем (59±5) лет,
17,76 % больных были старше 75 лет.
Все пациенты были разделены на две группы:– в группу сравнения вошли 152 больных,
перенесших операции на толстой кишки по поводу её заболеваний в период с 2007 по 2009 год,
которым применялись общепринятые методы
профилактики и лечения пареза кишечника.
В основной группе (161 больной) были применены усовершенствованные методы лечения
и профилактики с учетом прогностических
факторов риска возникновения послеоперационного пареза кишечника.
Пациентам выполнялись плановые операции на толстой кишке: в 88,8 % — по поводу
рака и 11,2 % — по поводу неопухолевых заболеваний (дивертикулез, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, полипоз, болезнь Гиршпрунга). Резекции толстой кишки
с наложением анастомозов были произведены
в 83,5 %. По виду оперативних вмешательств
больные в обеих группах были представлены
в равном количестве.
У 164 (52,3 %) пациентов имелись сопутствующие заболевания. В 44,18 % — это заболевания сердечно-сосудистой системы, в 28,99 % —
бронхо-легочные заболевания, в 16,83 % — сахарный диабет. У 47 больных было от 2-х до
3-х сопутствующих заболеваний. Наличие нескольких сопутствующих заболеваний у хирургических больных, особенно у лиц пожилого и старческого возраста, сопровождается
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более тяжелым течением послеоперационного
периода и связано с развитием различных осложнений.
В группе сравнения у больных с парезом
кишечника проводилась стандартная медикаментозная терапия. В основной группе терапия была направлена на профилактику пареза
кишечника с учетом степени риска его возникновения и состояла в коррекции основных
витальных показателей, водно-электролитных
и белковых нарушений, а так же был применён дифференцированный подход к интубации кишечника, согласно методики клиники.
Методы обследования включали общеклинические, лабораторные, инструментальные
и рентгенологические.
Мониторинг моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта в до- и послеоперационном периоде осуществляли на
основании электрогастроэнтерографии (ЭГЭГ)
с помощью микропроцессорного электрогастроэнтерографа — ЭГЭГ-МП03. Исследование проводили в положении лежа на спине
до операции, через 12 часов после операции,
в конце 1-х суток, на 2-е, 3-и, 4-е и 5-е сутки
послеоперационного периода. Специальные
электроды фиксировали на конечностях пациента и в области пупка. Продолжительность
исследования составляла 60 мин. Анализ сигналов ЭГЭГ проведен при помощи вейвлет
преобразований — данные преобразования
позволяют раскладывать исходный сигнал по
частоте, локализуя при этом появление данной
частоты во времени.
Все полученные результаты обработаны методом вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента. Оценку статистической значимости показателей и различий
рассматриваемых выборок производили при
уровне Р меньше 0,05 (Р<0,05).
Результаты исследования и их обсуждение
При ретроспективном анализе 152 историй
болезней пациентов оперированных на толстой кишке мы установили наличие послеоперационного пареза в 57 наблюдениях (37,6 %).
Из них у 36 пациентов в дооперационном периоде имелась клиника частичной кишечной
непроходимости, а у 21 – субоперационно выявлены стенотические поражения кишки без
клиники кишечной непроходимости. Чаще
парез кишечника был отмечен после передней
резекции прямой кишки, особенно комбинированной, и резекции поперечно-ободочной
кишки, а реже – сигмовидной кишки и правосторонней гемиколэктомии.
Изучив особенности клинического течения
заболевания и результаты исследования моторной функции желудочно-кишечного тракта
у каждого планово оперированного больного,
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мы пришли к выводу, что существуют факторы риска пареза желудочно-кишечного тракта
в раннем послеоперационном периоде (таб. 1).
Таблица 1
факторы риска пареза желудочно-кишечного тракта
в раннем послеоперационном периоде
Фактор риска
Мужской пол
Наличие сопутствующих заболеваний
Возраст старше 60 лет
Длительность операции свыше 2-х часов
Комбинированные оперативные вмешательства
Наличие спаечного процесса в брюшной полости,
требующий интраоперационного висцеролиза
Интраоперационная кровопотеря боле 1 л
Наличие исходного нарушения моторики ЖКТ по
данным ЭЭГ (стенотические поражения толстой
кишки без клиники кишечной непроходимости)
Наличие клиники частичной кишечной непроходимости до операции

Балл
0,5
1
1
1,5
2
3
3
4,5
5

Из 152 пациентов группы сравнения у 80
число «штрафных» баллов не превышало 3,5,
при этом парез кишечника встретился лишь
у 1 пациента (1,25 %). В наблюдениях сумма
«штрафных» баллов была 4-5,5, при этом парез кишечника в послеоперационном периоде
встретился у 21 из 34 (61,8 %) пациентов, а при
сумме «штрафных» баллов 6 и более нарушение моторики кишечника было констатировано у 36 из 38 (94,7 %) пациентов.
Более достоверной была прогностическая
оценка с использованием показателей ЭЭГ
(табл. 2).
Таблица 2
Исходные показатели ЭГЭГ (мкВ) в зависимости
от развития послеоперационного пареза кишечника
(группа сравнения)

Пациенты с развившимся п/о парезом
кишечника (n =57)
Пациенты без признаков п/о пареза
кишечника
(n =95)
р

Желудок

Двенадцатитиперстная
кишка

23,0±2,9

22,0±1,9

16,0±1,8 21,0±1,6

83,1±1,5

87,0±1,2

31,2±0,5 37,2±0,6

<0,01

<0,01

Тонкая
кишка

<0,01

Толстая
кишка

<0,01

Электрогастроэнтерограмма с исходно очень
низкой биоэлектрической активностью органов желудочно-кишечного тракта до операции представлен на рис. Следует отметить, что
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часто показатели электрогастроэнтерограммы
опережали клиническую картину послеоперационного пареза кишечника, что может способствовать коррекции лечебной тактики на
ранних этапах послеоперационного периода
еще до развития функциональной кишечной
непроходимости.
Время до первого опорожнения кишечника,
у пациентов в группе сравнения при степени
риска 4–5,5 баллов составило (136±12) часов
(р < 0,001). При степени риска 6 и более баллов, при тотальной интубации кишечника, это
время составляло (96±9) часов и (130±12) часов
при использовании только назогастрального
зонда (р = 0,001).

Рис. Электрогастроэнтерограмма до операции больного
П.,58 лет:

Выводы
Послеоперационный парез желудочно-кишечного тракта различной степени тяжести
встречается у 37,6 % больных после операций
на толстой кишке.
Мониторинг биоэлектрической активности
желудочно-кишечного тракта позволяет прогнозировать и на ранних стадиях послеоперационного периода диагностировать парез желудочно-кишечного тракта. Из существующих
методов профилактики и лечения послеоперационного пареза желудочно-кишечного тракта
наиболее эффективным является интубация
кишечника.
Профилактика и лечение послеоперационного пареза желудочно-кишечного тракта
должно сочетаться с комплексной терапией,
направленной на коррекцию нарушений гомеостаза организма больного.
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Резюме. Проаналізовано результати лікування 313 пацієнтів, яким в клініці інституту були виконані оперативні
втручання на товстій кишці з приводу її захворювань. Визначено фактори ризику виникнення післяопераційного парезу
кишечника. Встановлено, що комплексне лікування парезу
кишечника із застосуванням розробленої бальної оцінки ступенів ризику його виникнення, сприяло поліпшенню результатів профілактики та лікування післяопераційного парезу
кишечника, що проявлялося в більш ранньому відновленні
моторної й евакуаторної функції кишечника.
Ключові слова: післяопераційнний парез кишечника, моторноевакуаторна дисфункція, шлунково-кишковий тракт, електрогастроентерографія.

Summary. Results of treatment of 313 patients who were in the
clinic of the Institute performed surgery on the colon about its disease are analyzed. Risk factors of postoperative intestinal paresis are
described. Found that complex treatment of enteroparesis using the
developed risk assessment score contributed to the improvement of
the results of prevention and treatment of postoperative intestinal paresis, which manifested in the earlier recovery of motor function and
bowel evacuation.
Key words: postoperative intestinal paresis, motor-evacuation dysfunction, gastrointestinal tract, electrogastroenterography.
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ÑÏ²ÐÍ² ÏÈÒÀÍÍß ² ÌÎÆËÈÂ² ØËßÕÈ
¯Õ ÂÈÐ²ØÅÍÍß
Резюме. Порушення функції травного каналу у хворих на
гострий поширений перитоніт або гостру непрохідність кишки є однією з основних причин незадовільних результатів
в лікуванні цих пацієнтів. Визначення показників до виконання різних методів інтубації тонкої кишки та удосконалення відомих способів її є актуальним. В експерименті
досліджено морфо-функціональні зміни в ураженій тонкій
кишці при гострому поширеному перитоніті та гострій непрохідності кишки. Звертається увага на суттєві структурні зміни
у всіх шарах стінки досліджуваного органа, які призводять до
функціональних порушень і впливають на тяжкість інтоксикаційного синдрому, що вимагає проведення декомпресії
тонкої кишки. Досліджено ступінь ендогенної інтоксикації та
результати хірургічного лікування 131 хворого на гострий поширений перитоніт та 122 пацієнтів на гостру непрохідність
кишки. На основі цих досліджень та результатів проведення
ретроспективного аналізу медичних карт стаціонарного хворого померлих пацієнтів з цими захворюваннями запропоновано алгоритм вибору способу інтубації тонкої кишки.
Звертається увага, що вибір методу декомпресії тонкої кишки у хворих на гострий поширений перитоніт та гостру непрохідність кишки залежить від ступеню ураження цього органу,
загального стану пацієнта, а також від операційної ситуації.
Ключові слова: інтубація тонкої кишки, гострий поширений
перитоніт, гостра непрохідність кишки.

Вступ
Гостра непрохідність кишки (ГНК) та гострий поширений перитоніт (ГПП) і дотепер
залишаються складною хірургічною проблемою. Летальність при цих патологічних станах
залишається досить високою [5, 7]. Основною
причиною летальних наслідків при цих захворюваннях є синдром інтоксикації, який
обумовлений порушеннями функції травного
каналу [2]. Звільнення тонкої кишки (ТК) від
її вмісту під час операції та створення безперешкодного його відтоку в післяопераційному
періоді досягається інтубацією цього органу.
Виконання під час операції неадекватного методу декомпресії травного каналу при ГНК
та ГПП може бути однією з причин незадовільних результатів лікування цих пацієнтів.
Відомо, що досить ефективним способом декомпресії тонкої кишки є назогастроінтестинальна інтубація (НГІІ) [5, 9, 12, 14]. В той
же час наш клінічний досвід і дані літератури [5, 14] засвідчують випадки неефективного
дренування цього органу зазначеним методом
в післяопераційному періоді, що пояснюється антиперистальтичною евакуацією вмісту
кишки, технічними проблемами, підсиленням
процесів проксимальної контамінації мікроKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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флори та іншім [3]. Так, деякі автори [8] категорично проти відкритих способів декомпресії. Ще чверть століття тому назад В. Т.Зайцев
і спів. (1989) [4] чітко сформулювали вимоги
до методів декомпресії: максимально повне
звільнення кишки від її вмісту, попередження
інфікування черевної порожнини, можливість
ефективного видалення вмісту в післяопераційному періоді, мінімальна травматизація
ТК під час інтубації. Таким чином, переваги
різних методів дренування є дискусійними і
питання вибору того чи іншого способу декомпресіі ТК під час операції у хворих на ГНК
і ГПП остаточно ще не вирішено.
Мета роботи
Покращення безпосередніх результатів хірургічного лікування хворих на ГНК та ГПП
шляхом визначення показів до виконання різних способів інтубації ТК та удосконалення
відомих її методів.
Матеріали та методи досліджень
Експеримент проведено на 105 білих статево
зрілих щурах-самцях масою 196-204 г, які були
розділені на 3 групи. Першаа група включала
30 практично здорових інтактних тварин, що
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знаходилися в звичайних умовах віварію, 2-а —
33 щури із експериментальним перитонітом
за нашою методикою [11], 3-я — 42 тварини
із змодельованою кишковою непрохідністю
[15]. Моделювання перитоніту та кишкової непрохідності проводили в умовах тіопенталового наркозу. В кінці експерименту евтаназію
тварин здійснювали швидкою декапітацією.
При морфометрії дотримувалися рекомендацій Г. Г. Автанділова [1].
Нами обстежено 122 хворих на ГНК непухлинної етіології і 131 - на ГПП різного генезу. Визначали ступінь ендогенної інтоксикації
(ЕІ) на основі динаміки величини лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ) за Я. Я. КальфКалифом (1947) [6], концентрації молекул
середньої маси (МСМ) за Н. І. Габриеляном
(1981) та сорбційною здатністю еритроцитів за
А. А. Тогайбаєвим та співав. (1988) [13]. Отримані дані порівнювалися із строками відновлення моторно-евакуаторної функції ТК. Крім
цього, проведено ретроспективний аналіз 46
медичних карт стаціонарного хворого померлих пацієнтів на ГПП і 28 — на ГНК.
Цифрові величини обробляли методом варіаційної статистики. Різницю між порівнювальними величинами визначали за Стьюдентом.
Результати дослідження та їх обговорення
При аналізі морфометричних досліджень
стінки тонкої кишки в умовах експериментального ГПП встановлено зменшення товщини слизової оболонки з (377,58,4) до (330,57,4)
мкм (Р<0,05), потовщення підслизового шару
з (19,70,51) до (65,752,28) мкм (Р<0,01). Відмічалося суттєве зниження площі ворсинок
слизової оболонки тонкої кишки. Так, довжина ворсин зменшувалася з (215,010,5) у інтактних тварин до (152,09,6) мкм (Р<0,01) і товщина — з (56,54,2) до (31,753,0) мкм (Р<0,01).
Товщина м’язового шару досліджуваного органа знижувалася майже у 1,5 рази (рис.). В цих
експериментальних умовах відмічалося також
істотне зниження висоти покривних епітеліальних клітин і збільшення діаметру їхніх
ядер, що призводило до порушення ядерноцитоплазматичних співвідношень у досліджуваних структурах. Остання величина збільшувалася з 0,01040,0002 до 0,05040,0018, тобто
більше, ніж у 5 разів.
При гістологічному дослідженні мікропрепаратів тонкої кишки встановлено, що при експериментальному ГПП спостерігалося виражене повнокров’я судин, явища стромального
та периваскулярного набряку, капіляростази і
дрібновогнищеві екстравазальні крововиливи,
локальні дистрофічні та некробіотичні зміни
епітеліоцитів, а також десквамація останніх.
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Крипти були заповнені десквамованими епітеліальними клітинами, лімфо-лейкоцитарними клітинними елементами. Спостерігалася
дифузна інфільтрація у підслизовій та м’язовій
оболонках тонкої кишки.
Проведений аналіз стверджує, що перитоніт внаслідок інтоксикації викликає структурні зміни у всіх шарах стінки досліджуваного органа, що призводить до функціональних порушень, які можуть супроводжуватися
зменшенням процесів всмоктування у ТК, накопиченням рідини, токсинів у її просвіті, а
перерозгятнення кишки веде до витончення
м’язового шару і порушення кровообігу в стінці цього органа. Всі ці явища вказують на
необхідність інтубації кишки з метою декомпресії та детоксикації.
В експериментальних тварин з ГНК, внаслідок механічного розтягнення ТК, спостерігалися суттєві структурні зміни мікроциркуляторного русла — артеріол, прекапілярів,
капілярів, посткапілярів, венул. При цьому
відмічалося розширення діаметрів вищеперерахованих структур, а також тенденція до
збільшення щільності капілярів на одиниці
площі слизової оболонки. В цих екстремальних умовах діаметри артеріол та прекапілярів
зростали на 4–6 %, капілярів — на 8–12 %.
У той же час аналогічні розмірні характеристики посткапілярів та венул збільшувалися на
15-19 %, щільність капілярного русла підвищувалася на 5–8 %. Гістологічно в мікропрепаратах ТК відмічалося розширення та повнокрів’я
судинного русла, стази в капілярах та дрібновогнищеві паравазальні крововиливи. Таким
чином, при кишковій непрохідності виникає
розширення всіх ланок мікроциркуляторного русла із істотними переважанням дилятації посткапілярів та венул, тобто венозних
структур, що викликає затруднення венозного
відтоку. Морфометричне дослідження оболонок стінки ТК при експериментальній ГНК
(рис.) виявило наявність витончення м’язового
шару досліджуваного органа з (90,8±2,0) до
(42,3±2,7) мкм (Р<0,01), збільшення підслизової основи з (19,75±0,44) до (32,6±0,81) мкм
(Р<0,05) за рахунок набряку.
Товщина
слизової
оболонки
була
(350,3±7,2) мкм. Довжина ворсинок зменшилася до (170,8±11,4) мкм, а їх товщина збільшилася до (68,3±3,9) мкм. Площа цих структур
суттєво не змінювалася. В змодельованих патологічних умовах також відмічалося істотне зниження висоти покривних епітеліоцитів
і збільшення діаметру їхніх ядер, що призводило до порушення ядерно-цитоплазматичних співвідношень у досліджуваних структурах. Остання величина збільшувалася з
(0,0104±0,0002) до (0,0120 ± 0,0003), тобто майХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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же у 1,15 разу. Знайдені перетворення останнього параметру свідчили про напруженість
та нестабільність структурного гомеостазу на
клітинному рівні [1]. Такі зміни призводять до
пору шення процесів всмоктування і вимагають евакуації вмісту кишки.
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Рис. Морфометричні зміни оболонок стінки тонкої
кишки при експериментальному перитоніті та кишковій
непрохідності (в мкм): 1 – слизова оболонка; 2 – підслизовий шар; 3 – м’язовий шар

При дослідженні ступеня ЕІ у хворих на ГНК
при сприятливому перебігу післяопераційного періоду значення ЛІІ до операції складало
(2,91 ± 0,13) од. і спостерігалося збільшення
його величини на 1-у і 3-ю добу після операції в 1,5 разу і 1,3 разу, відповідно. Тільки на
6–8 добу величина ЛІІ досягало нормального значення. Концентрація МСМ у пацієнтів
цієї групи складала (0,355 ± 0,049) оп. од. На
1-у добу після операції спостерігалося суттєве
підвищення їх рівня (на 31,5 % ) з поступовим
зменшенням – з 5-ї доби і нормалізацією – на
6–8 добу післяопераційного періоду. У пацієнтів, що оперовані на ГНК, поява кишкових перистальтичних звуків була зареєстрована у 61,5
% спостережень на 1–2 добу після операції, а
відходження газів відбувалося у 80,3 % хворих
тільки на 3–5 добу після операції і у всіх — до
кінця 7 доби. Назогастроінтестинальна інтубація НГІІ у хворих на ГНК була використана
в 67,21 % випадків і одномоментна декомпресія ТК під час операції — у 6,56 % пацієнтів. В
5-ти випадках під час релапаротомії встановлено неефективність НГІІ. Нами використано запропонований спосіб ентеростомії, який
полягає в тому, що дренуючу трубку вводять
у привідну петлю кишки через сформований
перед тим і підшитий до черевної стінки анастомоз за Брауном [11].
Функціональна післяопераційна непрохідність ТК у хворих на ГПП поряд з первинним
джерелом інтоксикації підвищує ступінь інKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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токсикації. Так, ЛІІ у хворих до операції був
(5,26 ± 0,17) од., на першу добу – (6,27 ± 0,21) од.,
на третю – (3,66 ± 0,11) од. і тільки на 6-8 добу
цей показник наближався до нормального значення. Концентрація МСМ у досліджуваних
хворих була (0,442 ± 0,014) оп. од., на 1-у добу
після операції – (0,526 ± 0,021) оп. од. і тільки на 5-у добу – (0,363 ± 0,011) оп. од. На 1-у
добу після операції сорбційна здатність еритроцитів становила (56,40±1,97) %, на 3-ю –
(50,48±1,82) %, на 5-у – зменшувалась в 1,8 разу і при виписці – в 2,2 разу у порівняно з доопераційним значенням. У пацієнтів на ГПП
поява перистальтики ТК в 90 % випадків визначалася тільки в кінці 4-ої доби. Самостійне
відходження газів в обстежених хворих майже у 70 % спостерігалася на 6–7 добу. НГІІ
у хворих на ГПП була використана в 32,07 %
випадків, одномоментна декомпресія ТК під
час операції – у 2,29 % і в 7 (5,34 %) випадках
проведено накладання кінцевої ентеростомії
з інтубацією ТК. У пацєнтів на ГПП за показами кінцева ентеростома є одним з дієвих
заходів декомпресії ТК, що сприяє суттєвому
зменшенню рівня інтоксикаційного синдрому
і усуненню причин поглиблення поліорганної
недостатності. Ліквідація ентеростоми із відновленням цілісності травного каналу нами
проводилася в строки 2–3 місяці.
При проведенні ретроспективного аналізу померлих пацієнтів було встановлено, що
у хворих на ГПП ентеростома для декомпресії
ТК була використана тільки в одному випадку
(2,17 %) і в 6 (13,04 %) випадків проведена інтубація ТК за допомогою назогастроінтестінального зонда. У 16 (57,14 %) хворих на ГНК під час
операціїї була використана НГІІ, у 3(10,7 %) –
декомпресія ТК за допомогою ентеростоми
і в 1 (3,57 %) випадку – одномоментна декомпресія під час операції. Причинами відмови від
декомпресії травного каналу були тяжкий стан
пацієнтів, технічні труднощі для виконання
НГІІ.
Проблеми, які можуть виникати при проведені НГІІ можуть бути під час операції та
в післяопераційному періоді. В першому випадку це – недостатня довжина інтубаційного
зонда (ІЗ), що призводить до неповноцінної
декомпресії ТК; спазмована кишка викликає
труднощі при проведені ІЗ і збільшує травматизацію цього органа; неможливість проведення ІЗ через шлунок, дванадцятипалу кишку
та дуодено-єюнальний перехід внаслідок анатомо-фізіологічних особливостей їх або із-за
наявності спайкового процесу. Після операції
це – порушення функції зовнішнього дихання, аспірація кишкового вмісту, виникнення
явищ реніту, ларингіту, езофагіту, пневмонії,
а також труднощі при видалені ІЗ з травного
каналу.
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Клінічними дослідженнями встановлена
доцільна, на нашу думку, етапність у проведенні операції з використанням інтубації
ТК. Так, у хворих на ГПП порядок операції
наступний: лапаротомія, ліквідація джерела
перитоніту, інтубація тонкої кишки, лаваж і
дренування черевної порожнини. У хворих на
ГНК— лапаротомія, інтубація ТК, ліквідація
непрохідності, промивання і дренування черевної порожнини.
Враховуючи наш досвід лікування хворих на
ГПП та ГНК ми пропонуємо наступний алгоритм вибору способу інтубації ТК за наявних
абсолютних показів до неї.
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При неможливості проведення декомпресії
ТК використовували інші методи дезінтоксикації організму пацієнта.

Ми згідні з думкою Г. Мондора (1947) про те,
що притримуватися однієї клінічної схеми, це
значить приректи себе в багатьох випадках на
помилки і тому вибір способу інтубації ТК повинен бути із врахуванням не тільки діагнозу
і змін в цьому органі, а й з наявною конкретною інтраопераційною ситуацією.
Висновки
1. У хворих на гострий поширений перитоніт
і гостру непрохідність кишки спостерігаються
значні морфо-функціональні зміни в ураженій тонкій кишці, які суттєвого впливають на
рівень інтоксикаційного синдрому, що викликає необхідність її декомпресії.
2. Вибір методу декомпресії тонкої кишки
у хворих на гострий поширений перитоніт та
гостру непрохідність кишки залежить від ступеню ураження цього органу, загального стану
пацієнта, а також від операційної ситуації.
3. Перспективними напрямами у вирішені
питань декомпресії тонкої кишки є розробка чітких стандартів лікування хворих на гострий поширений перитоніт і гостру непрохідність кишки і в той же час, розширення
показів для використання «відкритих» методів
її дренування.
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ИНТУБАЦИЯ ТОНКОЙ
КИШКИ. СПОРНЫЕ
ВОПРОСЫ И ВОЗМОЖНЫЕ
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В. В. Бенедикт

Резюме. Нарушение функции пищеварительного тракта у
больных с острым распространенным перитонитом или с острой кишечной непроходимостью является одной из основных
причин неудовлетворительных результатов в лечении этих
пациентов. Определение показаний к выполнению различных
способов интубации тонкой кишки и усовершенствование
известных ее методов является актуальным. В эксперименте
исследованы морфо - функциональные изменения в пораженной тонкой кишке при остром распространенном перитоните и острой кишечной непроходимостью. Обращается внимание на существенные структурные изменения во
всех слоях стенки исследуемого органа, которые приводят к
функциональным нарушениям и влияют на тяжесть интоксикационного синдрома, что требует проведения декомпрессии тонкой кишки. Исследованы степень эндогенной интоксикации и результаты хирургического лечения 131 больного
с острым распространенным перитонитом и 122 пациента с
острой кишечной непроходимостью. На основе этих исследований и результатов проведения ретроспективного анализа
медицинских карт умерших пациентов с этими заболеваниями предложен алгоритм выбора способа интубации тонкой
кишки.
Обращается внимание, что выбор метода декомпрессии тонкой кишки у больных с острым распространенным перитонитом и с острой кишечной непроходимостью зависит от степени
поражения этого органа, общего состояния пациента, а также
от операционной ситуации.
Ключевые слова: интубация тонкой кишки, острый распространенный перитонит, острая кишечная непроходимость.

INTUBATION OF THE
SMALL INTESTINE. ISSUES
AND THEIR POSSIBLE
SOLUTIONS
V. V. Benedikt

Summary. Impaired function of digestive tract in patients with
acute widespread peritonitis or acute obstruction of the intestine is
one of the main reasons for the disappointing results in the treatment of these patients. Define how to implement various methods
intubation of the small intestine and improving its renowned methods is important. The experiment investigated the morphological
and functional changes in the affected small intestine in acute widespread peritonitis and acute obstruction of the intestine. Attention is
drawn to significant structural changes in all layers of the wall of the
investigated organs , leading to functional impairment and affect the
severity of the intoxication syndrome that requires decompression of
the small intestine. The degree of endogenous intoxication and results
of surgical treatment of 131 patients with acute widespread peritonitis and 122 patients with acute obstruction of the intestine. Based
on these studies and the results of a retrospective analysis of medical
records of patients in-patient deaths from these diseases algorithm
Selector intubation of the small intestine .
Attention is noted that the choice of method of decompression of
the small intestine in patients with acute widespread peritonitis and
acute bowel obstruction depends on the degree of destruction of the
body, the general condition of the patient and the operating situation.
Key words: intubation of the small intestine, acute peritonitis, acute
intestinal obstruction.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ

І. А. Даниленко,
М. Г. Кононенко,
Л. Г. Кащенко,
В. М. Дейнека,
Д. В. Олісеєнко,
О. М. Антоненко
Сумський державний
університет
© Колектив авторів

Ì²ÑÖÅ ²ÍÒÓÁÀÖ²¯ ÒÎÍÊÎ¯ ÊÈØÊÈ Â Ë²ÊÓÂÀÍÍ²
ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç ÃÎÑÒÐÎÞ ÇËÓÊÎÂÎÞ ÊÈØÊÎÂÎÞ
ÍÅÏÐÎÕ²ÄÍ²ÑÒÞ
Резюме. Статтю присвячено інтубації кишки при гострій
злуковій кишковій непрохідності. Проаналізовано результати
лікування 67 пацієнтів. Інтубація тонкої кишки у пацієнтів із
гострою злуковою кишковою непрохідністю знижує вірогідність розвитку ранньої злукової післяопераційної кишкової
непрохідності до 4,4 %. Зроблено висновки про доцільність
застосування інтубації тонкої кишки.
Ключові слова: гостра злукова кишкова непрохідність, інтубація кишки.

Вступ
Проблема діагностики і раціональної тактики при гострій злуковій кишковій непрохідності (ГЗКН) та при ранній післяопераційній
злуковій кишковій непрохідності (РПЗКН)
залишається одним із найскладніших в абдомінальній хірургії [1,2]. Після ургентних хірургічних втручань з приводу ГЗКН спостерігається рецидив у 19,3 % [1]. Летальність
серед хворих, що оперовані з приводу РПЗКН,
складає 23–30 % [3, 8], перш за все через несвоєчасність розпізнавання ускладнення та
виконання повторної операції. Ефективність
лікування хворих у значній мірі залежить від
декомпресії тонкої кишки [7] та попередження розвитку РПЗКН, що в останні десятиріччя
досягають інтубацією тонкої кишки. Питання способу декомпресії, показань до кожного
з них лишаються остаточно не вирішеними.
Мета досліджень
Проаналізувати результати хірургічного лікування пацієнтів на гостру злукову кишкову непрохідність, яким проводили інтубацію
тонкої кишки.
Матеріали та методи досліджень
Проведено ретроспективний аналіз 67 історій хвороб пацієнтів віком від 18 до 87 років з
ГЗКН, які були шпиталізовані в КУ «Сумська
міська клінічна лікарня» № 5. Критерієм відбору було використання інтраопераційної інтубації тонкої кишки. Чоловіків було 39 (58 %),
жінок — 28 (42 %).
У 27 історіях хвороби відсутня інформація
про перенесені хірургічні втручання на органах
черевної порожнини. Одна операція була у 23
(34,3 %), 2 та більше — у 17 (25 %), а саме: апендектомія — у 13, холецистектомія — у 3, операції на шлунку — у 7, операції з приводу ГЗКН —
у 15, гінекологічні операції — у 8, герніотомії —
у 6, травми органів черевної порожнини — у 5,
операції з приводу гострого панкреатиту — у 3.
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Ознаки ГЗКН виникли у термін менше 1 року з часу попередньої операції у 18 (40 %) пацієнтів, від 1 до 5 років — у 9 (20 %), більше
5 років — у 18 (40 %).
У термін до 12 годин від початку клінічних
проявів ГЗКН шпиталізовано 24 (35,9 %) пацієнти, від 13 до 24 годин — 18 (26,8 %) , від 1 до 2
діб — 9 (13,4 %), більше 2 діб — 16 (23,9 %).
У перші 12 годин після шпиталізації прооперовано 46 (68,6 %) пацієнтів, від 13 до 24 —
11(16,4 %), пізніше 24 годин – 10 (15 %). Головною причиною затримки хірургічного лікування була тимчасова відмова пацієнта від операції при обтураційній формі перебігу ГЗКН.
Показанням до хірургічного лікування при
обтураційній формі ГЗКН вважали відсутність
ефекту від консервативного лікування протягом 4–6 годин: збереження болю, затримка
барієвого контрасту в шлунку та початкових
відділах тонкої кишки, прогресування шуму
плескоту в проекції тонкої кишки. При підозрі
на странгуляційну форму ГЗКН та наявності
перитоніальних ознак операцію пропонували
негайно.
Результати досліджень та їх обговорення
У залежності від розповсюдженості злукового
процесу виявлено поодинокі злуки у 21 (31,3 %)
пацієнта, розповсюджений злуковий процес —
у 34 (50,7 %), щільний злуковий конгломерат —
у 12 (18 %). Перешкода, що призвела до ГЗКН,
була розташована в проксимальній третині
тонкої кишки у 1 (1,5 %) пацієнтів, в середній —
у 19 (28,3 %), в дистальній — у 31 (46,2 %), чисельні перешкоди на різних рівнях — у 15 (22,3 %).
У 22 (32,8 %) пацієнтів петлі тонкої кишки
щільно фіксовані до післяопераційного рубця,
саме ці злуки у 14 (64 %) призвели до ГЗКН.
Показанням до інтубації тонкої кишки при
ГЗКН вважали суб- та декомпенсовану дилатацію тонкої кишки, що проявлялося наявністю
ексудату в черевній порожнині — у 46 (68,6 %),
збільшенням диаметру тонкої кишки більше
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за 4 см — у 50 (74,6 %), інфільтрацією стінки
тонкої кишки та зливними крововиливами – у
38 (56,7 %), чисельними десерозаціями під час
ентеролізу — у 22 (32,8 %), накладання міжкишкового анастомозу (після резекції ділянки
тонкої кишки — у 5(7,4 %) чи неможливості
ентеролізу конгломерату — у одного.
Таблиця
Хірургічні втручання при ГЗКН
Назва операції
Ентероліз
Ентероліз, холецистектомія, зовнішнє
дренування холедоха
Ентероліз, резекція тонкої кишки,
ілеотрансверзоанастомоз
Ентероліз, резекція тонкої кишки,
ентероентероанастомоз
Ентероліз, обхідний ентероентероанастомоз
Ентероліз, інтестіномезентерікоплікація
Ентероліз, видалення кіст яєчників
Всього

Кількість
57
1
1
4
1
2
1
67

В усіх пацієнтів одним з етапів хірургічного втручання була інтубація тонкої кишки, з
яких трансназальна виконана у 62, трансцекальна ретроградна — у 4, ретроградна інтубація тонкої через ілеостому з трансцекальною
інтубацією товстої кишки — у 1.
Наведені операції тривали: до 2 годин – у 24
(35,8 %), до 3 — у 22 (32,8 %), до 4— у 10 (15 %),
до 5 — у 6 (9 %), до 6 — у 2 (3 %), більше за 6 — у
3 (4,5 %).
З першої доби в інтубаційний зонд вводили
фізіологічний розчин натрію хлориду, а з 2–3 доби розпочинали ентеральне харчування сумішами «Берламін-модуляр», «Малиш», «Нан».
Електролітний баланс корегували гіпертонічними розчинами, розлади мікроциркуляції –
реосорбілактом, пентоксифіліном, гепарином.
Пролонговану перидуральну блокаду провели
у 18 (27 %) пацієнтів. Критеріями видалення
інтубаційного зонду вважали відсутність стоку з зонду протягом 2–3 діб, активну стійку
перистальтику, відходження газів, відсутність
здуття живота. Зонд видалено на 4 добу у 4 (6 %)
пацієнтів, на 5 — у 10 (15 %), на 6 — у 15 (22,4 %),
на 7 — у 16 (23,9 %), на 8 — у 10 (15 %), на 9 —
у 6 (8,9 %), на 10 — у 4 (6 %), на 11–12 — у 2 (3 %).
У наведеній групі помер 1 пацієнт (летальність
1,5 %) від кровотечі з варикозно розширених
вен стравоходу.
Проведено ретроспективний аналіз 14 історій хвороб пацієнтів, яким виконані релапаротомії з приводу РПЗКН. Перша операція була
проведена в ургентному порядку у 11 (78 %)
пацієнтів, а саме: апендектомія (1), зашивання
перфоративної виразки (2), мезосигмоплікація
(2), ентероліз (2), ентероліз з трансназальною
інтубацією тонкої кишки (3), спленектомія (1);
планово — у 3: сигморектальне анастомозування (1), лівобічна геміколектомія (1), цисKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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товезикулопростатектомія з деривацією сечі
крізь сегмент тонкої та товстої кишки (1). Тривалість першої операції склала: до 2 годин —
у 7 (50 %), до 3 годин — у 3 (21,4 %), до 4 годин —
у 2 (14,3 %), більше за 6 годин — у 1.
Найбільш високоінформативними ознаками РПЗКН виявилися переймоподібний біль,
здуття живота, збільшення стоку зі шлунку,
блювання. Релапаротомію проведено в усіх
пацієнтів з метою усунення перешкоди та декомпресії тонкої кишки на 4 добу — у 1, на 5 —
у 1, на 6 — у 4 (28,6 %), на 8 — у 2, на 10 — у 1, на
11 — у 2, на 12, 14 та 15 добу — по 1. Причиною
РЗПКН були поодинокі злуки за типом шварт
у 3 (21,4 %), множинні злуки в усіх ділянках —
у 7 (50 %), щільний злуковий конгломерат – у
4 (28,6 %). Тонка кишка була фіксована до післяопераційного рубця у 5(35,7 %) пацієнтів.
В усіх хворих діаметр тонкої кишки був більший за 4 см.
Під час релапаротомій, крім ентеролізу,
проведено: трансназальну інтубацію тонкої
кишки — у 9 (64,3 %), трансцекальну інтубацію тонкої кишки — у 3 (21, 7%), резекцію тонкої кишки з її трансцекальною інтубацією –
у 2 (14 %).
У 3 пацієнтів з ГЗКН під час першої операції проведено ентероліз та трансназальну
інтубацію тонкої кишки, згідно показань інтубаційний зонд видалено на 5, 6 та 10 добу,
а релапаротомію виконано відповідно на 6, 10
та 14 добу.
Наші спостереження підтверджують [4], що
за наявності злук у верхньому поверсі черевної порожнини, ризик виникнення РЗПКН
менше, ніж у нижньому. Вірогідність РЗПКН
також зростає при вимушеній інтраопераційній травматизації, тривалості операції більше
5 годин.
Надаємо перевагу ретроградній інтубації
тонкої кишки через цекостому за наявності патології стравоходу (виразковий езофагіт, варикозне розширення вен стравоходу, стриктури),
шлунку (стеноз вихідного відділу), злукового
конгломерату верхнього поверху черевної порожнини, поєднання старечого віку із супутньою патологією системи дихання, відсутності
дилатації голодної кишки.
На нашу думку, всупереч деяким авторам
[6], за конгломератних форма ГЗКН із виключенням з травлення більшої частини тонкої
кишки накладання обхідних анастомозів є вимушений захід. Хірург повинен дотримуватись
подібної тактики за абсолютної неможливості
ентеролізу. Задовільні безпосередні результати
маскують невідворотний розвиток «синдрому
короткої кишки». Єдиний шлях покращення
наслідків лікування таких форм – у зменшенні
їх частоти ретельною санацією очеревини при
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деструктивних хірургічних захворюваннях, попередженні травматизації очеревини та активному веденню післяопераційного періоду. Інтубація (з каркасною метою) тонкої кишки та інтестіномезентерікоплікація дозволять, на нашу
думку, отримати кращі віддалені результати.
Деякі автори [5] вважають, що інтубація тонкої кишки не попереджує розвиток РЗПКН.
У нашому дослідженні у 3 (4,4 %) пацієнтів з
ГЗКН під час першої операції проведено ентероліз та трансназальну інтубацію тонкої кишки, згідно показань інтубаційний зонд видалено на 5, 6 та 10 добу, а релапаротомію з приводу

РЗПКН виконано відповідно на 6, 10 та 14 добу.
Тобто, видалення зонду звело нанівець його
каркасний вплив для нормального інтестинального пасажу.
Висновки
Інтубація тонкої кишки у пацієнтів із гострою злуковою кишковою непрохідністю знижує вірогідність розвитку ранньої злукової післяопераційної кишкової непрохідності до 4,4 %.
У хірургічному лікуванні ранньої злукової
післяопераційної кишкової непрохідності інтубація тонкої кишки має бути обов’язковою.
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Резюме. Статья посвящена интубации кишки при острой
спаечной тонкокишечной непроходимости. Проанализованы
результаты лечения 67 пациентов. Интубация тонкой кишки
у пациентов с острой спаечной тонкокишечной непроходимостью снижает вероятность развития ранней спаечной послеоперационной непроходимости до 4,4%. Представлены выводы
о целесообразности интубации тонкой кишки.
Ключевые слова: острая спаечная тонкокишечная непроходимость, интубация кишки.

Summary. The article is devoted to intestinal intubation of acute
adhesive bowel obstruction. The result of treatment of 67 patients
were analysed. Intestinal intubation of acute adhesive bowel obstruction lead to decrease of possibility to development of early adhesive
postoperative bowel obstruction to 4,4 %. Conclusion about appropriate use of intestinal intubation were made.
Key words: acute adhesive bowel obstruction, intestinal intubation.
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Резюме. Метою роботи було покращення комплексного лікування хворих із гострою злуковою кишковою непрохідністю. Розроблено спосіб інтестиноплікації при лікуванні гострої
злукової кишкової непрохідності. Встановлено виcоку ефективність запропонованого способу в порівнянні з традиційними методиками, що сприяє профілактиці рецидивів злукової
кишкової непрохідності та скорочує тривалість перебування
хворого на ліжку.
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Ключові слова: гостра злукова кишкова непрохідність,
роз’єднання злук інтестиноплікація, перистальтика, ранній післяопераційний період.
Вступ
У структурі захворювань ургентної хірургії
гостра злукова кишкова непрохідність (ГЗКН)
займає одне з провідних місць. Незважаючи на
прогрес, який був досягнутий протягом останніх років, результати комплексного лікування
цього тяжкого захворювання не можуть задовільнити клініцистів, оскільки післяопераційна летальність залишається високою і не має
тенденції до зменшення [8, 10].
Летальність при ранній злуковій кишковій
непрохідності після виконання операцій на
органах черевної порожнини складає 15–55 %,
а тому пошук нових шляхів вирішення даної
проблеми є актуальним [3, 4, 11].
Найбільш частою причиною розвитку ГЗКН
є злукова хвороба черевної порожнини. За даними Шапошнікова В. І. (2010), тільки роз’єднання
злук без ентероплікації, супроводжується рецидивом ГЗКН у 72,8 % спостережень, зокрема
в 8,9 % вже в ранньому післяопераційному періоді, а в 63,9 % — є терміни від 1 місяця до 5 років
після виконання лапаротомії [1, 15].
Проблема актуальна також тим, що оперативні втручання виконані при злуковій кишковій непрохідності не ліквідовують загрози
рецидиву хвороби, а лише подовжують світлі
проміжки між її атаками. До теперішнього
часу залишаються спірними питання етіопатогенезу, класифікації, лікувальної тактики
і профілак тики злукової хвороби (Жебровський В. В. и соавт., 2006).
Високий відсоток рецидивів гострої злукової кишкової непрохідності свідчить про те,
що дана проблема потребує подальших пошуків нових методів профілактики та лікування
злукової хвороби [2, 5, 6, 7, 9, 13].
Мета роботи
Розробити спосіб та покращити результати комплексного лікування хворих із гострою
злуковою кишковою непрохідністю.
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Матеріали та методи досліджень
Проведений аналіз лікування 36 хворих з
гострою злуковою кишковою непрохідністю.
З них 22 було проліковано за розробленим нами способом моделювання інтестиноплікації,
який включає розкриття черевної порожнини
з наступним укладанням кишкових петель горизонтальними або вертикальним витками та
зшиванням їх між собою серо-серозними швами, який відрізняється від існуючих тим, що
стінку кишки по внутрішній поверхні її згину
гофрують за допомогою двох серо-серозних
швів, що виконують у вигляді трьох послідовних прошивань з інтервалами в 3–4 мм кожною з лігатур (пат. 71223 А UA) [12].
Відомий спосіб моделювання інтестиноплікації, який включає розкриття черевної порожнини з наступним укладанням кишкових
петель горизон тальними або вертикальними
витками та зшиванням їх між собою серо-серозними швами [14]. Недоліком цього способу
є недостатня ефективність і обмежена функціональна спроможність аплікованої кишки,
що проявляється розладами перистальтики та
порушенням прохідності її в післяопераційному періоді, однією з причин яких може бути
формування так званої «шпори» — надмірного
звуження просвіту кишки вип’ячуванням дуплікатури її стінки внаслідок перегину петлі
в місці повороту під кутом 180°.
Ми вдосконалили відомий спосіб шляхом
формування додаткового елементу жорсткості
стінки кишки по внутрішній поверхні її згину, що усуває небажане формування «шпори»,
чим досягається збільшення діаметру просвіту
кишки і підвищується ефективність способу
оперативного втручання.
Для оцінки ефективності запропонованої
нами лікувальної тактики всі хворі були розділені на дві групи. В І (основну) ввійшли
22 хворих пролікованих за запропонованою
нами методикою. В ІІ (контрольну) групу ввій59
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шли 14 хворих, яким проводили інтестиноплікацію традиційним способом. В післяопераційному періоді всі хворі отримували традиційну терапію.
Результати дослідження та ъх обговорення
Спосіб здійснювався наступним чином. Після обробки операційного поля виконували серединну лапаротомію по білій лінії живота.
Петлі тонкої кишки вкладали горизонтальними або верти кальними витками довжиною до
15 см. У місцях повороту кишки (по внутрішній поверхні згину і вздовж її осі) на відстані
в 1/3 і 2/3 від вільного краю (1) до брижового
(2) накладали два серо-серозних шви (3–4) з
трьома прошиваннями з інтервалом між ними
в 3–4 мм та захопленням прилягаючих стінок
місця згину (рис. 1 А).
Після цього прилігаючі стінки зшивали вузловими швами (5) вздовж осі кишки і по середині відстані між її вільним і брижовим краєм
(рис. 1 Б). Лапаротомний розріз пошарово зашивали.

Рис. 1 Схема моделювання інтестиноплікації:
А – накладання серо-серозних гофруючих швів;
1 – вільний край тонкої кишки; 2 – брижів край тонкої
кишки; 3, 4 – серо-серозні гофруючі шви; Б – зшивання
прилеглих стінок кишки; 5 – вузлові серо-серозні шви
вздовж осі кишки

У групах хворих в ранньому післяопераційному періоді оцінювали наступні клінічні дані
що подані у таблиці.
Згідно даних, що відображені у таблиці, поява перших перистальтичних рухів у І та ІІ
групах обстежуваних хворих визначалось (аускультативно) на 2 добу післяопераційного періоду. Однак самовільне відходження газів у
основній групі пацієнтів спостерігалось вже
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на 3 добу після операції, тоді як у контрольній
групі — лише на 4–5 добу та супроводжувалось
помірним вздуттям живота, що можна пояснити надмірним звуженням просвіту кишки
вип’ячуванням дуплікатури її стінки внаслідок перегину петлі в місці повороту. Також,
слід відмітити, що у обстежуваних хворих ІІ
групи спостерігалась нудота, чого не відмічалось у пацієнтів І групи, що може бути зумовлена тривалішим терміном розрішення газового періоду.
Таблиця 1
Клінічні дані в ранньому післяопераційному періоді у
групах обстежуваних хворих
Групи хворих

І група
(основна, n=22 )
ІІ група
(контрольна, n=14)

Поява
Відхо- Вздут- Суб’єктивні
перис- дження тя живідчуття
тальтики
газів
вота
(нудота)
2 доба

3 доба

—

—

2 доба

4-5 доба

+

+

Післяопераційний період в усіх пацієнтів
перебігав без ускладнень.
Запропонований спосіб лікування хворих
дозволив скоротити термін перебування їх у
відділенні інтенсивної терапії, раніше переводити у загальнохірургічне відділення, швидше
активізувати їх, відновлювати ентеральне харчування та виписувати із стаціонару. Середня
тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі
зменшилась в середньому на 2,5 доби.
Висновки
1. Таким чином, розроблений нами спосіб
моделювання інтестиноплікації, порівняно із
іншими способами інтестиноплікації, ефективніший, збільшує діаметр просвіту кишки в
місцях її згинів, завдяки чому попереджує порушення її прохідності, що сприяє профілактиці рецидивів злукової кишкової непрохідності.
2. Даний спосіб слід ширше застосовувати
при рецидивах злукової кишкової непрохідності, як більш прогнозований, ніж при виконанні традиційної інтестиноплікації.
3. Лікування хворих за запропонованим способом дозволило скоротити термін перебування їх у відділенні інтенсивної терапії, раніше
переводити у загальнохірургічне відділення,
швидше активізувати їх, відновлювати ентеральне харчування та виписувати із стаціонару.
В подальшому планується вивчити віддалені
результати лікування хворих за розробленою
методикою.
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Резюме. Целью работы было улучшение комплексного лечения больных с острой спаечной кишечной непроходимостью.
Разработан способ интестинопликации при лечении острой
спаечной кишечной непроходимости. Установлено высокую
эффективность предложенного способа по сравнению с традиционными методиками, что способствует профилактике
рецидивов спаечной кишечной непроходимости и сокращает
продолжительность пребывания больного на койке.
Ключевые слова: острая спаечная кишечная непроходимость,
разъединения спаек, интестинопликация, перистальтика, ранний послеоперационный период.
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Summary. The aim of the study was to improve the treatment of patients with acute adhesive intestinal obstruction. Developed a method
of intestinoplikation in the patients with acute adhesive intestinal
obstruction. The high efficiency of the proposed method compared
to traditional methods, which contributes to the prevention of recurrence of adhesive intestinal obstruction and shortens hospital stay.
Key words: acute adhesive intestinal obstruction, separation of adhesions, intestinoplikation, peristalsis, the early postoperative period.
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ÊÎÌÏËÅÊÑÍÅ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÃÎÑÒÐÎ¯ ÊÈØÊÎÂÎ¯
ÍÅÏÐÎÕ²ÄÍÎÑÒ² ÍÅ ÏÓÕËÈÍÍÎ¯ ÅÒ²ÎËÎÃ²¯
Резюме. Проведено порівняльний аналіз клінічних проявів і результатів хірургічного лікування гострої кишкової
непрохідності не пухлинної етіології 38 пацієнтів похилого
та старечого віку, які склали основну групу і 48 хворих молодого і зрілого віку (порівняльна група). У більшості пацієнтів
досліджуваної групи мали місце важкі прояви ендогенної інтоксикації, що обумовлені як основним захворюванням, так
і супутньої патологією. Основною причиною розвитку непрохідності в обох групах був спайковий процес черевної порожнини, однак частота розвитку некрозу кишки у хворих похилого і старечого віку виявилася достовірно вище, ніж у групі
порівняння (р  0,05). У структурі післяопераційних ускладнень і кількості летальних випадків в обох групах залежали
безпосередньо від віку хворих, важкості загального стану при
поступленні, своєчасному виконанні оперативних втручань та
наявності супутньої патології.
Ключові слова: гостра кишкова непрохідність не пухлинної
етіології, супутня патологія, ендогенна інтоксикація, назогастроінтестинальна інтубація.

Вступ
Лікування гострої кишкової непрохідності
(ГКН) є однією із актуальних проблем невідкладної абдомінальної хірургії. За даними різних авторів на долю ГКН не пухлинної етіології припадає майже 80 %. Показники післяопераційної летальності при не пухлинних формах
ГКН, не дивлячись на впровадження в практику нових технологій, залишаються високими,
та варіюють від 4–32 %. Такі високі показники
післяопераційної летальності обумовлені пізньою госпіталізацією, діагностичними та тактичними помилками, необґрунтованою пролонгацією термінів консервативної терапії та
несвоєчасним оперативним втручанням, інтраопераційними та післяопераційними ускладненнями [4, 5, 6]. Під час вивчення статистики
летальності і післяопераційних ускладнень при
ГКН всі автори однозначні в тому, що більше
половини всіх летальних випадків приходиться на пацієнтів похилого та старечого віку, з
наявністю у них різного ступеню вираженості
супутньої патології з боку серцево-судинної,
дихальної та інших систем та органів [1, 2, 3].
Мета дослідження
Провести порівняльний аналіз результатів
комплексного лікування гострої кишкової непрохідності не пухлинної етіології у пацієнтів
похилого та старечого віку з пацієнтами молодого та зрілого віку.
Матеріали та методи досліджень
В основу даного дослідження включені результати комплексного обстеження і хірургіч62

ного лікування 86 пацієнтів з ГКН не пухлинної етіології за період 2009 – 2014 рр., що знаходились на стаціонарному лікуванні в клініці
кафедри хірургії № 1 Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, що розміщена на базі Вінницької обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова. З 86
пацієнтів з ГКН чоловіків було 53 (61,6 %), жінок — 33 (38,4 %). Відповідно до класифікації
віку ВООЗ (1963 р.) пацієнтів молодого та зрілого віку було 48, що склало 55,8 %, кількість
пацієнтів похилого та старечого віку становила
38 (44,2 %), ці пацієнти і склали основну групу.
Середній вік основної групи був (71,6 ± 7,3) роки. У порівняльній групі середній вік складав
(44,3 ± 8,9) роки.
На підставі скарг пацієнтів, даних анамнезу та об’єктивного огляду, результатів лабораторних та інструментальних методів дослідження (рентгенографії, ультрасонографії,
електрокардіографії) проведено порівняльний аналіз клінічних проявів ГКН, характеру супутньої патології, причин розвитку непрохідності, термінів і виду оперативного
втручання, безпосередніх результатів лікування. Статистична обробка отриманих результатів проведена із застосуванням програми «STATISTICA 6.0» фірми Statsoft (належить
ЦНІТ ВНМУ ім. М. І. Пирогова, ліцензійний
№ AXXR910A374605FA) з використанням параметричних і непараметричних методів оцінки отриманих результатів. Для визначення
взаємозв’язків між показниками застосовували метод параметричної кореляції Пірсона та
непараметричної кореляції Спірмена.
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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Результати досліджень та їх обговорення
При поступленні в клініку загальний стан у
більшості пацієнтів з основної групи (36) розцінювали як важкий, і лише у 2 хворих стан
розцінили як середнього ступеня важкості.
У всіх пацієнтів з цієї групи мали місце виражені клінічні прояви ГКН, а саме: постійний, переймоподібний біль в черевній порожнині (38),
нудота та блювання застійним вмістом (21),
здуття живота та затримка стулу і відходження
газів (31). У 36 пацієнтів від початку захворювання до моменту госпіталізації пройшло більше 24 годин. Оперативні втручання на органах
черевної порожнини раніше перенесли 26 хворих, причому у 12 в анамнезі було більше двох
операцій, 14 з них вже були оперовані з приводу гострої спайкової кишкової непрохідності.
У 8 пацієнтів були виявлені невправимі післяопераційні вентральні грижі великих розмірів.
У порівняльній групі 19 пацієнтів були госпіталізовані в клініку у важкому стані, 29 пацієнтам загальний стан розцінили як середнього
ступеня важкості. Виражені прояви ГКН були
відмічені у 36. Через 24 години від початку
захворювання за медичною допомогою звернулися 28 пацієнтів. З анамнезу, операції на
органах черевної порожнини мали 26 осіб, 8 з
них були оперовані раніше з приводу гострої
спайкової кишкової непрохідності.
Всі пацієнти основної групи мали супутні
захворювання. У структурі супутньої патології
домінувала ішемічна хвороба серця (37), порушення серцевого ритму (13), гіпертонічна хвороба (26), хронічні обструктивні захворювання
легень (13), ожиріння (12), цукровий діабет
другого типу (9). В передопераційному періоді
36 пацієнтам була необхідна медикаментозна
корекція серцево–судинних розладів і гіпотензивна терапія, а також нормалізація показників вуглеводного обміну.
У порівняльній групі супутні захворювання мали місце у 16 хворих: ішемічна хвороба
серця (9), гіпертонічна хвороба (6), цукровий
діабет другого типу (3). Медикаментозної корекції розладів, що обумовлені супутньою патологією потребувало 13 хворих.
Слід відмітити, що при поступленні 16 хворих основної групи обумовлені важкістю загального стану були госпіталізовані у відділення реанімації та інтенсивної терапії для
проведення подальшого обстеження, медикаментозної корекції проявів ендогенної інтоксикації, електролітного та вуглеводного обмінів і порушень функцій життєво важливих
органів і систем.
За даними об’єктивного огляду і результатів
лабораторних методів діагностики спостерігалися виражені ознаки ендогенної інтоксикації.
В дослідженнях крові було виявлено: лейкоцитоз із зсувом вліво, еритроцитоз, підвищення
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ШОЄ, зни ження загального білка, вмісту калію, натрію, хлоридів, високий рівень сечовини і креатиніну.
Істотно відрізнявся лейкоцитарний індекс
інтоксикації (ЛІІ) в основній і порівняльній
групі. В основній він становив (4,3±1,62) ум.
од., а в порівняльній групі (2,25±1,2) ум. од.
При цьому прослідковується залежність зростання ЛІІ від терміну надходження хворих у
стаціонар. Спостерігається більш агресивний
перебіг ГКН у хворих похилого та старечого
віку з супутньою патологією. При статистичному порівнянні кількісних значень рівня ЛІІ
хворих обох груп виявилось, що в основній
групі ці показники виявилися достовірно вище, ніж у групі порівняння (р  0,05).
Консервативне лікування хворих з ГКН
всім пацієнтам обох груп розпочиналось відразу з моменту їх госпіталізації та носило диференційно-діагностичну спрямованість і
використовува лась для усунення кишкової
непрохідності, а в разі неефективності слугувала передоперацій ною підготовкою. Хворим
призначалась внутрішньовенна інфузійна,
детоксикаційна терапія, корекція водноелектролітного, вуглеводного, білкового обмінів,
мікроциркуляторних порушень. Проводились
заходи, які спрямовані на боротьбу з абдомінальним шоком, які включали введен ня
спазмолітиків, ненаркотичних анальгетиків,
інколи паранефральну новокаїнову блокаду. Одним із компонентів передопераційного лікування хворих з ГКН була декомпресія
шлунково-кишкового тракту шляхом постановки назогастрального зонда, проведенням
очисних клізм. Паралельно проводилась і антибіотикопрофілактика.
Проведення цих заходів дозволило ліквідувати клінічні прояви ГКН 3 пацієнтам основної групи та 7 пацієнтам в групі порівняння.
Всі ці хворі в подальшому були виписані із
стаціонару в задовільному стані з діагнозом
«спайкова хвороба черевної порожнини».
Передбачуваною причиною ГКН, спайкова
хвороба розглядалась у 30 пацієнтів основної
групи та у 32 групи порівняння.
Оперативного втручання потребували 35 пацієнтів основної групи та 41 в порівняльній
групі. Залежно від виявленої причини, непрохідність усували шляхом розсічення спайок,
усунення защемлення тонкої, товстої кишок,
розправлення завороту петель тонкої чи товстої кишки, видаленням жовчного каменя,
обтуруючого тонку кишку, а у випадку нежиттєздатності ділянки кишки накладанням
міжкишкового анастомозу по типу «кінець в
кінець».
Причиною непрохідності у 33 пацієнтів
основної групи був спайковий процес. Ускладнення у вигляді некрозу ділянки тонкої киш63
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ки спостерігалось у 10 пацієнтів, а некрозом
ділянки товстої кишки у 4, що потребувало її
резекції.
Пацієнтам де причиною непрохідності були
грижі – виконувалась лапаротомія, грижосічення та гриже пластика.
У порівняльній групі основною причиною непрохідності був спайковий процес (30). Ускладнення у вигляді некрозу ділянки тонкої кишки мало місце лише у 4 пацієнтів.
Декомпресійна назогастроінтестінальная
інтубація була виконана 20 хворим досліджуваної групи і 26 пацієнтам групи порівняння.
Після резекції ділянки тонкої кишки 3 пацієнтам з основної групи була накладена розвантажувальна ентеростома. Інтраопераційно
проводилась ретроградна декомпресія тонкої
кишки через заведений зонд № 30 в шлунок, а частина при можливості розподілялась
по товстій кишці. Повна інтубація шлунково- кишкового тракту не проводилась, окрім
тих випадків де інтубація використовувалась
з метою каркасності кишечника. Після завершення операції всім хворим виконувалась девульсія анального сфінктера.
За умов перитоніту оперативне втручання
завершувалось дренуванням черевної порожнини трубчатими поліхлорвініловими дренажами.
У післопераційному періоді пацієнтам обох
груп проводилася інтенсивна терапія, спрямована на боротьбу з ендогенною інтоксикацією, корекцією електролітних, метаболічних та вуглеводних розладів, та відновлення
перистальтики. Всім пацієнтам проводилась
антибактеріальна терапія шля хом призначення захищених пеніцилінів, цефалоспоринів,
фторхінолонів, карбапенемів, метронідазолу,
яка коригувалась з урахуванням чутливості
мікрофлори і доповнювалась збалансованою
інфузійною терапією.
Післяопераційні ускладнення мали місце у
12 хворих основної групи. Структура ускладнень: Нагноєння післяопераційної рани (6),
госпітальна пневмонія (3), гостра серцево-судинна недостатність (3). Померло 2 пацієнти.

Безпосередньою причиною смерті стала гостра
серцево-судинна недостатність.
У групі порівняння післяопераційні ускладнення відмічені у 4 хворих: нагноєння післяопераційної рани (3), гостра серцево–судинна
недостатність (1). У цій групі померла 1 пацієнтка внаслідок гострої серцевої недостатності
на фоні порушення ритму у віці 58 років.
Аналізуючи причини ГКН, що були виявлені в ході оперативного втручання встановлено,
що основним фактором розвитку ГКН в обох
групах був спайковий процес черевної порожнини. Слід зазначити, що в основній групі некроз ділянки кишки розвинувся достовірно
у більшої кількості пацієнтів, ніж у групі порівняння (р  0,05). Дане спостереження підтверджує той факт, що у хворих похилого та
старечого віку гемомікроциркуляторні порушення при ГКН розвиваються значно швидше
ніж у осіб молодого та зрілого віку.
Аналізуючи структуру післяопераційних
ускладнень і кількість летальних випадків в
обох групах виявилось, що вони залежали безпосередньо від віку хворих, важкості загального стану при поступленні, своєчасному виконанні оперативних втручань та наявності
супутньої патології.
Висновки
1. У пацієнтів з гострою кишковою непрохідністю не пухлинної етіології в похилому та
старечому віці мали місце більш важкі прояви ендогенної інтоксикації, що обумовлена як
основним захворюванням, так і супутньою патологією. Розвиток некрозу ділянки кишки у
хворих похилого та старечого віку виявився достовірно вищим, ніж у групі порівняння (р0,05).
2. Структура післяопераційних ускладнень
і кількість летальних випадків в обох групах
залежали безпосередньо від віку хворих, важкості загального стану при поступленні, своєчасному виконанні оперативних втручань та
наявності супутньої патології.
3. Суттєвих відмінностей у проведенні назогастроінтестинальної інтубацуії у пацієнтів
обох груп не було виявлено.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТИ
НЕОПУХОЛЕВОЙ
ЭТИОЛОГИИ.
В. А. Шапринський,
А. А. Каминский,
Ю. А. Миронишен,
М. С. Комаровский,
С. В. Вознюк

Резюме. Проведен сравнительный анализ клинических проявлений и результатов хирургического лечения острой кишечной непроходимости не опухолевой этиологии 38 пациентов
пожилого и старческого возраста, составили основную группу и 48 больных молодого и зрелого возраста (сравнительная
группа). У большинства пациентов исследуемой группы имели
место тяжелые проявления эндогенной интоксикации, обусловленные как основным заболеванием, так и сопутствующей патологией. Основной причиной развития непроходимости в обеих группах был спаечный процесс брюшной полости,
однако частота развития некроза кишки у больных пожилого
и старческого возраста оказалась достоверно выше, чем в группе сравнения (р 0,05). В структуре послеоперационных осложнений и количества летальных случаев в обеих группах зависели непосредственно от возраста больных, тяжести общего
состояния при поступлении, своевременном выполнении оперативных вмешательств и наличия сопутствующей патологии.
Ключевые слова: острая кишечная непроходимость не опухолевой этиологии, сопутствующая патология, эндогенная интоксикация, назогастроинтестинальна интубация.

COMPLEX TREATMENT
OF ACUTE INTESTINAL
OBSTRUCTION OF NONTUMOR ETIOLOGY.
V. A. Shaprinsky,
A. A. Kaminsky,
Y. A. Mironishen,
M. S. Komorowski,
S. V. Voznyuk

Summary. A comparative analysis of clinical manifestations and
results of surgical treatment of acute intestinal obstruction of nontumor etiology in 38 patients of elderly and senile age (study group)
and in 48 patients of young and mature age (comparison group) is
conducted. In most patients, of the study group were severe manifestations of endogenous intoxication caused both by the primary
disease and comorbidities. The primary cause of obstruction in both
groups was abdominal adhesions, but the incidence of intestine necrosis in elderly and senile patients was significantly higher than in
the comparison group (p  0,05). In the structure of post-operative
complications and the number of deaths in both groups depended directly on age, severity of the general condition on admission, timely
surgical intervention and the presence of comorbidity.
Key words: acute intestinal obstruction of non-tumor etiology, comorbidity, endogenous intoxication, nasogastrointestinal intubation.
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районная больница, Харьковская
область
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ÈÍÒÓÁÀÖÈß ÊÈØÅ×ÍÈÊÀ.
ÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÎÑËÎÆÍÅÍÈß
Резюме. В работе изучены 226 случаев дренирования желудочно-кишечного тракта при перитоните, непроходимости
и травме кишечника. Проводилась интубация кишечника
трансназальным способом и через аппендикоцекостому. Уточнены показания к различным видам интубации кишечника,
приведены ее осложнения.
Ключевые слова: трансназальная и трансцекальная интубация кишечника, показания к интубации, осложнения.

Введение
В комплексном лечении ряда острых заболеваний и повреждений органов брюшной полости и забрюшинного пространства важное
место занимает декомпрессия желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Взгляды исследователей на интубацию кишечника далеко неоднозначны и противоречивы. Если в конце прошлого столетия дренирование ЖКТ рассматривалось как обязательная
составляющая оперативного пособия при перитоните, непроходимости кишечника, травмах
органов брюшной полости [1, 3, 4, 5], то в последние годы наметилась определенная тенденция
к сужению показаний к данному методу [9, 10].
Столь же неоднозначны данные об осложнениях дренирования ЖКТ: описываются единичные случаи [5], тогда как другие авторы
отмечают эту патологию в послеоперационном
периоде у 38 % пациентов [8].
Основными показаниями к интубации кишечника являются распространенные формы
перитонита, острая непроходимость кишечника различного генеза [5, 7].
Цель исследования
Уточнение показаний к различным методам
дренирования кишечника при заболеваниях
и травмах органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Изучение послеоперационных осложнений кишечника.
Материалы и методы исследования
Ретроспективному анализу подвергнуты 226
больных, оперированных по поводу различных заболеваний и травм органов брюшной
полости и забрюшинного пространства с использованием методов декомпрессии ЖКТ
в нескольких лечебных учреждениях.
Среди пациентов преобладали мужчины –
136 (60,2 %), женщин было 90 (39,8 %). Возраст
больных варьировал от 22 до 77 лет, в среднем — (50,7±1,9) лет.
Сопутствующие заболевания имелись у 142
больных: ишемическая болезнь сердца — у
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80 (56,3 %), ожирение ІІ–ІІІ степени – у 30
(21,1 %), хронические заболевания легких – у 12
(8,5 %), заболевания печени и почек – у 9
(6,3 %), сахарный диабет – у 11 (7,8 %). У 97
больных были выявлены патологичесике изменения двух и более органов или систем.
В таблице 1 представлены данные по
этиологии перитонита. При этом в большинстве случаев наблюдений причинами перитонита были различные формы непроходимости
кишечника, острый аппендицит, перфоративная гастродуоденальная язва (152 пациента –
67,3 %). Длительность перитонита у больных
варьировала от 5 часов до 4 суток, в среднем
она составляла (45±12,7) часов.
Таблица 1
Причины перитонита
Заболевания
Перфоративная гастродуоденальная язва
Деструктивный аппендицит
Деструктивный холецистит
Странгуляционная непроходимость кишечника (ущемленная паховая и бедренная грыжа,
спаечная болезнь)
Заворот тонкой кишки
Перфорация дивертикула Меккеля
Ранения кишечника
Мезентериальный тромбоз
Всего

Количество
больных
42
48
27
62
7
4
27
9
226

Результаты исследования и их обсуждение
В своей клинической практике мы использовали следующие показания в декомпрессии
ЖКТ:
• функциональная непроходимость кишечника в стадии суб- и декомпенсированных
моторно-эвакуаторных нарушений и гомеостаза (ІІ-ІІІ степени);
• распространенные формы перитонита в токсической стадии (фаза компенсации и декомпенсации гомеостаза);
• профилактика спаечного процесса при лапаро- и релапаротомии по поводу спаечной болезни брюшины;
• профилактика несостоятельности анастомоза после резекции тонкой кишки в услоХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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виях перитонита, при высокой кровопотере травматического генеза.
В последние годы появились сообщения
о наложении кишечных анастомозов в условиях перитонита без дренирования кишечника
[6]. Тем не менее, в своей работе мы предпочитаем превентивную интубацию кишечника
для защиты кишечного анастомоза.
Из табл. 2 видно, что в основном использовали трансназальный способ дренирования
кишечника. Его применение оказалось возможным у 75,7 % пациентов.
Таблица 2
Нозологические формы и виды дренирования кишечника
Количество
больных

Нозологические
формы
Перитонит, функциональная непроходимость кишечника
Непроходимость
кишечника (спаечная,
опухолевая, странгуляционная)
Травма органов брюшной полости и забрюшинного пространства
Всего

Вид интубации
трансначерез цезальная
костому
абс.
%
абс.
%

абс.

%

87,0

38,5

68,0

78,2

19,0

21,8

104,0

46,0

77,0

74,0

27,0

26,0

35,0

15,5

26,0

74,3

9,0

25,7

171,0 75,7

55,0

24,3

226,0 100,0

У больных старших возрастных групп с сопутствующей соматической патологией предпочитали ретроградную интубацию кишечника через аппендико- и цекостому.
Осложнения применения различных видов
дренирования кишечника представлены в таблице 3. Основная часть осложнений имела
место при трансназальном способе интубации
— у каждого пятого больного. Общее число
осложнений после дренирования кишечника
составило 15,9 % (у 36 пациентов из 226 случаев наблюдения).
Таблица 3
Распределение больных по виду интубации
и осложнениям
Вид интубации

Количество
больных

Осложнения
1

2

3

4

5

6

7

Трансназальный

170

10

7

5

2

5

2

-

Через аппендикоцекостому

56

-

-

1

-

-

-

4

Итого

226

10

7

6

2

5

2

4

Всего
(абс., %)
31
18,2 %
5
8,9 %
36
15,9 %

Примечание: 1 — пневмонии, ларинготрахеиты,
2 — желудочное кпровотечение, 3 — перегиб
зонда, 4 — узлообразование зонда, 5 — непроходимость кишечника, 6 — перфорация кишки,
7 — несостоятельность цекостомы.

Пневмонии, ларинготрахеиты наблюдались
у 5,9 % пациентов, которым интубация ЖКТ
поводилась трансназально. По-видимому,
причинами этих осложнений была аспираKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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ция даже минимальных порций желудочнокишечного содержимого, нарушение мукоцилиарного клиренса, особенно у пациентов
старших возрастных групп с хроническими
неспецифическими заболеваниями легких.
Отмеченные легочные осложнения после
пребывания зонда в ротоглотке и пищеводе
потребовали его извлечения с последующим
проведением лечения пневмонии и стимуляцией перистальтики кишечника.
Профилактика пневмонии и других осложнений состоит в тщательном систематическом
уходе за зондом (аспирация, промывание).
Заслуживает внимание применение интубационного клинического зонда переменного
сечения конструкции К. А. Губского [2] в целях снижения уровня легочных осложнений.
Несмотря на относительную легкость проведения интубационного зонда по желудку и кишечнику, данная процедура является довольно
травматичной.
В ряде случаев при запущенных ОКН, перитоните наблюдается повреждение слизистой
желудка и тонкой кишки на фоне выраженных
нарушений кровообращения и метаболизма,
что проявляется желудочным кровотечением.
По нашим данным желудочное кровотечение имело место при трансназальном способе интубации у 7 пациентов (4,1 %). После
окончания процедуры интубации наступила
остановка кровотечения, в некоторых случаях
в желудок вводился «ледяной» раствор аминокапроновой кислоты.
Перегиб интубационного зонда наблюдался
в 4 случаях трансназального способа интубации ЖКТ.
Клиническая манифестация осложнения
проявлялась локальным вздутием живота (чаще в нижней половине), иногда — появлением
«шума плеска». Перегиб кишечного зонда, как
правило, происходил на месте перфоративных
отверстий вследствие излишне тонкой стенки поливинихлоридной трубки (оптимальная
толщина стенки зонда — не менее 2,5 мм).
Во всех случаях удалось восстановить адекватную проходимость зонда путем частого его
копмрессионного промывания, стимуляции
моторно-эвакуаторной функции кишечника.
Узлообразование кишечного зонда относится к редким осложнениям (1,2 %) и наблюдалось согласно нашим исследованиям исключительно при трансназальном виде
дренирования кишечника. Вероятным предрасполагающим фактором узлообразования
может быть не замеченное параллельное перегибание зонда на 180° в конечном его отделе.
В процессе восстановления перистальтической активности кишечника и происходит образование узла. При возникновении данного
осложнения попытка извлечения зонда сопро67
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вождается болезненными ощущениями в животе, зонд пружинит.
В обоих случаях производилась релапаротомия с устранением узлообразования зонда
в одном наблюдении, применением энтеротомии с резекцией узла – во втором.
Непроходимость кишечника на зонде возникает только в условиях интубации ЖКТ. В наших наблюдениях она возникла в 5 случаях
трансназального введения дренажной трубки
(1,9 %).
Оптимальная длина интубационного зонда
должна составлять 2,7–2,9 м с проведением его
конца в поперечную ободочную кишку.
Данный уровень введения зонда предупреждает его смещение в терминальный отдел тонкой кишки при различных манипуляциях в
брюшной полости (лаваж, укладывание кишечных петель и т. д.) при восстановлении моторно-эвакуаторной функции после операции.
Не дренированный конечный сегмент подвздошной кишки может деформироваться по
типу ангуляции с фиксацией напластованиями фибрина (особенно в области перчаточнотрубочного дренажа после деструктивного аппендицита).
При этом наружный дебит кишечного содержимого по трансназальному зонду увеличивается до 2,3–2,6 л/сутки и более. Живот,
однако, остается не вздутым, сохраняются перистальтические шумы.
Использование метода чреззондового контрастирования существенно облегчает диагностику осложнения.

По нашему материалу 4 больным потребовалась релапаротомия, в одном случае поведены
успешные консервативные мероприятия.
Перфорация тонкой кишки наблюдалась у
2 пациентов и явилась следствием острых язв.
Появление симптомов перитонита, кишечного
содержимого по дренажам послужило показанием к повторной операции.
Несостоятельность цекостомы имела место
у 4 больных (7,1 %) при перитоните различного генеза, нарушениях техники ее выполнения
(недостаточная мобилизация слепой кишки,
фиксация ее к передней брюшной стенке с натяжением). Клинические проявления осложнения обусловлены появлением кишечного
содержимого по дренажам, явлениями перитонита. Проводилась оперативная коррекция
осложнения.
Выводы
1. Дренирование кишечника при перитоните, непроходимости кишечника является
важной лечебно-профилактической составляющей в комплексной программе лечения.
2. Интубация ЖКТ является травматичной
манипуляцией, приводит в 15,9 % случаев
к развитию различных осложнений, особенно
при трансназальном виде дренирования.
3. Пунктуальное выполнение методики интубации ЖКТ, адекватное ведение послеоперационного периода по уходу за зондом обеспечивает снижение уровня осложнений в послеоперационном периоде, позволяет избежать
возникновения некоторых осложнений.
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CURRENT ISSUES TREAT INTESTINAL OBSTRUCTION

ДРЕНУВАННЯ
КИШКІВНИКА. ПОКАЗИ,
УСКЛАДНЕННЯ
О. В. Лазарєв, Р. М. Король

Резюме. В роботі вивчено 226 випадків дренування шлунково-кишкового тракту при перитоніті, непрохідності та травмі
кишківника. Проводилась інтубація кишківника трансназальним способом та через апендикоцекостому. Уточнені покази до різноманітних способів інтубації кишківника, наведені її ускладнення.
Ключові слова: трансназальна і трансцекальна інтубація
кишківника, покази до інтубації, ускладнення.

DRAINAGE OF THE
INTESTINE. INDICATIONS,
COMPLICATIONS
A. V. Lazarev, R. N. Korol

Summary. In the work, 226 cases of drainage of the digestive tract
in patients with peritonitis, ileus and intestinal injury were studied.
Transnasal intubation of the intestine was performed, both transnasal
and via appendicocecostomy. Indications related to various forms of
intubation of the intestine were clarified and related complications
listed.
Key words: transnasal and transsectional intubation of the intestine,
intubation indications, related complications.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

І. В. Андреєва,
І. С. Ковальова
ДЗ «Луганський державний
медичний університет»
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ÂÏËÈÂ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎ¯
ÏÎÐÒÀËÜÍÎ¯ Ã²ÏÅÐÒÅÍÇ²¯ ÍÀ ÐÎÇÂÈÒÎÊ
ÃÀÑÒÐÎÅÍÒÅÐÎÊÎËÎÍÎÏÀÒ²¯
Резюме. У тварин дослідної групи моделювали внутрішньопечінковий блок системи ворітної вени шляхом хронічної
інтоксикації хлороформом. Шляхом ультразвукового дуплексного сканування визначали якісні та кількісні параметри
кровотоку в ворітній вені, аорті та каудальній порожнистій
вені. Функціональний резерв печінки й індекси центральної
гемодинаміки визначали шляхом тесту навантаження з введенням стандартного сніданку у вигляді Берламін-Модуляр.
У тварин дослідної групи на 60-у добу експерименту виявлено
зниження об’ємної швидкості кровотоку в ворітній вені до
62,52 % від показника в контрольній групі, що свідчить про
виражені порушення портальної гемодинаміки. Функціональний резерв печінки у тварин контрольної групи становив 1,77,
індекс аортального кровотоку – 1,16, індекс кавального кровотоку – 1,22. У тварин дослідної групи після тесту навантаження на 60-у добу експерименту об’ємна швидкість кровотоку
в ворітній вені становила 45,84 % від показника в контрольній
групі. Індекс портального кровотоку у тварин дослідної групи
зменшувався до 0,82, що свідчить про декомпенсацію портальної гемодинаміки та різке зниження функціонального резерву
печінки у тварин у кінці експерименту.
Ключові слова: портальна гіпертензія, гастроентероколонопатія.

Вступ
Одним з недостатньо вивчених проявів портальної гіпертензії (ПГ) є портальна гастроентероколонопатія, яка за даними літератури
спостерігається у 70–80 % пацієнтів з портальною гіпертензією різних видів [10, 12]. Більше вивчена портальна гастропатія, яка часто
поєднується з езофагопатією і варікозно розширеними венами стравоходу [2, 4, 8]. Розвиток портальної гастропатії залежить від етіології ПГ і тяжкості ураження печінки [5, 9]. Зазвичай хворі на портальну гастропатію мають
тяжке захворювання печінки, тому в більшості випадків гастропатія може бути маркером
тяжкості ураження печінки [4, 12]. І при цьому
наявність портальної гастропатії може вказувати на ризик кровотечі [8, 13].
Деякі дослідники вважають, що причиною
розвитку портальної гастропатії є порушення гемодинаміки в шлунку, що пов’язане з
ПГ. При останній збільшується тиск як у мікросудинах, так і у венах шлунка і нижньої
третини стравоходу [4]. Розвивається венозне
повнокров’я з телеектазіями різного типу – від
простих до варикозних [1, 2, 4].
За думкою деяких авторів, прояви ентероколонопатії з гострими і хронічними кровотечами збільшуються після хірургічного лікування варикозно розширених вен стравоходу та
70

шлунка [6, 11]. Завдяки розширенню показань
до оперативного лікування цієї патології ліквідується варикоз, проте після цього розвиваються тотальні ураження слизової оболонки і
підслизового шару шлунка, дванадцятипалої,
клубової та товстої кишок [6]. Унаслідок цього нерідкими явищами стають ерозивно-виразкові ураження, розвиток GAVE-синдрому,
синдрому Меллорі–Вейса і кровотеч з гострих
виразок у травному тракті [1, 3, 7, 11]. Недостатність даних про етіологію і патогенез розвитку
портальної гастроентероколонопатії утруднює
патогенетичний підхід до профілактики та лікування цієї патології, що вимагає подальших
досліджень.
Мета дослідження
Визначення впливу експериментальної ПГ
на розвиток гастроентероколонопатії. Дослідження є частиною науково-дослідної роботи
кафедри хірургії з основами торакальної, кардіоваскулярної і пластичної хірургії ДЗ «Луганський державний медичний університет»
«Профілактика гострих ускладнених виразок
травного тракту при хірургічній патології» (номер державної реєстрації 0110U006714). Автори
є виконавцями розділу «Компенсаторно-адаптаційні механізми розвитку гастроентероколонопатії в умовах експериментальної портальХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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ної гіпертензії» (номер державної реєстрації
0110U001395).
Матеріали та методи дослідження
Експериментальні дослідження були проведені на 80 білих щурах-самцях масою 210–270 г
в осінньо-зимовий період. На 10 щурах розробляли способи експериментального моделювання портальної гіпертензії та відпрацьовували методики дослідження, 25 щурів склали
контрольну групу, 45 – дослідну. У тварин дослідної групи моделювали внутрішньопечінковий блок системи ворітної вени шляхом хронічної інтоксикації хлороформом. Для цього
щурам протягом 2 місяців 2 рази на тиждень
підшкірно вводили хлороформ на оливковій
олії з розрахунку 0,3 мл/кг маси тварини.
Тиск крові в ворітній вені визначали за допомогою хірургічного поліграфа «Салют». Для
цього в асептичних умовах під наркозом (1 %
розчин тіопенталу натрію з розрахунку 25 мг/
кг маси тварини внутрішньоочеревинно) виконували верхньосерединну лапаротомію.
Голкою для внутрішньом’язових ін’єкцій робили пункцію стовбура ворітної вени.
У дуплексному і триплексному режимах
визначали якісні та кількісні параметри кровотоку в ворітній вені, аорті та каудальній порожнистій вені. До якісних параметрів кровотоку відносили: наявність або відсутність
кровотоку, його напрям (гепатопетальний,
гепатофугальний), характер доплерівського
спектра, наявність або відсутність відбитих
сигналів усередині судини. До кількісних показників відносили: діаметр судини, максимальну систолічну лінійну швидкість кровотоку, кінцеву діастолічну лінійну швидкість
кровотоку. Перераховані показники вимірювали програмним забезпеченням ультразвукового сканера. Крім того, розраховували додаткові параметри: площу поперечного перетину
судини, середню лінійну швидкість кровотоку, об’ємну швидкість кровотоку. Всі перераховані показники вимірювали і розраховували
для ворітної вени, аорти та каудальної порожнистої вени у тварин контрольної і дослідної
груп до початку експерименту та після закінчення експерименту. Сканограми зберігали в
пам’яті ультразвукового сканера та переносили
в комп’ютер.
Функціональний резерв печінки й індекси
центральної гемодинаміки визначали шляхом
тесту навантаження при ультразвуковому дуплексному скануванні. Після визначення параметрів кровотоку в ворітній вені, аорті та
каудальній порожнистій вені натщесерце щурам per os за допомогою зігнутої голки вводили
стандартний сніданок у вигляді Берламін-Модуляр (Berlin Chemie, Німеччина) за модифікованою методикою І. В. Андреєвої (2006). Для
KHARKIV SURGICAL SCHOOL

№ 2(65) 2014

цього в 100 мл теплої кип’яченої води розводили необхідну кількість суміші Берламін-Модуляр у співвідношенні 5 мг/кг маси тварини.
Після цього знов визначали якісні та кількісні показники гемодинаміки в ворітній вені,
аорті та каудальній порожнистій вені через
15 хв після сніданку навантаження. Функціональний резерв печінки (індекс портального
кровотоку) розраховували як співвідношення
об’ємної швидкості кровотоку в ворітній вені
після навантаження до відповідного показника натщесерце. Також розраховували відношення об’ємної швидкості кровотоку в аорті
(індекс аортального кровотоку) і каудальній
порожнистій вені (індекс кавального кровотоку) після навантаження до відповідних показників натщесерце.
Цифрові дані обробляли методами варіаційної статистики за допомогою комп’ютера
у програмі Microsoft Excel.
Результати дослідженнята ъх обговорення
В процесі експерименту 6 (13,33 %) тварин
загинуло в ранні терміни (5–15 діб) моделювання інтоксикації хлороформом. Встановлено, що у тварин при моделюванні хронічного дифузного захворювання печінки шляхом
хронічної інтоксикації хлороформом розвивалося достовірне підвищення тиску в ворітній вені до (1,973±0,251) кПа на 60-ту добу
експерименту при показнику (0,518±0,040) кПа
в контрольній групі. Це свідчить про розвиток у тварин портальної гіпертензії в результаті ураження системи ворітної вени на рівні
печінки (внутрішньопечінковий блок системи
ворітної вени).
Виявлено, що розвиток хронічного дифузного захворювання печінки і портальної гіпертензії в експериментальних тварин супроводжувався вираженими змінами не тільки
портальної, а й центральної гемодинаміки. На
60-ту добу експерименту у тварин дослідної
групи діаметр ворітної вени і площа її поперечного перетину збільшилися на 9 і 10 %
відповідно, а швидкість кровотоку (лінійна
й об’ємна) — зменшилися. Середня лінійна швидкість кровотоку становила 61,24 %,
об’ємна — 62,52 % від показника в контрольній групі.
Показники кровотоку в аорті в результаті
експерименту збільшилися відносно контрольних: діаметр — на 5,88 %, площа поперечного перетину – на 13,64 %, середня лінійна
швидкість кровотоку — на 4,56 %, об’ємна
швидкість кровотоку — на 18,35 %.
На 60-ту добу експерименту діаметр каудальної порожнистої вени збільшився відносно контрольного на 4,55 %, площа поперечного
перетину – на 2,5 %. Середня лінійна швидкість кровотоку в каудальній порожнистій ве71
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ні становила 97,69 %, а об’ємна швидкість кровотоку — 98,67 % від показника в контрольній
групі.
Після тесту навантаження у тварин контрольної групи діаметр і площа поперечного перетину досліджуваних судин не змінилися.
Середня лінійна швидкість кровотоку в ворітній вені збільшилася на 85,24 %, у аорті — на
16,78 %, у каудальній порожнистій вені — на
22,52 %. Об’ємна швидкість кровотоку в ворітній вені збільшилася на 77,03 %, у аорті — на
16,39 %, у каудальній порожнистій вені — на
22,27 %. У результаті сніданку навантаження
у тварин контрольної групи відбувалася активізація портальної та центральної гемодинаміки. Індекс портального кровотоку становив
1,77, що значно нижче відповідних показників
у людини. Індекси аортального (1,16) і кавального (1,22) кровотоку показують помірно виражену реакцію центральної гемодинаміки на
харчове навантаження.
У тварин дослідної групи на 60-у добу експерименту показники кровотоку в ворітній вені
після тесту навантаження істотно відрізнялися
від відповідних показників у контрольній групі. Спектр кровотоку був монофазним, амплітуда його зменшилася. Діаметр ворітної вени
після тесту навантаження збільшився на 9 %,
площа поперечного перетину — на 10 %. Виявлено різке зниження середньої лінійної швидкості кровотоку в ворітній вені до (7,57±0,73)
см/с, що становило 43,76 % від показника в
контрольній групі. Об’ємна швидкість кровотоку в ворітній вені зменшилась до (4,79±0,90)
мл/хв, що склало 45,84 % від показника в
контрольній групі. Зниження індексу портального кровотоку до 0,82 можна розцінювати як
декомпенсацію портальної гемодинаміки та
відсутність функціонального резерву печінки
у тварин у кінці експерименту.
У тварин дослідної групи на 60-у добу експерименту після тесту навантаження спектр кровотоку в аорті зберігав двофазний характер,
хоча у багатьох тварин з’явилися додаткові зубці на спектрограмі, вольтаж зменшився. Діаметр аорти був більше відповідного показника
в контрольній групі на 5,88 %, площа поперечного перетину — на 13,64 %. Середня лінійна
швидкість кровотоку в аорті становила 96,78 %
від показника в контрольній групі, об’ємна
— збільшилася на 9,95 %. Індекс аортального
кровотоку склав 1,11.
У тварин дослідної групи на 60-ту добу експерименту після тесту навантаження спектр
кровотоку в каудальній порожнистій вені був
дво- або трифазним, вольтаж зменшився, характер спектра наближався до спектра в ворітній вені — відбувалася порталізація кавального кровотоку. Діаметр каудальної порожнистої
вени був більше показника в контрольній гру72

пі на 4,55 %, площа поперечного перетину –
на 2,5 %. Середня лінійна швидкість кровотоку в каудальній порожнистій вені становила 89,85 %, об’ємна – 90,86 % від показника в
контрольній групі. Індекс кавального кровотоку у тварин дослідної групи на 60-у добу експерименту дорівнював 1,11. Зниження індексів
аортального і кавального кровотоку свідчить
про зменшення центральних гемодинамічних
резервів у відповідь на формування хронічного
дифузного захворювання печінки і портальної
гіпертензії.
У тварин дослідної групи на 60-у добу експерименту виявлено зниження об’ємної швидкості кровотоку в ворітній вені до 62,52 % від показника в контрольній групі, що свідчить про
виражені порушення портальної гемодинаміки. Об’ємна швидкість кровотоку в аорті в результаті експерименту збільшувалась у порівнянні з контрольною на 18,35 %, у каудальній
порожнистій вені – зменшувалась на 1,33 %,
що відображає помірну реакцію показників
кровотоку в аорті та каудальній порожнистій
венах на експериментальний вплив.
У тварин контрольної групи після тесту навантаження об’ємна швидкість кровотоку в ворітній вені збільшувалася на 77,03 %, в аорті —
на 16,39 %, у каудальній порожнистій вені —
на 22,27 %. Функціональний резерв печінки
у тварин контрольної групи становив 1,77, індекс аортального кровотоку — 1,16, індекс кавального кровотоку — 1,22. У тварин дослідної
групи після тесту навантаження на 60-у добу експерименту об’ємна швидкість кровотоку
в ворітній вені становила 45,84 % від показника
в контрольній групі. Індекс портального кровотоку у тварин дослідної групи зменшувався
до 0,82, що свідчить про декомпенсацію портальної гемодинаміки і різке зниження функціонального резерву печінки у тварин у кінці
експерименту. Зниження індексів аортального і кавального кровотоку до 1,11 відображає
зменшення центральних гемодинамічних резервів у відповідь на формування хронічного
дифузного захворювання печінки і ПГ.
Функціональний резерв печінки можна
розглядати як показник адаптації організму
в цілому і печінки, зокрема, до патологічного
процесу. Ймовірно, у формуванні гастроентероколонопатії грають роль різні варіанти індивідуальної мінливості будови системи ворітної вени, а саме магістральний або розсипний
тип її будови [1, 2]. Колатеральний кровообіг
розвивається у 75 % хворих на цироз печінки
з внутрішньопечінковою формою ПГ, причому
ступінь ПГ пов’язан лише з наявністю колатерального кровотоку, а не з його поширеністю
[4, 6]. На наш погляд, при розсипному типі судинних взаємозв’язків більш імовірним є
розвиток портальної гастроентероколонопатії
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у вигляді дифузного або мозаїчного ураження
слизової оболонки та стінки судин різних відділів травного тракту.
Висновки
При експериментальній ПГ розвиваються
виражені порушення портальної гемодинамі-

ки та різке зниження функціонального резерву печінки у тварин у кінці експерименту.
Вимірювання показників портальної гемодинаміки з розрахунком індексу портального
кровотоку та оцінка функціонального резерву
печінки можуть бути застосовані в клінічній
практиці.
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ВЛИЯНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ПОРТАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ
НА РАЗВИТИЕ
ГАСТРОЭНТЕРОКОЛОНОПАТИИ
И. В. Андреева,
И. С. Ковалева

Резюме. У животных опытной группы моделировали внутрипеченочный блок системы воротной вены путем хронической интоксикации хлороформом. Путем ультразвукового
дупплексного сканирования определяли качественные и количественные параметры кровотока в воротной вене, аорте
и каудальной полой вене. Функциональный резерв печени и
индексы центральной гемодинамики определяли путем нагрузочного теста с введением стандартного завтрака в виде
Берламин-Модуляр. У животных опытной группы на 60-е
сутки эксперимента выявлено снижение объемной скорости
кровотока в воротной вене в 62,52 % от показателя в контрольной группе, что свидетельствует о выраженных нарушениях
портальной гемодинамики. Функциональный резерв печени у
животных контрольной группы составил 1,77, индекс аортального кровотока — 1,16, индекс кавального кровотока — 1,22.
У животных опытной группы после теста нагрузки на 60-е
сутки эксперимента объемная скорость кровотока в воротной
вене составила 45,84 % от показателя в контрольной группе.
Индекс портального кровотока у животных опытной группы
уменьшился до 0,82, что свидетельствует о декомпенсации
портальной гемодинамики и резком снижении функционального резерва печени у животных в конце эксперимента.
Ключевые слова: портальная гипертензия, гастроентероколонопатия.

INFLUENCE OF
EXPERIMENTAL
PORTAL HYPERTENSION
ON DEVELOPMENT
OF GASTROENTEROCOLONOPATHY
I. V. Andreeva, I. S. Kovaleva

Summary. The intrahepatic block of portal vein system by
chronic intoxication with chloroform was modeled in animals of
the experimental group. The qualitative and quantitative parameters
of blood flow in the portal vein, aorta and caudal vena cava were
determined by duplex ultrasonography. Functional reserve of the
liver and central hemodynamic indices were determined by the load
test with the introduction of Berlamin – Modular. A reduction in
blood flow velocity in the portal vein in 62.52 % in comparison with
the control group indicating that the expressed violations of portal
hemodynamics in the animals of the experimental group on the 60th
day of the experiment. Functional reserve of the liver in the control
group was 1,77 , the index of aortic blood flow — 1,16, caval flow
index — 1,22. The animals of the experimental group after the test
load on the 60th day of the experiment the volume rate of flow in the
portal vein was 45,84 % of that in the control group. Index of portal
blood flow in the experimental group decreased to 0,82 indicating
that the portal hemodynamic decompensation and a sharp decline
in the functional reserve of the liver in animals at the end of the
experiment.
Key words: portal hypertension , gastroenterocolonopathy.
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ÌÎÐÔÎËÎÃ²×ÍÅ ÎÁ¥ÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ÍÎÂÈÕ
ÑÏÎÑÎÁ²Â ÇÀØÈÂÀÍÍß Ï²ÑËßÎÏÅÐÀÖ²ÉÍÈÕ
ËÀÏÀÐÎÒÎÌÍÈÕ ÐÀÍ Â ÏËÀÍÎÂ²É Õ²ÐÓÐÃ²¯
(ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÅ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß)
Резюме. Метою роботи було провести порівняльну оцінку
морфологічних змін тканин передньої черевної стінки залежно від методу формування вузлового шва в експерименті.
Дослідження виконане на 8 дорослих безпородних собаках
самцях, яким верхньо-серединні лапаротомні рани довжиною
10,0-12,0 см довжиною, зашивали шляхом накладання хірургічного шва з субапоневротичним розташуванням вузлика.
Найбільш сприятливим для перебігу загоєння лапаротомної
рани було використання поліфіламентного внутрішнього обробленого антисептиками шва.
Ключові слова: післяопераційна лапаротомна рана, шовний
матеріал, формування рубця.

Вступ
Найбільш небезпечною причиною, що ускладнює і деформує перебіг ранового процесу, є інфекція, агресивність якої зумовлена метаморфозом мікрофлори і реактивністю мікрофлори.
На сьогоднішній день, частота інфекцій області хірургічного втручання (ІОХВ)
(Surgicalsiteinfection – SSI), не зважаючи на
розвиток сучасної медицини, не зменшується
у порівнянні із минулими роками і становить
від 3 до 21,1 % [5, 6, 7, 11, 12].
Однією із причин інфікування післяопераційних ран є неправильний вибір методу зашивання рани, шовного матеріалу, дренування
ран, тривалий час виконання операції, похилий вік хворих, наявність супутніх запальних
захворювань, порушення раціональних принципів антибіотикопрофілактики тощо. Важливими місцевими факторами є: вид операції,
якість шовного матеріалу, перфорація хірургічних рукавичок під час операції, стан мікроциркуляції в навколоранових тканинах та їх
здатність до регенерації. В більшості випадків
проявом гнійно-запальних ранових ускладнень є нагноєння в підшкірно жировій клітковині [4, 8, 10, 11]. Особливе значення надається
персистенції дрімаючої інфекції на лігатурах і
в післяопераційних рубцях [1].
Хірургічна антибіотикопрофілактика (surgical antibiotic prophilacxis – SAP) на сьогоднішній день є основним методом попередження
виникнення ІОХВ у плановій хірургії. Зростаюча резистентність мікроорганізмів та абсолютне збільшення кількості оперативних
втручань потребує пошуку нових ефективних
методів профілактики ІОХВ. З метою зменшення гнійно-запальних ранових ускладнень
останніми роками ведуться роботи по впроваKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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дженню нових способів зашивання операційних ран [2, 3], створенню шовного матеріалу
з антисептичними властивостями [5, 9].
Тому, подальше удосконалення способів зашивання післяопераційних ран із підвищенням антисептичних властивостей шовного матеріалу є актуальним напрямом дослідження.
Мета дослідження
Порівняльна оцінка морфологічних змін
тканин передньої черевної стінки у відповідь
на формування хірургічного вузлового шва
в експерименті.
Матеріали та методи досліджень
Нами досліджено зміни гістологічної структури і характер судинно-мезенхімальних реакцій тканин передньої черевної стінки після
накладання хірургічного шва з субапоневротичним розташуванням вузлика, шовним матеріалом обробленим розчинами антисептиків
димексиду із декаметоксином та традиційно.
Шовний матеріал обрано найбільш вживаний
у сучасній хірургії (монофіламентний поліпропілен «Prolene» 3/0 з атравматичною зворотньоріжучою голкою 20 мм виробництва компанії «Ethicon», США, поліфіламентний поліамід 3/0 з атравматичною зворотньоріжучою
голкою 20мм виробництва компанії «Укртехмед», Україна). Післяопераційні рани зашивали пошарово полі- і монофіламентним шовним
матеріалом із використанням вузлового шва із
субапоневротичним розташуванням вузлика
(патент України на корисну модель № 71630 від
25.07.2012) та традиційно із зовнішньо розташованим вузликом; із застосуванням шовних
не оброблених матеріалів та передопераційно
оброблених розчинами димексиду та 0,02 %
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розчину декасану (патент України на корисну
модель № 71631 від 25.07.2012). Всього порівнювали 8 способів зашивання ран.
Дослідження було виконане на 8 дорослих
безпородних собаках, самцях. Експеримент на
тваринах проводився в умовах операційної науково-дослідного центру ВНМУ ім. М. І. Пирогова під загальним знеболенням розчином
«кетамін» в дозі 6 мг/кг відповідно до всіх правил та вимог «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються
для експериментів або інших наукових цілей»,
Страсбург, 1986 р. та Наказу МОЗ України
№ 249 від 01.03.2012. Кожній тварині наносили
два окремих розрізи передньої черевної стінки
по серединній лінії довжиною по 10,0 см на
відстані 5 см один від одного. Рани зашивали
із застосуванням різних способів.
Для зручності обробки даних групи було позначено за допомогою абревіатур наступним
чином. За видом шовного матеріалу: поліфіламентний — літерою «П», монофіламентний —
літерою «М». Традиційне зашивання ран, де вузлик розташовувався зовні (ближче шкірного
краю рани) було позначено літерою «З», запропонований спосіб із субапоневротичним
(внутрішнім) розташуванням вузликів – літерою «В». Оброблені розчинами димексиду та
0,02 % розчину декаметоксину — літерою «О»,
необроблені шовні матеріали були позначено
«Н/о». Літери розташовувались у наступному
порядку: вид матеріалу – вид шва – обробка. Наприклад: поліфіламентний внутрішній
оброблений шов – ПВО. Групу порівняння
складали тварини, рани яких були зашиті за
загальноприйнятим способом — поліфіламентними необробленим швами із зовнішнім
розташуванням вузликів — ПЗН/о.
У дослідних тварин на 3-ю, 7-у, 14-у та 21-у
добу в умовах операційної під загальним знеболенням виконували біопсію фрагментів післяопераційної рани із шовним матеріалом (відступаючи по 1 см в сторони від самої рани).
Із кожного дослідного зразка виготовляли по
3 мікропрепарати. Загальна кількість проаналізованих мікропрепаратів склала 48 (табл. 1).
У тварин обох груп матеріал забирався однократно. Отриманий матеріал фіксували 10 %
водним розчином нейтрального формаліну
не менше 48 годин, потім його промивали,
зневоднювали і заливали в парафін за стандартною схемою. Приготовані зрізи товщиною
7–8 мкм забарвлювали гематоксиліном і еозином. Мікроскопію гістологічних препаратів проводили за допомогою світлового мікроскопа OLIMPUS BX 41 при збільшеннях в 40,
100, 200 і 400 разів. При мікроскопії оцінювали наявність патологічних і компенсаторнопристосувальних змін в них. Для виводу на
екран монітора кольорового зображення пре76

паратів використовували плату відеозахвату
«LeadtekWinfast VC 100». Отримували й обробляли знімки, проводили морфометрію (вимірювали ширину сполучнотканинних прошарків зони шва, кількісний склад клітинних
елементів запального інфільтрату і його щільність (на 1 мм2) і статистичну обробку за допомогою програми «Quick PHOTO MICRO 2.3».
Отримані дані заносили у відповідні таблиці.
Результати досліджень та їх обговорення
При зашиванні лапаротомних ран з використанням поліфіламентного шовного матеріалу основними морфологічними змінами у
всіх випадках на 3-ю добу експерименту були
типові ознаки травматичного запалення. Це,
перш за все, наявність тканинного детриту,
гіперемії судин і нейтрофільної інфільтрації.
На 7-у добу над інфільтрацією починали переважати явища проліферації, хоча в деяких
випадках, ПЗН/о інфільтрація досягала своєї
максимальної вираженості, навіть з утворенням мікроабсцесів, щільність запальної інфільтрації тут склала 1010 кл/мм2 (рис. 1). Наявність детритних мас свідчила про неповну
елімінацію продуктів розпаду тканин (перш за
все жирової). В разі використання ПВО зміни
тканин були найменш вираженими (щільність
запальної інфільтрації — 730 кл/мм2, зони некрозу зменшилися, грануляція відносно добре
розвинена). ПВН/о і ПЗО займали проміжне
положення (щільність запальної інфільтрації
814 та 688 кл/мм2, відповідно)

Рис. 1. Прямий м’яз живота собаки на 7-у добу
експерименту після використання ПВО. Проліферація
фібробластів (1), молода грануляційна тканина,
інфільтрована лейкоцитами (2) в області операційної рани
апоневрозу (3). ГЕ. х 200.

На 14 добу експерименту відмічені ознаки
формування і перебудови рубця вже і в жировій тканині. Щільність запальної інфільтрації
в цей термін склала у випадку використання
ПВО — 426 кл/мм2, ПВН/о — 452 кл/мм2, ПЗО —
417 кл/мм2 і ПЗН/о — 807 кл/мм2.
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Проте, в разі ПЗН/о, із-за ішемії тканин, що
зберігається, навіть в терміні 21-ї доби були
ділянки надлишкового розростання фіброзної тканини за рахунок збереження вогнищ
ішемічно пошкодженої жирової тканини і запальної реакції на це пошкодження. Також,
при використанні зовнішніх швів рубцеві зміни були найбільш поширеними, відмічений
дифузний фіброз з формуванням патологічних внутрішньо часточкових септ з прилеглій
жировій клітковині. У кінцевому терміні експерименту найбільш завершеним формування
рубця було відмічене в разі ПВО, найменш —
ПЗН/о (рис. 2).

При зашиванні ран монофіламентним шовним матеріалом в зоні некрозу переважно визначалися адипоцити із збереженим контуром
клітинної оболонки, а не тканинним детритом, виявлялися ділянки ангіогенезу у вигляді
відносно впорядкованих капілярів з набряклим ендотелієм (рис. 4).

Рис. 4. Деструктивно-запальні зміни жирової клітковини
передньої черевної стінки собаки на 3 добу експерименту
після використання МВО.1 — лігатура, 2 — некротизовані
тканини, 3 — запальна клітинна інфільтрація,
4 — діапедезні крововиливи, 5 — новоутворені судини.
ГЕ. х 100

Рис. 2. Рубцеві зміни (1) жирової клітковини передньої
черевної стінки собаки на 21 добу експерименту після
використання ПЗН/о. ГЕ. х 40.

При використанні ПВО зона шовного з’єднання в апоневрозі прямого м’яза живота була
представлена відносно тонким зрілим рубцем
(рис. 3). Інфільтрація запальними елементами
не була виражена, мала продуктивний характер, але зберігалася у всіх випадках (щільність
запальної інфільтрації склала в разі використання ПВО — 153 кл/мм2, ПВН/о — 201 кл/мм2,
ПЗО — 214 кл/мм2 і ПЗН/о — 332 кл/мм2).

Рис. 3. Рубцеві зміни (1) апоневрозу, (2) прямого м’яза
живота, (3) довкола лігатури, (4) у собаки на 21 доби
експерименту після використання ПВО. ГЕ. х 40
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У випадках використання МВО щільність
запального інфільтрату склала — 743 кл/мм2,
МВН/о — 825 кл/мм2, МНО — 875 кл/мм2,
МЗН/о — 901 кл/мм2.
На 7-у добу експерименту в жировій клітковині зберігалися пошкодження тканин, як
унаслідок дії травмуючих фізичних чинників, так і тих, що мають переважно ішемічну
природу (ділянки загиблих ліпоцитів із збереженою мембраною). При цьому, зона повної
деструкції стала меншою по протяжності та
набула переривчастого осередкового характеру. Зона ж ішемічних некрозів зберегла свою
поширеність, відмічену на 3 добу після нанесення рани. Довкола некротизованих тканин
сформувалися зрілі грануляції з продуктивним запаленням. Довкола ділянок деструкції
була зріла грануляційна тканина з дифузною
лімфо-плазмоцитарною інфільтрацією, найбільше розвинена у випадках використання
внутрішнього шва МВО та МВН/о (рис. 5).
Щільність запальної інфільтрації склала в разі використання МВО — 386 кл/мм2, МВН/о —
497 кл/мм2, МЗО — 712 кл/мм2 і МЗН/о —
684 кл/мм2.
На 14-у добу експерименту рановий процес в
ділянці лапаратомії з накладанням монофіламентного шва практично завершився повним
зрощенням країв рани апоневрозу у всіх випадках, формуванням фіброзного рубця (найбільш
завершеним у випадках МВО і МВН/о) в жировій клітковині. Місце зрощення представлене
77
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відносно вузькою смужкою щільної неоформленої фіброзної тканини з одиничними лімфоплазмоцитарними елементами (рис. 6).

Рис. 7. Рубцеві зміни (1) тканин передньої черевної стінки
на 21-у добу експерименту після використання МВН/о.
ГЕ. х 40
Рис. 5. Зріла грануляційна тканина (1) довкола зони
некрозу (2) жирової клітковини на 7-у добу експерименту
після використання МВН/о. ГЕх 100

Таблиця
Щільність запальної інфільтрації тканин (нейтрофільні
лейкоцити, лімфоїдні елементи, макрофаги) в ділянці
післяопераційної рани на 1 мм2 при різних способах
зашивання післяопераційних ран на 3, 7, 14, та 21 добу
після оперативного втручання, M± m (р<0,05)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Рис. 6. Післяопераційний рубець апоневрозу прямого
м’яза на 14 добу експерименту при використанні МВН/о.
Щільна неоформлена фіброзна тканина (1) з одиничними лімфо-плазмоцитарними елементами (2) в ділянці
післяопераційного рубця. ГЕ. х 200

Щільність запальної інфільтрації склала в
разі використання МВО — 94 кл/мм2, МВН/о
— 98 кл/мм2, МЗО — 146 кл/мм2 і МЗН/о — 124
кл/мм2.
На 21-у добу експерименту у всіх випадках в
зоні монофіламентного шва і навколишній жировій клітковині ознаки запалення і дисциркуляторних розладів були практично відсутні
(щільність запальної інфільтрації склала в разі
використання МВО — 61 кл/мм2, МВН/о —
62 кл/мм2, МЗО — 87 кл/мм2 і МЗН/о — 75 кл/мм2).
В цілому, рубець за об’ємом і щільністю більш
значний у випадках використання МЗО і МЗН/о.
Навпаки, при використанні МВО і МВН/о
рубець має вузьке локальне поширення, без
ознак склерозу, що свідчить про його повноцінність (рис. 7).
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Щільністьзапальноїінфільтрації ( кл/мм2)
Добаексперименту
Вид шва
3
7
14
ПВО
850±6,4
730±7,4
426±6,3
ПВН/о
990±7,9
814±8,4
452±7,8
ПЗО
1049±8,4
688±6,3
417±5,4
ПЗН/О
1171±7,1
1010±8,6
807±7,1
МВО
743±8,2
386±7,4
94±4,3
МВН/о
875±5,7
497±6,3
98±5,8
МЗО
825±7,6
712±8,2
146±4,2
МЗН/о
901±6,9
684±7,5
124±7,1

21
153±6,6
201±4,3
214±5,5
332±4,7
61±3,5
62±5,6
87±6,7
75±5,3

Висновки
При порівнянні результатів гістологічного
дослідження тканин у ділянці післяопераційного рубця при різних способах зашивання
післяопераційних ран в експерименті було
встановлено наступне. Найбільш виражений
і тривалий запальний процес був відмічений
у жировій тканині. В той же час, при використанні монофіламентних шовних матеріалів
і внутрішніх поліфіламентних, повноцінний
рубець апоневрозу прямого м’яза живота повністю формується вже на 14-у добу експерименту по типу первинного натягу. На поширеність і тривалість патологічних змін в
жировій тканини визначальне значення мав
вид шовного матеріалу (полі- або монофіламентний), а також вид самого шва (зовнішнє
або внутрішнє розташування вузликів). Найбільш сприятливим для перебігу загоєння
лапаротомної рани було використання монофіламентного внутрішнього шва (МВО). При
цьому обробка самої монофіламентної нитки
достовірно ніяк не відображалась на перебігу
і результаті процесу загоєння ран. У випадках використання поліфіламентного шовного
матеріалу також основним чинником якнайХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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швидшої оптимізації репаративних процесів
з найменш вираженими рубцево-склеротичними змінами з’явився вид шва, а саме — із
субапоневротично розташованими вузликами.

Використання поліфіламентного обробленого
шовного матеріалу порівняно з не обробленим
оптимізує динаміку формування рубця в апоневрозі прямого м’яза живота.
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Резюме. Целью работы являлось провести сравнительную
оценку морфологических изменений тканей передней брюшной стенки в зависимости от метода формирования узлового
шва в эксперименте. Исследование выполнено на 8 взрослых
беспородных собаках самцах, которым срединные лапаротомные раны длиной 10,0-12,0 см длиной, зашивали путем
наложения хирургического шва с субапоневротическим расположением узелка. Наиболее благоприятным для протекания заживления лапаротомной раны было использование полифиламентного субапоневротического обработанного антисептиками шва.
Ключевые слова: послеоперационная лапаротомная рана, шовный материал, формирования рубца.

Summary. Aim of the study was to perform a comparative study of
morphological changes in the tissues of the anterior abdominal wall,
depending on the method of formation of interrupted suture in the
experiment. Studies were performed on 8 adult dogs males. We performed middle laparotomy wound 10,0-12,0 cm long, sewed up by
performing a surgical interrupted suture with subfascial knots. The
most favorable course for the healing of the laparotomy wound was
poliphilament suture with buried knots impregnated with antiseptics.
Key words: postoperative laparotomy wound, suture material, scar
formation.
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Резюме. Вивчення порівняльної оцінки використання різних видів шовного матеріалу для з’єднання тканин передньої
черевної стінки було проведено на 240 щурах у чотирьох серіях дослідів. У першій та другій серіях був використаний
традиційний шовний матеріал з капрону та поліпропілену,
відповідно. Новий вид шовного матеріалу з поліпропілену модифікованого нанокомпозитними добавками (поліпропілен
модифікований вуглецевими нанотрубками та поліпропілен
модифікований вуглецевими нанотрубками з антисептиком
полігексаметиленгуанідинхлоридом) був використаний, відповідно, у третій та четвертій серіях дослідів. Проведені дослідження показали, що традиційний шовний матеріал, який використовується для з’єднання тканин після оперативних втручань на органах черевної порожнини не зовсім задовольняє
хірургів, так як він сам підтримує запальний процес і сприяє
розвитку таких післяопераційних ускладнень, як утворення
інфільтратів, нагноєння післяопераційної рани і тим самим
погіршує перебіг післяопераційного періоду. Використання
монофіламентного шовного матеріалу з поліпропілену, особливо модифікованого ВНТ та антисептиком, навпаки сприяє
більш благо приємному перебігу процесів загоєння післяопераційної рани.
Ключові слова: шовний матеріал, реакція тканин, вуглецеві
нанотрубки, полігексаметиленгуанідину хлорид.

Вступ
Проблема з’єднання тканин в хірургічній
практиці залишається однією з найбільш актуальних проблем. Тому, що значна кількість
післяопераційних ускладнень з боку післяопераційної рани призводить до тривалого лікування хворих в стаціонарі, евентерації, виникнення післяопераційних гриж, а в окремих
випадках і до смерті хворих, особливо при виконанні оперативних втручань з приводу гострої хірургічної патології [6, 7, 8].
Як правило, при вивченні процесів загоєння
післяопераційної рани не звертають уваги на
вплив різних видів шовного матеріалу на виникнення ускладнень у ділянці з’єднаних тканин. Про що свідчить значна кількість робіт
присвячених методам профілактики та лікування ускладнень з боку післяопераційної рани [1, 4]. У доступній літературі дані про вплив
різних видів шовного матеріалу на загоєння
післяопераційної рани та реакції тканин на сам
шовний матеріал обмежені. Тому проведення
порівняльної оцінки впливу різних видів шовного матеріалу в експерименті дозволить покращити результати оперативного лікування
патології органів черевної порожнини.
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Мета дослідження
Провести в експерименті порівняльну
оцінку різних видів шовного матеріалу для
з’єднання тканин передньої черевної стінки.
Матеріали та методи досліджень
Для дослідження використовували стерильний атравматичний шовний матеріал діаметром 0,085 мм (умовний номер 6/0) з колючою
голкою 12 мм 3/8 діаметром 0,28 мм. Шовний матеріал було виготовлено і стерилізовано оксидом етилену компанією ВАТ «ГОЛНИТтм» відповідно стандарту ISO 9001: 2008
та Держстандарту України системи сертификации УкрСЕПРО (сертифікати відповідності
№ UA 1.003.0070194-11; 1.003.0070198-11), дозволено до використання в медичній практиці
(свідоцтво МОЗ України № 6668/2007).
Під час проведення експериментів на щурах
дотримувались основних міжнародних біоетичних норм про біомедичні експерименти,
відповідних положень ВООЗ та законів України. Експериментальна частина роботи виконана на 240 щурах у віварії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, які утримувались відповідно загально-
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прийнятих норм [2, 5]. Тварини були розподілені на чотири серії дослідів по 60 тварин у
кожній залежно від виду шовного матеріалу,
який використовувався для з’єднання тканин
передньої черевної стінки: у першій серії для
з’єднання тканин був використаний шовний
матеріал з капрону, у другій — з поліпропілену, у третій — з поліпропілену модифікованого
вуглецевими нанотрубками (ВНТ), у четвертій — з поліпропілену модифікованого вуглецевими нанотрубками з антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом (ВНТ з ПГГХ).
Після премедикації (димедрол 1,5 мг/кг, аміназин 0,02 мг/кг), проводили анестезію (кетамін 10 мг/кг) внутрішньом’язово.
Для морфологічної оцінки змін в з’єднаних
тканинах тварин виводили з досліду на 3, 5, 7,
14, 21, 30 доби експерименту після попереднього знеболення тіопенталом-натрію з розрахунку 50 мг/кг маси тіла і забирали матеріал для
гістологічного дослідження. Забрані тканини
передньої черевної стінки в ділянці післяопераційної рани фіксували в 10 % розчині нейтрального формаліну, зневоднювали, заливали в парафін та готували зрізи на мікротомі
товщиною 3–5 мкм. Виготовлені гістологічні
препарати забарвлювали гематоксилін-еозином, за Ван Гізоном [3]. Забарвлені зрізи вивчали під світловим мікроскопом OLYMPUS
BX-41 (свідоцтво про державну реєстрацію
№ 8118/2008 р.). Виявлені змін у досліджуваних тканинах документували шляхом проведення мікрофотозйомки й обробляли за допомогою програми Quick PHOTO MICRO 2.3.
Результати дослідження та їх обговорення
При дослідженні змін в ділянці з’єднаних
тканин через три доби після операції незалежно від виду шовного матеріалу у всіх серіях
дослідів відмічалась картина запалення. Між
зшитими тканинами, був фібрин та з’являлись
грануляції, що свідчило про початкові процеси регенерації. Але в дослідах, де для з’єднання
тканин був використаний капрон запальні
явища в зшитих тканинах були більш вираженими. В зоні безпосереднього розташування
лігатур відмічалась наявність демаркаційного
запального валу за рахунок щільного скупчення нейтрофільних лейкоцитів (НЛ) з ознаками руйнування. Між шовним матеріалом і
демаркаційним валом була розташована зона
фібриноїдного некрозу. Тоді як при з’єднанні
тканин з використанням шовного матеріалу
з поліпропілену та розроблено шовного матеріалу модифікованого ВНТ, ВНТ з ПГГХ спостерігалась дещо інша картина. Так як і при
використанні капрону в з’єднаних тканинах
спостерігалась запальна реакція, але вона була
представлена помірно вираженою нерівномірною дифузною лейкоцитарною інфільтрацією,
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яка захоплювала шкіру, підшкірну клітковину
та м’язи. Між зшитими тканинами виявлялась
наявність фібрину, грануляційної тканини та
значної кількості фібробластів. У місцях знаходження шовного матеріалу, в тканинах, спостерігалась помірна запальна інфільтрація у
вигляді скупчень НЛ та незначної зони фібриноїдного некрозу без зони демаркації.
На п’яту добу спостереження в ділянці післяопераційної рани зашитої з використанням
капрону відмічалося наявність запального інфільтрату, який захоплював всі шари зшитих
тканин. У складі інфільтрату переважали НЛ,
а також в невеликій кількості лімфоцити, плазмоцити і макрофаги. Спостерігалась виражена
запальна реакція і навколо лігатур, а також проникнення клітинних елементів інфільтрату між
філаментами самого шовного матеріалу і поява
не чисельних гігантських багатоядерних клітин стороннього тіла (БЯГК), які розташовуються переважно біля лігатури. Між зшитими
тканинами відмічалось зменшення кількості
некротичних тканин, велика кількість НЛ та
наявність грануляційної тканини, незначної
кількості фібробластів та колагенових волокон.
У післяопераційних ранах з’єднаних за допомогою поліпропіленових та розроблених
ниток кількість НЛ зменшилась, спостерігалось зменшення набряку. У тканинах відмічалося переважне розташування мононуклеарних макрофагальних елементів, більшість
яких знаходилась в тканинах навколо лігатур. У складі інфільтрату відносно збільшилась кількість лімфоцитів і плазматичних клітин. Між зшитими тканинами спостерігались
частково збережені ділянки фібрину, молодої
грануляційної тканини та великої кількості
фібробластів і колагенових волокон, що свідчило про більш ефективний перебіг процесів
репаративної регенерації, ніж в дослідах, де
використовувався капрон.
Через 7 діб від початку експерименту в тканинах, з’єднаних за допомогою капрону відмічається зменшення набряку тканин. Але
відмічається дифузна інфільтрація зшитих
тканин НЛ, хоча щільність інфільтрації, в порівнянні з попередніми термінами спостереження зменшилась, НЛ спостерігалися у вигляді невеликих скупчень у ділянках прокольних каналів. Поряд з цим у тканинах зросла
кількість гістіоцитарних елементів. Які також
розташовувались навколо шовного матеріалу.
Серед цих клітин зустрічалися одиничні БЯГК
стороннього тіла, кількість яких у порівнянні з попередніми термінами спостереження
зростала. Одночасно у верхніх відділах зшитих
тканин на рівні дерми сформувався чіткий запальний демаркаційний вал з сегментоядерних НЛ, що свідчило про вираженість запальних процесів у ділянці зшитих тканин. Разом
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з тим між зшитими тканинами активізувались
процеси репаративної регенерації, рана майже повністю виповнилась грануляційною тканиною, хоча ще зустрічалися ділянки некротичними змінами. Але відмічалося інтенсивне
розмноження фібробластів. З боку сполучнотканинних утворень відмічалося ущільнення та
потовщення колагенових волокон, наявність
тонких хаотично розташованих сполучнотканинних волокон, які хаотично різнонаправлено розташовувалися в ділянці зшитих тканин.
При використанні шовного матеріалу з поліпропілену та шовного матеріалу модифікованого ВНТ та ВНТ з ПГГХ на 7 добу спостереження відмічалося значне зменшення запальної реакції тканин. Про що свідчила відсутність набряку в ділянці зшитих тканин, наявність поодиноких лімфо-плазмоцитарних елементів та незначна кількість НЛ. У тканинах
рани навколо шовного матеріалу відмічались
процеси формування сполучнотканинної капсули, відмічалося ущільнення та потовщення
колагенових волокон, проліферація фібробластів та наявність фіброцитів. Ранова щілина
повністю виповнилась сполучною тканиною,
хоча в окремих місцях ще відмічалась наявність зрілої грануляційної тканини, що свідчило про завершення процесів репаративної
регенерації, про що також свідчила наявність
судин мікроциркуляторного русла з просвітом
різної ширини та невеликою кількістю крові.
В подальшому при використанні капрону
для з’єднання тканин через 14 діб в ділянці
зашитих тканин, особливо в глибоких відділах ексудативна реакція тканин заміщується
на продуктивну з формуванням епітеліоїдноклітинних гранульом. В деяких випадках виявлено підсилення інфільтрації тканин НЛ,
особливо навколо лігатур.
В поверхневих шарах, навколо шовного матеріалу в окремих дослідах запальна реакція
носила гнійно-некротичний характер. З переважанням в інфільтраті НЛ. З боку сполучної
тканини спостерігалося руйнування колагенових волокон.
Судини мікроциркуляторного русла розширені повнокровні. В глибоких відділах післяопераційної рани, навпроти, відмічалося
збільшення кількості колагенових волокон і
тонких їх пучків, концентрично розташованих
навколо капронових ниток які проникали між
їх волокнами.
На 21 добу в глибоких відділах зшитих тканин, поряд зі збільшенням товщини колагенових волокон навколо ниток, відмічалося
збільшення кількості запальних клітинних
елементів, в першу чергу за рахунок лімфоплазмоцитарних елементів, з приєднанням
НЛ. В поверхневих відділах запальні прояви
зменшились і прийняли характер гнійно-проKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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дуктивний характер з перевагою лімфо-плазмоцитарних елементів, збільшилась кількість
макрофагів.
На 30 добу навколо шовного матеріалу зберігається розсіяно–вогнищева лімфо-плазмоцитарна інфільтрація, продуктивна реакція по
типу гранульом стороннього тіла. Сформувалась фіброзно рубцьова тканина, яка містила
пучки колагенових волокон з упорядкованою
направленістю. Судини в ній були малочисельні з потовщеними стінками.
Отримані дані свідчать, що капронові нитки при їх використанні для з’єднання тканин викликають масивну запальну реакцію
тканин і не зовсім відповідають вимогам, що
пред’являються до шовних матеріалів, тому що
самі можуть служити причиною виникнення
післяопераційних гнійних ускладнень.
При використанні для з’єднання тканин
розробленого шовного матеріалу та шовного
матеріалу з поліпропілену в подальші терміни
спостереження відмічалась картина, яка повністю відрізнялась від морфологічної картини
в тканинах з’єднаних за допомогою капрону.
На 14 добу в ділянці зшитих тканин гістологічна картина також змінювалась. Навколо
імплантованого шовного матеріалу в незначній кількості зберігалися фібриноїдні маси.
Навколо них спостерігали сформовану широку капсулу із концентрично направленими,
щільно розташованими пучками фібробластів
і колагенових волокон, між якими спостерігали епітеліоїдні клітини та поодинокі багатоядерні клітини стороннього тіла. Запальна
інфільтрація була представлена плазмоцитами, лімфоцитами, та поодинокими НЛ. Між
зшитими тканинами процеси репаративної регенерації були завершені.
У зшитих тканинах, на 21 добу спостереження, одночасно із збільшенням кількості і
товщини пучків колагенових волокон навкруги шовного матеріалу, відмічалося зменшення
числа фібробластів. Зберігався тонкий гранульоматозний гістіоцитарний вал.
Через 30 діб після імплантації шовного матеріалу та в зшитих тканинах процеси репаративної регенерації були завершені, сформувався тонкий сполучнотканинний рубець.
Навкруги шовного матеріалу відмічалася лиш
тонка капсула із щільно розміщених пучків
зрілих колагенових волокон, серед яких зустрічалися поодинокі фібробласти і гістіоцити.
Лейкоцитарна інфільтрація в зоні розміщення
розробленого шовного матеріалу була відсутня.
Таким чином, проведені дослідження показали, що традиційний шовний матеріал, який
використовується для з’єднання тканин після
оперативних втручань на органах черевної порожнини не зовсім задовольняє хірургів, так
як він сам підтримує запальний процес і спри83
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яє розвитку таких післяопераційних ускладнень, як утворення інфільтратів, нагноєння
післяопераційної рани і тим самим погіршує
перебіг післяопераційного періоду. Використання монофіламентного шовного матеріалу з
поліпропілену, особливо модифікованого ВНТ
та антисептиком, навпаки сприяє більш благо
приємному перебігу процесів загоєння післяопераційної рани.
Висновки
Використання поліфіламентних ниток з
капрону не бажане при з’єднанні тканин

післяопераційної рани, тому що до 7 доби спостереження в рані зберігається запальна реакція тканин, яка підтримується
шовним матеріалом і призводить до гальмування процесів репаративної регенерації
тканин.
Використання монофіламентного шовного
матеріалу для з’єднання тканин післяопераційної рани забезпечує завершення процесів
репаративної регенерації в рані, про що свідчить виповнення ранової щілини сполучної
тканини та наявність фіброцитів і великої
кількості новоутворених судин.
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Резюме. Изучение сравнительной оценки использования
различных видов шовного материала для соединения тканей
передней брюшной стенки было проведено на 240 крысах в
четырех сериях опытов. В первой и второй сериях был использован традиционный шовный материал из капрона и полипропилена, соответственно. Новый вид шовного материала
из полипропилена модифицированного нанокомпозитными
добавками (полипропилен модифицированный углеродными
нанотрубками и полипропилен модифицированный углеродными нанотрубками с антисептиком полигексаметиленгуанидина хлоридом) был использован, соответственно, в третьей и
четвертой сериях опытов. Проведенные исследования показали, что традиционный шовный материал, который используется для соединения тканей после оперативных вмешательств
на органах брюшной полости не совсем удовлетворяет хирургов, так как он сам поддерживает воспалительный процесс и
способствует развитию таких послеоперационных осложнений, как образование инфильтратов, нагноение послеоперационной раны и тем самым ухудшает течение послеоперационного периода. Использование монофиламентного шовного
материала из полипропилена, особенно модифицированного
УНТ и антисептиком, наоборот способствует более благоприятном протекания процессов заживления послеоперационной
раны.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАЗНЫХ ВИДОВ ШОВНОГО
МАТЕРИАЛА ДЛЯ
СОЕДИНЕНИЯ ТКАНЕЙ
М. О. Хуторянский,
О. А. Вильцанюк

Ключевые слова: шовный материал, реакция тканей, углеродные нанотрубки, полигексаметиленгуанидина хлорид.

COMPARATIVE
EVALUATION OF THE USE
OF DIFFERENT TYPES OF
SUTURE MATERIAL FOR
APPROXIMATION OF TISSUE
M. O. Khutoryanskii,
O. A. Viltsanyuk

Summary. The study of comparative evaluation of the use of different types of suture material for tissue abdominal wall was conducted on 240 rats in the four series of experiments. In the first and
second series was used traditional suture of nylon and polypropylene,
respectively. A new kind of polypropylene sutures modified nanocomposite additives (polypropylene modified carbon nanotubes and
polypropylene modified carbon nanotube with antiseptic polyhexamethyleneguanidine chloride) was used, respectively, in the third
and fourth series of experiments. Studies have shown that the traditional suture material used for connecting tissue after surgery for
abdominal surgery is not entirely satisfying, since he supports the
inflammatory process and promotes the development of postoperative complications such as the formation of infiltrates, abscesses and
wound thereby affects the postoperative period. Use monofilament
polypropylene suture material, especially modified CNTs and antiseptic, conversely contributes to the benefit of pleasant flow of wound
healing processes.
Key words: sutures, tissue reaction, carbon nanotubes, polyhexamethyleneguanidine chloride.
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Резюме. Дослідження проведені y 90 хворих перитонітом.
Обгрунтована можливість використання ряду лабораторних
тестів як для орієнтовної діагностики, так і для прогностичної оцінки. Для комплексного аналізу обрані показники,
динаміка яких була найбільш вираженою. Всім хворим крім
загальноклінічного і біохімічного лабораторного обстеження
проводилося фотометричне дослідження вмісту в сироватці
крові лізоциму, ЦІК та МСМ. Оцінка імунограми (рівень імуноглобулінів, показники фагоцитоза) проведена за тестами
першого рівня.

ДУ «Інститут загальної
та невідкладної хірургії
ім. В. Т. Зайцева» НАМН
України
© Колектив авторів

Ключові слова: перитоніт, ендогенна інтоксикація, лабораторні обстеження, імунограма.
Вступ
Перитоніт — один із найбільш тяжких
ускладнень захворювань та пошкоджень органів черевної порожнини, та стабільно посідає
провідне місце в структурі хірургічної летальності, яка, за даними різних авторів, варіює
від 1,3 % при місцевому до 80 % при розповсюдженому перитоніті [1, 2, 3, 4]. Важливу роль
у патогенезі перитоніту відіграє бактеріальна контамінація очеревини, якісний та кількісний склад мікробних асоціацій, а також
біологічні властивості мікроорганізмів [5, 6].
Однією з провідних ланок патогенезу, яка часто призводить при перитоніті до поліорганної
недостатності та смерті, є ендотоксикоз, тому
важливою є своєчасна діагностика рівня ендогенної інтоксикації та здійснення адекватної
детоксикаційної терапії [7, 8, 9]. Синдром ендогенної інтоксикації призводить до розвитку
поліорганної недостатності [2]. Механізм розвитку ендотоксикозу об’єднує функціональні та метаболічні розлади життєво важливих
систем й органів у вигляді поєднаних порушень, що приводять до розвитку критичних
ускладнень у вигляді інфекційно-токсичного
шоку (ІТШ), дисемінованого внутрісудинного
згортання (ДВЗ), респіраторного дистрес синдрому (РДС) [3]. Поєднані пошкодження трьох
і більше органів детоксикації супроводжуються летальністю 73–98 % [3, 7]. Ендотоксикоз
при поширеному перитоніті обумовлений комбінацією мікробного, біохімічного та імунного
компонентів. У ряді робіт показана очевидна
відповідність кожної стадії розвитку перитоніту до певних патофізіологічних зрушень. Однак, загальноприйнятих критеріїв достовірної
оцінки глибини інтоксикаційного синдрому,
його динаміки та прогнозу, a також ефективності застосовуваного комплексу лікувальних заходів не вироблено [2, 9]. Стандартний
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набір так званих «загальнотоксичних» тестів,
застосовуваних для оцінки перебігу багатьох
важких захворювань при перитоніті широкого
розповсюдження не отримал. Для прогнозування гнійно-запальних ускладнень використовується велика кількість тестів, заснованих
як на простому підрахунку гематологічних індексів, так і на складной математичній оцінці активності ферментів печінки й антиоксидантної функції еритроцитів [5]. Для оцінки
ендотоксикозу в багатьох роботах до теперішнього часу досить часто застосовується лейкоцитарний індекс інтоксикації. В останні роки
в якості найбільш поширених маркерів інтоксикації використовується рівень молекул середньої маси (МСМ) і циркулюючих імунних
комплексів (ЦІК) [9].
З появою нової діагностичної апаратури та
розширенням технічних можливостей лабораторій в клінічну практику впроваджується
велика кількість нових тестів оцінки інтоксикації різного походження. Клінічна інтерпретація цих тестів y хворих на перитоніт залишається складною та потребує подальшого
вивчення [4, 8].
Матеріали та методи досліджень
Досліджено можливість використання ряду
лабораторних тестів як для орієнтовної діагностики, так і для прогностичної оцінки. Для
комплексного аналізу обрані показники, динаміка яких була найбільш вираженою. Власні
розрахунки проводилися за допомогою автоматизованих експрес-систем (гематологічних
аналізаторів) з використанням комп’ютерних
программ «Ехсе1» і «Statland». Дослідження
проведені y 90 хворих перитонітом. Всім хворим крім загальноклінічного та біохімічного
лабораторного обстеження проводилося фотометричне дослідження вмісту в сироватці кроХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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ві лізоциму, ЦІК та МСМ. Оцінка імунограми
(рівень імуноглобулінів, показники фагоцитоза) проведена за тестами I-гo рівня. Аналіз цих
параметрів проводили в динаміці до лапаротомії та після неї у строки 1, 3, 5 доба, a так само
перед релапаротомієй та після неї. Контролем
служили 15 зразків сироватки крові хворих
після планової xолецистектомії та 5 здорових
донорів. Проведено біохімічний моніторинг з
аналізом інформативності та специфічності
загальнотоксичних тестів при розповсюдженому перитоніті як при вступі, так і після лапаротомії та санації черевної порожнини в динаміці залежно від обраної хірургічної тактики,
обсягу еферентної терапії. Використовували
трьох ступеневу градацію ендотоксикозу по
В.K. Гостіщеву зі співавт. (1992).
Результати досліджень та їх обговорення
Ендотоксикоз I ступеня (компенсований)
був нами зареєстрований у 10 % хворих. Його
клінічна картина характеризувалась ураженням не більше 2-x систем детоксикації та відносно сприятливим перебігом. Хворі цієї групи
не потребували повторної лапаротомії, одноразова санація черевної порожнини була адекватною, a методика післяопераційної терапії
традиційною. З післяопераційних ускладнень
відзначені: нагноєння рани — у 3 хворих і запальні інфільтрати черевної порожнини — у 2
хворих. Летальних випадків у цій групі не було.
Таблиця 1
Розподіл хворих перитонітом (n = 90) за ступенем ендотоксикозу
Ступінь
ендотоксикозу
I
II
III

Кількість
хворих
9 (10 %)
55 (61,1 %)
26 (28,8 %)

Терміни
лікування,
діб
37±5,3
56±4,1
62±9,1

Одужали,
%

Померли, %

всі
73,6
34,4

—
26,5
65,7

Ендотокситоз II ступеня (субкомпенсований) відзначений y 61,1 % хворих. Це виражалося у накопиченні токсичних метаболітів і
наростанні значень загальнотоксичних тестів.
Клінічна картина y 31 хворого свідчила про
ураження 3-х органів, летальність в цій групі
склала 26,5 %.
Ендотокситоз III ступеня (декомпенсований) був виявлений y 28,8 % хворих з поліорганними порушеннями, проявами енцефалопатії, РДС, шоку, ДВЗ. Ця група хворих потребувала найбільш інтенсивного комплексного
лікування: повторних санацій черевної порожнини, комплексних екстракорпоральних маніпуляцій (плазмаферез, ультрафільтрація, ГБО)
та ШВЛ. Виконання 1–2 кратної релапаротомії
потребували 18 хворих, 3–4 кpaтнoй — 8 хворих. Незважаючи на це, летальність при декомпенсованому ендотоксикозі зросла до 65,7 %.
B табл. 2 представлені статистично достовірні
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гематологічні, біохімічні та імунологічні зміни, виявлені нами при надходженні хворих залежно від ступеня ендотоксикозу. У більшості
хворих розлитим перитонітом спостерігався
лейкоцитоз із середньою статистичною величиною (17,4 ± 0,6)×109/л. По мірі прогресування
ендотоксикозу і розвитку дистантних ускладнень у 13,6 % випадках виникали бурхливі
лейкоцитарні реакції c кількістю лейкоцитів, що перевишували 30×109/л. У 36,2 % хворих лейкоцитоз варіював від (12 до 15)×109/л.
Аналіз лейкоцитарних індексів y хворих перитонітом підтверджує їх високу інформативність. Так, значення індекса білої крові (ІБК)
по Г. В. Трубнікову (1981), який ми визначали
y всіх хворих (контрольна група — 5 донорів), у початковій стадії ендотоксикозу варіював від (3,83±1,0) до 6,2. У подальшому, по мірі
прогресування ПОН він значно збільшувався,
a серед померлих хворих досягав максимального взначення — (8,78 ± 2,3).
Таблиця 2
Показники рівня інтоксикації при поширеному перитоніті
Показники

Контрольнa
група

Ступінь ендотоксикозу
I
II
III
(n=9)
(n=55)
(n=26)
11,2±1,1
17,40,6
20,1±4,0

5,8±0,2
Лейкоцитоз (×10 9/л)
Лейкоцитарні індекси
гранулоцити / лімфо1,6±1,19 6,75±1,5
цити
ІБК
1,6±2,4 3,83±1,8
(індекс білої крові)

13±1,9

14,6±2,74

4,2±2,1

8,7±2,3

5001000
Загальний білок (г/л) 65,1±2,4 59,32±1,5 56,5±1,3 49,7±1,4
Фібриноген (г/л)
2,2±0,1 3,9±0,2
4,4±1,1 6,19±1,18
ПДФ (мкг/мл)
5
22,1±6,7
3 6 3 , 9 3 8,1±4,3
Креатинин (мкмоль/л) 44-100 110 -169 170-299 300 - 440
МСМ (280 нм) ум. од.

250

250

500

Нами зроблено висновок, що значення ІБК,
який перевищує 6, можна розглядати як негативний прогностичний показник перебігу
перитоніту. Це свідчить прo прогресування
ендотоксикозу. Такий висновок був підтверджений виявленням кореляції ІБК з індексом
«гранулоцити-лімфоцити», який також досліджений в цій же групі хворих. Слід зазначити,
що обчислення обраних індексів значно простіше ніж підрахунок лейкоцитарного індексу
інтоксикації по Кальф–Каліфу, a застосування автоматичних гематологічних аналізаторів
максимально спрощує це завдання і позбавляє
багаторазового повторювання дослідження
протягом доби. Прогресування деструктивних
процесів у тканинах y хворих з поширеним
перитонітом сприяє наростанню рівня олігопептидів середньої молекулярної маси (МСМ).
Наші дослідження підтверджують літературні
відомості й те, що зростання рівня МСМ з 250
до 501–1000 ум. од. дозволяє судити прo вираженість ендогенної інтоксикації.
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Гіпопротеінемія спостерігалася нами вже при
першому ступеню ендотоксикозу. У 32 % хворих вона становила (59,3 ± 1,5) г/л. У 16 % хворих
з III ступенем ендотоксикозу внаслідок посиленого протеолізу, втрат білка в процессах ексудації та порушень його синтезу рівень сироваточного протеїну знижувався до (47 ± 1,5) г/л.
У 76 % хворих це супроводжувалося зниженням рівня альбуміну (А/Г індекс нижче 0,9). У
всієї групи обстежених нами хворих на тлі гіпопротеінемії концентрація фібриногена в середньому склала (4,2×0,15) г/л. У 12 найбільш
важких хворих з прогресуючою ПОН, яка привела до летального результату, рівень фібриногену зростав з (6,1 ± 1,18) до (8, 8 ± 1,5) г/л
(р < 0,05). Настільки ж закономірними були
в цій групі зрушення концентрації продуктів
деградації фібрінногену (ПДФ).
Таким чином, стабільно високі рівні фібріногену та ПДФ, що перевищуює 40 мкг/мл є
негативним прогностичним показником. Вони служать одним з факторів розвитку ДВС
синдрому та таких критичних ускладнень післяопераційного періоду, як інфекційно токсичний шок та РДС.
У 85 хворих на перитоніт досліджена імунограма (імуноглобуліни, імунокомпетентні клітини, фагоцитарна активність нейтрофілів,
активність лізоциму). Аналіз динаміки імунограми показав, що самим інформативним
критерієм тяжкості запальної реакції був рівень імунокомпетентних клітин (ІКК). Зміни
вмісту субпопуляцій лімфоцитів відбувалися
за рахунок Т– і О– лімфоцитів, при цьому
коливання B–лімфоцитів істотними не були.
Цінну діагностичну інформацію мала зміна
співвідношення Т- хелперів і T–супресорів
(ТХ/ТС). При ендотоксикозі III степеня цей
індекс досягав свого максимуму та дорівнював 1,02 ± 0,9, при ендотоксикозі I ступеня —
(1,2 ± 0,03) (в контрольній групі (2,34 ± 0,42)
(р < 0,05)). На нашу думку, цей показник також
має істотне прогностичне значення, оскільки
глибокі зрушення в змісті ІКК свідчать прo декомпенсацію імунологічного захисту. По мірі
посилення деструктивних процесів у черевній
порожнині та наростання ендотоксикозу відмічено збільшення вмісту циркулюючих імунних
комплексів з (21,5 ± 7,5) од. оптичної щільності
до (29 ± 3,6) од. (у контрольній групі 9-12 од.
оптичної щільності (р < 0, 05)).
Незважаючи на те, що в окремих роботах
є відомості, що для ендотоксикозу I-II ступеня
характерно достовірне збільшення рівня вмісту імуноглобуліну С, a зниження його до рівня
контрольної групи є поганим прогностичним
признаком, достовірної динаміки зміни рівня
імуноглобулінів A, M, G в залежності від ступеня ендотоксикозу нами виявлено не було.
Зміна фагоцитарної активності нейтрофілів y
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хворих виражалося в зниженні відсотка фагоцитозу до (59,7 ± 1,58) і фагоцитарного індексу
до (3,88 ± 0,3) у поєднанні зі зменшенням лізоцимної активності сироватки в середньому
до (2,94 ± 0,93) мкг/мл (у контрольній групі —
(5,35 ± 0,7) мкг/мл (р < 0,05)).
Проведено аналіз динаміки діагностичної
та прогностичної значущості деяких маркерів ендотоксикозу в 31 хворого, що піддалися релапаротомії при поширеному перитоніті.
Дослідження проведені до операції, a також
до кінця 1, 3, 5 діб післяопераційного періоду. При цьому виявлені деякі закономірності.
Після одноразової санації черевної порожнини рівень показників ендотоксикограми знижувався незначно на відміну від змін лейкоцитарної формули та лейкоцитарних індексів.
У залежності від перебігу післяопераційного
періоду хворі розділені на 2 групи: першу групу
склали 22 хворих, що видужали після одноразової санації черевної порожнини, другу групу — 9 пацієнтів з ускладненим післяопераційним періодом, яким було потрібно виконання
релапаратомії (4 з них померли). До 5 доби післяопераційного періоду у хворих першої групи показники ендотоксикограми достовірно
знижувалися, тоді як для хворих другої групи
характерними були зміни. Рівень МСМ продовжував зростати, перевищуючи доопераційні
показники в 1,5 разу. Настільки ж достовірні
зміни були виявлені нами при дослідженні
сивороточного білку і фібриногену. Слід зазначити, що інтерпретація імунограм у хворих
перитонітом була досить складною, оскільки
вихідні відомості прo стан імунітету в ургентних хворих були відсутні. У більшості випадків
аналіз імунограми по загальноприйнятим тестам давав нам можливість зробити лише орієнтовні діагностичні та прогноcтичні висновки.
Транзиторні зміни імунограми у 85 % обстежених хворих зникали після одноразової санації
черевної порожнини і проведення еферентної детоксикації без додаткової имунокорекції. Вважаємо, що такі виявлені зміни, як дисоціація співвідношення T– і О–лімфоцитів <
3 або > 4, a також Т–хелперів і Т–супрeсорів
> 3, можна трактувати як синдром імунорегуляторних порушень, що обумовлено зберігаючуюся інтоксикацією.
Висновки
Вивчення післяопераційної динаміки лабораторних тестів залежно від результатів лікування дозволили нам виділити ті з них,
інформативність яких була достовірною. Це
індекс білої крові та співвідношення «гранулоцити/лімфоцити». МСМ, рівень сироваточного білка, фібриногену. Результати проведених
біохімічних та імунологічних досліджень не
можуть мати самостійного вирішального знаХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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чення без клінічних та інтраопераційних даних і залишаються діагностичним додатком.
Виконання ряду таких досліджень у повсякденній практиці утруднено через складності
та необхідність додаткового матеріального забезпечення. Тим не менш, у клінічно склад-

них ситуаціях, що вимагають застосування
широкого спектру лікувальних та інвазивних
діагностичних методів, ці дослідження повинні обов’язково включатися в практику відділень, що спеціалізуються в лікуванні хворих
на перитоніт.

ЛІТЕРАТУРА
1. Ашрафов Р.А. Этиология и патогенез перитонита/
Р. А. Ашрафов // Харківська хірургічна школа. — 2002.
— № 1. — С. 106–110.
2. Сравнительная оценка лечения перитонита, обусловленного анаэробными неклостридиальными и аэробными микроорганизмами/ В. Т. Зайцев, В. В. Бойко,
К. Ю. Пархоменко, А. Ю. Буткевич // Клінічна хірургія.
— 1999. — № 1. — С. 193–196.
3. Хрупкин В.И. Синдром энтеральной недостаточности у больных с распространенным перитонитом: оценка степени тяжести и исхода процесса / В. И. Хрупкин,
С. А. Алексеев // Вестник хирургии. — 2004. — Т. 163,
№ 2. — С. 46–49.
4. Чурляев Ю. Характеристика некоторых компонентов системной воспалительной реакции у больных с
распространенным перитонитом/ Ю. Чурляев, Е. Григорьев, К. Сибиль // Анестезиология и реаниматология.
— 2003. — № 2. — С. 31–33.
5. Юдакова О. В. Интенсивность перекисного окисления липидов и антиоксидантная активность, уровень молекул средней массы как показатели эндогенной инток-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МАРКЕРЫ СИНДРОМА
ЭНДОГЕННОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ
РАСПРОСТРАНЕННОМ
ПЕРИТОНИТЕ
В. В. Бойко, А. Н. Шевченко,
В. Н. Лыхман, В. К. Логачов
А. А. Меркулов, Н. В. Багиров,
В. П. Клименко

DIAGNOSTIC MARKERS
OF ENDOGENOUS
INTOXICATION WITH
DIFFUSE PERITONITIS
V. V. Boyko, A. N. Shevchenko,
V. N. Lyhman, V. K. Logachov
A. A. Merkulov, N. V. Bagirov,
V. P. Klimenko

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

сикации при распространенном перитоните / О. В. Юдакова, Е. В. Григорьев // Клиническая лабораторная диагностика. — 2004. — № 10. — С. 20–22.
6. Courtney A. E. Fulminant sclerosing peritonitis
immediately following acute bacterial peritonitis / A. Е. Courtney, C. C. Doherty // Nephrology Dialysis Transplantation.
— 2006. — Vol. 21, № 2. — P. 532–534.
7. Kim D.Y. Usefulness of urine strip test in the rapid diagnosis
of spontaneous bacterial peritonitis / D. Y. Kim, J. H. Kim,
C. Y. Chon // Liver International. — 2005. — Vol. 25, № 5.
— P. 1197.
8. Notash Ali Yaghoobi. Evaluation of Mannheim peritonitis index and multiple organ failure score in patients with
peritonitis / Notash Ali Yaghoobi, Salimi Javad, Rahimian
Hosein // Indian Journal of Gastroenterology. — 2005. —
Vol. 24, № 5. — P. 197–200.
9. Theo Sterns. Divergence of Protection Induced by Bacterial Products and Sepsis-Induced Immune Suppression/ Theo
Sterns, Nils Pollak, Bernd Echtenacher // Infection and Immunity. — 2005.— Vol. 73, № 8. — P. 4905–4912.

Резюме. Исследования проведены y 90 больных перитонитом. Обоснована возможность использования ряда лабораторных тестов как для ориентировочной диагностики, так и для
прогностической оценки. Для комплексного анализа выбраны
показатели, динамика которых была наиболее выраженной.
Всем больным кроме общеклинического и биохимического
лабораторного обследования проводилось фотометрическое
исследование содержания в сыворотке крови лизоцима, ЦИК
и МСМ. Оценка иммунограммы (уровень иммуноглобулинов,
показатели фагоцитоза) проведена по тестам первого уровня.
Ключевые слова: перитонит, эндогенная интоксикация, лабораторные обследования, иммунограмма.

Summary. Studies conducted y 90 patients with peritonitis. The
possibility of using a number of laboratory tests for diagnosis indicative and for prognostic evaluation. For a comprehensive analysis of
selected indicators, the dynamics of which was most pronounced.
All patients except for routine clinical and biochemical laboratory
examination conducted photometric study of serum lysozyme, CEC
and MSM. Rating immunograms (immunoglobulin levels, phagocytosis indices) conducted tests on the first level.
Key words: peritonitis, endogenous intoxication, laboratory tests, immunogram.
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Õ²ÐÓÐÃ²×ÍÅ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÊÐÈÒÈ×ÍÓ
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Â²Ä ÑÏÅÊÒÐÓ ÂÅÃÅÒÓÞ×Î¯ ÔËÎÐÈ
Резюме. Представлено аналіз результатів лікування 72 хворих на критичну ішемію нижніх кінцівок у стадії виразково-некротичних уражень. Досліджено залежність результатів
від виду артеріальної реконструкції, стану дистального русла
ураженої кінцівки і спектра вегетуючої в рані флори. Хворі
були умовно розділені на 2 групи залежно від стану шляхів
відтоку згідно класифікації R. Rutherford (1997): 1-а — із задовільним станом шляхів відтоку (1,0–7,5 бала), 2-а — з незадовільним станом дистального русла (7,5–10,0 бала). У 1-й групі
(33 хворих) виконували операції «прямої» реваскуляризації, у
2-й (39 хворих) — профундопластику або операцію «непрямої»
реваскуляризації — поперекову симпатектомію або проводили
тільки консервативне лікування. У всіх пацієнтів були виразки від 4 мм до 5 см в діаметрі, гангрена одного або декількох
пальців стопи. Доведено залежність збереження кінцівки та
частоти ускладнень протягом 1 року спостереження від поширеності дистального ураження судинного русла кінцівки та
виду артеріальної реконструкції, вегетуючого в рані збудника
або мікробних асоціацій.
Ключові слова: критична ішемія, мікробіологія ран, стан дистального русла.

Вступ
Перебіг хронічних облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок в 20–70 % спостережень ускладнюється декомпенсацією
кровообігу з розвитком критичної ішемії [4]
. При цьому в 50–75 % спостережень критична ішемія нижніх кінцівок (КІНК) обумовлена дистальної формою ураження, при
якій облітерація артерій локалізується в інфраінгвінальному сегменті [1, 2, 3, 4]. У 40–70 %
хворих з КІНК розвиваються виразковонекротичні ураження дистальних відділів кінцівок (IV ступінь ішемії за Фонтейном – Покровським), які призводять до тривалої тимчасової або стійкої втрати працездатності, зниження якості життя та до летального результату [4]. Відповідно до Європейського і Російського консенсуса з КІНК, оптимальним методом лікування є виконання послідовних втручань — судинної реконструкції та санації гнійно-некротичного вогнища. Незважаючи на це,
на теперішній час, найпоширенішим методом
лікування КІНК залишається висока ампутація ураженої кінцівки [1]. Великі світові дослідження показують, що лише у половині
всіх спостережень критичної ішемії проводиться реваскуляризація різних видів. Домінуючим фактором при виборі виду операції
є стан шляхів відтоку за R. Rutherford (1997).
Одним з важливих факторів, здатних суттєво вплинути на прогноз лікування критич90

ної ішемії та можливість повної регенерації
трофічної рани, є також характер вегетуючої
у трофічній рані флори і якісно проведена
антибактеріальна терапія. Так, у ряді світових досліджень визначено мікробіологічний
спектр хворих на критичну ішемію, на підставі чого виявлено, що 77 % зразків припадають
на грампозитивну флору (43 % Staphylococcus,
23 % Streptococcus та ін.) У 23 % був виділений метициліностійкий золотистий стафілокок. Більш поширеними були Pseudomonas [3].
Ці дані підтверджені великим американським
дослідженням, в якому доведено, що стрептокок групи А є найбільш поширеним, а золотистий стафілокок — другий за частотою виявлення у трофічних ранах при критичній ішемії
[3, 4]. Метою даної роботи є оцінка результатів
лікування хворих з критичною ішемією IV
ступеня в залежності від виду артеріальної реконструкції, стану дистального русла ураженої
кінцівки та спектра вегетуючої в рані флори.
Матеріали та методи досліджень
За період з 2010 по 2013 р. у відділенні гнійної хірургії та серцево-судинної хірургії КЗОЗ
«ОКЛ ЦЕМД та МК» простежені та проаналізовані однорічні результати лікування 72 (100 %)
хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок. Середній вік хворих (61,4 ± 11,3) року. Для
оцінки ступеня хронічної артеріальної ішемії
нижніх кінцівок використовували класифікаХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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цію R. Fontain – А. В. Покровського (1972), за
якою захворювання всіх пацієнтів відповідали
ІV ступеню. Чоловіків було 59 (81,9 %), жінок —
13 (18,1 %). Серед нозологічних форм, що призвели до декомпенсації кровообігу, ізольований атеросклероз діагностовано у 54 (75 %)
хворих, атеросклероз і цукровий діабет типів
I і II (діабетична мікроангіопатія) — у 18 (25 %)
хворих. Тривалість захворювання від першої
появи ознак переміжної кульгавості до виникнення некротичних уражень стоп варіювала від 6 міс до 18 років (у середньому 4 роки
2 міс.). Тривалість існування виразково-некротичних розладів дистальних відділів ураженої
кінцівки від 1 міс. до 2,5 року (в середньому
6 міс.). Тривалість перебігу цукрового діабету
в середньому досягала 7 років. Вибір методу та
об’єму оперативного лікування, а також оцінку результатів проводили на підставі класифікації, запропонованої R. Rutherford у 1997 р. Залежно від стану шляхів відтоку всі хворі були
умовно розділені на дві групи: 1-а (n = 33) — з
задовільним станом шляхів відтоку (1,0–7,5 балів), 2-а (n = 39 ) — з незадовільним станом
дистального русла (7,5–10,0 балів). У 1-й групі виконували переважно шунтуючі операції
клубово-стегново-підколінного сегменту, у
2-й — виконували профундопластику, поперекову симпатектомію або тільки консервативне
лікування. Слід зазначити, що при незадовільних шляхах відтоку «прямі» реваскуляризації в
основному представлені профундопластикою,
в групі пацієнтів з задовільними шляхами відтоку виконання «непрямої» реваскулярізації
чи проведення тільки консервативного лікування обумовлено наявністю виражених супутніх захворювань.
Всім хворим проведено консервативне лікування за загальноприйнятими методиками. Також двічі проводилося бактеріологічне
дослідження виділень трофічних дефектів за
стандартними методиками з посівом збудників на елективні середовища та визначенням
чутливості до основних антибактеріальних
препаратів. При цьому анаеробну флору не дослідили. Для оцінки трофічних порушень ми
застосували класифікацію Van Acker (2002),
що має п’ять категорій ураження. У всіх хворих були виразки розміром від 2 мм до 5 см,
гангрена одного або декількох пальців стопи.
Статистичний аналіз виконано за допомогою
пакету Stat Soft Statistica 6.0 при використанні
t-критерію, критерію χ2 і дисперсійного аналізу.
Результати досліджень та обговорення
На підставі даних ангіографії, а також ультразвукового дуплексного сканування 72 хворих, яким надалі виконана судинна реконструкція, були знову розділені на дві групи: з
KHARKIV SURGICAL SCHOOL
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ізольованими і багаторівневими ураженнями
магістральних артерій нижніх кінцівок. Ізольоване ураження окремих артеріальних сегментів значно рідше призводить до декомпенсації кровообігу і формуванню трофічних порушень на стопі. Виходячи з ангіографічних
даних про стан шляхів відтоку за R. Rutherford,
ми припустили, що вираженість трофічних
змін в більшості спостережень обумовлена багаторівневими оклюзивно-стенотичними ураженнями в сукупності з оклюзією двох і більше артерій гомілки в уражених кінцівках —
у нашому дослідженні 36 (50 %). В інших 31
(43 %) спостереженнях діагностовано ізольовані ураження магістральних артерій нижче
пахової складки. Лише у 5 (7 %) хворих наявність «блоку» на рівні аорто-клубової зони з
хорошими шляхами відтоку призвело до критичної ішемії кінцівки і розвитку трофічних
порушень.
У більшості хворих (58) бали відтоку визначалися в межах 7, що свідчило про збереження
прохідності гомілкових артерій, колатеральних зв’язків та умов для реконструкції. З балами відтоку > 7,5 оперовані 29 (35,4 %) хворих;
цей показник обумовлений тим, що в більшості спостережень при важких ураженнях
дистального артеріального русла проводиться
первинна мала або велика ампутація через незворотність ішемічних ушкоджень в ураженій
кінцівці.
Всім хворим проведено бактеріологічні дослідження гнійних ран, які показали, що склад
мікрофлори представлений декількома видами
мікробних штамів. Висіяні в рані мікроорганізми представлені факультативною кокковою
мікрофлорою, ентеробактеріями, неферментуючими бактеріями, що включають синьогнійну паличку, дріжджовими грибами роду
Candida, а також асоціаціями цих мікроорганізмів. Половину всіх виділених факультативних аеробів склали стафілококи й ентерококи. Велика частка виділених мікроорганізмів
представлена родом Pseudomonas aeruginosa,
Proteus mirabilis і Candida sp. Решта мікроорганізмів були представлені у меншій мірі. Серед
висіяних культур мікробні асоціації розподілилися наступним чином: у 1-й групі виявлено
у 5 (16 %) хворих, у 2-й — у 20 (52 %) , монокультура — відповідно у 15 (45 %) та 7 (18 %).
Частіше (42,7 % спостережень) висівається
S. aureus, Pseudomonas aeruginosa визначається
в 26,8%, Staphylococcus epidermidis — в 18,3 %,
Enterobacter aerogenes — в 17,1 % спостережень.
Не верифікувався ріст мікроорганізмів у 32,9 %
хворих. Ми також виявили залежність між мікробним спектром в рані та станом шляхів відтоку — для оклюзії двох і більше артерій гомілки характерна наявність мікробних асоціацій
91
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в рані, в той час як монокультура зустрічається
при менш вираженому ураженні. Виявлено залежність між виразністю трофічного ураження нижньої кінцівки та мікробним спектром.
Менш виражені виразково-некротичні дефекти асоціювалися з наявністю монокультури в
рані, великі ураження були взаємопов’язані з
наявністю мікробних асоціацій. Відсутність
зростання мікроорганізмів відповідало проміжної позиції по просторості трофічних поразок, це пояснюється зупинкою мікробного
росту при попередньому лікуванні в інших
лікувальних установах. При цьому наявність
у хворого цукрового діабету не впливало на
вираженість трофічних порушень і частоту виявлення мікробних асоціацій.
Таким чином, основним фактором, що
впливає на величину виразково-некротичного дефекту і мікробний спектр, є стан шляхів відтоку. При оцінці результатів лікування
протягом перших 30 днів аналізували частоту
ускладнень (лімфорея, нагноєння післяопераційної рани, ампутація внаслідок прогресування гангрени), в групі пацієнтів, яким виконані «прямі» реваскуляризації — частоту тромбозів. У період до одного року спостереження
(відповідає ранньому післяопераційному періоду) оцінювали динаміку загоєння виразково-некротичного дефекту, при цьому хорошим
результатом вважали повне загоєння виразки,
задовільним — стан без динаміки при збереженій кінцівки, незадовільним — ампутацію.
Частота збереження кінцівки протягом 1 року від початку лікування сягає 63,1 % (пацієнти з загоєними виразковими дефектами і
пацієнти, у яких динаміки не відмічено). Для
виявлення взаємозв’язку між даними, отриманими до лікування і через 30 днів і 1 рік,
і визначення значущих предикторів виникнення ускладнень, ми застосували дисперсійний аналіз. Так, для показника «лімфорея»
значущим предиктором є наявність у хворого
цукрового діабету. Незадовільні шляхи відтоку і цукровий діабет достовірно впливають
на частоту нагноєння післяопераційної рани.
Виявлено взаємозв’язок між частотою ампутацій і наявністю у виразково-некротичному
дефекті асоціації мікроорганізмів. Як видно,
при аналізі частоти збереження кінцівки протягом 1 року достовірно значущими предикторами ймовірності ампутації є незадовільні
шляхи відтоку та наявність мікробних асоціацій. Далі наводимо декомпозицію підтверджених гіпотез. Із збільшенням бала за шкалою
R. Rutherford достовірно знижується частота
збереження кінцівки і зростає ймовірність ампутації. Менша частота ампутації відзначається при виконанні «непрямої» реваскуляризації, найрідше ампутації виконувалися після
«прямих» реваскуляризацій . Також, за відсут92

ності зростання або наявності монокультури
ймовірність збереження кінцівки вище, а за
наявності мікробних асоціацій висока ймовірність ампутації кінцівки.
Аналіз результатів однорічного спостереження в двох групах хворих показав, що у 24
(73 %) хворих 1-ї групи з задовільними шляхами відтоку відбувалися грануляція виразки,
посилення репаративних процесів, що дозволило надалі ліквідувати виразкові дефекти.
При висіванні монокультури або асоціацій в
рані загоєння виразки настало в 33 % (11 хворих) і 12 % (4 хворих), у разі, якщо флора не
висівалася — в 26 % спостережень. Найбільша
кількість високих ампутацій 6 % (2 спостереження) — довелося на підгрупу з асоціаціями мікробів у рані. Продовжувала зберігатися
КІНК у 15 % випадків (5 хворих), причому
хворих з асоціаціями в рані не спостерігалося.
У 2-й групі загоєння трофічних дефектів
вдалося домогтися в 25 % (10 хворих) спостереженнях. Найбільша частка високих ампутацій припала на групу з асоціаціями мікробної
флори рани — 38 % (15 хворих). У 2-й групі при
висіванні монокультури або асоціацій у рані
загоєння виразки наступало відповідно у 5 %
(2 хворих) та 10 % (4 хворих) спостережень.
Флора в рані не висівалася у 13 % (5 хворих)
хворих. КІНК зберігалася у 7 % (3 хворих) хворих. Висока ампутація виконана у 10 % (4 хворих) з монокультурою в рані та у 5 % випадків
(2 хворим), у яких флору висіяти не вдалося.
У 2-й групі відзначено 3 (7 %) летальних випадки від супутніх серцевих захворювань.
Таким чином, наявність цукрового діабету у
хворих на критичну ішемію нижніх кінцівок є
фактором розвитку місцевих ранових ускладнень після операції — лімфорею і нагноєння
післяопераційної рани (р < 0,05). Присутність
у виразково-некротичному дефекті мікробних
асоціацій взаємопов’язана з високою частотою ампутацій протягом 30 днів від початку
лікування (р < 0,05). На частоту ампутацій
нижньої кінцівки протягом 1 року від початку
лікування достовірно впливають незадовільний стан шляхів відтоку (p < 0,0001) та наявність мікробної асоціації в рані (p = 0,013).
З метою поліпшення віддалених результатів
(1 рік) і збільшення частоти збереження кінцівки необхідна адекватна антибактеріальна
терапія з контролем виділення з ран і переведенням асоціації мікроорганізмів у монокультуру.
Отримані дані можна використовувати
для прогнозування ймовірності позитивного
або негативного результату лікування, а облік і корекція несприятливих факторів дозволять збільшити частоту збереження кінцівки.
Головним чинником, що впливає на результат
лікування, є стан шляхів відтоку.
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Резюме. Представлен анализ результатов лечения 72 больных критической ишемией нижних конечностей в стадии язвенно-некротических поражений. Исследована зависимость
результатов лечения от вида артериальной реконструкции,
состояния дистального русла пораженной конечности и спектра вегетирующей в ране флоры. Больные были условно разделены на 2 группы в зависимости от состояния путей оттока
согласно классификации R.Rutherford (1997): 1-я — с удовлетворительным состоянием путей оттока (1,0–7,5 балла), 2-я —
с неудовлетворительным состоянием дистального русла (7,5–
10,0 балла). В -й группе (33 больных ) выполняли операции
«прямой» реваскуляризации, во 2-й (39 больных) — профундопластику или операцию «непрямой» реваскуляризации —
поясничную симпатэктомию, или проводили только консервативное лечение. У всех пациентов были язвы от 4 мм до 5 см
в диаметре, гангрена одного или нескольких пальцев стопы.
Доказана зависимость сохранения конечности и частоты осложнений в течение 1 года наблюдения от распространенности дистального поражения сосудистого русла конечности и
вида артериальной реконструкции, вегетирующего в ране возбудителя или микробных ассоциаций.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СПЕКТРА ВЕГЕТИРУЮЩЕЙ
ФЛОРЫ
Гони С.-К. Т.,
И. А. Криворучко,
И. Н. Лодяная

Ключевые слова: критическая ишемия, микробиология ран,
состояние дистального русла.

SURGICAL TREATMENT
OF PATIENTS WITH
CRITICAL LIMB ISCHEMIA,
DEPENDING ON THE RANGE
OF VEGETATIVE FLORA
S. K. T. Gony,
І. А. Kryvoruchko,
I. N. Lodyana

Summary. The analysis of results of treatment of 72 patients with
critical limb ischemia in the stage of ulcer-necrotic lesions is shown.
The dependence of the results on the type of arterial reconstruction,
the state of the distal arteries of the affected limb and spectrum
vegetating in the wound flora. Patients were conditionally divided
into 2 groups depending on the outflow tract by R.Rutherfords
classification (1997): the first — with a satisfactory state of outflow
tract (1,0–7,5 points), the second — with the poor state of the distal
dloodstream (7,5–10,0 points). In group 1 (33 patients) performed
the operation of «direct» revascularization in the 2 — (39 patients) —
profundoplasty or operation «indirect» revascularization — lumbar
sympathectomy, or held only conservative treatment. All patients had
ulcers from 4 mm to 5 cm in diameter, gangrene of one or more toes.
It is proven limb preservation and frequency of complications during
1 year of observation on the prevalence of lesions distal dloodstream
and the type of limb arterial reconstruction, vegetating in a wound
pathogen or microbial associations.
Key words: critical ischemia, microbiology of wounds, the condition of
the distal bloodstream.
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ÏÎÊÀÇÀÍÈß È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÌÀËÎÈÍÂÀÇÈÂÍÛÕ
ÎÏÅÐÀÖÈÉ Ó ÁÎËÜÍÛÕ Ñ ÇÀÊÐÛÒÎÉ ÒÐÀÂÌÎÉ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÁÐÞØÍÎÉ ÏÎËÎÑÒÈ
Резюме. В клинике для лечения 822 больных с сочетанной
травмой широко применялся лечебно-диагностический алгоритм, включающий в себя: ультразвуковое исследование,
компьютерную томографию и видеолапароскопию. Видеолапароскопия произведена 428 больным. У 204 больных выявлен
разрыв печени и внутрибрюшное кровотечение. У 116 больных
при видеолапароскопии было выявлено значительное повреждение внутрибрюшных органов, что обусловило переход на
лапаротомию. У 162 больных произведены лапароскопические
операции при ранениях печени. Лапароскопические операции являются высокоэффективными, малотравматичными и
позволяют снизить летальность у больных с тяжелой сочетанной травмой.
Ключевые слова: лапароскопические операции, сочетанная
травма, травма печени.

Введение
Несмотря на усовершенствование методов
клинической диагностики при травме живота, создание и все большее применение хирургами клинических электронных стандартов,
высокие возможности современных ультразвуковых аппаратов и компьютерной томографии,
проблема диагностики острой хирургической
патологии органов брюшной полости остается
чрезвычайно актуальной.
Частота ошибочных лапаротомий при острой
хирургической патологии составляет по данным различных авторов от 15 до 45 % значительно увеличиваясь при ранениях и травмах.
При этом летальность после эксплоративных
лапаротомий находится в пределах 35–45 % [2].
Следует подчеркнуть, что среди опубликованных работ лишь немногие посвящены особенностям лечебно-диагности ческой тактики
при повреждениях живота у пострадавших
с сочетанной травмой. В частности, отсутствуют четкие критерии в определении очередности диагностических мероприятий, конкретные показания к консервативному лечению повреждений паренхиматозных органов.
В то же время тяжесть состояния пострадавших с сочетанной травмой головного мозга,
груди, таза, конечностей предъявляет жесткие требования к выбору объема диагностических и лечебных мероприятий [1]. Отмечается
устойчивый рост частоты травматических повреждений печени, как правило, сочетающихся с повреждениями других органов и систем:
травмой груди (67– 27,5 %), черепа (54–22,2 %),
таза (37–15,2 %), верхних и нижних конечностей
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(82–33,7 % и 5–2,0 %, соответственно), позвоночника (11–4,5 %) [3].
Цель работы
Снижение летальности, инвалидизации
(вентральные грыжи), послеоперационных осложнений на основе внедрения разработанного диагностико-лечебного алгоритма с использованием ультразвуковой, компьютерной и видеолапароскопической диагностики, а также
разработка лапароскопических операций с
применением аппарата для реинфузии крови
cell saver 5 и запатентованных нами технологий, у больных с тяжелой сочетанной травмой
с повреждениями печени.
Материалы и методы исследований
За последние 3 года в городской Центр сочетанной травмы поступило 820 больных с тяжелой политравмой. Всем больным выполнялось
общепринятые методы диагностики по разработанному нами алгоритму: рентгенография
грудной и брюшной полостей, головы и конечностей, УЗИ органов брюшной полости, лабораторные методы исследования.
Целью ультразвукового исследования (ULTRASOUND SYSTEM ATL ULTRAMARK 4
PLUS) было: обнаружение и оценка локализации и количества свободной жидкости в
брюшной полости; оценка состояния паренхиматозных органов; выявление, локализация
и определение объема забрюшинной гематомы. При отсутствии показаний к экстренной
операции больным в обязательном порядке
выполнялось динамическое ультразвуковое
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исследование. Интервал времени между исследованиями определялся индивидуально, в
зависимости от полученных данных при первичном ультразвуковом исследовании: при
подозрении на травму органов брюшной полости УЗ-исследование выполнялось каждые
0,5–1 час. Даже при отсутствии клинических
и инструментальных данных за возможное
повреждение органов брюшной полости УЗисследование повторяли в обязательном порядке через 12–24 часов после первичного исследования.
Ультразвуковая диагностика брюшной и
грудной полостей была произведена 623 пациентам. Из них у 340 выполнялось динамическое ультразвуковое наблюдение за состоянием
внутренних органов на протяжении 3–5 дней.
Кроме того, у 390 больных в дополнение к
ультразвуковому исследованию нами выполнена компьютерная томография с контрастированием на аппарате «Toshiba Asteion 4», который позволяет получать объемное 3D изображение. Данный метод исследования имеет
высокую диагностическую ценность, однако
не всегда применим из-за высокой стоимости
обследования. Как альтернатива КТ больным
выполнялась магнитно-резонансная томография (МРТ). К основным достоинствам метода
МРТ следует отнести: неинвазивность, отсутствие лучевой нагрузки, возможность получать изображение в любой плоскости и выполнять трехмерные реконструкции, отсутствие
артефактов от костных структур, высокую разрешающую способность в визуализации различных тканей, практически полную безопасность метода.
Из общего количества 822 больных в результате обследования, у 190 больных со стабильной гемодинамикой и отсутствием признаков
перитонита выявлены на компьютерной томографии и УЗИ, незначительные повреждения
органов брюшной полости и грудной клетки,
что позволило вести таких больных консервативно без выполнения малоинвазивных и
традиционных хирургических вмешательств.
У 107 больных после ультразвукового исследования выполнялась пункция брюшной полости методом «шарящего катетера» с последующим дренированием брюшной полости через
троакар полихлорвиниловой трубкой и введением до 400 мл асептической жидкости. Однако данный метод исследования имеет большой
процент ошибок и риска повреждения органов
при наличии спаечного процесса в брюшной
полости и других причин.
Наиболее информативным методом диагностики травм органов брюшной полости является лапароскопия. Качественно новым этапом является видеолапароскопия с использованием дополнительных 2-3 портов, через
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которые в брюшную полость вводятся лапароскопические инструменты, позволяющие
детально осмотреть все органы, установить и
оценить характер повреждений, а также произвести в ряде случаев малоинвазивные лапароскопические вмешательства.
Нами произведено 622 лапароскопических
исследований с использованием видеолапароскопа фирмы «Olympus». Все лапароскопические исследования проводились с использованием общего обезболивания. При тяжелой
сочетанной травме нами обязательно перед видеолапароскопическим обследованием больного проводилось рентгенологическое обследование грудной клетки. При наличии гемопневмоторакса нами проводилась превентивная
пункция плевральной полости с последующим дренированием поврежденной половины грудной клетки по Бюлау. При наличии
множественных переломов ребер и гемопневмоторакса значительного объема нами выполнялась торакоскопия с последующим дренированием плевральной полости. При шоке и
коматозных состояниях нами проводились
противошоковые мероприятия, инфузионная терапия, направленная на восстановление
объема циркулирующей плазмы, искусственная вентиляция легких.
Результаты исследований и их обсуждение
Из 428 произведенных видеолапароскопий
у 161 больного в процессе производства диагностической лапароскопии было выявлено
повреждение печени 3-4 ст. по LIS. У всех этих
больных произведена конверсия и выполнены
лапаротомические операции с ушиванием ран
печени, в 15 случаях применялась полипропиленовая сетка на нитиноловом каркасе.
Из 162 операций на печени в 52 случаях
нами произведено ушивание разрыва печени
с использованием эндоскопического шва. Линию разрыва после ушивания герметизировали «Тахокомбом». В 11 случаях при небольших
разрывах паренхимы, линию разрыва печени
коагулировали с использованием электрокоагуляции как моно-, так и биполярной.
В 34 случаях для остановки кровотечения
мы использовали аргоноплазменную коагуляцию. В двух случаях, когда линия разрыва
печени проходила в III-IV сегментах и был
поврежден желчный пузырь, была произведена лапароскопическая холецистэктомия, с последующим ушиванием или коагуляцией линии разрыва. В 41 случае при повреждениях
печени III степени по шкале (LIS), когда имелась субкапсулярная гематома более 25–50 %
поверхности печени с продолжающимся кровотечением, использовалась запатентованная
нами методика наложения П-образных гомеостатических швов на полипропиленовую сет95
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ку «Ultra Pro» на нитиноловом каркасе. Сетку
вводили в брюшную полость через лапаропорт, после чего за счет гибкого нитинолового каркаса она моментально расправлялась
в брюшной полости, после чего ее укладывали на диафрагмальную поверхность печени,
аналогичную сетку на нижнюю поверхность
печени. Через сетки накладывали на печень
П-образные швы. Поскольку сетка за счет нитинолового каркаса находилась в постоянном
натяжении, то давление швов распределялось
равномерно по всей поверхности сетки, что
препятствовало прорезанию швами ткани печени. Таким образом удавалось достичь надежный гемостаз. Для лучшего гемостаза мы
использовали в комбинации с сеткой на каркасе фибриновый клей «Tissucol» который наносился на линию разреза и «Тахокомб», который
укладывался под сетку к линии разреза. В последнем случае сетка выполняла тампонирующую и фиксирующую функцию.
Гемостаз при субкапсулярных гематомах
с продолжающимся кровотечением, а также
внутрипеченочных гематом, по предложенной
нами методике (использование полипропиленовой сетки на гибком нитиноловом каркасе),
оказался очень эффективным методом. Рецидива кровотечения ни в одном из 34 случаев
не отмечено. Брюшную полость обязательно
дренировали в правом подреберье полихлорвиниловым дренажем.
В 30 случаях кроме повреждения печени
были диагностированы повреждения других
органов брюшной полости:
– желудка — 2 случая;
– тонкой кишки — 9 случая;
– брыжейки кишечника — 12 случая;
– селезенки — 4 случая;
– мочевого пузыря — 3 случая.
В двух случаях при проникающей травме
живота было диагностировано ранение желудка в области передней поверхности тела желудка, ближе к большой кривизне в первом случае
и в кардиальном отделе желудка во втором.
Ранения были не большие и они потребовали
наложения 2–3 серозно-мышечных швов на
линию повреждения с последующей герметизацией швов сальником.
В 12 случаях были диагностированы небольшие кровотечения из разрывов брыжейки, которые в двух случаях были остановлены биполярной коагуляцией, а в 10 случаях наложением швов и клипс на кровоточащие сосуды.
В 9 случаях при небольших ранениях кишечника произведено наложение 1–2 швов на
рану кишки.
В трех случаях было диагностировано небольшое повреждение интраперитонеальной
части мочевого пузыря II–III ст. (U.B.I.S).
Произведено ушивание поврежденной стен96

ки пузыря интракорпоральными швами с последующей постановкой постоянного катетера
в мочевой пузырь.
Возможности лапароскопических методик
при повреждении селезенки оцениваются поразному. Существует мнение, что их применение следует признать нецелесообразным. Некоторые хирурги при повреждении и разрывах селезенки выполняют органосохраняющие
эндовидеолапароскопические вмешательства.
При операциях на селезенке, мы основываемся
на шкале SIS. В двух случаях у пострадавших
с закрытой травмой предпринимались органосохраняющие лапароскопические вмешательства. При лапароскопии у них была выявлены
полные, глубиной до 0,5–0,7 см, небольшие
по протяженности до 1,5 см разрывы паренхимы, из которой после удаления сгустков крови отмечалось незначительное кровотечение.
Разрыв селезенки относился к I ст. по шкале
SIS. Двум больным произведена аргоно-плазменная коагуляция с достижением надежного
гемостаза.
В других двух случаях, при разрыве селезенки I–II ст. по шкале SIS была использована
аргоно-плазменная коагуляция, с надежным
гемостазом и последующей фиксацией к линии разрыва фибринового клея и «Тахокомб».
После осушения и промывания брюшная полость была дренирована через контраппертуру в левом подреберье в поддиафрагмальном
пространстве. Рецидив кровотечения не наблюдался. В отдаленном периоде состояние
больных остается удовлетворительным. При
ранениях селезенки III, IV, V ст по шкале SIS,
лапароскопически остановить кровотечение
не удается, и мы производили лапаротомию.
Из 162 операций в 92 случаях мы использовали аппарат «Cell saver 5», позволяющий
аспирировать, отфильтровать, реинфузировать
кровь в кровяное русло. Использование методики реинфузии аппаратом позволяет расширить показания к производству лапароскопических операций за счет возврата крови из
брюшной полости в кровяное русло, что приводит к стабилизации гемодинамики, улучшения общего состояния больно и позволяет производить лапароскопические операции в полном объеме, не завышая операционный риск.
В раннем послеоперационном периоде нами
выявлены следующие осложнения после лапароскопических операций (количество операций
— 162)
Интраоперационные: кровотечение — 2.
В следствие невозможности надежной остановки кровотечения нами выполнена конверсия – переход на лапаротомию с прошиванием
сосудов и остановкой кровотечения.
Кроме того, в послеоперационном периоде
нами отмечались следующие осложнения у 162
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оперированных больных: желчеистечение – 8;
внутрипеченочный абсцесс – 1; панкреатит –
2; – раневая инфекция – 4; – пневмония – 6.
У 116 больных в процессе производства диагностической лапароскопии было выявлено
повреждение печени 3–4 ст. по LIS. У всех этих
больных произведена конверсия и выполнены
лапаротомические операции с ушиванием ран
печени, в 15 случаях применялась полипропиленовая сетка на нитиноловом каркасе.
Кроме повреждений печени у 35 больных
было выявлено повреждение селезенки, что
потребовало производство спленэктомии.
В 20 случаях кроме повреждения печени
было выявлено разрыв брыжейки толстого и
тонкого кишечника с разрывом кишки.
В 5 случаях было выявлено кроме повреждений печени разрыв мочевого пузыря, что
потребовало ушивание разрыва с наложением
цистостомы и введением постоянного катетера
через уретру.
В 5 случаях кроме ранения печени выявлено повреждение тела и хвоста поджелудочной
железы, что потребовало наложения швов с
целью гемостаза на поджелудочную железу,
с последующим дренированием сальниковой
сумки и брюшной полости.
В 3 случаях, кроме травмы печени выявлено
повреждение почки. В двух случаях удалось
ушить повреждение полюса почки. В одном
случае произведена нефрэктомия.
У 150 больных, которым произведена лапароскопия, с ревизией органов брюшной полости не было обнаружено повреждений органов
брюшной полости. В 25 случаях обнаружена
небольшая забрюшинная гематома, которая не
нарастала. Операция закончена дренированием брюшной полости.

Таким образом из 822 больных, поступивших в клинику с тяжелой сочетанной травмой,
с превалированием травмы органов брюшной
полости и органов грудной клетки, в результате проведенного диагностического алгоритма,
с применением лабораторных методов исследования, УЗИ, КТ. У 190 больных не было выявлено существенных повреждений брюшной
полости, состояние гемодинамики оставалось
стабильным. Этим больным проводилась консервативная терапия и динамическое наблюдение. У 204 больных в процессе обследования
выявлены нестабильная гемодинамика, массивное кровотечение, тяжелая травма органов
брюшной полости, что потребовало экстренной
лапаротомной операции. Из 822 больных 428
произведена лапароскопия, в процессе которой у 150 не обнаружено повреждений органов
брюшной полости и операция закончена дренированием в брюшной полости в 25 случаях.
У 162 больных произведены лапароскопические операции на печени, селезенке, брыжейке тонкой и толстой кишки, поджелудочной
железе.
Выводы
Видеолапароскопическое обследование органов брюшной полости позволяет избежать
необоснованных лапаротомий, что значительно снижает летальность у больных с тяжелой
сочетанной травмой и сопутствующей соматической патологией.
Лапароскопические операции у больных с
политравмой с повреждением печени являются высокоэффективным малотравматичным
хирургическим пособием и значительно снижают летальность и инвалидизацию у данной
тяжёлой категории больных.
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Резюме. У клініці для лікування 822 хворих з поєднаною
травмою широко застосовувався лікувально-діагностичний
алгоритм, що включає в себе: ультразвукове дослідження,
комп’ютерну томографію та відеолапароскопію. 428 хворим
проведена відеолапароскопія. У 204 хворих виявлено розрив
печінки та внутрішньочеревна кровотеча. У 116 хворих при відеолапароскопії було виявлено значне пошкодження внутрішньочеревних органів, що зумовило перехід на лапаротомію.
У 162 хворих проведені лапароскопічні операції при пораненнях печінки. Лапароскопічні операції є високоефективними,
малотравматичними і дозволяють знизити летальність у хворих з тяжкою поєднаною травмою.
Ключові слова: лапароскопічні операції, поєднана травма,
травма печінки.

Summary. Ultrasound, computer tomography and videolaparoscopy were widely used in clinic as diagnostic protocol in treatment of
822 patients with polytrauma. Videolaparoscopy was used in 428 cases. We diagnosed 204 patients with trauma of the liver and bleeding.
In 204 cases videolaparoscopy we made conversion to laparotomy
because of serious trauma of liver and massive bleeding. In 162 cases
with trauma of the liver we made laparoscopic operations. Laparoscopic operations are very effective and atraumatic and allowed to
decrease mortality in patients with polytrauma.
Key words: laparoscopic surgery, combined trauma, liver injury.
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КЗ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України»

Резюме. Проведено аналіз частоти, причин та структури
розвитку післяопераційних ускладнень у пацієнтів з поєднаною абдомінальною травмою. Релапаратомію застосовано
у 6,4 % пацієнтів з поєднаними ушкодженнями органів черевної порожнини. У структурі післяопераційних ускладнень
переважали такі як післяопераційний перитоніт, внутрішньочеревна кровотеча, післяопераційний панкреатит. Діагностика післяопераційних ускладнень в умовах політравми суттєво
нівелюється загальним тяжким станом постраждалих, що потребує від лікарів особливої уваги для їх ранньої діагностики
та застосування сучасних діагностичних технологій. Застосування своєчасної релапаратомії при таких ускладненнях дозволило знизити післяопераційну летальність до рівня 15,2 %.
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Ключові слова: поєднана абдомінальна травма, «синдром неадекватного протікання післяопераційного періоду», релапаратомія.
Вступ
Зростання кількості хірургічних втручань
на органах черевної порожнини, пов’язаних з
поєднаними ушкодженнями живота породжує
проблему реляпаротомій, як засобу корекції
післяопераційних ускладнень. Післяопераційні ускладнення спостерігаються у 6–10 %
пацієнтів оперованих на органах черевної порожнини, а при важких ушкодженнях органів
живота в поєднанні з ушкодженням інших
органів, їх кількість значно зростає (до 54 %).
Вказані ускладнення потребують реляпаратомій у 67–76 % пацієнтів. При цьому показники летальності при лапаротоміях залишаються
стабільно високими (30–60 %) [3, 6].
На незадовільні результати хірургічного
лікування поєднаної абдомінальної травми
впливають помилки в діагностиці та лікуванні, пов’язані з відсутністю єдиної тактики
по деяким вузловим питанням цієї проблеми. Не до кінця вивчено питання профілактики важких післяопераційних ускладнень:
післяопераційних кровотеч, неспроможності швів та анастомозів шлунково-кишкового
тракту, травматичних панкреатитів, післяопераційної кишкової непрохідності. Труднощі діагностики післяопераційних ускладнень
та встановлення показань до релапаротомії
пов’язані з об’єктивним (атипова клініка та
наявність поєднаних важких ушкоджень), та
суб’єктивними причинами (психологічний негативний бар’єр до повторного хірургічного
втручання як у лікаря, так і пацієнта та його
родичів) [2, 5]. Атипове протікання післяопераційних ускладнень, затримка в їх діагностиці та повторному хірургічному втручанні у
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17–48 % випадків є причиною незадовільних
наслідків.
Мета дослідження
Виявлення частоти релапаратомій при поєднаній абдомінальній травмі, аналіз причин
та показань до необхідності повторного хірургічного втручання, визначення оптимального
діагностично-лікувального алгоритму.
Для виконання діагностичної програми використовувались загальні лабораторні та біохімічні методи дослідження крові, ультразвукова діагностика (УЗД), ендоскопічні технології
(лапароскопія), визначення внутрішньочеревного тиску. Лікувальна тактика залежала від
виду інтраабдомінального ускладнення.
Матеріали та методи дослідження
Проведено аналіз лікування 514 пацієнтів з
поєднаною абдомінальною травмою, які знаходились на лікуванні у відділенні політравми
клінічної бази кафедри хірургії, травматології
та ортопедії ФПО Дніпропетровської медичної
академії за період 2009–2013 рр.
Результати досліджень та їх обговорення
Із 514 пацієнтів із поєднаною абдомінальною травмою для лікування післяопераційних
ускладнень релапартомія застосована у 33 (6,4 %).
Серед них 24 (72,7 %) чоловіка та 9 (27,3 %) жінок. За віком переважали працездатні пацієнти
від 18 до 40 років — 22 (66,7 %). Серед ускладнень, які потребували повторного хірургічного
втручання у 5 (15,2 %) пацієнтів спостерігалась післяопераційна кровотеча; у 7 (21,2 %) —
ускладнений післятравматичний панкреатит;
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у 10 (30,3 %) — гостра кишкова непрохідність;
у 6 (18,2 %) — неспроможність швів та анастомозів шлунково-кишкового тракту; у 3 (9 %) —
евентрація органів черевної порожнини; у 2
(6,1 %) — некроз ділянки кишківника внаслідок сегментарного тромбозу судин брижжі.
Причиною післяопераційних кровотеч у 3 випадках були прогресуючі заочеревинні гематоми з проривом у черевну порожнину, в одному
випадку – кровотеча із швів ушкодження селезінки при органозберігаючому її лікуванні, ще
в одному випадку – із ушитих ран травмованої
печінки. Як правило післяопераційні кровотечі діагностовано на протязі 1–3 діб з моменту первинного втручання. Діагностика вказаних ускладнень не складала труднощів, так як
проявилась виділенням крові через прицільно встановлені дренажі черевної порожнини
і клінічними і лабораторними ознаками внутрішньої кровотечі (нестабільність гемодинаміки, погіршення гематологічних показників).
Вагомим допоміжним методом діагностики в
даних випадках служило ультразвукове дослідження (УЗД) з виявленням «синдрому кровотечі у черевну порожнину»: наявність рідини в
«зоні зацікавленості». Лікувальна тактика полягала у виконанні ревізії джерела кровотечі,
виконані остаточного гемостазу із використанням сучасних технологій (біологічна зварка
тканин, матеріали для місцевого гемостазу),
дренуванні «зони зацікавленості» [1, 4].
У 3 пацієнтів спостерігалось післяопераційне ускладнення у вигляді евентрації органів
черевної порожнини ІІІ ступеня за класифікацією К. Д. Тоскіна і В. В. Жебровського. При
цьому у всіх випадках причиною стал ускладнене протікання заживання лапаротомної
рани на фоні післяопераційного перитоніту
та застосування програмованої лапаростомії.
Розвиток вказаних ускладнень спостерігався
у межах 7–10 діб від первинного втручання.
Діагностика такого ускладнення полягала у
своєчасному реагуванні на місцеві зміни у зоні
післяопераційної рани (активне промокання
пов’язки, посилення болю в рані, погіршення
загального стану пацієнта).
У більшості пацієнтів (25 із 33) показаннями до релапаратомії були ознаки перитоніту,
причиною якого були або прогресування патологічних процесів у зоні ушкодження (як
при посттравматичному панкреатиті, тробмозі
судин брижжі з некрозом стінки кишки), або у
зоні хірургічної маніпуляції (неспроможність
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швів та анастомозів шлунково-кишкового
тракту, злукова непрохідність).
Основним діагностичним критерієм даного виду ускладнень є виявлення «синдрому
неадекватного протікання післяопераційного
періоду» [2]: прогресування інтоксикації та поліорганної недостатності, стійкий парез кишківника, зростання «синдрому абдомінальної
компресії». У пацієнтів з поєднаною абдомінальною травмою, особливо з ушкодженнями
головного і спинного мозку, поширених скелетних травмах, ведучими методами діагностики вказаного синдрому виступають допоміжні методи (УЗД, лабораторний моніторинг
та динамічний контроль внутрішньочеревного
тиску). При появі ознак неадекватного протікання післяопераційного періоду невідкладно
проводилась корекція інтенсивної терапії та
виконувався алгоритм поглибленого пошуку
інтраабдомінального ускладнення. При цьому
важливою умовою є тісний контакт лікаря-хірурга з лікарем-діагностом і чіткою постановою клінічного завдання перед останнім. Розвиток таких ускладнень характерний для 5–7
доби післяопераційного періоду.
Релапаратомія виконувалось бригадою у
складі ведучого хірурга та обов’язковою участю лікаря, який виконував перше втручання.
Обсяг втручання полягав у корекції причини
ускладнення за загальними стандартами та
протоколами, обов’язковим виконанням інтубації кишківника, адекватного і мало травматичного дренування черевної порожнини.
Померло 5 (15,2 %) пацієнтів. Основна причина летальності — прогресування полі органної недостатності на фоні розвитку посттравматичного абдомінального сепсису.
Висновки
1. Клінічна картина розвитку післяопераційних внутрішньочеревних ускладнень в
умовах політравми суттєво нівелюється загальним тяжким станом постраждалих, що
потребує від лікарів особливої уваги для їх
ранньої діагностики.
2. У постраждалих з ушкодженнями органів
черевної порожнини на тлі політравми частіше
мають місце такі ускладнення як післяопераційний перитоніт, рання внутрішньочеревна
кровотеча, післяопераційний панкреатит.
3. Своєчасна діагностика ускладнень та
адекватний обсяг втручань під час релапаратомії в умовах політравми мала результат післяопераційної летальності 15,2 %.
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Резюме. Проведен анализ частоты, причин и структуры
развития послеоперационных осложнений у пациентов с сочетанной абдоминальной травмой. Релапаратомия применена
у 6,4 % пациентов с сочетанными повреждениями органов
брюшной полости. В структуре послеоперационных осложнений преобладали такие как послеоперационный перитонит,
внутрибрюшное кровотечение, послеоперационный панкреатит. Диагностика послеоперационных осложнений в условиях
политравмы существенно нивелируется общим тяжелым состоянием пострадавших, требует от врачей особого внимания
для их ранней диагностики и применения современных диагностических технологий. Применение своевременной релапаратомии при таких осложнениях позволило снизить послеоперационную летальность до уровня 15,2 %.
Ключевые слова: сочетанная абдоминальная травма, «синдром неадекватного протекания послеоперационного периода»,
релапаратомия.

STRUCTURE AND
CHARACTERISTIC
OF POSTOPERATIVE
COMPLICATIONS
IN PATIENTS WITH
ASSOCIATED ABDOMINAL
TRAUMA
V. I. Desiaterik, S. P. Michno,
M. B. Bogаtiryov, Y. I. Tretyak
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Summary. The analysis of frequency, reasons and structure of
postoperative complications was held in patients with associated abdominal trauma. Re-laparotomy used in 6,4 % patients with abdominal trauma. Among postoperative complications the most often are
postoperative peritonitis, intra-abdominal bleeding, postoperative
pancreatitis. Diagnostic of postoperative complications in the department of multiple trauma significantly depends on severe condition of
patients and requires particular attention of a doctor for its early diagnostic and usage of modern diagnostic technologies. In time laparotomy makes possible to decrease postoperative mortality to 15,2 %.
Key words: associated abdominal trauma, postoperative complications, relaparotomy.
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ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈÅ ÎÑËÎÆÍÅÍÈÉ
Â ÏÎÑËÅÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÎÌ ÏÅÐÈÎÄÅ
Ó ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ ÑÎ ÌÍÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÒÐÀÂÌÎÉ
ÆÅËÓÄÎ×ÍÎ-ÊÈØÅ×ÍÎÃÎ ÒÐÀÊÒÀ
Резюме. В работе представлены разработанные способы ранней диагностики осложнений в послеоперационном периоде
у 262 пострадавших со множественной травмой желудочнокишечного тракта, которые находились на лечении в ГУ «Институте общей и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева
НАМН Украины».
Ключевые слова: множественная травма, перитонит, диагностическая лапароскопия, желудочно-кишечный тракт.

Введение
В последние десятилетия в 2,5 раза увеличилось количество пострадавших со множественной травмой органов брюшной полости
в сравнении с предыдущим периодом [1, 2, 3,
4, 5]. Наряду с этим увеличилось количество
осложнений и летальности (с 6,5 до 12,5 %) в
послеоперационном периоде [2, 3]. Одной из
причин увеличения смертности у этой категории пострадавших является несвоевременная
диагностика осложнений в послеоперационном периоде, число которых достигает 23,2 %
[2, 3, 4].
Цель исследования
Разработка способов ранней диагностики
послеоперационных осложнений у пострадавших со множественной травмой желудочнокишечного тракта.
Материалы и методы исследований
В ГУ «Института общей и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева НАМН Украины» за
период 2000–2013 гг. находились на лечении
262 пострадавших со множественной травмой
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Из них
у 16 пострадавших в послеоперационном периоде наблюдались осложнения, составившее
6,1 %. Все пациенты были разделены на три
группы:
I группа (контрольная) — 246 пострадавших
с сочетанной травмой ЖКТ, у которых в послеоперационном периоде осложнений не наблюдалось;
II группа (сравнения) — 8 пострадавших с
наличием осложнений в послеоперационном
периоде. Им проведены исследования по выявлению ранних симптомов указывающие на
развитие осложнений со стороны ЖКТ;
III группа (основная) — 8 пострадавших при
выявлении ранних симптомов выполнялась
программированная лапаротомия или диагностическая лапароскопия.
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В представленных группах большинство
пострадавших (55 %) получила умышленную
травму, 26,7 % пострадавших — бытовую травму, нанесение травмы с целью суицидальной
попытки было отмечено у 18,3 % пострадавших. По характеру ранящего предмета на первом месте – колото-резанные раны 61,9 %, на
втором месте закрытая травма 32,4 % и на третьем месте огнестрельная или минно-взрывная травма 5,7 %. По количеству открытых ран
на передней брюшной стенке мы разделяли
одиночные раны 50,3 %, две раны 38,4% и множественные раны 11,3 %.
Основное количество пострадавших было
доставлено до 1 часа с момента получения
травмы 89 %, от 1 до 2 часов — 7,2 % пострадавших, от 2 до 6 часов — 2,3 % пострадавших и
свыше 6 часов — 1,5 % пострадавших. При поступлении состояние раненого оценивалось,
как крайне тяжелое у 65,6 % пострадавших,
тяжелое у 17,6 % пострадавших и средней тяжести у 16,8 % пострадавших.
Все пострадавшие были ургентно оперированы, во время операции гемоперитониум I-й
степени выявлен у 13% раненых, II степени —
21,4 % раненых и III степени — 65,6 % раненых.
Во время операции множественное повреждение желудочно-кишечного тракта с паренхиматозными органами было отмечено у 60
(23 %) пациентов. Сочетанное повреждение
ЖКТ и печени диагностировано у 107 (66,5 %)
человек, повреждение селезенки — 54 (33,5 %)
человек. Объем оперативного лечения всем раненым был направлен на устранение тех повреждений органов брюшной полости, которые были выявлены, причем ушивание ран
ЖКТ было выполнено у 182 пациентов, резекция сегмента тонкой кишки — у 38 пациентов
и резекция толстой кишки — у 42 пациентов.
При повреждении печени, ушивание раны печени выполнено у 48 пациентов, резекция сегмента печени у 30 пациентов, атипическая резекция печени у 29 пациентов. При повреждеХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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нии селезенки ушивание раны с аппликацией
гемостатической губкой выполнено у 19 пациентов, ушивание раны с подшиванием пряди
большого сальника у 17 пациентов, спленэктомия выполнена у 18 пациентов.
В послеоперационном периоде всем пострадавшим проводился контроль клинического анализа крови на 1-е; 3-е–5-е; 7-е–8-е и
10-е–11-е сутки послеоперационного периода.
У 86 пациентов I группы и у всей III группы выполнялась интубация тонкой кишки
специально разработанным интубационным
зондом, при помощи которого помимо декомпрессии выполнялось регистрация внутрикишечного давления (ВКД) с параллельным измерением внутрибрюшного давления (ВБД).
Измерение внутрикишечного давления выполнялось при помощи анализатора моторной
активности «Ягуар» НПО «Сатурн».
Результаты исследований и их обсуждение
Осложнения, которые наблюдались в послеоперационном у пациентов II группы распределились следующим образом; несостоятельность швов наблюдалось у 3 человек, при чем
несостоятельность тонкокишечной пластики —
у 1 человека, толстокишечной пластики — у 2
человек; продолжающийся перитонит на фоне
состоятельности кишечных швов — у 2 человек; у 2 человек при сочетанном повреждении
ЖКТ и поджелудочной железы в послеоперационном периоде развился острый деструктивный панкреатит; ранняя спаечная кишечная непроходимость — у 1 человека. Во время
анализа осложнений у пострадавших II группы хочется отметить, что несостоятельность
швов наложенных во время пластики возникли у пациентов с кровопотерей II и III степени,
а количество ран в ЖКТ выявленных вовремя
операции, варьировало от трех до семи. Причем раны располагались как рядом, так и в
разных сегментах как тонкого, так и толстого
кишечника.
Проводя анализ причин вовремя нераспознанных гнойно-септических осложнений со
стороны органов брюшной полости в послеоперационном периоде, особо уделялось вниманию показателям лейкоцитарной формулы, особенно выраженность нейтрофильного
сдвига.
Наряду с этим в I и III группах изучалась
динамика изменений внутрикишечного и внутрибрюшного давления. Внутрикишечное давление, как было написано выше измерялось
при помощи разработанного нами 4-х просветного интубационного зонда, где три канала использовали для измерения внутрикишечного
давления, а четвертый канал использовался
для декомпрессии или для энтерального зондового питания. При чем измерительные балKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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лоны располагались так, чтобы первый баллон находился в терминальном отделе тонкой
кишки, второй баллон располагался в среднем
отделе тонкой кишки и третий баллон в начальном отделе сразу за связкой Трейца.
Пациентам II группы выставлялись показания к релапаротомии только когда появлялись
перитониальные симптомы или когда по дренажам из брюшной полости начало выделяться кишечное отделяемое. У пострадавших II
группы местный был выявлен только у 1 человека, у остальных пенитонит был диффузный
или распространенный. Объем оперативного
лечения во время повторной операции у пострадавших II группы заключался в ушивании
дефекта несостоятельности наложенных ранее
швов на рану ЖКТ с последующей интубацией кишечника, санацией и дренированием
брюшной полости. После повторной операции
у пациентов II группы осложнения наблюдались у 5 человек (несостоятельность — 3;
общие гнойно-септические осложнения — 1;
пневмония — 1), послеоперационная летальность составила 1,1 %. Основной причиной
смерти была полиорганная недостаточность.
На основании проведенного анализа неблагоприятных результатов лечения у этой группы
пострадавших был разработан диагностический и лечебный алгоритм ведение пациентов
I и III группы.
Пострадавшим III группы и у 86 пострадавших I группы наряду с исследованием показателей ИС было выполнено измерение внутрикишечного и внутрибрюшного давления.
Динамика изменений ИС в III группе аналогична как в группе II. При изучении динамики ВКД и ВБД в III группе отмечался параллельный рост ВКД (с 5,5 до 15 мм рт. ст) и ВБД
(с 1,5 до 14 мм рт. ст.), в тоже время в I группе отмечались стабильные показатели ВКД
((5,5±0,2) мм рт. ст.) и ВБД ((1,8 ± 0,2) мм рт. ст.).
У 109 пациентов I группы и всем пациентам
III группы проводился мониторинг отделяемого по дренажам из брюшной полости, как в
количественном, так и в качественном (микроскопия и биохимическое исследование) составе. Так у пострадавших I группы в первые двое
суток объем по дренажам из брюшной полости
не превышал 200 мл в сутки серозного или
серозно-геморрагического отделяемого, в последующие сутки отмечается снижение объема
на 25 мл/сут. По количественному составу отделяемого у этой группы хочется отметить сохраняющиеся лейкоцитоз ((10-12)±2,5))  109/л
до 3-х суток послеоперационного периода
с последующем резким снижением до
((4-5)±2))  109/л. В тоже время в III группе дебит
отделяемого из брюшной полости сохранялся
высоким и удерживался 250–300 мл/сут., а у 3
пострадавших этой же группы имелась тен103
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денция к увеличению дебита по дренажам из
брюшной полости на 25 мл/сут после 3-х суток
послеоперационного периода. При объективном осмотре у этой группы пациентов, отмечалась болезненность живота по флангам, четко
выявить перитониальные симптомы на фоне
введения анальгетиков не представлялось возможным. Поэтому учитывая клинико-лабораторно-инструментальные данные выполняли
видеоскопический контроль за состоянием органов брюшной полости через контраппертуру. Во время выполнения видеоскопического
контроля оценивался характер отделяемого,
наличие налета фибрина в зоне ушивания раны и явных признаков дефекта в зоне пластики ушитой раны ЖКТ. Исходя из полученных
данных видеоскопического контроля за состоянием ЖКТ пострадавшим I группы были
сняты показания к релапаротомии, в тоже время пострадавшим III группы были выставлены
показания к релапаротомии, причем у 4 пациентов во время релапаротомии отсутствовали
признаки перитонита, а у остальных пациентов перитонит был местный. При несостоятельности наложенных ранее швов на ЖКТ,
мы полностью иссекали зону пластики отступя от нее на 0,2 см с последующим ушиванием дефекта узловыми внутрипросветными
швами. Далее обязательно выполняли декомпрессию вновь воссозданной пластики путем
введение зонда трансназально или через цекостому если дефект располагался ближе к илеоцекальному углу. Применяя предложенную
тактику прогнозирования и лечения послеоперационных осложнений у пострадавших III

группы несостоятельности швов воссозданной
вновь пластики мы не наблюдали ни у одного
пациента. В послеоперационном периоде умер
один пациент от острой сердечено-сосудистой
недостаточности, общие гнойно-септические
осложнения мы наблюдали у 2 пациентов (послеоперационная пневмония в 1 случае и нагноение послеоперационной раны в 1 случае).
Исходя из полученных результатов прогнозирования и лечения послеоперационных осложнений у пострадавших со множественной
травмой желудочно-кишечного тракта можно
сделать следующие выводы.
Выводы
1. Нарушение целостности наложенной ранее кишечной пластики у пострадавших со
множественной травмой ЖКТ сопровождается параллельным ростом внутрикишечного и
внтрибрюшного давления.
2. Риск возникновения несостоятельности
швов ушитой раны на ЖКТ выше у пострадавших со множественной травмой органов
брюшной полости и гемоперитониумом II и
III ст.
3. Объем оперативного вмешательства при
несостоятельности наложенных ранее швов
на рану ЖКТ должен включать; воссоздание
заново зоны пластики с обязательной декомпрессией желудочно-кишечного тракта.
4. Разработанная тактика контроля за состоянием органов брюшной полости в послеоперационном периоде позволила у пациентов III
группы снизить послеоперационную летальность на 0,7 %, а осложнения на 1,2 %.
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QUESTIONS OF TRAUMATIC DISEASE

Резюме. У роботі розроблені способи ранньої діагностики
ускладнень у післяопераційному періоді у 262 потерпілих з поєднаної травмою шлунково-кишкового тракту, які перебували
на лікуванні в ДУ «Інституте загальної та невідкладної хірургії
ім. В. Т. Зайцева АМН України».

ПРОГНОЗУВАННЯ
УСКЛАДНЕНЬ У
ПАЦІЄНТІВ З ПОЄДНАНОЮ
ТРАВМОЮ ШЛУНКОВОКИШКОВОГО ТРАКТУ
У ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ
ПЕРІОДІ

Ключові слова: поєднана травма, перитоніт, діагностична
лапароскопія, шлунково-кишковий тракт.

С.Б. Пєєв
PREDICTION OF
POSTOPERATIVE
COMPLICATIONS
IN PATIENTS WITH
MULTIPLE TRAUMA OF
GASTROINTESTINAL TRACT

Summary. The paper presents the developed methods of early diagnosis of complications in the postoperative period in 262 victims
with multiple trauma of gastrointestinal tract, which were treated at
the GU «Institute of General and Emergency Surgery named after
V. T. Zaitsev NAMN of Ukraine»
Key words: heavy trauma, peritonitis, diagnostic laparoscopy, digestive tract.
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Резюме. Застосування мінімально інвазивного діагностично-лікувального алгоритму з використанням ендобіліарного
стентування та релапароскопії є ефективним та раціональним
методом лікування жовчотеч після холецистектомій.
Ключові слова: жовчотеча, холецистектомія, релапароскопія, ендоскопічна ретроградна холангіографія, ендобіліарне
стентування.
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Вступ
Одним з ускладнень холецистектомії (ХЕ)
є витік жовчі. Жовчотеча як ускладнення ХЕ
частіше зустрічається при ЛХЕ (частота від 0,5
% до 3 % у порівнянні з від 0,1 % до 0,5 % при
відкритій ХЕ) [1]. Вважається, що при ЛХЕ
інтенсивність жовчотечі більше. Найбільш
частим місцем жовчотечі є культя міхурової
протоки, а також субвезикальні протоки ложа жовчного міхура [2,5]. На початку розвитку лапароскопічної хірургії, коли мінімально
інвазивні методи були недостатньо розвинуті, жовчотечі лікувалися консервативно. Якщо стан пацієнта не покращувався, часто виконувалася лапаротомія. Тактика базувалася
на досвіді хірурга та була індивідуальною. З
впровадженням сучасних черезшкірних радіологічних втручань, терапевтичної ендоскопічної ретроградної холангіографії (ЕРХПГ) і
підвищенням довіри до лапароскопічного методу, включаючи накладення швів [8] стало
ясно, що жовчотечі можуть успішно лікуватися
мінімально інвазивно, що потенційно знижує
ускладнення та летальність.
Мета досліджень
Порівняння результатів у пацієнтів до і після введення малоінвазивного підходу в лікуванні жовчотеч.
Матеріали та методи досліждень
Були проаналізовані результати лікування
хворих з жовчотечами (внаслідок малих пошкоджень протоків) після лапароскопічних
холецистектомій, що знаходилися на лікуванні у клініці НІХТ ім. О. О. Шалімова на протязі
2001-2013 років.
Першим кроком, якщо клінічно підозрюється жовчотеча, є створення та підтримання
адекватного дренування. Якщо при первинній
операції був встановлений дренаж та відмічається дренування жовчі, він залишається.
Якщо ні, то виконується УЗД та МРХПГ та
любе знайдене скупчення жовчі дренується
під УЗ-контролем за умов відсутності пошко106

джень магістральних жовчних проток, що візуалізуються при МРХПГ. При виявленні резидуальних конкрементів холедоха, які звичайно підтримують жовчотечу, проводиться
їх ендоскопічне видалення. У разі успішного
та адекватного дренування стан хворого покращується, небезпека розвитку перитоніту
чи сепсису минає та можна продовжити проводити інтенсивну консервативну терапію із
застосуванням антибіотиків і щоденною оцінкою стану хворого та вмісту дренажа. З нашого
досвіду, виділення 300 мл та менше жовчі за
добу та тенденція до зменшення за декілька
днів призводить до самостійного припинення жовчотечі. В частині випадків достатньо
лише дренування для зупинення жовчотечі.
Але якщо по дренажу виділяється 300 мл або
більше жовчі, або на протязі декількох днів
не відзначається суттєвого зменшення дебіту
жовчі, необхідне подальше втручання з метою
біліарної декомпресії. При цьому виконується ЕРХПГ, яке може продемонструвати місце
екстравазації, але в будь-якому разі дозволяє
виконати ЕПСТ чи встановити ендобіліарний
стент. Крім того, можуть бути визначені та видалені будь-які конкременти чи жовчна замазка, що перешкоджають вільному плину жовчі
через холедох в ДПК. Якщо стан хворого після
ЛХЕ погіршується, з’являються ознаки перитоніту не дивлячись на зовнішнє дренування
жовчі, ЕРХПГ з ЕПСТ/ЕБС виконуються невідкладно. Ці заходи призводять до зменшення та припинення жовчотечі, дозволяючи розрішити явища абдомінального сепсису консервативно. Відсутність покращення, наявність
ознак жовчного перитоніту означає, що дренування жовчотечі неадекватне. В такому випадку необхідна невідкладна релапароскопія.
Вона виконується з використанням попередніх
місць введення троакарів. Вся жовч та рідинні
скупчення аспірують та черевну порожнину
промиваються до «чистих вод». Після цього
ретельно оглядають ложе жовчного міхура та
культю міхурової протоки з метою ідентифікації місця жовчотечі. При його локалізації
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проводиться прошивання вікрилом 3.0 чи кліпування. В підпечінковий простір вводять 6–8
мм дренаж. Якщо не вдається знайти джерело
жовчотечі, дренується підпечінковий простір,
правий фланк та малий таз за необхідності.
Для статистичного аналізу використано методи варіаційної статистики з розрахунком
частотних характеристик показників (у відсотках), середніх значень (М), стандартного відхилення (σ). Для порівняння досліджуваних
груп використовували критерій χ2 та критерій
Мана–Уітні.
Результати досліджень та їх обговорення
За період 2001–2013 років проліковано 31
хворий з жовчотечами після лапароскопічних
холецистектомій. Першу групу склали 16 з
них, які лікувалися у 2001–2006 роках, до застосування у клініці мінімально інвазивного алгоритму ведення жовчотеч. Другу групу
склали 15 хворих, що були проліковані із застосуванням мініінвазивних технологій згідно розробленого мінімально інвазивного алгоритму. Жінок було 19 (61,3 %), чоловіків 12
(38,7 %). Середній вік склав 55,9 років (39–75) у
першій групі та 58,8 (37–76) у другій. Демографічні дані, покази до операції та види втручань
представлені у таб. 1.:
Таблиця 1
Демографічні та операційні дані, покази до операції
Показники
Вік пацієнтів, років

Стать чол.
жін.
Покази до операції
Хрон. холецистит
Гострий холецистит
Морфологічні зміни
Хронічний
Флегмонозний
Гангренозний
Дренування
Черезшкірні втручання
ЕРХПГ
Лапаротомія
Лапароскопія
Тривалість операції, хв

Одиниці
M±σ
Minmax
n (%)
n (%)

1 група

2 група

Р

55,9±10,7

58,8±11,1

(39–75)

(37–76)

6 (37,5)
10 (62,5)

6 (40,0)
9 (60,0)

0,884

n (%)
n (%)

7 (43,7)
9 (56,3)

7 (46,7)
8 (53,3)

0,870

n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
M±σ

9 (56,3)
5 (31,3)
2 (12,4)
9 (56,3)
3 (18,8)
3 (18,8)
9 (56,3)
0 (0,0)
76,5±21,2

9 (60,0)
4 (26,7)
2 (13,3)
8 (53,3)
5 (33,3)
10 (66,7)
0 (0,0)
6 (40,0)
59,1±13,9

0,465

0,96
0,870
0,354
0,006*
0,002*
0,018*
0,016*

Примітка: * – різниця статистично значима

Всім хворим попередньо виконано стандартну 4-портову ЛХЕ. Дренування ложа жовчного
міхура інтраопераційно проводилося у 9 та у 8
хворих першої та другої груп відповідно. Тому
у цих хворих жовчотечі виявилися як підтікання жовчі назовні по дренажу черевної порожнини. Жовчний перитоніт був першим симптомом жовчотечі у 3 пацієнтів першої групи та
5 пацієнтів другої. У одного пацієнта першої
групи та у 2 другої дренажі були видалені на
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другий день після холецистектомії, тому що
не мали відділяємого. Явища перитоніту розвинулися через 2 доби. В інших хворих, у яких
не дренувався підпечінковий простір, розвинулися явища місцевого чи розповсюдженого
перитоніту на 3–6 добу після операції.
Джерела жовчотечі, що були виявлені при
ЕРХПГ, лапаротомії та релапароскопії, у пацієнтів обох груп відображені у табл. 2.
Таблица 2
Джерела жовчотеч
Джерела
жовчотеч
Культя міхурової
протоки
Протоки ложа
міхура
Крайове ушкодження холедоха
Аберантна
протока
Не виявлено

Оди1 група 2 група Всього
ниці

Р

n (%)

6 (37,5)

4 (26,7)

10

0,519

n (%)

2 (12,4)

3 (20,0)

5

0,937

n (%)

0 (0,0)

1 (6,7)

1

0,974

n (%)

1 (6,7)

1 (6,7)

2

0,493

n (%)

7 (43,7)

6 (40,0)

13

0,833

Хоч у 7 хворих першої групи спостерігалося
спонтанне одужання під дією консервативної терапії, інші 9 потребували оперативного
втручання. Показами для операції були розвиток жовчного перитоніту у 3 хворих, в тому
числі після раннього видалення дренажа — у
1 хворого, тривала жовчотеча у 4 та утворення
великого рідинного скупчення разом з жовчотечею у 2 хворих. Всім 9 хворим виконали
лапаротомію, у 4 з них — з інтраопераційною
холангіографією. При цьому виявлені наступні джерела жовчотеч. Недостатнє кліпування
культі міхурової протоки відмічено у 2 випадках — дислокація кліпс з кукси. Дефект культі
міхурової протоки зразу проксимальніше розташування кліпси відмічено у 2 хворих, що
можливо було результатом неадекватного застосування електрокоагуляції при мобілізації
міхурової протоки. У кожному випадку проведене ретельне промивання черевної порожнини, зовнішнє дренування холедоха, місце
жовчотечі було прошите атравматичними нитками 3.0–4.0 (вікрил, PDS), встановлено трубчатий дренаж 8–10 мм. Ще у двох випадках
виявлено підтікання жовчі з ложа жовчного
міхура. В одному випадку діагностували пересічення дрібної печінково-міхурової протоки,
в іншому — тангенціальне пошкодження субвезикальної жовчної протоки. В обох випадках
протоки були прошиті атравматичною ниткою
РDS-4-0, в ложе жовчного міхура підведений
8 мм сіліконовий дренаж. У одного хворого
діагностовано пошкодження аберантної жовчної протоки, діаметр якої складав близько 2
мм. У цього пацієнта виконано прошивання
та перев’язка периферичної кукси аберантної
жовчної протоки, до ложа жовчного міхура
підведений дренаж. В двох випадках джерело
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жовчотечі встановити не вдалося, проведені
санація та дренування черевної порожнини.
Одужали без значних ускладнень та не потребували лікування у відділенні реанімації та
інтенсивної терапії (ВРІТ), крім першої післяопераційної доби для хворих після лапаротомії
15 з 16 хворих з жовчотечами першої групи .
Помер один хворий від гострої серцево-судинної недостатності. Середній ліжко-день для
хворих першої групи склав 13,1 доби.
Після введення мінімально інвазивного алгоритму лікування (рис. 1), 9 з 15 хворих (60 %)
були проліковані консервативно. У трьох з цих
9 хворих було достатньо простого дренування,
що призвело до спонтанного зменшення та
припинення жовчотечі на 6 післяопераційний
день. Але ЕРХПГ була застосована для діагностики стану жовчних шляхів та виявлення
джерела жовчотечі у інших 6 хворих, а також у 4
хворих, які крім того потребували хірургічного
втручання (релапароскопії). Дослідження було
виконане в середньому через 5 діб (діапазон
2–37) після первинної ЛХЕ. У 4 хворих місцем
жовчотечі була визнана неспроможність культі
міхурової протоки, у 1 — бокове ушкодження
холедоха (ймовірно електротермічне), в інших
випадках точно визначити джерело жовчотечі
було неможливо. Холедохолітіаз був виявлений у 4 хворих, їм була виконана ЕПСТ та літоекстракція, жовчні протоки були сановані.
Ендобіліарні стенти було встановлено у 5 хворих з метою більш ефективного забезпечення
переважного току жовчі у ДПК, що дозволяло
закритися жовчотечі.
Оперативне втручання знадобилося у 6 хворих, всі з яких були проліковані лапароскопічно (рис. 1, 2).

хворих в один день виконані ЕРПХГ, ендобіліарне стентування та релапароскопія з санацією та дренуванням. У 3 хворих релапароскопія виконана після виявлення рідини у черевній порожнині та цілісності магістральних
жовчних проток та відсутності конкрементів
при МРХПГ (рис. 3). У одного хворого місцем жовчотечі були протоки у ложі жовчного
міхура, які були лапароскопічно прошиті та
кліповані. У одного хворого спостерігали недостатність культі міхурової протоки, ще у
одного – пошкодження аберантної жовчної
протоки. Було виконане кліпування. У інших
3 хворих джерело жовчотечі не було знайдено.
Всім хворим виконано лаваж черевної порожнини та дренування підпечінкового простору
та порожнини малого тазу трубчатими дренажами 8–10 мм. Хворі одужали та були виписані у задовільному стані. Середній ліжко-день
склав 11,7 доби.

Рис. 2. Виділення неспроможної культі міхурової
протоки – джерела жовчотечі

Рис. 1. Релапароскопія, ревізія. Скупчення жовчі в піддіафрагмальному, підпечінковому просторі, правому фланку

Біліарний перитоніт був першим проявом
жовчотечі у 5 хворих. У іншого, перитоніт розвинувся на 8 день після ЛХЕ, коли здавалося,
жовчотеча по дренажу припинилася та дренаж
був видалений (після ЕРХПГ та ЕПСТ). У 2
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Рис. 3. МР-холангіографія при неспроможності культі
міхурової протоки та холеперитонеумі. Видно цілісність
магістральних жовчних проток та рідинні скупчення
у підпечінковому просторі та навколо
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Запальний інфільтрат у ділянці шийки жовчного міхура, конкременти холедоха або дисфункція сфінктера Одді можуть зіграти роль
у патогенезі жовчотечі [4]. Найбільш частою
причиною ПЖП є помилкова ідентифікація
холедоха, загальної печінкової протоки або
аберантного протоку [4,1]. Причиною малих
пошкоджень жовчних проток є сковзання
кліпси, електротермічні ушкодження, надмірне натягнення міхурової протоки при накладанні на неї кліпс та пошкодження жовчних
проток, що входять безпосередньо у ложе жовчного міхура за необережної дисекції [4,9].
М. В. Тимербулатов та співавт. відмічають,
що 81,1 % випадків жовчотеч спостерігається у
пацієнтів, оперованих з приводу деструктивних форм холецистита [3]. Доброякісні властивості жовчного перитоніту затримують постановку раннього діагноза, що може призвести
до значних ускладнень і навіть смерті [6].
Більшість пошкоджень субвезикальних проток не діагностуються під час первинної операції не дивлячись на те, що ЛХЕ дозволяє
більш прецизійне відділення жовчного міхура
від його ложа та забезпечує більше збільшення
та кращу візуалізацію. Одним з пояснень цього
може бути те, що при загальному знеболенні
виділення жовчі уповільнюється та жовчотеча
з пошкоджених проток не може бути помічена.
Крім того, вважається, що злуковий процес
після ЛХЕ незначний, тому жовчотеча з пошкоджених дрібних жовчних проток не може
швидко закритися [7]. Це може пояснити більше число жовчотеч з ложа жовчного міхура після ЛХЕ у порівнянні з відкритими операціями.
Жовчотечі з ложа жовчного міхура та пошкодженої аберантної протоки рідко діагностуються під час ЕРХПГ. Це пояснюється тим,
що у випадку з аберантними протоками, при
їх пересіченні в більшості випадків центральна
кукса кліпується і периферична не має зв’язку
з магістральним жовчним протоком і не може бути контрастована при ЕРХПГ [10]. При
жовчотечі з ложа міхура, якщо вона виникає з
тангенціально пошкоджених субвезикальних
проток, що дренуються у праву дольову протоку чи загальну печінкову, не завжди вдається
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при ЕРХПГ створити достатній тиск контрастної речовини, щоб вона дійшла до периферійних відділів дрібних проток та витікала назовні через невеликий дефект (0,5–1 мм). Якщо
пошкоджені печінково-міхурові протоки, які
не пов’язані з магістральними протоками, то
в такому випадку вони не можуть бути контрастовані. Тому такі типи ушкоджень можливо виявити тільки при ретельному візуальному огляді ділянки втручання при лапаротомії
чи релапароскопії. Цікаво, що в обох групах,
встановлення підпечінкового дренажа після
лапароскопічної холецистектомії не завадило
розвитку жовчного перитоніту у 4 випадках
тому, що вони блокувалися або були видалені передчасно. Роль хірургічного втручання в
обох групах — це в першу чергу лаваж черевної
порожнини і адекватне зовнішнє дренування,
щоб запобігти повторному скупченню жовчі.
Впровадження ендобіліарної декомпресії,
черезшкірних втручань та релапароскопії дає
можливість мініінвазивного лікування, що є
альтернативою лапаротомії. МРХПГ дозволяє
визначити цілісність магістральних жовчних
проток, наявність біліарної гіпертензії, резидуальних конкрементів, рідинних скупчень в
черевній порожнині, є неінвазивним дослідженням. ЕРХПГ ідентифікує місце жовчотечі
та діагностує наявність конкрементів, що її
підтримують. Такі конкременти можуть одночасно бути видалені та виконана процедура
для зниження градієнту тиску жовчі — сфінктеротомія, ендобіліарне стентування чи назобіліарне дренування. Це спрямовує течію
жовчі переважно в ДПК, що сприяє загоєнню
місця жовчотечі.
Висновок
Отже, розробка діагностично-лікувального алгоритму дозволяє максимально скоротити час обстеження, враховує загальний стан
хворого та інтенсивність жовчотечі з метою
уникнути необґрунтованих діагностичних та
терапевтичних дій, що можуть мати негативні
наслідки та дозволяє максимально використовувати мініінвазивні технології як менш травматичні.
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Резюме. Применение минимально инвазивного лечебно-диагностического алгоритма с использованием эндобилиарного
стентирования и релапароскопии является эффективным методом лечения желчеистечений после холецистэктомий.
Ключевые слова: желчеистечение, холецистэктомия, релапароскопия, эндоскопическая ретроградная холангиография,
эндобилиарное стентирование.

Summary. Minimally invasive management of bile leak after cholecystectomy is effective and reasonable.
Key words: bile leak, cholecystectomy, relaparoscopy, endoscopic retrograde cholangiography , endobiliary stenting.
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Резюме. Проведено обстеження 216 пацієнтів із гострокровоточивими виразками пілородуоденальної зони, основну
групу дослідження склали 112 пацієнтів, групу порівняння —
104 пацієнта.
Для виявлення та оцінки факторів ризику рецидиву кровотечі та призначення найбільш ефективного лікування, був
розроблений спосіб прогнозування рецидиву виразкових кровотеч пілородуоденальної зони (патент України на корисну модель № 71469) та алгоритм діагностично-лікувальних заходів.
Застосування принципів диференційованої індивідуальної
лікувальної тактики, заснованій на аналізі загрози рецидиву
кровотечі, оцінки тяжкості стану пацієнта й ступеню операційного ризику, надає можливість звести до мінімуму кількість повторних геморагій та проводити патогенетичне обумовлені оперативні втручання в сприятливі терміни. Використання для лікування пацієнтів з виразкою пілородуоденальної
зони, ускладненою гострою кровотечею високих дозировок
пантопразолу (80 мг внутрішньовенне болюсно з подальшою
інфузією 8 мг/годину протягом 3 діб) та транексамової кислоти (10 мг/кг/добу) зменшує кількість рецидивних кровотеч,
скорочує середнє перебування хворого в стаціонарі та підвищує економічну ефективність лікування.
Ключові слова: гострокровоточиві виразки, прогнозування рецидиву кровотечі, алгоритм діагностично-лікувальних заходів.

Вступ
На сьогодні проблема лікування пацієнтів з
гострими гастродуоденальними виразковими
кровотечами залишається вельми важливою
та актуальною. Головною передумовою для
цього є щорічне збільшення кількості пацієнтів, що госпіталізовані до хірургічних стаціонарів зі шлунково-кишковими кровотечами та
високий рівень загальної та післяопераційної
летальності [2,3].
Відмічено, що в Україні за останні 5 років
кількість кровотеч збільшилась на 19 %, що
пов’язано як із соціально-економічною ситуацією в країні, так і з недостатнім впровадженням міжнародних клінічних рекомендацій в
лікуванні цієї патології [1, 3].
Серед хворих з виразковими кровотечами
спостерігається розширення вікових меж переважно за рахунок молодого працездатного віку
та збільшення кількості пацієнтів старечого
віку з важкою супутньою патологією.
Одним з головних питань в лікуванні цієї групи пацієнтів залишається прогнозування та профілактика виникнення рецидивних
кровотеч, так як відомо, що рецидив виразкової кровотечі виникає в 15–38 % випадків,
збільшує первинну крововтрату, поглиблює
порушення гомеостазу та мікроциркуляції,
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чим зумовлює погіршення умов для будь-якого
виду екстреного хірургічного втручання [2, 5].
При виникненні рецидиву кровотечі кількість
незадовільних результатів лікування збільшується, а показники загальної летальності складають 15 %, післяопераційної — 60 % [1, 6].
Вважається, що для покращення результатів
лікування пацієнтів із гострокровоточивими
виразками пілородуоденальної зони потрібно
не лише удосконалення схем прогнозування
виникнення рецидиву кровотечі, але й визначення індивідуальної диференційованої лікувальної тактики, заснованій на оцінки важкості стану пацієнта, ризику рецидиву кровотечі
та ступеню операційного ризику [1, 7].
Мета роботи
Удосконалення схеми прогнозування рецидивної геморагії у пацієнтів з гострокровоточивими виразками пілородуоденальної зони
та визначення подальшої лікувальної тактики в залежності від ступеню ризику рецидиву
кровотечі.
Матеріали та методи дослідження
Проведено рандомізоване дослідження, яке
ґрунтується на аналізі результатів обстеження
та лікування 216 пацієнтів із гострокровоточи111
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вими виразками пілородуоденальної зони, які
перебували на стаціонарному лікуванні в КЗ
«Дніпропетровське КОШМД ДОР» у 2010–2013
роках. В контрольну групу було відібрано 104
медичні карти пацієнтів із гострокровоточивими пілородуоденальними виразками. З множини предикторів рецидиву кровотечі були
виділені найбільш значущі в прогностичному
плані клінічні, лабораторні та ендоскопічні
фактори. Також були застосовані 2 міжнародні
прогностичні шкали [6]. Був запропонований
спосіб прогнозування рецидиву виразкових
кровотеч пілородуоденальної зони [4].
Після оцінки всіх перелічених параметрів
та визначення суми балів, в залежності від
ступеню ризику рецидиву кровотечі, пацієнти
розподіляються на 3 групи для проведення наступних діагностичних та лікувальних заходів.
Запроваджений алгоритм діагностично-лікувальних заходів був застосований у пацієнтів основної групи, яку склали 112 пацієнтів.
Так, пацієнтів з малим і середнім ризиком
рецидиву кровотечі госпіталізували в хірургічне відділення для проведення консервативної
терапії на 3 доби (пантопразол 80 мг/добу та в
залежності від стану коагуляції призначають
транексамову кислоту 10 мг/кг). Для оцінки

ефективності призначеного лікування проводився ендоскопічний моніторинг, моніторинг
показників коагулограми. При середньому ризику рецидиву кровотечі, за наявності показів,
вирішувалось питання щодо проведення оперативного втручання в відстроченому порядку,
після поповнення крововтрати та стабілізації
вітальних функцій. При високому ризику рецидиву кровотечі пацієнтів госпіталізували до
відділення інтенсивної терапії, де проводилась
антисекреторна терапія (пантопразол в дозі
80 мг внутрішньовенне болюсно з подальшим
переходом на 8 мг/годину) та гемостатична
терапія (транексамова кислота 10 мг/кг), ендоскопічний моніторинг, моніторинг системи
гемостазу. Питання проведення термінового
оперативного втручання вирішувалось індивідуально.
Для лікування пацієнтів контрольної групи
застосовували омепразол, діцінон та амінокапронову кислоту в терапевтичних дозах.
Результати дослідження та їх обговорення
При проведенні детального клінічного обстеження пацієнтів основної групи були виявлені наступні результати: згідно запропонованому способу прогнозування високий ризик

Таблиця 1
Прогностична шкала ризику ранньої рецидивної кровотечі з гострокровоточивих пілородуоденальних виразок
№
п/п

Параметри та одиниці їх вимірювання

Число балів
0

1

2

до 9
до 3
10–30 %
І–ІІ
до 0,5
-

10 та більше
4 та більше
31 % та більше
ІІІ–ІV
0,51 та більше
+

-

+

до 7 мм
передня та медіальна (верхня,
мала кривина) стінки
Forrest ІІС, ІІІ

7 мм та більше
задня та латеральна (нижня,
велика кривина) стінки
Forrest ІА, ІВ, Іх, ІІА, ІІВ

1. Клінічні дані
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Шкала Blatchford
Шкала Rockall - Score
Дефіцит ОЦК
Ступінь крововтрати
Індекс Альговера – Буррі
Виразковий анамнез
Застосування НПЗЗ, антикоагулянтів або
стероїдів протягом останнього місяцю
2. Ендоскопічні дані

2.1
2.2

Розмір виразки
Локалізація

2.3

Стан гемостазу за Forrest J. А. М. – Rosch
W., 1986

3. Лабораторні дані
3.1 Фактор некрозу пухлини-α, пг/мл
до 23
23-50
51 мл та більше
3.2 Протромбіновий індекс, %
80–100
79-61
60 та менше
3.3 Протромбіновий час, сек.
17–21
22-24
25 та більше
3.4 Активований час рекальцифікації, сек.
50–70
71-80
81 та більше
3.5 Фібриноген, г/л
2–4
1,6-1,9
1,5 та менше
180–320
160–179
159 та менше
3.6 Тромбоцити, х10 9/л
3.7 Час згортання, хв. (за Лі Уайтом)
5–10
11–13
14 та більше
3.8 Тривалість кровотечі, хв.
2–4
5-6
7 та більше
3.9 Антитіла класу Ig G до Helicobacter pylori
до 30 ОД
більше 30 ОД
3.10 Гастрин, пмоль/л
1–30
31–100
101 та більше
–
до 165
166 та більше
3.11 Пепсиноген-1, мг/л
3.12 Пепсиноген-2, мг/л
–
до 15
16 та більше
Примітка: cума балів до 10 — малий ризик рецидиву кровотечі; cума балів 11–25 — середній ризик рецидиву кровотечі; cума балів
26 та більше — високий ризик рецидиву кровотечі
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NOTES OF MEDICAL PRACTITIONER
Схема

ʿʤˉʳ˒ʻ˃ʰ ʳʯ ʧʽˁ˃ˀʽʶˀʽʦʽ˃ʽˋʰʦʰʺʰ ʦʰˀʤʯʶʤʺʰ ʿʳʸʽˀʽʪ˄ʽʪʫʻʤʸːʻʽʴ ʯʽʻʰ
ʽʥˁ˃ʫʮʫʻʻ˔
¾ ʶʸʳʻʳˋʻʫ (̦̥̦̖̌̌̚, ̨̍’̡̛̯̦̞̿̏ ̦̞̔̌)
¾ ʸʤʥʽˀʤ˃ʽˀʻʫ (̣̦̞̌̐̌̽̚ ̨̨̣̬̯̬̦̞̌̍̌ ̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́)
¾ ʫ̸̨̡̨̦̭̪̞̦̔̌ ̨̡̛̞̦̭̯̔̌̐̌ ̯̌ ̸̨̡̨̛̖̦̭̪̞̦̜̔ ̨̖̥̭̯̐̌̚
ʿ̶̛̞̦̯̌̿ ̚ ̨̡̛̛̭̥̏
̡̨̛̛̬̥̚ ̶̛̛̬̖̱̔̏
̸̡̨̨̬̯̖̞̏

ʿ̶̛̞̦̯̌̿ ̚ ̭̖̬̖̦̞̥̔ ̡̨̛̛̬̥̚
̶̛̛̬̖̱̔̏ ̸̡̨̨̬̯̖̞̏

ʿ̶̛̞̦̯̌̿ ̚ ̛̥̣̥̌
̡̨̛̛̬̥̚ ̶̛̛̬̖̱̔̏
̸̡̨̨̬̯̖̞̏

1. Ƚɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɹ
ʦ̞̞̣̖̦̦̔̔́ ̨̛̞̦̯̖̦̭̦̟̏ ̯̖̬̪̞̟̌

ˈ̸̞̬̱̬̞̦̖̐ ̞̞̣̖̦̦̏̔̔́
2. ȱɧɮɭɡɿɣɧɨ-ɬɪɚɧɫɮɭɡɿɣɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ

ʳ˃˃ ̨̞̦̐̔̚ ̬̞̦̏́ ̡̨̨̛̬̯̬̯̏̏̌ (̌̚ ̴̨̪̬. ʥ̨̛̬̭̥̀̏ ʿ.ʧ., ̏ ̴̶̨̡̛̥̞̞̟̔̌ ̴̨̪̬. ʶ̣ʳ̡̨̱̦̖̦̐ ʽ. ʺ.)
3. Ⱥɧɬɢɫɟɤɪɟɬɨɪɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ
ʳʿʿ 80 ɦɝ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɜɟɧɧɟ ɛɨɥɸɫɧɨ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɧɚ 8 ɦɝ/ɝɨɞɢɧɭ

ʳʿʿ 80 ɦɝ/ɞɨɛɭ

4. Ƚɟɦɨɫɬɚɬɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ
ɬɪɚɧɟɤɫɚɦɨɜɚ ɤɢɫɥɨɬɚ 10 ɦɝ/ɤɝ ɞɜɿɱɿ ɧɚ ɞɨɛɭ

ʯ̌ ̵̨̦̖̞̦̞̭̯̍̔̀

5. Ⱥɧɬɢɯɟɥɿɤɨɛɚɤɬɟɪɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ
ɚɦɨɤɫɢɰɢɥɿɧ 1000 ɦɝ ɞɜɿɱɿ ɧɚ ɞɨɛɭ ɬɚ ɤɥɚɪɢɬɪɨɦɿɰɢɧ 500 ɦɝ ɞɜɿɱɿ ɧɚ ɞɨɛɭ

6. ȿɧɞɨɫɤɨɩɿɱɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ
ˋ̖̬̖̚ 2-4 ̨̛̛̦̐̔

ˋ̖̬̖̚ 4-6 ̨̛̦̐̔

ˋ̖̬̖̚ 24 ̨̛̛̦̐̔

7. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ
ʿ̛̬ ̴̡̨̛̦̖̖̖̯̦̭̯̞̏
̸̨̡̨̨̨̖̦̭̪̞̦̔̐ ̯̌
̡̨̨̨̛̦̭̖̬̯̦̏̌̏̐ ̡̣̞̱̦̦̏̌́
̨̨̛̪̬̯̭̏̔̽́ ̨̯̖̬̥̞̦̏̌ ̶̨̪̖̬̞̌́
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ʿ̛̬ ̡̛̛̦̦̖̦̦̞̏ ̶̛̛̬̖̱̔̏ ̸̡̨̨̬̯̖̞̏ ̨̌̍
̵̨̨̦̖̞̦̭̯̞̍̔ ̨̨̨̛̪̖̬̯̦̌̏̐ ̸̯̬̱̦̦̏̌́ ̚ ̨̥̖̯̀
̸̨̨̨̨̭̯̯̦̌̐ ̡̣̞̱̦̦̏̌́ ̡̨̨̛̬̟̏̌̏̚ ̵̨̨̛̬̏̍
̨̨̛̪̬̯̭̏̔̽́ ̸̨̞̭̯̬̖̦̏̔̌ ̶̨̪̖̬̞̌́
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рецидиву кровотечі був у 64 (57,1 %) пацієнтів,
середній — у 36 (32,2 %), малий у 12 (10,7 %).
У лабораторних дослідженнях особливу увагу приділяли показникам гемостазу, був виявлений прямий кореляційний зв’язок між показниками коагулограми та ступенем крововтрати.
У пацієнтів з легкою та середньою крововтратою (дефіцит ОЦК І–ІІ ступеня) частіше
спостерігались явища нормо- та гіперкоагуляції, при важкій та вкрай важкій крововтраті
(дефіцит ОЦК ІІІ–ІV ступеня) спостерігались
явища гіпокоагуляції. З метою оцінки ефективності гемостатичної терапії проводили лабораторний моніторинг коагулограми: на 1 добу (до призначення транексамової кислоти) та
на 4 добу (після або під час проведення лікування гемостатиками). Зміни показників коагулограми у пацієнтів основної групи відрізнялись в залежності від ступеню крововтрати.
Так, у пацієнтів з легкою крововтратою (дефіцит ОЦК І ступеню) на 1 добу після геморагічного періоду спостерігались явища нормо- та
гіперкоагуляції: збільшення протромбінового
індексу та скорочення протромбінового часу,
які на 4 добу повертались до норми, рівень
фібриногену та тромбоцитів значно не змінювався. У пацієнтів із середньою крововтратою
(дефіцит ОЦК ІІ ступеню) також переважали явища нормокоагуляції та гіперкоагуляції
(табл. 2).
У хворих із важкою та вкрай важкою крововтратою (дефіцит ОЦК ІІІ–IV ступеню) частіше спостерігались явища гіпокоагуляції: зменшення тромбоцитів (за критерієм Стюдента
t2, p<0,05), рівня фібриногену, протромбіно-

вого індексу, збільшення протромбінового часу
та активованого часу рекальцифікації (табл. 3).
Рівень пепсиногену-1 варіював у діапазоні 18,7–150 мг/л та знаходився у межах норми (30–120 мг/л) у 42 пацієнтів (37,5 %). Підвищення рівня пепсиногену-1 свідчило про
шлункову гіперсекрецію, виражену запальну
реакцію та наявність атрофії слизової оболонки. Вміст гастрину в плазмі крові хворих знаходився у межах норми і коливався у діапазоні
від 1,6 до 39,2 пмоль/л, що склало в середньому
(14,0±0,6) пмоль/л. Такі показники пояснюються зниженням секреції гастрину під час
кровотечі за рахунок включення компенсаторних можливостей організму, що направлені на
пригнічення впливу основного патогенетичного фактору — підвищеної кислотності.
Після проведення серологічного тесту (дослідження наявності антитіл класу IgG до
Helicobacter pylori), виявлено, що у 103 хворих
(91,9 %) з 112 хворих з гострокровоточивими
виразками пілородуоденальної зони результат
тесту був позитивний.
Оперовані у зв’язку з виникненням рецидиву кровотечі 5 (4,5 %) пацієнтів основної групи
та 14 (13,5 %) з групи контролю, у яких за ендоскопічними характеристиками переважали
виразки задньої стінки цибулини дванадцятипалої кишки, розмірами більше 7 мм, з вираженою рубцево-виразковою деформацією цибулини дванадцятипалої кишки, активність
кровотечі FIB - FIІА.
Всім пацієнтам основної групи виконано органозберігаючі втручання (стволова ваготомія
з пілоропластиками в різних модифікаціях або
антрумрезекцією), пацієнтам в групі контролю

Таблиця 2
Показники коагулограми хворих основної групи з І та ІІ ступенем крововтрати й строками обстеження (М±m)
Ступінь
крововтрати
Показники
Протромбіновий індекс, %
Протромбіновий час, сек
АЧР, сек
Фібриноген, г/л
Тромбоцити×10 9

Крововтрата І ступеню

Крововтрата ІІ ступеню

1 доба

4 доба

% змін

1 доба

4 доба

% змін

102,6±1,2
14,3±1,3
66,9±1,3
2,2±0,1

92,5±1,1
19,1±0,3
66,9±1,3
2,17±0,09
252,9±6,3

-9,9*
+33,7*
+0,1
-1,3

90,7±2,0
19,2±0,5
70,7±2,6
2,0±0,1

91,1±2,1
19,3±0,5
67,6±2,0
2,1±0,1
243,6±4,8

+0,5
+0,8
-4,3
+1,6

Примітка: * вірогідність розбіжностей показників на 1-у та 4-у добу р  0,05 за показником Вілкоксона
Таблиця 3
Показники коагулограми хворих основної групи з ІІІ й ІV ступенем крововтрати й строками обстеження (М±m)
Ступінь
крововтрати
Показники
Протромбіновий індекс, %
Протромбіновий час, сек
АЧР, сек
Фібриноген, г/л
Тромбоцити×10 9

Крововтрата ІІІ ступеню

Крововтрата ІV ступеню

1 доба

4 доба

% змін

1 доба

4 доба

% змін

89,2±1,8
19,1±0,4
66,2±2,3
2,17±0,1

86,7±3,5
19,1±0,3
65,3±2,1
2,23±0,1
198,6±3,0

-2,7
+0,02
-2,7
+2,8

73,3±3,2
20,6±0,8
72,1±2,3
2,0±0,2

76,3±2,8
19,9±0,8
76,3±3,1
1,4±0,3
151,2±2,7

+4,1
-3,2
+5,6
-31,8*

Примітка: * вірогідність розбіжностей показників на 1-у та 4-у добу р0,05 за показником Вілкоксона
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виконували органозберігаючі операції (10 пацієнтам) та резекції шлунку в різних модифікаціях (4 пацієнта).
При оцінці лікування пацієнтів групи порівняння виявлені несприятливі результати, а саме кількість рецидивних кровотеч 45
(43,3 %), кількість оперативних втручань, виконаних у зв’язку з неефективністю консервативної терапії — 14 (13,5 %), післяопераційні
ускладнення виникли у 9 (47,4 %) пацієнтів,
післяопераційна летальність — 7,1 % (1 пацієнт), загальна летальність склала 8,7 % (9 випадків зі 104).
Лікування пацієнтів основної групи було
більш ефективним: рецидив кровотечі виник
у 16 (14,3 %) пацієнтів, частота оперативних
втручань склала в основній групі 4,5 % (5 пацієнтів), післяопераційні ускладнення виникли у 3 (2,7 %) пацієнтів, післяопераційна ле-

тальність не спостерігалась, а загальна склала
0,9 % (1 пацієнт).
Висновки
Застосування принципів диференційованої індивідуальної лікувальної тактики, що
заснована на аналізі загрози рецидиву кровотечі надає можливість звести до мінімуму
кількість повторних геморагій та проводити
патогенетичні обумовлені оперативні втручання в сприятливі терміни. Використання для
лікування пацієнтів з виразкою пілородуоденальної зони, ускладненою гострою кровотечею, високих доз пантопразолу та транексамової кислоти скорочує середнє перебування
хворого в стаціонарі та підвищує економічну
ефективність лікування, покращує результати
лікування цих пацієнтів за рахунок зниження
загальної та післяопераційної летальності.
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АЛГОРИТМ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ
ОСТРОКРОВОТОЧАЩИХ
ЯЗВАХ
ПИЛОРОДУОДЕНАЛЬНОЙ
ЗОНЫ
Я. С. Березницкий,
К. А. Ярошенко

Резюме. Проведено обследование 216 пациентов с острокровоточащими язвами пилородуоденальной зоны, основную
группу исследования составили 112 пациентов, группу сравнения — 104 пациента. При отборе проводилось тщательное
клиническое, лабораторное и инструментальное обследование
для верификации диагноза.
Для выявления и оценки факторов риска рецидива кровотечения и назначения наиболее эффективного лечения,
был разработан способ прогнозирования рецидива язвенных
кровотечений пилородуоденальной зоны (патент Украины на
полезную модель № 71469) и алгоритм диагностических и лечебных мероприятий.
Применение принципов дифференцированной индивидуальной лечебной тактики, основанных на анализе угрозы
рецидива кровотечения, оценки тяжести состояния пациента и степени операционного риска, позволяют свести к минимуму количество повторных геморрагий и проводить патогенетически обоснованные оперативные вмешательства в
благоприятные сроки. Назначение пациентам с острыми кровоточащими пилородуоденальными язвами высоких дозировок пантопразола (80 мг внутривенно болюсно с дальнейшей
инфузией 8 мг/час) и транексамовой кислоты (10 мг/кг/сутки)
уменьшает количество рецидивних кровотечений, длительность пребывания в стационаре и повышает экономическую
эффективность лечения.
Ключевые слова: острокровоточащие язвы, прогнозирование рецидива кровотечения, алгоритм диагностических и лечебных мероприятий.

ALGORITHM
OF DIAGNOSTIC
AND THERAPEUTIC
MEASURES IN ACUTE
BLEEDING ULCERS OF
PYLORODUODENAL AREA
Ya. S. Bereznitsky,
E. A. Yaroshenko

Summary. A survey of 216 patients with acute bleeding of pyloroduodenal area ulcers have been done. The main group that was
studied consisted of 112 patients; the comparison group included 104
patients. To identify and assess risk factors for the rebleeding and to
assign the most effective treatment, a method to predict recurrence
of ulcer bleeding pyloroduodenal zone (Patent of Ukraine for useful
model № 71469) was developed.
The application of the differentiated individual treatment strategy
principles based on the analysis of the threat of rebleeding, on the
assessment of the patient’s condition severity and on the degree of
operational risk, enables to minimize the number of repeated hemorrhages and provide pathogenically caused operations at favorable
terms. To use high dosing of pantoprazole (80 mg intravenous bolus followed by infusion of 8 mg/h for 3 days) and tranexamic acid
(10 mg/kg/day) in patients with pyloroduodenal area ulcer, complicated by acute hemorrhage, reduces recurrent bleeding as well as
the average of the patient’s stay in hospital and increases the cost –
effectiveness of treatment.
Key words: acute pyloroduodenal ulcers, prognosis of rebleeding,
method to predict recurrence of ulcer bleeding.
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ÌÅÒÎÄÛ ÝÍÄÎÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÎÃÎ ËÎÊÀËÜÍÎÃÎ
ÃÅÌÎÑÒÀÇÀ ÏÐÈ ÎÑÒÐÎÌ ßÇÂÅÍÍÎÌ
ÃÀÑÒÐÎÄÓÎÄÅÍÀËÜÍÎÌ ÊÐÎÂÎÒÅ×ÅÍÈÈ
Резюме. В статье изучены эффективность эндоскопических
методов локального гемостаза и профилактики рецидива кровотечения у пациентов с острым язвенным гастродуоденальным
кровотечением. Улучшению результатов лечения пациентов
с острым язвенным гастродуоденальным кровотечением способствует дифференцированный подход к выбору способа
эндоскопического локального гемостаза и эндоскопического
лечебного мониторинга, а также более четких показаний к
оперативному вмешательству, прежде всего, при ненадежном
гемостазе.
Ключевые слова: острое гастродуоденальное кровотечение,
эндоскопический локальный гемостаз.

Введение
Острое кровотечение, проксимальнее связки Трейтца, является достаточно частым и тяжелым состоянием в клинической практике.
Актуальность проблемы состоит в сочетании
высокой первичной летальности, обусловленной острой анемией, со вторичной летальностью, в большинстве своем связанной с декомпенсацией соматической патологии, вызванной острым кровотечением и рецидивом
кровотечения [7]. Немаловажен и социальный
аспект, который определяется весьма существенными расходами на лечение. Индивидуальные затраты граждан США на лечение
острого язвенного гастродуоденального кровотечения (ОЯГДК) без и при рецидиве кровотечения (РК) составила, соответственно 3402 и
5632 $. Общие расходы на стационарное лечение пациентов с ОЯГДК в США, по существующим оценкам, превышают 2 млрд. долларов
в год [10]. В Украине такая статистика, к сожалению, отсутствует.
По данным департамента здравоохранения
в США ежегодно госпитализируется в связи
с ОЯГДК 160 пациентов на 100 тыс. жителей
(более чем 400 тыс. госпитализаций в год).
Бóльшая их часть (до 80 %) вызвана язвами
желудка и двенадцатиперстной кишки [4, 6].
В последнее время публикуются данные о том,
что число ОЯГДК в мире снижается [9] и частота составляет 60 на 100 тыс. населения [5],
при этом все большее число эпизодов кровотечения связывают с приемом ацетилсалициловой кислоты и нестероидных противовоспалительных препаратов. Поскольку ОЯГДК
в 68 % случаев возникает у пациентов старше
60 лет, а в 27 % случаев – в возрасте старше
80 лет [8], летальность остается высокой, находясь в пределах от 5 до 10 % [4, 7].
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Эндоскопическая манифестация кровотечения, даже сугубо язвенной этиологии, весьма
разнообразна, как при первичном исследовании, так и на этапах лечения, требует разумного использования всего арсенала методов
локального воздействия на источник кровотечения, приоритет которых, в настоящее время,
уже никто не оспаривает. Большинство авторов едины во мнении о необходимости выполнения экстренного оперативного вмешательства при продолжающемся кровотечении
только в случае неэффективности эндоскопических способов гемостаза [1, 2, 3]. В то же
время, значительные проблемы тактического
плана возникают при лечении больных с рецидивным кровотечением или длительно существующем состоянии ненадежного гемостаза.
Цель исследования
Изучить эффективность эндоскопических
методов локального гемостаза и профилактики рецидива кровотечения у пациентов с
острым язвенным гастродуоденальным кровотечением.
Материалы и методы исследований
С кровотечением язвенной этиологии в период с 1994 по 2012 гг. в клинику хирургии и
эндоскопии Донецкого национального медицинского университета на базе городской клинической больницы № 16 г. Донецка поступило 8373 пациента.
Продолжающееся кровотечение или эндоскопические признаки ненадежного гемостаза
(НГ) при поступлении выявлены у 7051 (84,2 %)
пациента. У 1322 (15,8 %) больных при первичном исследовании в дне язвенного дефекта определялся налет фибрина (Forrest III).
Всем больным выполнялись эндоскопиче117
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ские мероприятия по остановке первичного
или рецидивного кровотечения и эндоскопический лечебный мониторинг (ЭЛМ). У 862
(10,3 %) больных при поступлении отмечалось
продолжающееся кровотечение. Эндоскопический локальный гемостаз (ЭЛГ) проведен
831 (96,4 %) пациенту. Проведение ЭЛМ было
показано всем больным с признаками ненадежного гемостаза – видимыми тромбированными сосудами, сгустками, геморрагическим
налетом в дне или краях дефекта. Даже налет
фибрина в дне язвы при первичном исследовании мы не расценивали как признак надежного гемостаза и проводили необходимые эндоскопические мероприятия. ЭЛМ проведен
6630 (94 %) больным. По тем или иным причинам (отказ больного, тяжесть состояния) у
31 (3,6 %) больного с продолжающимся кровотечением и у 390 (6,3 %) пациентов с состоявшимся кровотечением эндоскопические мероприятия не производились. Эндоскопические
методы были показаны во всех случаях при наличии продолжающегося кровотечения и признаков ненадежного гемостаза. Единственным
противопоказанием являлось терминальное
(агонирующее) состояние больного. В клинике применялись различные способы эндоскопического локального гемостаза: инъекционный метод гемостаза (ИМГ), диатермо (ДК)- и
гидродиатермокоагуляция (ГДК), термокаутеризация (ТК), аргоно-плазменная коагуляция
(АПК). Все методы использовались как изолированно, так и в сочетании. Выбор метода
воздействия определяется врачом-эндоскопистом в зависимости от состояния дна язвенного дефекта.
Результаты исследований и их обсуждение
Продолжающееся кровотечение является
абсолютным показанием к выполнению ЭЛГ.
За вышеозначенный период его применение
потребовалось у 862 (10,3 %) больных. К сожалению, у 31 больного из-за отказа или тяжести
состояния эндоскопические манипуляции не

выполнялись. Из этой группы оперированы
22 пациента (71,4 %). Послеоперационная летальность составила 26 % (6 больных). Еще
9 больных (28,6 %) из-за отказа от операции
получали консервативную терапию. Умерло 4
пациента, летальность составила 44,4 %. Вероятнее всего, существенно повлиять на эти
результаты, не представлялось возможным.
Оценку эффективности методов ЭЛГ у 831
пациента проводили по окончательному результату – достижению устойчивого гемостаза
(табл. 1). Базовым методом ЭЛГ была комбинация ИМГ с коагуляционными методами.
ИМГ включала обязательное введение вазоконстрикторов (адреналин 1,0 мл) паравазально с последующей инфильтрацией перифокальных тканей физиологическим раствором
(5,0–20,0 мл). В качестве второго компонента
комбинированного метода наиболее часто использовалась диатермокоагуляция (ДК). Данная комбинация применена у 329 (39,5 %) больных, эффективность – 86,4 % (284 пациента).
У 62 больных, наряду с инъекционным способом использовался метод гидродиатермокоагуляции. Эффективность метода составила
100 %. Необходимо отметить, что метод использовался только при кровотечении типа
Forrest 1b (подтекании крови из дна дефекта).
У 3 больных использовалось сочетание ИМГ с
лазерной фотокоагуляцией (ЛФК). Достигнут
устойчивый гемостаз. Также следует подчеркнуть, что благоприятные условия для применения данного метода возникают крайне
редко. Поэтому, несмотря на его эффективность, реально рассматривать его как альтернативу остальным методам не приходится. У 4
больных инъекционный метод дополнен ТК.
Эффективность их сочетания составила 50 %.
Только инъекционный метод применен у 373
(44,9 %) больных с эффективностью 92 % (343
больных). У 24 больных изолированно использовалась ДК, эффективность которой составила 63 % (15 больных). У остальных 36 больных
с кровотечением минимальной интенсивности
Таблица 1

Эффективность методов ЭЛГ при продолжающемся кровотечении
Методы эндоскопиического
гемостаза
ИМГ
ИМГ + ДК
ИМГ + ГДК
ИМГ + АПК
ИМГ + ЛФК
ИМГ + ТК
ДК
ГДК
ТК
АПК
Всего
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Forrest I a

Forrest I b

К-во больных К-во РК Эффективность, % К-во больных К-во РК Эффективность, %
84
214
4
3
5
1
311

20
26
0
2
4
1
57

76,2
87,9
100
33,3
20
0
81,7

289
115
62
3
1
19
24
4
3
520

10
15
0
0
0
5
8
1
0
43

96,5
83,5
100
100
100
73,7
66,7
75
100
91,8
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Общая
эффективность, %
92
86,4
100
100
100
50
63
66,7
75
75
92,8
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изолированно использовался метод ГДК с эффективностью 76,3 %.
Следует отметить, что относительно низкая
эффективность сочетания инъекционного метода с ТК (50 %) и ДК (86,4 %) следует рассматривать либо как погрешность выполнения метода
(нарушение алгоритма применения метода), либо как неправильно выбранный метод ЭЛГ.
В последнее время нами стал активно использоваться метод аргоно-плазменной коагуляции, который применен у 83 больных.
Остановку продолжающегося кровотечения
выполнили у 12 больных: у 8 больных при
первичном осмотре и у 4 больных с рецидивным кровотечением. Только в одном случае не
удалость добиться устойчивого гемостаза, хотя
первичный гемостаз был достигнут. Таким образом, эффективность ЭЛГ составила 91,6 %.
Наилучшие результаты были достигнуты при
сочетании АПК с предварительной инфильтрацией перивазальных тканей физиологическим раствором. Справедливости ради следует
сказать, что метод не применялся при массивном струйном кровотечении.
Состоявшееся кровотечение при наличии
признаков НГ выявлено у 6189 (73,9 %) больных. Необходимо отметить, что именно в этой
группе возникают наибольшие сложности
прогностического и тактического плана. Среди признаков НГ наиболее часто встречались
видимые тромбированные сосуды (FIIa) – 2784
(48 %) пациента. Сгустки крови (FIIb) выявлены у 1682 (29 %) пациентов; геморрагический
налет в дне дефекта (FIIc) – у 1333 (23 %). Всем
пациентам этой группы был показан ЭЛМ. В
полном объеме ЭЛМ проведен у 5799 больных
(93,7 %). У 390 больных по разным причинам
он не проводился. Среди наиболее частых причин – отказ от выполнения исследования, тяжелое соматическое состояние пациентов.
Базовым методом эндоскопического лечебного мониторинга явился ИМГ. Как правило, в
течение 12–18 часов от момента поступления в
отделение интенсивной терапии, применялась
комбинация методов. Это самый напряжен-

ный период, когда риск РК наиболее высокий.
По мере стабилизации состояния больного и
эндоскопической картины мы отдавали предпочтение изолированным и более щадящим
методам профилактики РК. Критерием оценки эффективности применения методов явилось отсутствие РК (табл. 2). В таблице учтены
только те больные, которым проведен полный
комплекс ЭЛМ по вышеуказанным методикам.
Анализируя полученные результаты, следует признать, что наиболее значимые положительные результаты при Forrest IIa получены
при применении ИМГ и при сочетании его
с коагуляционными методами. Обращает на
себя внимание, что достоверной разницы в
группе комбинированных методов (ИМГ+ДК
и ИМГ+ГДК) не выявлено. Вероятнее всего
имеет место психологический феномен. Врач,
проводящий исследование интуитивно выбирает наиболее приемлемый метод, исходя из
конкретной эндоскопической картины. Аналогичная ситуация отмечена и в группе изолированного применения коагуляционных методов. Исключением, пожалуй, является группа
больных, у которых применялась АПК. Низкая
надежность метода (61,5 %) обусловлена как
малым опытом применения метода, так и, повидимому, неправильным подбором больных.
При наличии сгустков крови (Forrest IIb) и
геморрагического налета в дне язвы (Forrest
IIc) мы считаем перспективным дальнейшее
применение АПК. Быстрый коагулирующий
эффект становится незаменимым в этих группах. В то же время при наличии видимых
тромбированных сосудах в дне язвенного дефекта, предпочтение следует отдавать комбинированным методам.
У 610 (10,5 %) пациентов изолированно применялся 70 % раствор этанола. Мы не считаем
целесообразным его изолированное применение, однако в некоторых случаях (крайне беспокойное поведение или тяжелое состояние
больного), когда невозможно прицельное воздействие на источник кровотечения, мы вынужденно прибегали к этому методу. При FIIa
Таблица 2

Эффективность методов ЭЛМ при ненадежном гемостазе

ИМГ
ИМГ + ДК
ИМГ + ГДК
ИМГ + АПК
ДК
ГДК
ТК
АПК
Аппликация этанола
Всего

К-во
больных
642
238
925
12
633
6
13
315
2784

Forrest II a
Эффективность, %
67
89,6
39
83,6
137
85,4
2
83,3
120
81
1
83,3
5
61,5
83
73,7
454
83,7

К-во РК
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Forrest II b
К-во
ЭффективК-во РК
больных
ность, %
463
69
85,1
274
12
95,6
231
36
84,4
11
1
90,9
149
15
89,9
381
31
91,9
4
1
75
12
1
91,7
157
98
37,6
1682
264
84,3

К-во
больных
401
199
211
19
171
178
16
138
1333

Forrest II c
ЭффективК-во РК
ность, %
58
85,5
13
93,5
21
90,1
1
94,7
14
91,8
31
82,6
1
93,8
38
72,5
177
86,7
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и FIIb благодаря его коагулирующим свойствам удалось добиться надежного гемостаза у
большинства пациентов — 73,7 и 72,5 %, соответственно.
В последнее время мы разделяем рецидивы кровотечения на две группы. Клинически
значимые рецидивы, которые сопровождаются ухудшением общего состояния, снижением
показателей красной крови, приводят к изменению тактики лечения (пациенту предлагается оперативное лечение). Рецидивы кровотечения, которые выявляются только эндоскопически и не имеют каких-либо клинических
проявлений, мы относим в группу клинически
не значимых. Как правило, тактика лечения
остается неизменной, но меняются и эндоскопические, и медикаментозные составляющие
этого лечения.
Согласно разработанной в клинике базовой
лечебно-тактической программе, все больные,
которым проводился ЭЛМ получали стандартную медикаментозную терапию: антисекреторные препараты в оптимальных дозах,
антациды, топические противоязвенные препараты, заместительную корригирующую инфузионную терапию. Основными факторами,
определяющими тактику ведения больного,
являлись эндоскопические данные. Анализ
многолетних наблюдений позволил определить критические сроки персистенции разных
признаков ненадежного гемостаза, за которыми следует изменение тактики лечения. Опыт
показывает, что нарушение тактики лечения
по различным причинам объективного или
субъективного характера, приводит к значительным проблемам в дальнейшем.
Проведение ЭЛМ позволяет не только стабилизировать патологический процесс (чаще
всего), но и выиграть время для подготовки к
оперативному вмешательству. Мы считаем, что
выполнение оперативного вмешательства обосновано и целесообразно при возникновении
рецидивов кровотечения в течение суток, длительно сохраняющихся признаках ненадежного гемостаза, невозможности или бесперспек-
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тивности выполнения ЭЛМ (анатомические
особенности, рубцовые сужения, большие и
глубокие язвенные дефекты, неадекватное поведение больного при высокой степени риска
рецидива кровотечения).
Выводы
1. Полученные данные позволили дифференцированно подойти к выбору методов ЭЛГ
и ЭЛМ. При продолжающемся кровотечении
наиболее эффективным является ИМГ в сочетании с коагуляционными методиками (ДК
и ГДК). Он практически одинаково эффективен и при струйном кровотечении (86,4 %) и
при подтекании крови (95,1 %). Следует более
широко использовать возможности метода аргоно-плазменной коагуляции (эффективность
АПК при сочетании его с ИМГ — 91,6 %).
2. Признаки НГ являются показанием к проведению ЭЛМ. При наличии тромбированных
сосудов в дне дефекта наиболее эффективным
является метод комбинированного гемостаза
(ИМГ + коагуляционные методы) (85,4–89,6 %).
Незначительно уступает по эффективности и
изолированное применение коагуляционных
методов (81–83,3 %). Следует с осторожностью
применять метод АПК у этой категории больных, поскольку направленное воздействие на
тромбированный сосуд, зачастую приводит к
РК даже на этапе применения метода и требует
дополнительных усилий по его остановке.
3. При сгустках крови и геморрагическом
налете в дне дефекта надежность сочетания
метода ИМГ и коагуляционных методов (ДК
и ГДК) достигает 94,7 %. Аналогичные результаты получены и при изолированном применении коагуляционных методов. Метод АПК
наиболее эффективен именно при сгустках и
геморрагическом налете — 91,7 и 93,8 % соответственно.
4. По мере получения положительной динамики эндоскопической картины, целесообразно переходить на более щадящие методы
ЭЛМ, чтобы как можно меньше травмировать
перифокальные ткани.
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Резюме. У статті вивчені ефективність ендоскопічних методів локального гемостазу і профілактики рецидиву кровотечі у пацієнтів з гострою виразковою гастродуоденальною
кровотечею. Поліпшенню результатів лікування пацієнтів з
гострою виразковою гастродуоденальною кровотечею сприяє
диференційований підхід до вибору способу ендоскопічного
локального гемостаза і ендоскопічного лікувального моніторингу, а також чіткіших показань до оперативного втручання,
передусім, при ненадійному гемостазі.
Ключові слова: гостра гастродуоденальна кровотеча, ендоскопічний локальний гемостаз.

METHODS OF
LOCAL ENDOSCOPIC
HEMOSTASIS IN ACUTE
GASTRODUODENAL ULCER
BLEEDING
P. G. Kondratenko,
E. E. Radenko, S. O. Jarikov

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

Summary. In this paper we studied the effectiveness of local endoscopic hemostasis and prevention of rebleeding in patients with
acute gastroduodenal ulcer bleeding. A differentiated approach to
the choice of local endoscopic hemostasis and therapeutic endoscopic
monitoring, as well as more clear indications for surgical intervention, especially in insecure hemostasis promotes the improvement
of outcomes in patients with acute ulcerative gastroduodenal hemorrhage.
Key words: acute gastroduodenal bleeding, endoscopic local hemostasis.
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Резюме. Представлен анализ результатов лечения 14 больных с перфорациями пищевода. Рассмотрены этиология, проблемы диагностики различных вариантов течения заболевания. Оценены методы консервативного и хирургического
лечения заболевания. В 2 случаях проведено консервативное
лечение, в 7 оперативное лечение, которое включало ушивание дефекта пищевода и дренирование средостения и плевральной полости. В 5 случаях проводилось лечение гнойных
осложнений без ушивания пищевода. Сроки госпитализации
у больных с ушиванием пищевода составили (44,2±8,1) дня,
без ушивания (66,5±15,5) дня. Послеоперационная летальность составила 21,4 %.
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Ключевые слова: перфорация пищевода, оперативное лечение,
ушивание пищевода.
Введение
Перфорации пищевода являются не столь
часто встречающейся патологией желудочнокишечного тракта по сравнению с перфорациями других его отделов. Однако в силу ряда анатомических особенностей эта патология
относится к очень тяжелым и потенциально
смертельным повреждениям. Большая летальность (18,2–27,7 %) при данной патологии [1, 3],
прежде всего, обусловлена развитием тяжелых
гнойных осложнений, развивающихся в первые часы после перфорации, а также особенностями средостения и сложностями адекватного дренирования и санации [2].
Причинами перфорации, чаще всего, являются инородные тела пищевода и лечебные манипуляции по их удалению, диагностические
и лечебные мероприятия, травмы, реже спонтанные разрывы и перфорации в следствие заболеваний пищевода [6].
Цель работы
Обобщить опыт лечения больных с перфорацией пищевода и систематизировать лечебные мероприятия для улучшения результатов
лечения.
Материалы и методы исследований
В областном торакальном отделении 16 городской клинической больницы г. Днепропетровска за 5-летний период с 2009 по 2013 год
проходило лечение 14 больных с перфорациями пищевода. Жители города Днепропетровска из них составили 35,7 %, остальные 64,3 %
были жителями Днепропетровской области.
Среди наблюдавшихся больных мужчины составили 71,4 % (10), женщины 28,6 % (4). Возраст поступивших больных был от 28 до 79 лет,
средний возраст мужчин составил (58,1±4,2),
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женщин (49,±8,6) лет. Все больные были переведены из других лечебных учреждений, где
лечились по поводу язвенной болезни осложненной перфорацией — 2, инородного тела
пищевода — 6, эмпиемы плевры — 3, химического ожога пищевода — 1, проводилась диагностическая ФЭГДС — 2.
При поступлении в торакальное отделение
перфорация пищевода была диагностирована
у 10 (71,4 %) больных, у 3 (21,4 %) была диагностирована эмпиема плевры в ходе лечения, которой была выявлена перфорация пищевода и
после уточнения анамнеза выставлен диагноз
спонтанного разрыва пищевода. У 1 больного
перфорация пищевода была выявлена в ходе
лечения химического ожога пищевода щелочью. Повреждения пищевода были локализованы в 21,4 % случаев в шейном отделе, в 35,7
% случаев в среднегрудном отделе и в 42,9 %
случаев в наддиафрагмальном отделе пищевода. Перфораций в шейном отделе пищевода (3)
в 100 % случаев были связаны с врачебными
манипуляциями, из них в 2 случаях при попытках извлечения инородных тел пищевода.
Повреждения пищевода в среднегрудном отделе (5) в 2-х случаях были связаны с химическим ожогом и раком пищевода, в 2-х случаях с инородными телами пищевода и в 2-х
случаях перфорация наступила после ФЭГДС
(одно из которых выполнялось по поводу инородного тела). Причинами перфораций пищевода в наддиафрагмальном отделе стали
в 83,3 % случаев спонтанный разрыв пищевода, в 16,7 % случаев разрыв произошел
при попытке удаления инородного тела пищевода при ФЭГДС. Таким образом, из 14
случаев повреждений пищевода в 6 из них
перфорация произошла после проведения
диагностических либо лечебных мероприяХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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тий, при этом в 66,6 % по поводу удаления
инородного тела, чаще всего, в связи с попыткой протолкнуть его в нижележащие отделы пищевода.
В качестве диагностических мероприятий
всем больным выполнялась ФЭГДС и контрастное рентгенологическое исследование
с триамбрастом. При рентгенологическом исследовании в 100 % случаев определялся выход
контрастного вещества за пределы пищевода,
при ФЭГДС в 3 случаях (21,4 %) перфорация
пищевода установлена не была.
Большинство случаев перфораций пищевода сопровождалось гнойными осложнениями
в виде флегмоны шеи — 1, эмпиемы плевры — 5, сочетание медиастинита и эмпиемы
плевры — 5. В 3 случаях гнойных осложнений не было. Из них в 2-х случаях отмечалась
перфорация пищевода без осложнений, когда наблюдался короткий и нитевидный затек
контрастного вещества, что склонило решение в пользу консервативного лечения данных
больных. В третьем случае в результате перфорации в ретрокардиальном отделе у больной
развился гемоперикард, который был ликвидирован в результате оперативного лечения
в сочетании с ушиванием пищевода.
При поступлении больных значительно отличались сроки с момента перфорации пищевода. Так в течении первых суток с момента
травмы поступило 8 больных, 2-е больных
госпитализированы в сроках с момента перфорации до 1 недели, у 4-х больных сроки превышали 2–3 недели. Больные поступали в 50 %
случаев с диагнозом перфорация пищевода,
из них 5 были жителями Днепропетровска.
Все они поступили в течении суток с момента
перфорации, что говорит не о хорошей диагностике, а о большей насыщенности эндоскопической аппаратурой так как у 80 % из них
перфорация наступила после эзофагоскопий.
Жители области (9) были доставлены только в
3 случаях с диагнозом повреждение пищевода,
остальные 6 – эмпиема плевры. Только 3 больных поступили в течение первых суток после перфорации, из них 2 после ФЭГДС. Двое
больных со спонтанным разрывом пищевода
были прооперированы перед поступлением в
торакальное отделение по подозрению в перфорации язвы желудка (из них одна диагностическая лапаротомия).
Результаты исследований и их обсуждение
При поступлении больных состояние оценивалось как удовлетворительное в 2 (14,3 %)
случаях, средней тяжести в — 5 (35,7 %), тяжелое состояние было у 5 (35,7 %) больных. Двух
больных (14,3 %) в крайне тяжелом состоянии
доставили из реанимационных отделений других больниц.
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Больным с диагностированной (при эзофагографии) перфорацией пищевода (2) в удовлетворительном состоянии без клинических,
лабораторных и рентгенологических признаков гнойного процесса проводилась консервативная терапия [6], которая заключалась в
применении комбинации антибиотиков перекрывающих весь спектр, проведение назогастрального зонда для энтерального питания,
этапные рентгенологические и лабораторные
исследования. В обоих случаях наступило выздоровление без активного хирургического
вмешательства.
Во всех остальных случаях проводилось хирургическое лечение. Мы также, как и многие авторы, считаем, что ушивание пищевода
при наличии развивающегося медиастинита
позволяет создать резерв времени для проведения активной санации очага, несмотря на
практически запланированную несостоятельность швов пищевода [1, 3, 4, 5]. В 1 (7,1 %)
случае оперативное лечение было в объёме
цервикотомии, ушивании пищевода и широком дренировании клетчаточных пространств
шеи. Выключение пищевода из питания происходило путем постановки назогастрального
зонда. В 50 % случаев (7) больным проводилась
торакотомия (при повреждении среднегрудного отдела — справа, нижнегрудного — слева) с
ушиванием пищевода и дренированием клетчаточных пространств средостения и плевральной полости. Для проведения энтерального питания накладывалась гастростома по
Штамм–Кадеру с проведением зонда для питания за привратник. Несмотря на ушивание
перфорационного отверстия у 57,1 % больных
в период 4–6 суток развилась несостоятельность швов пищевода. Больным, поступившим, как правило, в тяжелом состоянии, с
диагнозом острая эмпиема плевры (5) выполнялось дренирование плевральной полости.
По мере обследования, уточнения анамнеза и
диагноза больному проводилось выключение
пищевода из питания путем установки назогастрального зонда или наложения гастростомы для питания. Отказ от торакотомии
был обусловлен наличием эмпиемы плевры
рентгенологических признаков медиастинита и необходимости его дренирования, а также значительным периодом времени (от 7 до
23 суток) прошедшим от начала заболевания,
когда эффективность ушивания пищевода при
активном гнойном процессе сводится к минимуму. Больным проводилась массивная антибактериальная терапия с учетом микробного
спектра с санацией плевральной полости и
пассивным плевральным дренажем. Средний
койко-день у выздоровивших больных составил (47,4±6,2) дня. Для больных, которым проводилось ушивание пищевода, средний койко123
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день составил (44,2±8,1) дня, больные которым
ушивание не проводилось (кроме 2 больных
проведенных консервативно) провели в отделении (66,5±15,5) дней.
После проведенного лечения в 10 (71,4 %)
случаях наступило полное выздоровление
с отсутствием остаточных полостей и сужения
пищевода. В одном случае (7,1 %) состояние
больного стабилизировалось, однако. сохраняется пищеводно-плевроторакальный свищ,
от оперативного лечения по поводу которого
больной отказался.
Летальность среди больных с перфорацией
пищевода составила 21,4 % (3 больных). Все
больные поступили через 7–18 дней с момента
перфорации в тяжелом и агональном состоянии с явлениями односторонней и двусторонней эмпиемы плевры с синдромом полиорганной недостаточности. Всем больным оперативные мероприятия ограничились проведением

полидренирования плевральных полостей.
Больные провели в отделении от 1 до 38 суток.
Средний койко-день составил (15,3±11,5) дней.
Выводы
1. Благоприятный прогноз лечения больных
с перфорацией пищевода зависит от ранней
диагностики патологии и скорейшего начала
адекватного хирургического лечения в специализированном отделении.
2. Герметизация дефекта пищеводной стенки — необходимый этап хирургического лечения, позволяющий существенно сократить
сроки и улучшить прогноз лечения больных
с перфорацией пищевода.
3. Возможно проведение консервативного
лечения перфорации пищевода при условиях
точечных повреждений с незначительным затеком контрастного вещества и отсутствием клинических проявлений гнойных осложнений.
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РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ
ПЕРФОРАЦІЙ СТРАВОХОДУ
О. В. Білов, Н. В. Дука,
О. А. Юрко, Є. І. Боровський,
Д. M. Тоноян

Резюме. Представлено аналіз результатів лікування 14 хворих з перфораціями стравоходу. Розглянуто етіологія, проблеми діагностики різних варіантів перебігу захворювання. Оцінено методи консервативного і хірургічного лікування захворювання. У 2 випадках проведено консервативне лікування, в
7 — оперативне лікування, яке включало ушивання дефекту
стравоходу і дренування середостіння і плевральної порожнини. У 5 випадках проводилося лікування гнійних ускладнень
без ушивання стравоходу. Терміни госпіталізації у хворих із
ушиванням стравоходу склали (44,2±8,1) доби, без ушивання
(66,5±15,5) доби. Післяопераційна летальність склала 21,4 %.
Ключові слова: перфорація стравоходу, оперативне лікування,
ушивання стравоходу

RESULTS OF TREATMENT
OF PERFORATIONS
OF AN ESOPHAGUS
A. V. Belov, N. V. Duka,
O. A. Yurko, E. I. Borovsky,
D. M. Tonojan

Summary. The analysis of results of treatment of 14 patients with
perforations of an esophagus is presented. Problems of diagnostics of
various variants of current of disease are surveyed an etiology. Methods of conservative and surgical treatment of disease are estimated. In
2 cases conservative treatment is lead, mending defect of an esophagus and a drainage of a mediastinum and a pleural cavity included in
7 operative treatment which. In 5 cases treatment of purulent complications without mending an esophagus was spent. Terms of hospitalization at patients with esophagorhaphy have made (44,2±8,1) day,
without esophagorhaphy (66,5±15,5) day. The postoperative lethality
has made 21,4 %.
Key words: perforation of an esophagus, operative treatment, esophagorhaphy
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С. Н. Завгородний,
А. И. Рылов,
В. Ситхарам,
М. Б. Данилюк

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀËÎÆÅÍÈß ÏÅÐÂÈ×ÍÎÃÎ
ÀÍÀÑÒÎÌÎÇÀ ÏÐÈ ÏÅÐÔÎÐÀÖÈÈ ÎÏÓÕÎËÈ
ÒÎËÑÒÎÃÎ ÊÈØÅ×ÍÈÊÀ

КУ «ГКБЭ и СМП,
г. Запорожье»

Резюме. При перфорации опухоли толстого кишечника
27 пациентам выполнено удаление опухоли с наложением первичного анастомоза. У 8 больных (29,6 %) выполнена правосторонняя гемиколэктомия с наложением илеотрансверзоанастомоза по типу «бок в бок» и выведением декомпрессионной подвесной илеостомы. У 5 больных (18,5 %) выполнена
левосторонняя гемиколэктомия с наложением трансверзосигмоанастомоза по типу «бок в бок» с декомпрессионной колостомой из проксимальной культи анастомоза. У 14 больных
(51,9 %) выполнена резекция сигмовидной кишки с наложением У-образного десцендосигмоанастомоза по типу «конец
в бок» с выведением колостомы проксимальной культи анастомоза. Летальный исход в послеоперационном периоде наблюдался у 3 пациентов (11,1 %), непосредственной причиной
смерти являлись интоксикация на фоне разлитого перитонита и развитие острой сердечно–сосудистой недостаточности.
Несостоятельности анастомоза не наблюдали. Закрытие колостомы проводили на (11 ± 2) сутки, после разрешения симптомов перитонита.
Наложение анастомоза с декомпрессионной стомой и интубацией кишечника предупреждало развитие несостоятельности анастомоза. А закрытие стомы в раннем послеоперационном периоде избавляет пациента от повторной госпитализации через длительный период времени и предупреждает
развитие осложнений связанных со стомой.

© Коллектив авторов

Ключевые слова: анастомоз, опухоль, интубация кишечника,
стома.
Введение
Наиболее частыми осложнениями рака толстой кишки являются: обтурационная кишечная непроходимость (20–85,5 %); перфорация
кишки на фоне распада опухоли или проксимальнее ее за счет перерастяжения (диастатическая) — 0,39–18 %; кровотечение (0,78–14,7 %);
прорастание опухоли в соседние органы и ткани (1,5–44,2 %); перифокальные воспалителъно–гнойные процессы (5–29,9 %).
При раке толстого кишечника осложненного непроходимостью кишечника и перфорацией кишечной стенки в ряде случаев используется первичная резекция. Однако всякая
резекция кишечника при перфорации рака
толстой кишки должна заканчиваться выведением отрезков кишки в виде одноствольного или двуствольного противоестественного
заднего прохода. Данная тактика оправдана
наличием перитонита, высокого риска развития несостоятельности анастомоза. При выполнении первичной резекции по поводу рака
толстой кишки, осложненного непроходимостью и перфорацией кишечной стенки, следует отказаться от первичного восстановления
126

кишечной непрерывности независимо от локализации опухоли. Восстановление кишечной непрерывности должно производиться
вторым этапом операции через 2 месяца, когда
полностью будут ликвидированы последствия
перитонита и наступит относительная нормализация общего состояния больного. Именно
такая тактика лечения рекомендуется множеством ведущих онкологических центров, приостановила поиск новых тактических решений
по данной проблеме.
Не смотря на немногочисленные публикации о наложении первичного анастомоза при
перитоните, развившемся вследствие перфорации опухоли толстого кишечника, все настойчивее раздаются призывы в пользу радикальных вмешательств с наложением первичного
анастомоза уже на первом этапе оперативного
лечения данной категории больных [3, 5]. Сейчас уже очевидно, что при обоснованном подборе больных, тщательной интраоперационной
декомпрессией кишечника на фоне адекватной
коррекции метаболических процессов можно
ожидать удовлетворительных результатов после наложения первичного анастомоза [3, 5].
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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С целью оценки результатов хирургического лечения и определения перспектив для его
улучшения проведен анализ комплексного лечения больных с перитонитом вследствие перфорации опухоли толстого кишечника.
Цель работы
Оценка результатов методики первичного
наложения межкишечного анастомоза во время оперативного лечения по поводу перфорации опухоли толстого кишечника. Определение эффективности данной методики
в ургентной хирургии.
Материалы и методы исследования
Проведено лечение 48 больных с перфорацией опухоли толстого кишечника (мужчин — 19
(39,6 %), женщин — 29 (60,4 %)) в возрасте от
42 до 85 лет (средний возраст (68,3 ± 11) лет),
наблюдаемых в ГКБЭ и СМП г. Запорожье в
течение 3 лет (с 2011 по 2013 гг.). Рак ободочной
кишки Т3N1M0 — 4 больных (8,3 %), Т4N1M0 —
23 больных (47,9 %), Т4N2M0 — 12 больных
(25 %), Т4N1M1 (Mts в печень) — 7 больных
(14,6 %), Т4N2M1 (Mts в печень) — 2 больных
(4,2 %). Метастазы в печень были выявлены
у 9 пациентов (18,8 %). У 75 % больных диагностировали сопутствующую патологию: у 23
пациентов выявлена сердечно–легочная патология (63,9 %), у 9 пациентов — заболевания
со стороны гепато-билиарной системы (25 %),
у 4 пациентов — болезнь почек (11,1 %).
Для проведения исследования пациенты
разделены на 2 группы, в зависимости от времени госпитализации с момента наступления
перфорации.
Первая группа – пациенты, которые поступили до 12 часов с момента перфорации опухоли толстого кишечника (9 ± 3). Данная группа
составила 27 человек (56,3 %) от общего количества больных. Из них 17 женщин (63 %),
10 мужчин (37 %). Рак слепой и восходящей
ободочной кишки у 8 пациентов (29,6 %). Рак
селезеночного угла и нисходящей ободочной
кишки — 5 пациентов (18,5 %). Рак сигмовидной кишки — 14 пациентов (51,9 %).
Во вторую группу вошли больные, поступившие в клинику через 12–48 часов с момента наступления перфорации опухоли. Данная
группа представлена 21 (43,75 %) больным, из
них 12 женщин (57,1 %) и 9 мужчин (42,9 %).
Рак слепой и восходящей ободочной кишки у
6 пациентов (28,6 %). Рак селезеночного угла и
нисходящей ободочной кишки — 4 пациента
(19 %). Рак сигмовидной кишки — 11 пациентов (52,4 %).
Все больные доставленны в клинику скорой медицинской помощью. После установления диагноза и проведения предоперационной
подготовки, основным этапом которой была
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инфузионная терапия, направленная в первую
очередь на коррекцию нарушений центральной и периферической гемодинамики путем
восполнения объема циркулирующей крови,
улучшение реологических свойств крови, возмещение энергетического дефицита, коррекцию водно-электролитных нарушений, дезинтоксикацию. Конкретная реализация поставленных задач должна исходить из определения
величины и характера дефицита, суточные потребности в воде и электролитах.
Гиповолемию устраняли инфузией препаратов, способствующих увеличению объема
циркулирующей крови — стабизол, гелофузин
(10–15 мл/кг), плазмы (5–10 мл/кг), альбумина
(3–5 мл/кг). После этого назначали препараты,
улучшающие реологические свойства крови и
обладающие дезинтоксикационным действием (гекодез, реосорбилакт, реамберин). Энергетический дефицит обеспечивали 10 % раствором глюкозы с инсулином. Для коррекции
нарушений водно-электролитного обмена вводили 5 % раствор глюкозы с добавлением солей
натрия, калия.
Всем больным выполнено оперативное лечение в ургентном порядке.
Результаты исследований и их обсуждение
Пациенты обеих групп прооперированы
в ургентном порядке с удалением опухоли и
лимфодиссекцией. Всем пациентам выполняли назогастральную декомпрессионную интубацию тонкого кишечника, которая способствовала восстановлению перистальтики,
существенно снижала уровень эндогенной
интоксикации, способствовала профилактике
кишечной непроходимости [1, 6].
Учитывая современные подходы к наложению первичных анастомозов во время ургентных оперативных вмешательств, мы использовали эту методику при выполнении резекции
толстого кишечника с опухолью, осложненной
перфорацией у пациентов первой группы (поступивших до 12 часов с момента наступления
перфорации опухоли). С целью декомпрессии,
мы выводили проксимальную культю кишечника в виде илеостомы (при правосторонней
гемиколэктомии) и выведение колостомы (при
выполнении левосторонней гемиколэктомии
и резекции сигмовидной кишки).
У 8 (29,6 %) больных выполнена правосторонняя гемиколэктомия с наложением илеотрансверзо анастомоза по типу «бок в бок»
и выведением декомпрессионной подвесной
илеостомы. У 5 больных (18 %) выполнена
левосторонняя гемиколєктомия с наложением трансверзосигмоанастомоза по типу «бок в
бок» с декомпрессионной колостомой из проксимальной культи анастомоза. У 14 больных
(51,9 %) выполнена резекция сигмовидной
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кишки с наложением У-образного десцендо –
сигмо анастомоза по типу «конец в бок» с выведением колостомы проксимальной культи
анастомоза.
Осложнений, связанных с несостоятельностью анастомоза, мы не наблюдали. Шести
пациентам (22,2 %) (2 после правосторонней
гемиколэктомии, 4 после резекции сигмовидной кишки) выполнялась санационная релапаротомия на 2–4 сутки послеоперационного
периода.
Закрытие стомы выполняли на (11 ± 2) сутки, после разрешения симптомов перитонита.
Что предупреждало развитие осложнений связанных со стомой [2,4]. Продолжительность
стационарного лечения больных составила
(18 ±3) койко–дня.
Летальный исход в послеоперационном периоде констатирован у 3 пациентов (11,1 %).
Непосредственной причиной смерти являлись: раковая интоксикация, интоксикация
на фоне разлитого перитонита и острая сердечно–сосудистая недостаточность.
Пациентам второй группы выполнено удаление опухоли с лимфодиссекцией и выведением стомы, без накладывания первичного
анастомоза.
У 6 пациентов (28,6 %) выполена правосторонняя гемиколэктомия с выведением илеостомы. Левосторонняя гемиколэктомия с выведением трансверзостомы выполнена 4 пациентам (19 %). Операция Гартмана выполнена
6 пациентам (52,4 %) Санационная релапаротомия выполнялась шести пациентам
(28,57 %).
Продолжительность лечения больных составила (12 ± 3) дня. Пациенты второй группы
выписаны с функционирующей стомой, с рекомендациями выполнения реконструктивного этапа через 4–6 мес.
Во второй группе летальный исход зарегистрирован у 8 больных (38,1 %). Причиной
смерти в данной группе, как и у предыдущей,
являлись: раковая интоксикация, интоксика-

ция на фоне перитонита и острая сердечно–
легочная недостаточность.
Анализируя причину летальности, мы отметили, что возрастной фактор не был ведущим,
поскольку средний возраст в группе умерших
(72,5 ± 1,2) года не отличался существенно от
такового во всей выборке (р < 0,05). При этом
время от появления симптомов перитонита до
операции в группе умерших значительно превышало среднее значение в выборке (28,2 ± 3,6) ч
и (12 ± 6), соответственно (р > 0,05), так и по
сравнению групп: первая (до 12 часов) — 11,1 %,
вторая (12–48 часов) — 38,1 %. Данное наблюдение доказывает то, что интоксикация и
перитонит являются основными причинами
послеоперационной летальности больных.
Выводы
Основной причиной летальности у пациентов с перфорацией опухоли толстого кишечника является поздняя госпитализация, и как
следствие — выраженная интоксикация на фоне разлитого перитонита.
Декомпрессионная стома во время наложения первичного анастомоза при перфорации
опухоли толстого кишечника снижает нагрузку на анастомоз, и тем самым, предотвращает
развитие несостоятельности последнего.
Время до 12 часов с момента наступления
перитонита, по результатам нашего исследования, является оптимальным для наложения
первичного анастомоза.
Назогастральная интубация тонкого кишечника способствует раннему восстановлению
перистальтики, существенно снижает уровень
эндогенной интоксикации, способствует профилактике кишечной непроходимости.
Закрытие колостомы в раннем послеоперационном периоде, не требует повторной госпитализации пациентов через длительный
период времени, тем самым предупреждает
развитие осложнений связанных со стомой и
улучшает качество жизни пациентов в послеоперационном периоде.
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ОСОБЛИВОСТІ
НАКЛАДАННЯ
ПЕРВИННОГО
АНАСТОМОЗУ ПРИ
ПЕРФОРАЦІЇ ПУХЛИНИ
ТОВСТОГО КИШЕЧНИКА
С. М. Завгородій, А. І. Рилов,
В. Сітхарам, М. Б. Данилюк

Резюме. При перфорації пухлини товстого кишечника 27
пацієнтам виконано видалення пухлини із накладанням первинного анастомоза. У 8 хворих (29,6 %) виконана правостороння геміколектомія з накладанням ілеотрансверзоанастомозу «бік у бік» і виведення декомпресійної підвісної ілеостоми. У 5 хворих (18,5 %) виконана лівостороння геміколектомія
з накладанням трансверзосигмоанастомозу по типу «бік у бік»
з декомпресійною колостомою із проксимальної культі анастомоза. У 14 хворих (51,9 %) виконана резекція сигмовидної
кишки з накладанням У-подібного десцендосигмоанастомоза
по типу «кінець у бік» з виведенням колостоми проксимальної
культі анастомоза. Летальний результат у післяопераційному
періоді спостерігався у 3 пацієнтів (11,1 %), безпосередньою
причиною смерті були інтоксикація на фоні розлитого перитоніту і розвиток гострої серцево–судинної недостатності.
Неспроможності анастомозу не спостерігалось. Закриття колостоми виконували на (11 ± 2) доби, після розрішення симптомів перитоніту.
Накладання анастомозу із декомпресійною стомою та інкубацією кишечника попереджувало розвиток неспроможності
анастомоза. А закриття стоми у ранньому післяопераційному
періоді позбавляло пацієнта від повторної госпіталізації через
тривалий проміжок часу та попереджувало розвиток ускладнень, що пов’язані зі стомою.
Ключові слова: анастомоз, пухлина, інтубація кишечника,
стома.

FEATURES OF PLACING
PRIMARY ANASTOMOSIS
IN COLONIC TUMOR
PERFORATION
S. N. Zavgorodniy, A. I. Rilov,
V. Seetharam, M. B. Danylyuk

Summary. 27 patients underwent resection with primary anastomosis in colonic tumor perforation. In this 8 patients (29,6 %) underwent right sided hemi - colectomy with ileo-transverse anastomosis
side to side with ileostomy for decompression effect. And 5 patients
(18,5 %) underwent left sided hemi colectomy with transverso-sigma
anastomosis side to side with colostomy of proximal stump of anastomosis for decompression effect. And 14 patients (51,9 %) underwent
resection of sigmoid colon with placement of Y shaped decendo sigma
anastomosis end to side with placement of colostomy of proximal
stump. Result observed in 3 patients (11,1 %) in postoperative period,
were cause of death was due to intoxication due to peritonitis and
Cardio vascular insufficiency. Anastomotic leak was not recorded.
Colostomy was closed around (11±2) days after resolution of peritonitis and improvement of general condition of patient.
Anastomosis with placement of stoma and intubation of intestine
for decompression effect prevented development of anastomotic leak
and closure of stoma in early post-operative period relieves the patient
from re-hospitalization and helps to avoid complications related to
stoma.
Key words: anastomosis, tumor, intestinal intubation, stoma.
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ËÅ×ÅÍÈÅ ÑÈÍÄÐÎÌÀ ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÕÎÂÎÉ
ÁÎËÈ ÏÎÑËÅ ÎÒÊÐÛÒÎÉ ÀËËÎÏËÀÑÒÈÊÈ
ÏÀÕÎÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ
Резюме. В работе проанализировано факторы, влияющие
на развитие синдрома хронической паховой боли (СХПБ) и
дана оценка эффективности неврэктомии по поводу СХПБ.
Проведено обследование 185 пациентов перенесших с 2011 по
2013 гг. грыжепластику по поводу паховой грыжи. Операция
Лихтенштейна выполнена 166 больным, 19 — предбрюшинная аллопластика. В отдаленном послеоперационном периоде
мы зарегистрировали 4 (2,1 %) случая (2 мужчин и 2 женщины) с СХПБ более 6 месяцев, что потребовало хирургической
коррекции. Выявлена прямая связь между развитием СХПБ
и количеством операций, выполняемых за год конкретным
хирургом. Всем четверым больным нами выполнена тройная
неврэктомия (n. ilioinquinalis, n. iliohypogastricus и половая ветвь
n. genitofemoralis) с перевязкой и имплантацией проксимальной
культи паховых нервов во внутреннюю косую мышцу живота,
с рассечением протеза (без удаления) и последующим восстановлением его целостности. После первичной неврэктомии,
а тем более по поводу СХПБ, все больные отметили значительное улучшение, ухудшения качества жизни в связи с потерей чувствительности не зарегистрировано.
Ключевые слова: синдром хронической паховой боли, лечение,
неврэктомия.

Введение
Согласно International Association for the
Study of Pain хронической паховой болью считается боль, сохраняющаяся более 3 месяцев
после операции [2, 5]. Синдром хронической
паховой боли (СХПБ) после аллопластики является следствием технических погрешностей,
а порой неизбежностей, что приводит к страданию пациентов, вплоть до общения с психиатром [1]. По данным литературы, боль при
частичном повреждении паховых нервов, как
правило, проходит без лечения к 6 месяцам у
30 % пациентов, остается умеренной у 45 %, а
у 25 % пациентов существует как невыносимая
боль [3]. Поэтому основная задача хирургов
предпринять все меры по профилактике этого
осложнения.
Цель работы
Проанализировать факторы, влияющие на
развитие СХПБ и возможные меры профилактики. Оценить эффективность неврэктомии
по поводу СХПБ.
Материалы и методы исследования
Проведено обследование 185 пациентов, перенесших с 2011 по 2013 гг. грыжесечение по
поводу паховой грыжи, в КЛПУ Марьинская
районная больница. Операция Лихтенштейна
выполнена 166 больным, 19 — предбрюшинная
130

аллопластика. В ургентном порядке оперировано 47 (25,4 %) пациентов, 138 (74,6 %) пациентам — в плановом. Из наблюдения исключены пациенты с флегмоной грыжевого мешка
или некрозом его содержимого. Женщин было
53 (28,6 %), мужчин — 132 (71,4 %). Средний
возраст 51,8 лет. Изучались особенности течения отдаленного послеоперационного периода
у пациентов, перенесших пластику по Лихтенштейну и открытую предбрюшинную пластику полипропиленовым протезом с поверхностной плотностью от 83,5 г/м2 до 47г/м2. Пластика выполнялась тремя хирургами, при этом
учитывалось количество операций выполняемых за год и частота осложнений. Общая анестезия использовалась у 59 (32 %) пациентов,
126 (68 %) — местная проводниковая в комбинации с инфильтрационной анестезией (выбор
обусловлен преимущественно предпочтением
хирурга). Оценку болевого синдрома проводили по визуально аналоговой шкале (ВАШ) [1].
Также проводилось физикальное обследование, УЗИ области послеоперационного рубца.
Сроки наблюдения от 3 месяцев до 3 лет.
Согласно данным литературы мы выделяли 2 вида боли — нейропатическая боль, связанная с повреждением нерва, и ненейропатического происхождения, которая является
следствием избыточного послеоперационного
фиброза или протезассоциированного фиброХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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за. Для уточнения данной природы боли мы
проводили УЗИ рубца.
Результаты исследования и их обсуждение
После операции 19 (10,3 %) больных отмечали боль в паховом канале в вертикальном
положении до 1,5–3 месяцев (ВАШ — 3–5 баллов), у этих больных дольше сохранялся отек в
области раны, мошонки и яичка. Это потребовало дополнительного назначения системных
нестероидных противовоспалительных препаратов и местной противовоспалительной терапии сроком 7–10 дней. Следует отметить, что
у больных, которым установлена легкая сетка,
паховая боль более 3 месяцев не отмечена. Мы
зарегистрировали 4 (2,1 %) случая (2 мужчин и
2 женщин) с СХПБ более 6 месяцев, что потребовало хирургической коррекции. Всем этим
больным выполнена операция Лихтенштейна
в плановом порядке. В 3-х случаях операция
проходила под общим обезболиванием, а в 1-м
случае использовалась местная анестезия. У
женщин в обоих случаях боль иррадиировала
в половую губу, что мы связывали с поражением половой ветви n. genitofemoralis, а у одной женщины также и в бедро (ВАШ — 4 и 6
баллов соответственно). У мужчин СХПБ мы
связывали преимущественно с поражением
n. ilioinguinalis, за счет компрессии протезом
или лигатурами, причем у одного боль носила
невыносимый характер, что даже заставило
прибегнуть к услугам психиатра (ВАШ — 4
и 10 баллов соответственно). На рис.1 представлено фото данного больного с невромой n.
ilioinguinalis (указано стрелкой).

Рис 1. Выделены n. Ilioinguinalis (a) и n. Iliohypogastricus (b)
у больного после операции Лихтенштейна (через 6 месяцев). Неврома n. ilioinguinalis (указано стрелкой)

Отмечена высокая прямая корреляция
между развитием паховой боли и количеством
операций, выполняемых за год конкретным
хирургом. Британские хирурги, проведя исследование, выяснили, что те хирурги, которые выполняют более 50 герниопластик за год
предпочитали выделять и сохранять паховые
KHARKIV SURGICAL SCHOOL

№ 2(65) 2014

нервы, другие пренебрегали этим фактом. При
этом установлено, что идентификация паховых нервов отнимает до 5 мин времени [4].
Анализ работы 3 хирургов нашего отделения,
выполнявших операции следующий: 1-й хирург — из 87 пациентов 1 СХПБ (1,2 %), 2-й
хирург — из 70 — 2 СХПБ (2,9 %) и 3-й хирург — из 28 пациентов — 1 СХПБ (3,6 %). При
этом методики пластики были идентичными,
однако 3-й и большей частью 2-й хирург не
идентифицировал нервы во время операции.
Зависимости развития СХПБ от ургентности
операции мы не выявили.
Всем четверым больным нами выполнена
тройная неврэктомия с перевязкой и имплантацией проксимальной культи паховых нервов
во внутреннюю косую мышцу живота, с рассечением протеза (без удаления) и последующим
восстановлением его целостности (рис 2).

Рис 2. Удаленный n. ilioinguinalis с невромой
(указано стрелкой)

Дополнительной установки сетки мы не выполняли. За время наблюдения 3–6 месяцев
рецидива грыжи нет, болевой синдром купирован сразу после операции у 2 больных; у 1
женщины через 1 месяц, а у 1 мужчины сохраняется дискомфорт в данной области при некоторых движениях (ВАШ – 1-2 балла, при 10
баллах до операции), однако со слов пациента
это не влияет на уровень его активности и социальной адаптации.
До настоящего времени четких объективных критериев для выполнения неврэктомии
при пластике пахового канала нет. Однако мы
придерживаемся следующих общепринятых
правил: кремастер и фасция канатика должна быть интактна, протез не фиксировать к
мышцам, чтобы не травмировать мышечные
ветви паховых нервов, избегать минимального
контакта с нервами, если того не требует ситуация, резецировать измененные нервы или
нервы с высоким риском вовлечения в воспалительный процесс вместе с мышечным сегментом. После неврэктомии первичной, а тем
более по поводу СХПБ, мы не отметили ухудшения качества жизни в связи с потерей чувствительности, что подтверждается данными
литературы [3, 4, 6].
131

ЗАПИСКИ ПРАКТИЧНОГО ЛІКАРЯ

Выводы
Развитие СХПБ зависит от опыта хирурга и его педантичности во время операции.
Для профилактики СХПБ предпочтительнее
применение легкой сетки с преперитонеальным ее расположением. Во время проведения
пластики пахового канала рутинно идентифицировать и сохранять здоровые нервы

и резецировать вместе с мышечным сегментом
измененные нервы или нервы с высоким риском вовлечения в воспалительный процесс.
Методом лечения СХПБ более 6 месяцев является тройная неврэктомия паховых и половой
ветки бедренно-полового нерва без удаления
эндопротеза.
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ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ
ХРОНІЧНОГО ПАХОВОГО
БОЛЮ ПІСЛЯ ВІДКРИТОЇ
АЛОПЛАСТИКИ ПАХОВОГО
КАНАЛУ
О. В. Бондаренко,
К. І. Павлов, О. К. Зенін

Резюме. У роботі проаналізовано фактори, що впливають на розвиток синдрому хронічного пахового болю (СХПБ)
й оцінено ефективність невректомії з приводу СХПБ. Проведено обстеження 185 пацієнтів, що перенесли з 2011 по
2013 рр. грижепластику з приводу пахової грижі. Операція
Ліхтенштейна виконана 166 хворим, 19 — передочеревинна
алопластика. У віддаленому післяопераційному періоді ми зареєстрували 4 (2,1 %) випадки (2 чоловіків і 2 жінок) з СХПБ
більше 6 місяців, що потребувало хірургічної корекції. Виявлено прямий зв’язок між розвитком СХПБ і кількістю операцій виконуваних за рік конкретним хірургом. Усім чотирьом
хворим нами виконана потрійна невректомія (n. ilioinquinalis,
n. iliohypogastricus і статева гілка n. genitofemoralis) з перев’язкою
та імплантацією проксимальної кукси пахових нервів у внутрішній косий м’яз живота, з розтином протеза (без видалення) та подальшим відновленням його цілісності. Після
первинної невректоміі, а тим більше з приводу СХПБ, усі хворі відзначили значне поліпшення, погіршення якості життя
у зв’язку з втратою чутливості не зареєстровано.
Ключові слова: синдром хронічного пахового болю, лікування,
невректомія.

TREATMENT OF CHRONIC
GROIN PAIN SYNDROME
AFTER ALLOPLASTY OF
INGUINAL CANAL
A. V. Bondarenko, K. I. Pavlov,
O. K. Zenin

Summary. The investigation purpose — to analyze the factors of
the chronic groin pain syndrome (СGPS) development and to evaluate the effectiveness neurectomy for СGPS. The study involved 185
patients who were performed from 2011 to 2013 hernioplasty for inguinal hernia. 166 patients were performed Liechtenstein surgery,
19 — preperitoneal alloplasty. In the late postoperative period we recorded 4 (2,1 %) cases (2 male and 2 female) with СGPS more than
6 months long, which required surgical correction. It is established
the direct relationship between the development of СGPS and operation amount per year performed by surgeon. All four patients we
performed triple neurectomy (n.ilioinquinalis, n.iliohypogastricus and
genital branch n.genitofemoralis) with ligation and implantation of the
proximal stump of the inguinal nerves in the internal oblique muscle
of the abdomen, with dissection of the prosthesis (without removal)
and subsequent restoration of its continuity. After primary neurectomy, especially for СGPS, all patients reported significant condition
improvement and it ther is not reduced quality of life due to the loss
of sensitivity.
Key words: chronic groin pain syndrome, treatment, neurectomy.
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Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÒÀ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ
ÂÍÓÒÐ²ØÍÜÎ×ÅÐÅÂÍÈÕ ÊÐÎÂÎÒÅ× Ó ÕÂÎÐÈÕ,
ÙÎ ÎÏÅÐÎÂÀÍ² Ç ÏÐÈÂÎÄÓ ÎÆÈÐ²ÍÍß
Резюме. Проведено аналіз результатів хірургічного лікування
146 хворих на ожиріння. Рукавну резекцію шлунка з верхньосерединного лапаротомного доступу виконано у 110 (75,3 %)
хворих (із них у 72 (65,5 %) як складова біліопанкреатичного
шунтування з вимкненням дванадцятипалої кишки за Hess –
Marceau, у 38 (34,5 %) як самостійне баріатричне втручання),
з лапароскопічного доступу — у 36 (24,7 %) пацієнтів. Середній
об’єм інтраопераційної крововтрати при виконанні операції
за відкритою методикою склав (197,4±48,4) мл, при лапароскопічному — (32,6±10,7) мл; інтраопераційна кровотеча виникла у 7 (6,4 %) хворих і жодного (0 %) хворого відповідно;
післяопераційна кровотеча — 3 (2,7 %) хворих та 1 (2,8 %)
відповідно. Частота гострих внутрішньочеревних кровотеч у
периопераційному періоді при виконанні рукавної резекції
шлунка суттєво знижується при використанні лапароскопічного доступу та енергетичної платформи Force Triad у режимі
електролігування LigaSure.
Ключові слова: ожиріння, внутрішньочеревна кровотеча, сучасні джерела енергії.

Вступ
Згідно результатів досліджень Всесвітньої
організації охорони здоров’я (WHO) встановлено, що до 2015 року приблизно 2,3 млрд дорослих жителів планети буде мати надмірну
масу та більше 700 млн буде страждати на
ожиріння [5]. До недавнього часу вважалось,
що епідемія ожиріння характерна для країн з
високим рівнем доходів. Проте в даний час відзначається зростання частоти захворювання в
країнах з низьким та середнім рівнем доходів,
особливо серед міського населення [1, 2].
Стрімке поширення ожиріння в світі диктує
необхідність пошуку нових шляхів вирішення цієї проблеми. Тому на сучасному етапі
все більш важлива роль у лікуванні хворих
на ожиріння відводиться баріатричній хірургії. Однією з найбільш ефективних, але все
ще недостатньо вивчених хірургічних методик
лікування є рукавна резекція шлунка (sleeve
gastrectomy), яка застосовується як самостійне
оперативне втручання у хворих на ожиріння
[1, 6]. Ця методика знаходиться на шляху інтенсивного накопичення досвіду та стандартизації технічних прийомів виконання оперативного втручання [4].
Найбільш складним моментом хірургічного
лікування хворих на ожиріння при виконанні
рукавної резекції шлунка є мобілізація його
тіла та дна по великій кривизні. Цей етап операції, на думку багатьох хірургів, пов’язаний із
загрозою розвитку інтра- та післяопераційних
внутрішньочеревних кровотеч з коротких су134

дин шлунка, селезінки, лівої ніжки діафрагми. Досить частим джерелом периопераційних
кровотеч у черевну порожнину є також лінія
степлерних швів сформованої шлункової трубки [3]. У зв’язку з цим, стандартизація техніки
операції передбачає, з поміж іншого, і комплекс заходів, які спрямовані на аналіз причин,
означених ускладнень та профілактики їх розвитку.
Мета роботи
Покращити результати рукавної резекції
шлунка в лікуванні хворих на ожиріння, шляхом аналізу частоти та причин інтра- та післяопераційних кровотеч, що пов’язані з технічними особливостями виконання втручання та
розробки методів їх профілактики.
Матеріали та методи досліджень
У дослідження включено 146 хворих з ожирінням 54 (37 %) чоловіки та 92 (63 %) жінки,
у віці від 16 до 68 років, середній вік склав
(43,75±11,7) років, яким за період з 2010 по
2013 роки виконана рукавна резекція шлунка
у 110 (75,3 %) хворих — з верхньо-серединного
лапаротомного доступу (із них у 72 (65,5%) –
як інтраопераційна складова біліопанкреатичного шунтування з вимкненням ДПК за Hess –
Marceau, у 38 (34,5 %) як самостійне баріатричне втручання). У 36 (24,7 %) пацієнтів рукавну
резекцію шлунка виконано з лапароскопічного доступу. В свою чергу групу хворих з
лапаротомного доступу було поділено на дві
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підгрупи 34 (30,9 %) хворих — без використання сучасних джерел енергії та 76 (69,1 %)
хворих — з використанням енергетичної платформи Force Triad в режимі електролігування
LigaSure.
В передопераційному періоді всім хворим
проводили комплекс обстежень, що спрямовані на виявлення супутніх захворювань та порушень, характерних для метаболічного синдрому, визначали масу тіла, індекс маси тіла
(ІМТ), надлишок маси тіла (НМТ).
У всіх хворих, що включені у дослідження, показаннями до виконання баріатричної
операції були наявність морбідного ожиріння
(ІМТ понад 40 кг/м2) та ожиріння 2 ступеню (ІМТ понад 35 кг/м2), за умови наявності супутніх захворювань та порушень обміну
речовин патогенетично пов’язаними з надлишковою масою тіла. Суть передопераційної підготовки полягала у медикаментозній
компенсації супутньої патології та проведенні
заходів, спрямованих на підвищення функціональних резервів серцево-судинної та дихальної систем.
В периопераційному періоді проводили
комплексне клініко–лабораторне та інструментальне дослідження функціональних показників всіх органів та систем. Проводився
моніторинг показників коаулограми, окремих
біохімічних показників та їх корекція. При
цьому слід зазначити, що всім хворим, які
отримували в периопераційному періоді дезагрегантну терапію та нестероїдні протизапальні препарати оперативне втручання виконували через 5–7 діб після їх відміни.
Для визначення функціонального стану та
верифікації захворювань серцево-судинної та
дихальної систем всім хворим в комплекс обстеження включались електрокардіографія,
ехокардіографія, спірометрія, рентгенографія органів черевної порожнини, пульсоксиметрія, консультація кардіолога та пульмонолога. Діагноз хронічної лімфо-венозної недостатності нижніх кінцівок встановлювався на
основі результатів УЗД венозної системи та
консультації судинного хірурга. Всім хворим в
периопераційному та післяопераційному періоді проводилась дозована еластична компресія
нижніх кінцівок.
Методика відкритої рукавної резекції шлунка виконувалась з верхньо-серединної лапаротомії з формуванням доступу в сальникову сумку біля великої кривизни шлунка, відступивши 5–7 см від воротаря, з подальшою
перев’язкою шлункових гілок правої та лівої
шлунково-сальникових артерій, задньої артерії шлунка (або обробки вищезазначених судин LigaSure). Мобілізовані таким чином велика кривизна та дно шлунка відсікались лінійними степлерами на калібровочному зонді
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36-38 Fr з формуванням шлункової трубки
шириною 1,5–2 см. Лінія степлерного шва додатково прошивалась безперервним швом та
перитонізувалась. Лапароскопічна рукавна
резекція шлунка виконувалась аналогічно з
використанням 5 робочих портів та енергетичної платформи Force Triad в режимі електролігування LigaSure. У всіх хворих рутино
виконувалось дренування черевної порожнини (ділянки сформованої шлункової трубки)
поліхлорвініловим дренажем, діаметром 8 мм.
Результати досліджень та їх обговорення
Маса тіла пацієнтів до операції знаходилась у діапазоні від 85 до 216 кг, у середньому
(139,9±27,6) кг. Надлишок маси тіла становив
від 26 до 141 кг (в середньому — (87,7±23,4) кг).
ІМТ становив від (35 до 75,4) кг/м2, з середнім
значенням показника (47,9±13,4) кг/м2.
В розподілених групах пацієнтів включених
у дослідження, величина ІМТ знаходилась в
межах від 35,4 до 75,4 кг/м2 , у середньому —
(48,3±9,6) кг/м2 в 1 групі та в межах від 35,1 до
45,7 кг/м2 , у середньому — (38,8±3,4) кг/м2 y
2 групі. При цьому у 12 (10,9 %) пацієнтів 1
групи ІМТ перевищував 60 кг/м2, тобто вони
страждали на морбідне суперсуперожиріння.
Ризик периопераційних ускладнень та летальності за шкалою P–POSSUM склав
(10,2±6,7) та (0,5±0,3) % відповідно, з суттєво
більш вищим значенням показників ((15,6±8,1)
та (0,7±0,3) % відповідно) у пацієнтів з морбідним суперожирінням, у котрих була вибрана
тактика двухетапного хірургічного лікування.
На першому етапі виконувалась відкрита рукавна резекція шлунка.
При проведенні моніторингу показників коаулограми, біохімічних показників встановлено, що всі хворі включені в дослідження,
потребували проведення тромбопрофілактики
низькомолекулярними гепаринами в індивідуальному дозуванні, що потенційно могло
підвищити ризик інтра- та післяопераційних
кровотеч у означеної категорії пацієнтів.
Варто зазначити, що лікування хворих y периопераційному періоді передбачало обов’язкове
проведення комплексу заходів спрямованих на
раціональне використання знеболювальних
препаратів (в тому числі епідуральної аналгезії), оптимізацію інфузійної терапії та призначення діуретиків з корекцією водно-електролітного балансу, застосування препаратів
реологічної дії та прокінетиків.
Середній час виконання операції склав
(118±19,4) хв (від 88 до 185 хв.) в 1 групі, та
(214±19,7) хв (від 102 до 298 хв) в 2 групі відповідно. Середній об’єм інтраопераційної крововтрати — (197,4±48,4) мл (від 100 до 350 мл) у
1 групі, та (32,6±10,7) мл (від 0 до 50 мл) в 2 групі відповідно.
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кривизни у 1 (2,9 %) хворого в 1 а групі та 1
(1,3 %) хворого в 1б групі; кровотеча з верхнього полюсу селезінки, при мобілізації великої
кривизни шлунка у 1 (2,9%) хворого в 1 а групі
та 1 (1,3%) хворого в 1 б групі.
Гостра післяопераційна крововтрата була
пов’язана з кровотечею з лінії стаплерних швів
сформованої шлункової трубки у 1 (2,8 %) хворого 2 групи; кровотечею з коротких судин
шлунка, при мобілізації його великої кривизни у 1 (1,3 %) хворого в 1б групі; кровотечею з
верхнього полюсу селезінки, при мобілізації
великої кривизни шлунка у 1 (2,9 %) хворого в
1 а групі; кровотечею з лівої ніжки діафрагми,
при мобілізації кута Гісса у 1 (1,3 %) хворого 1б
групі. Діагностика післяопераційної кровотечі
базувалась на результатах термінового УЗД органів черевної порожнини, характері та інтенсивності виділення крові по дренажній трубці
та даних клініко-лабораторних показників.
Розподіл джерел інтра- та післяопераційних
кровотеч у хворих включених в дослідження
представлено в табл. 2.
Необхідність гемотрансфузії в післяопераційному періоді, що пов’язана з гострою крововтратою виникла у 4 (3,6 %) хворих в 1 групі та 1 (2,8 %) хворого в 2 групі відповідно.
Об’єм крововтрати в післяопераційному періоді у означених пацієнтів знаходився в діапазоні
значень від 250 до 750 мл. Завдяки активній

В технічному аспекті виконання оперативного втручання з верхньо-серединного лапаротомного та лапароскопічного доступу мало
ряд особливостей. На етапах освоєння відкритої методики 34 (30,9 %) хворим виконувалось оперативне втручання без використання сучасних джерел енергії. Ці хворі ввійшли
в 1а групу. За умови підвищеної технічної
складності операції інтраопераційні кровотечі
виникли у 3 (8,8 %) пацієнтів, що вимагало додаткового прошивання, лігування судин та застосування місцевих гемостатиків (Tachocomb,
Surgicel). У подальшому використання сучасних джерел енергії (LigaSure) у 76 (69,1 %) хворих, що склали 1б групу відповідно, зменшило
частоту інтраопераційних кровотеч до 4 (5,3 %).
У жодного з 36 (24,7 %) хворих 2 групи, яким
виконувалось лапароскопічне оперативне
втручання інтраопераційних кровотеч не було
(P<0,5).
Результати вивчення частоти інтра- та післяопераційних кровотеч та способів вирішення проблеми, у хворих включених в дослідження представлені в табл. 1.
Основними джерелами інтраопераційних
внутрішньочерених кровотеч були: кровотеча
з лінії стаплерних швів сформованої шлункової трубки — у 1 (2,9 %) хворого в 1 а групі та 2
(2,6 %) хворих в 1 б групі; кровотеча з коротких
судин шлунка, при мобілізації його великої

Таблиця 1.
Частота інтра- та післяопераційних внутрішньочеревних кровотеч у хворих з рукавною резекцією шлунка.

Вид ускладнення та спосіб
вирішення проблеми

Інтраопераційна кровотеча
Післяопераційна кровотеча
Інтраопераційна зупинка кровотечі
Ревтручання пов’язане з кровотечею

Групи хворих
1 група (відкрите втручання)
1а група без
1б група з енеренергії
гією
(n=110)
(n=34)
(n=76)
абс.
%
абс.
%
абс.
%
7
6,4
3
8,8
4
5,3
3
2,7
1
2,9
2
2,6
7
6,4
3
8,8
4
5,3
3
2,7
1
2,9
2
2,6

2 група
(лапароскопічне втручання)
(n=36)
абс.
%
0
0
1
2,8
0
0
1
2,8

Всього
(n=146)
абс.
7
4
7
4

%
4,8
2,7
4,8
2,7

Таблиця 2
Основні джерела інтра- та післяопераційних внутрішньочеревних кровотеч у хворих після рукавної резекції шлунка
Групи хворих
Джерела
внутрішньочеревних
кровотеч

Лінія стаплерних швів
шлункової трубки
Короткі судини шлунка
Верхній полюс селезінки
Ліва ніжка діафрагми
Всього
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1 група (відкрите втручання)
Вид кровотечі

Інтраопераційна
Післяопераційна
Інтраопераційна
Післяопераційна
Інтраопераційна
Післяопераційна
Інтраопераційна
Післяопераційна

(n=110)
абс.
3
2
1
2
1
1
10

%
2,7
1,8
0,9
1,8
0,9
0,9
9,1

1а група
без енергії
(n=34)
абс.
%
1
2,9
1
2,9
1
2,9
1
2,9
4
11,8

1б група з
енергією
(n=76)
абс.
%
2
2,6
1
1,3
1
1,3
1
1,3
1
1,3
6
7,9

2 група
(лапароскопічне втручання)
(n=36)
абс.
%
1
2,8
1
2,8
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Всього

(n=146)
абс.
%
3
2,1
1
0,7
2
1,4
1
0,7
2
1,4
1
0,7
1
0,7
11
7,5
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лікувальній тактиці у жодного з хворих включених у дослідження явищ постгеморагічного шоку та необхідності подовженої кисневої
підтримки пов’язаної з гемічною гіпоксією не
спостерігалось. У всіх пацієнтів з гострою післяопераційною кровотечею виконувалось невідкладна релапаротомія, зупинка кровотечі.
Гемостаз досягався за рахунок прошивання,
лігування, коагуляції судин та, при кровотечах з селезінки, застосування місцевих гемостатиків (Tachocomb, Surgicel).
Отримані результати дослідження засвідчили про більш високий ризик інтра- та післяопераційних внутрішньочеревних кровотеч в
1 групі хворих, особливо без використання сучасної енергоплатформи, що дає повне право
стверджувати про необхідність застосування
надійних джерел енергії у хірургічному лікуванні хворих на ожиріння.
Своєчасний системний моніторинг та діагностика крововтрати є важливою та
невід’ємною складовою частиною контролю
перебігу післяопераційного періоду у хворих
на морбідне ожиріння. Найменша затримка в

діагностиці та лікуванні внутрішньочеревної
кровотечі в післяопераційному періоді може
призвести до фатальних наслідків.
Для подальшого дослідження патогенетичних особливостей та методів профілактики
внутрішньочеревних кровотеч, у означеної категорії хворих доцільне поглиблене вивчення
факторів ризику кровотеч та удосконалення
технічних прийомів виконання оперативного
втручання.
Висновки
1.Аналіз результатів рукавної резекції шлунка у хворих на ожиріння засвідчив, що частота
інтра- та післяопераційних кровотеч суттєво
знижується при виконанні означеного варіанту втручання з лапароскопічного доступу в
порівнянні з відкритою методикою операції
(P<0,5).
2. Зниженню частоти периопераційних кровотеч за рахунок оптимізації техніки виконання оперативного втручання сприяє також
використання сучасних енергоплатформ за наявністю режиму електролігування судин.
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ЛЕЧЕНИЕ И
ПРОФИЛАКТИКА
ВНУТРИБРЮШНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ У
БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРУЕМЫХ
ПО ПОВОДУ ОЖИРЕНИЯ
И. М. Тодуров,
Л. С. Билянский,
А. В. Перехрестенко,
А. А. Калашников,
А. И. Плегуца

Резюме. Проведен анализ результатов хирургического лечения 146 больных ожирением. Рукавная резекция желудка
из верхне-срединного лапаротомного доступа выполнена у
110 (75,3%) больных (из них у 72 (65,5%) — как составляющая
билиопанкреатического шунтирования с выключкой двенадцатиперстной кишки по Hess - Marceau, у 38 (34,5%) — как самостоятельное бариатрическое вмешательство), из лапароскопического доступа — у 36 (24,7%) пациентов. Средний объем
интраоперационной кровопотери при выполнении операции
по открытой методике составил (197,4 ± 48,4) мл, при лапароскопической — (32,6 ± 10,7) мл; интраоперационное кровотечение возникло уу 7 (6,4 %) больных и ни одного (0 %) больного соответственно; послеоперационное кровотечение —
3 (2,7 %) больных и 1 (2,8%) соответственно. Частота острых
внутрибрюшных кровотечений в послеоперационном периоде при выполнении рукавной резекции желудка существенно
снижается при использовании лапароскопического доступа и
энергетической платформы Force Triad в режиме электролигирования LigaSure.
Ключевые слова: ожирение, внутрибрюшное кровотечение,
современные источники энергии.

TREATMENT AND
PREVENTION OF
INTRAPERITONEAL
BLEEDING IN PATIENTS
UNDERGOING SURGERY
FOR OBESITY.
I. M. Todurov,
L. S. Bilianskyi,
A. V. Perekhrestenko,
A. A. Kalashnikov,
A. I. Plegutsa

Summary. The analysis of results of surgical treatment of 146
patients with obesity was conducted. Open sleeve-gastrectomy with
midline laparotomy was performed in 110 (75,3 %) patients (of
them — 72 (65,5 %) as 1 st part of biliopancreatic diversion with
duodenal switch by Hess – Marceau technique, 38 (34,5 %) as a definitive bariatric procedure), laparoscopic sleeve-gastrectomy — in
36 (24,7 %) patients. The average volume of intraoperative blood loss
during surgery performed by an open technique was (197,4 ± 48,4)
ml, with laparoscopic — (32,6 ± 10,7) ml. Intraoperative bleeding
occurred in 7 (6,4 %) patients with open sleeve-gastrectomy and
none (0 %) patients with laparoscopic sleeve-gastrectomy. Postoperative bleeding occurred in 3 (27%) patients and in 1 (2,8 %) after open and laparoscopic technique, respectively. The frequency of
acute intraperitoneal bleeding in the perioperative period of sleeve
gastrectomy significantly reduced by using laparoscopic access and
Force Triad Energy Platform with LigaSure.
Key words: obesity, intra-abdominal bleeding, modern energy.
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ÏÓÒÈ ÑÍÈÆÅÍÈß ÈÍÒÐÀÈ ÏÎÑËÅÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÕ ÎÑËÎÆÍÅÍÈÉ
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Ó ÃÅÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÁÎËÜÍÛÕ
Резюме. Хирургические вмешательства при спленэктомиях сопровождаются повышенным риском, обусловленным наличием
нарушения гемостаза, интра и полеоперационными осложнениями. В литературе дискутируется вопрос выбора операционного
доступа и обработка сосудистой ножки селезёнки.
Применение в хирургической клинике Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина высокотехнологичного оборудования при обработке сосудов селезёнки — ультразвукового скальпеля и сшивающего аппарата EndoGIA-30
позволило значительно повысить надёжность гемостаза, снизить интраоперационную кровопотерю и уменьшить продолжительность операции.
Ключевые слова: прошивающий аппарат, спленэктомия, ультразвуковой скальпель.

Введение
Спленэктомия занимает важное место
в комплексном лечении пациентов с заболеваниями системы крови. Являясь патогенетически обоснованным вмешательством, удаление
селезенки позволяет добиться стойкой ремиссии и полного выздоровления при отдельных
патологических состояниях, таких как аутоиммунные гемолитические анемии, врождённые гемолитические анемии, апластические анемии, тромбоцитопеническая пурпура,
спленомегалии [1, 4, 8].
По данным некоторых авторов отмечено
значительное количество (80 %) пациентов
с заболеваниями системы крови трудоспособного возраста, что указывает на высокую социальную значимость заболеваемости органов
системы крови [2, 6, 9].
Хирургическое вмешательство при заболеваниях системы крови сопряжено с высоким
риском развития осложнений. Это определяется наличием таких постоянно действующих факторов – анемия, нарушение свёртывающей системы крови, иммунитета, длительная терапия глюкокортикоидами, а также
травматичность традиционного оперативного
вмешательства остаются основной причиной
стабильного числа геморрагических и инфекционных осложнений [3, 5, 7, 10].
Необходимы исследования, позволяющие
систематизировать подход к хирургическому
лечению гематологических заболеваний путем
рационализации предоперационного исследования и подготовки больных, а также создания системы планирования и способа выполнения спленэктомии.

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

№ 2(65) 2014

Таким образом, частота встречаемости заболеваний системы крови, значительное количество среди гематологических больных лиц
трудоспособного возраста, не эффективность
консервативного лечения, а также высокий
процент интра- и послеоперационных осложнений, обусловленных выполнением спленэктомии, побудили нас к исследованию данной
проблемы.
Цель исследования
Улучшить результаты хирургического лечения больных с патологией системы крови на
основании комплексного изучения особенностей электрохирургического и ультразвукового
воздействия на ткани при выполнении спленэктомии с целью диссекции и коагуляции.
Материалы и методы исследования
Экспериментальная часть работы предусматривала проведение острых и хронических
опытов на животных. Эксперимент проведен
на 168 лабораторных половозрелых крысах —
самцах линии Вистар массой 200—250 г.
Задачей эксперимента было сравнительное
изучение характера патоморфологических изменений в паренхиме селезенки и сосудах ее
ножки непосредственно после применения
электрохирургического и ультразвукового диссектора. В хронических опытах изучались особенности репаративных процессов в различные сроки послеоперационного периода. Через
3, 7, 14, 21, 28 суток животные выводились из
эксперимента, при этом проводили макроскопическую оценку по следующим критериям:
наличие или отсутствие жидкости в брюш-
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ной полости, наличие и распространенность
спаечного процесса, степень воспалительных
изменений, наличие гематом в зоне операции,
а также выполняли гистологические, иммуногистохимические, морфометрические исследования.
Животные, которым выполнялись резекция
селезенки и спленэктомия, были разделены
на две группы, в зависимости от выбранного
метода физической диссекции и коагуляции.
Основную группу составили животные, которым в качестве интраоперационного диссектора использовался ультразвуковой скальпель
(УЗС) с рабочей насадкой в виде ножниц, а
контрольную группу — животные, у которых
применялся монополярный электронож (ЭН).
Во время операции как диссектор и коагулятор использовалась ультразвуковая установка «HarmponicSсalpel Ultracision» (Ethicon,
США). В качестве электрогенераторов использовали стандартные высокочастотные аппараты (ЕХВА-350М/120Б «Надежда-2», Украина;
KarlStorz-эндоскоп, Германия). Для объективизации полученных результатов в эксперименте и клинической работе нами были использованы одинаковые режимы работы аппаратуры.
Материалом морфологического исследования были фрагменты селезенки и ее ножки с
участка рассечение в день операции, а также в
указанные сроки эксперимента. Из фрагментов вырезали кусочки ткани, материал фиксировали в 10 % водном растворе нейтрального
формалина и после спиртовой проводки подвергали парафиновой проводке. Готовили серийные срезы толщиной 4-5× 10-6 мкм. Обзорные препараты, окрашенные гематоксилином
и эозином, использовали для оценки общего
состояния исследуемых тканей. Количественную морфометрическую оценку ширины зоны
некроза, некробиоза, демаркационного воспаления и грануляционной ткани проводили с
помощью окулярной линейки «Olympus» (Япония). Иммуногистохимическое исследование
проводили на парафиновых срезах толщиной
5–6 мкм прямым методом Кунса по методике
Brosman (1979). Иммунные клетки дифференцировали с помощью крысиных моноклональных антител (МКА) фирмы Serotec. Препараты изучали в люминисцентных микроскопах «Axioskor 40» и программного обеспечения
Biostat.exe. С помощью очковых сеток определяли количество клеток — продуцентов интерлейкинов в поле зрения ×400, затем подсчитывали относительное количество этих клеток.
Клиническая часть работы выполнена на
основе комплексного клинико-лабораторного
и инструментального обследования 97 больных с различными заболеваниями крови. Оперированы 43 мужчин и 54 женщины. Возраст
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больных варьировал от 18 до 64 лет. Распределение пациентов по характеру заболевания
представлены в табл.
Таблица
Распределение больных по характеру заболевания (n=97)
Заболевания
Анемия
Тромбоцитопеническая пурпура
Спленомегалия
Общее количество

Количество больных
Абс.
%
31
32,0
28
28,9
38
39,1
97
100,0

Основную группу, 40 человек (41,2 %), составили больные, которым для мобилизации
селезенки использовали УЗС. Контрольную
группу, 57 человек (58,8 %), составили пациенты, которым для мобилизации селезенки использовали ЭН. Традиционная спленэктомия
выполнена 80 больным. Лапароскопическая
спленэктомия (ЛСЭ) выполнена 17 пациентам, при этом оперативном вмешательстве для
мобилизации селезенки использовали только
УЗС .
Для обработки сосудистой ножки использовали клипирование сосудов или прошивающий аппарат EndoGIA-30 (AutoSuture), при
использовании которого отсутствовала необходимость селективного выделения сосудов.
Закончив мобилизацию селезенки, формировали туннель, в который проводили одну из
бранш прошивающего аппарата. После прошивания получали линейный скрепочный
шов, обеспечивающий надежный гемостаз.
ЛСЭ выполнялась в условиях пневмоперитонеума с 4-х троакарных точек по общепринятой
методике. При выполнении данной работы все
больные с патологией системы крови прошли
комплексное лабораторно-инструментальное
обследование, как на диагностическом этапе,
так и в ранний и поздний послеоперационный
период. Результаты исследований обработаны
методом вариационной статистики на персональном компьютере с использованием стандартных программ корреляционного анализа
с вычислением средних арифметических величин: М, сигма с помощью электронных таблиц
«Exel-5». Достоверность показателей оценивали по t-критерию Стьюдента, различия считали достоверными при р < 0,05.
Результаты исследований и их обсуждение
В результате экспериментальных исследований, проведенных в острый период, выявлено,
что рассечениее паренхимы селезенки с помощью ЭН не обеспечивало полный гемостаз
по линии разреза. Коагуляция была возможна только при воздействии на мелкие сосуды,
диаметр которых не превышал 0,2–0,3 мм. Это
обстоятельство требовало дополнительно коагулировать сосуды и тем самым усиливать
термическую травму в месте действия. Ткани
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по линии разреза приобретали серую окраску, а иногда подвергались карбонизации. При
этом довольно часто происходило прилипание
электрода к рассекаемым тканям, это создавало неудобства при манипуляциях.
Рассечение паренхимы селезенки УЗС происходило быстро, по линии разреза наблюдался полный гемостаз. Макроскопически края
раны имели беловатый оттенок, что, вероятно, было обусловлено изменением третичной
структуры белка и превращением его в коагулянт, который обеспечивал надежный гемостаз. При работе УЗС отсутствовали обугливание тканей, их налипание на лезвие, дым,
искрение и другие эффекты, возникающие
при контакте манипулятора с биологическими тканями.
Независимо от типа диссектора (УЗС или
ЭН), наблюдалось формирование нескольких
зон деструкции, а именно: некроза, некробиоза и сосудистых нарушений. В сравнительном аспекте различия касались лишь размеров данных зон и сроков их инволюции. Патоморфологическое исследование паренхимы
селезенки как в острый период, так и в течение всего исследования после ультразвукового
рассечения выявило, что деструктивные изменения в 2,5–4 раза менее выражены, чем после
электродиссекции .
В данном сроке наблюдений при применении электрокоагуляции определялись выраженные циркуляторные и реологические нарушения, при использовании УЗС они были
выражены слабо. Ширина зоны воспаления в
основной группе в 2 раза меньше контрольной.
К этому сроку вблизи зоны некроза определялась грануляционная ткань — петли тонкостенных сосудов.
На 7 сутки использования ЭН с целью рассечения не только паренхимы, но и сосудов
селезенки нередко сопровождалось рецидивом
кровотечения, чего не наблюдалось при применении УЗС. При электровоздействии в части наблюдений в толще паренхимы селезенки
определяли гематомы с признаками начальной
организации. При УЗС воздействии гематом
не наблюдали.
В основной группе на 14 сутки зона реактивного воспаления была меньше в 1,5 раза,
чем в контрольной группе. Начиная с 21 дня, в
основной группе в отличие от контрольной зоны некроза, реактивного воспаления не определялось.
На 28 сутки исследования в контрольной
группе выявлено, что в стенках сосудов, которые попали в зону диссекции, развивается
фибриноидный некроз, формируются аневризмы внутрипульпарных сосудов. Данные
изменения сосудов могут способствовать развитию кровотечения в раннем и более поздKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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нем послеоперационном периоде. При ультразвуковом рассечении выявлено мгновенное
свертывание крови в сосудах, своеобразный
эффект «заваривания» просвета сосудов коагулированными тромботическими массами при
минимальном проявлении некробиотических
изменений в стенках сосудов.
Макроскопически в хронических опытах
было обнаружено, что после использования
ЭК в области операции развивался мощный
спаечный процесс, представленный плоскостными и плотными шнуровидными спайками
между местом резецированной раны селезенки и париетальной брюшиной. В нескольких
случаях на третий день эксперимента в брюшной полости определялся в небольшом количестве серозный или серозно -геморрагический
выпот. После применения УЗС спаечный процесс в области операции не наблюдался или
был представлен плоскостными легко разъединяющимися спайками.
Известно, что активность иммунных реакций зависит от тяжести повреждения. Уже на
этапе острого периода в основной группе признаки менее выраженной иммунной реакции,
в виде достоверного уменьшения числа клеток-продуцентов ФНО и тенденции к снижению ИЛ-10.
Таким образом, на основании анализа результатов экспериментальных исследований
было доказано, что использование УЗС вызывает минимальные морфологические, иммуногистологические изменения в паренхиме
селезенки и ее сосудистой ножки, по сравнению с ЭН, и характеризуется благоприятным
течением репаративных процессов в условиях
умеренного воспаления.
В клинической части работы традиционная
спленэктомия была выполнена пациентам со
спленомегалией независимо от нозологии.
Для совершенствования известного способа
ЛСЭ изменили тактику доступа, при которой
до введения троакаров в брюшную полость
в левом подреберье выполняли разрез кожи
до 4–5 см, подкожной клетчатки, апоневроза наружной косой мышцы живота, мышцы
раздвигали до брюшины так, чтобы не повредить ее. Мобилизация селезенки и пересечение ее ножки выполнялись с сохранением герметичности брюшной полости. При возникновении кровотечения предложенная тактика
давала возможность немедленной конверсии
для остановки кровотечения только рассекая
брюшину, не тратя времени на лапаротомию.
В то же время этот доступ использовали для
извлечения селезенки целиком из брюшной
полости для дальнейшего морфологического
исследования.
Выполнение мобилизации селезенки УЗС
происходило достаточно быстро, поскольку
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пересечение связок и спаек не сопровождалось
кровотечением. УЗС обеспечивал надежный
гемостаз без применения дополнительных методов гемостаза при диаметре сосудов до 3 мм.
Пересечение сосудов желудочно-селезеночной
связки осуществляли с чередованием режимов
«коагуляции» и «резки». Выполнение мобилизации селезенки с помощью электроскальпеля
почти всегда сопровождалось кровотечением,
требовало дополнительной коагуляции сосудов или лигирования. При диссекции тканей происходило налипание тканей на лезвие
электрода. Технические трудности возникали
у больных со спленомегалией и явлениями
периспленита, у которых затруднен подход к
сосудистой ножке селезенки и значительные
изменения в сосудах вследствие истончения их
стенки в результате длительного перерастяжения связочного аппарата. Применение прошивающего аппарата EndoGIA-30 (AutoSuture) для
обработки сосудистой ножки у гематологических больных обеспечило надежный гемостаз.
Сравнивая продолжительность оперативных вмешательств при выполнении спленэктомии, было выявлено уменьшение затрат времени на 30-40 мин в группе больных, где использовался УЗС.
Было выявлено уменьшение интраоперационной кровопотери в группе больных, где использовался УЗС на 100–120 мл, которая подсчитывалась градуированной колбой аспиратора.
Нами было определено, что у пациентов после применения ЭН в раннем послеоперационном периоде отмечалось обильное серозное отделяемое, что свидетельствует о значительной
раневой поверхности ложа. В основной группе
отмечено уменьшение количества выделений
из брюшной полости на 80– 100 мл.
Проводя анализ всех послеоперационных
осложнений, необходимо отметить, что в одном случае (2,5 %) основной группы, было
обнаружено гематому в области послеоперационной раны у больного с аутоиммунной
тромбоцитопенией при уровне тромбоцитов
60×109/л. В группе больных, которым выполняли ЛСЭ, осложнений не выявлено. В контрольной группе общее количество послеоперационных осложнений — поддиафрагмальные жидкостные скопления, левосторонний
плеврит, послеоперационный панкреатит,
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тромбоз портальной вены, пневмония, составили 8,8 %. Послеоперационной летальности в
обеих группах не наблюдалось.
Таким образом, дооперационная ультразвуковая визуализация и КТ позволяют получить сведения о форме, размерах селезенки,
ее местонахождение в брюшной полости, расстояние ее ворот до желудка и поджелудочной
железы, а также получить четкое представление об индивидуальном варианте ветвления
селезеночной артерии, что на дооперационном
этапе позволяет планировать способ спленэктомии. Использование УЗС и прошивающего
аппарата сокращает время операции, уменьшает интраоперационную кровопотерю, снижает случаи конверсии, а также количество
осложнений.
Выводы
1. Применение ультразвукового скальпеля
характеризуется контролируемым, щадящим
воздействием на паренхиму селезенки и сосуды ее ножки, зона латерального некроза после
ультразвуковой диссекции в 2,5–4 раза меньше, чем после применения высокочастотных
электрогенераторов. Диссекция и коагуляция
с помощью ультразвуковой энергии характеризуются чисто локальным эффектом и надежным гемостазом .
2. В результате изучения комплекса иммуногистохимических исследований выявлено, что
течение репаративных процессов в паренхиме
селезенки и сосудах ее ножки при использовании ультразвуковой диссекции и коагуляции,
в отличие от монополярного электроножа,
характеризуется слабо выраженным воспалением.
3. Применение ультразвуковой диссекции
и коагуляции облегчает мобилизацию селезенки у гематологических больных и обеспечивает более легкое течение послеоперационного периода, позволяет улучшить результаты
лечения и реабилитационные показатели.
4. Одновременное использование ультразвукового скальпеля как интраоперационного диссектора и современных прошивающих
аппаратов у гематологических больных позволило уменьшить количество интраоперационной кровопотери, снизить послеоперационные
осложнения с 8,8 до 2,5 % и сократить сроки
реабилитационного периода.
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Резюме. Хірургічні втручання при спленектоміях супроводжуються підвищеним ризиком, що обумовлене порушенням гемостазу, інтра та післяопераційними ускладненнями. У літературі
дискутується питання вибіру операційного доступу та обробки
судинної ніжки селезінки.
Використання в хірургічній клініці Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна високотехнологічного обладнання при обробці судинної ніжки селезінки — ультразвукового скальпелю та апарату для зшивання EndoGIA-30
дозволило значно підвищити надійність гемостазу, знизити
інтраопераційну кровотечу та зменшити тривалість операції.
Ключові слова: аппарат для зшивання, спленектомія, ультразвуковий скальпель.

WAYS TO REDUCE INTRAAND POSTOPERATIVE
COMPLICATIONS AT
SPLENECTOMY IN
HEMATOLOGICAL PATIENTS
E. D. Khvorostov, L. N. Dushík,
N. V. Cherkova

Summary. Surgical interferences at splenectomies are accompanied an
enhanceable risk, conditioned by presence of violations of hemostasis, intra- and postoperative complications. The choice of operating access and
treatment of vesicles of spleen is discussed in literature.
Usage in the surgical clinic of the Kharkov national university by
V. N. Karazin of hi-tech equipment at processing of spleen vessels —
ultrasonic scalpel and sewing apparatus EndoGIA-30 allowed to promote considerably the reliability of hemostasis and reduce intraoperative bleeding and decrease duration of operation.
Key words: sewing apparatus, spleenectomy, ultrasonic scalpel.
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Резюме. Изложен клинический случай синдрома грудного
выхода. Клинический интерес представляет редкость встречаемости данной патологии. В работе представлен литературный обзор вышеуказанной патологии, продемонстрированы
диагностика и хирургическая тактика случая из практики,
имеющий хорошие клинические результаты.

© Коллектив авторов

Ключевые слова: синдром грудного выхода, добавочное шейное
ребро, лечение.

Введение
Синдром грудного выхода (СГВ) представляет собой cимптомокомплекс, возникающий
в результате механической компрессии нервных стволов плечевого сплетения, окклюзии или аневризмы подключичной артерии,
«тромбоза напряжения» одноименной вены в
области верхней апертуры грудной клетки. Сосудистые и неврологические осложнения этого заболевания изучаются уже более 100 лет.
Первые сведения о шейном ребре встречаются
со времен Galen. В 1742 году немецкий анатом Hunald впервые описал случай с шейным
ребром и его симптоматологию. В 1921 году
A. Cooper описал клинические симптомы компрессии нейрососудистых структур в области
грудного выхода. В 1956 г. R. Peet впервые
ввел термин «thoracic outlet syndrome» («синдром грудного выхода»). В 1958 году C. Roob
предложил термин «thoracic outlet compression
syndrome» («компрессионный синдром грудного выхода»). Впервые в 1861 году H. Coote
провел резекцию шейного ребра, а T. Murphy
в 1905 году сообщил об успешном удалении
шейного ребра у больного с симптомами, характерными для подключичной аневризмы [1].
Резекция I ребра была произведена T. Murphy
в 1908 году Располагая большим материалом,
в 1920 году A. Law описал связку, которая начиналась с конца шейного ребра и прикреплялась к I ребру. Связь между лестничной мышцей и симптомами компрессии нейрососудистых структур верхней конечности в области
грудного выхода отметили в 1921 г. E. Bramwell
и H. Dykes. Отношения между компрессией
нейрососудистых структур верхней конечности и I ребром были описаны W. Brickner [1, 7]
в 1927 г. Область грудного выхода — это сложная структура, состоящая в свою очередь из
трех последовательных узких выходов: верхнего выхода из грудной клетки, реберно-лестничного промежутка и реберно-ключичного
выхода. В каждом из них фиброзная, мышечная и костная основа плотно окружает нейрососудистый пучок: подключичную артерию,
вену и плечевое сплетение. Подключичная
артерия начинается с верхнего средостения
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и проходит позади передней лестничной мышцы, дугообразно изгибаясь над I ребром, и
входит в межлестничный треугольник позади
лестничного бугра, к которому прикрепляется
передняя лестничная мышца. Плечевое сплетение проходит по такому же пути, но позади,
латеральнее и сверху подключичной артерии,
нижний ствол (C8–Т1) близко располагается
к артерии. Подключичная вена проходит впереди передней лестничной мышцы в передней
бороздке I ребра. Врожденные и приобретенные анатомические вариации фибромышечных и костных структур в этих областях приводят к развитию СГВ [2, 7].
Межлестничный треугольник спереди ограничен передней лестничной мышцей, сзади —
средней лестничной мышцей, снизу — первым ребром. Структуры, принимающие участие в компрессии: передняя, средняя и малая лестничные мышцы; I ребро, удлиненные
поперечные отростки С7; многие фиброзные
образования и опухоли [7]. Ширина этого
промежутка, изученная на трупах, по данным
E. Dasler и В. Аnson [26], составляет 1,1 см,
по сведениям L. Rosati и J. Lord — 1,2 см. По
интраоперационным данным, ширина этого
промежутка у мужчин составляет 0,77 см, а у
женщин — 0,67 см [1, 2, 7]. В месте прикрепления передняя и средняя лестничные мышцы
частично заходят друг на друга в виде V или
U, суживают пространство и создают эффект
ножниц. В литературе есть сообщения о полном слиянии передней и средней лестничных
мышц. Малая лестничная мышца (существует
в 30–50 % наблюдений) еще больше сужает
этот промежуток. По мнению авторов, подключичная артерия иногда проходит сквозь
переднюю лестничную мышцу [1]. Наблюдения с шейным ребром составляют 0,5–0,6 %
популяции населения (которые в 50–80 % наблюдений бывают двусторонними), соотношение женщин и мужчин 2:1 [4]. В зависимости
от размеров шейное ребро в 10–20 % наблюдений вызывает симптомы СГВ [1]. Чаще симптомы проявляются вдоль С8–Т1 после травм
шеи, плечевого пояса и верхней конечности. W.
Gruber [4] разделил шейные ребра на 4 группы.
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В I группу входит ребро, едва выступающее за
поперечный отросток C7, имеет длину < 2,5
см; II группа — длина ребра > 2,5 см; III группа
— полное шейное ребро, которое посредством
фиброзной связки соединяется с I ребром; IV
группа — полное шейное ребро, которое посредством хряща присоединяется к I ребру.
Компрессия артерий и нервов в основном происходит шейным ребром и фиброзными структурами. Приблизительно 12 различных фиброзных структур описаны в этой области, 9 из
которых приведены D. Roos и 3 – L. Poitevin [1].
I грудное ребро было впервые рассмотрено
как этиологический фактор СГВ при развитии тромбоза подключичной артерии, вызванного компрессией вследствие экзостоза ребра
с гангреной пальцев. T. Murphy, выполняя операцию по поводу синдрома шейного ребра,
не обнаружив последнее, удалил нормальное
I грудное ребро, констатировав полное исчезновение болей через несколько дней после
вмешательства.
Способствует компрессии нейрососудистого пучка у больных с опущенными и отвисающими плечами I грудное ребро, оно является
единственной костью в этой области, которая
в норме образует часть рамки всех трех анатомических туннелей, поэтому его изменения
могут оказать влияние на всех трех уровнях
грудного выхода. В норме оно имеет наклон
45° по отношению к горизонтальной плоскости и состоит из трех сегментов: заднего или
неврального; среднего или мышечного; переднего или сосудистого. Аномалии I грудного ребра — удвоение, слияние его со II ребром, перелом ребра с образованием большой костной
мозоли или выступа — сужают пространство
с последующим сдавлением нервного сплетения и сосудов. Опухоли, которые очень редко
встречаются в области грудного выхода, также
могут стать причиной сдавления нейрососудистого пучка. На опыте около 500 скаленотомий
и 1000 резекций I ребра E. Atasoy сообщает
только об одной шванноме, начинающейся с
С7 корешка и вызывающей симптомы СГВ,
после удаления которой наблюдалось полное
отсутствие болей. Впервые реберно-ключичная компрессия была описана М. Falconer и
L. Weddel в 1943 г. Нейрососудистая компрессия в этом пространстве может появиться в
результате врожденных и приобретенных изменений в ключице и I ребре, структурных
изменений в подключичной мышце или после травмы ключицы. Причины, вызывающие
СГВ, разделяются на две группы: костные и
мягкотканные. Костная группа составляет
около 30 % всех наблюдений СГВ: гипертрофированные поперечные отростки С7, аномалии или перелом I ребра и ключицы с последующим образованием костной мозоли. Среди
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больных, перенесших декомпрессию, шейное
ребро наблюдается у 5–9 % [3]. К мягкотканной группе относятся врожденные или приобретенные изменения в связках и лестничных
мышцах. По данным R. Sanders, в 86 % наблюдений причиной СГВ являются травмы плечевого пояса и шеи, механические факторы стоят
на втором месте. По данным литературы, распространенность СГВ среди населения составляет 0,3–2 % [1, 5, 6]. По сообщениям некоторых авторов, возраст больных с СГВ составлял
от 11 лет до 71 года. Приводятся данные о том,
что около 40—50% осмотренных им больных
жаловались на боль, онемение, чувство усталости и покалывания в верхней конечности
[4]. Эти симптомы образуются вследствие механических и ишемических факторов нарушающих функцию нерва, вследствие посткомпрессионного внутристволового отека нерва,
который разрушает нервные волокна, увеличивая рубцевание с последующим нарушением
внутринервной микроциркуляции [4, 5]. Хотя
неврологическую и сосудистую симптоматику часто наблюдают вместе, СГВ делят на две
группы: неврологическую и сосудистую. Примерно в 10 % наблюдений СГВ встречается его
сосудистая форма (венозная и артериальная),
в остальных — неврологическая форма, которую A. Wilbourn классифицировал как истинную неврологическую и сомнительную неврологическую формы СГВ. D. Roos, согласно
уровню компрессии сплетения, разделил СГВ
на 3 группы: высокую, низкую и комбинированную. При высоком типе компрессии подвергаются C5, С6 и C7, при низком — С8 и
Т1 корешки. Если у больного присутствуют
симптомы, указывающие на компрессию всего пучка, этот тип называют комбинированным. Симптомы низкого и комбинированного
типов компрессии составляют 85–90 % всего
неврологического СГВ. Венозная форма СГВ,
которая наблюдается чаще, чем артериальная
(4:1), проявляется в виде отечности, цианоза,
боли, расширения и вздутия вен верхней конечности и плечевого пояса. Тромбоз подключичной вены, встречающийся при СГВ, называют тромбозом напряжения или синдромом
Paget–Schroetter. Артериальная форма СГВ
наблюдается редко. Симптомы проявляются
артериальной недостаточностью: похолоданием, слабостью и болью в верхней конечности.
В случае острой компрессии можно наблюдать
тромбоз подключичной артерии с последующей эмболизацией ее периферических ветвей.
Большую помощь в диагностике оказывает
рентгенография шейной области в выявлении
костных структур (шейное ребро, гипертрофия поперечных отростков), ответственных за
компрессию сосудисто-нервного пучка, компьютерная и магнитно-резонансная томогра145
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фия, электромиография значима для исключения других заболеваний, ответственных за
схожую неврологическую симптоматику (различные формы внутричерепных изменений
и дегенеративные изменения диска шейных
позвонков) [1, 3, 6, 7]. Многие врачи согласны
с тем, что очевидные венозная и артериальная формы СГВ могут быть диагностированы
без больших усилий. Достаточно объективного осмотра верхней конечности, если есть
отечность, изменение цвета, увеличение венозных коллатералей вокруг плеча и напряжение вен верхней конечности; венография
или ультразвуковая допплерография часто
подтверждает диагноз. Наличие шейного ребра, систолический шум в надключичной области, боль, похолодание и слабость, эмболия
в пальцах и отечность в верхней конечности
— ясные признаки артериальной формы СГВ.
На артериограммах у этих пациентов часто
выявляется место компрессии с постстенотической дилатацией или аневризмой подключичной артерии. Разрабатывая проблему артериальных осложнений вследствие шейного
ребра, H.Haimovici (1985) дал классическую
схему происхождения и последовательности
тромбэмболических проявлений. Ввиду скудности объективных данных при неврологической форме СГВ ее диагностика затруднена.
Хотя эта форма СГВ встречается в 90 % всех
наблюдений СГВ, ее диагностика базируется
обычно на анамнезе больного (субъективных
ощущениях) и на оценке находок во время физикальных обследований.
Описаны различные провоцирующие тесты для клинического выявления компрессии артериального русла: тест Адсона, проба
с абдукцией, с гиперабдукцией (Wright) и положение «военной осанки». Для определения
неврологической симптоматики применяют
3-минутный стрессовый тест по D. Roos. Высказываются некоторые противоречивые мнения в отношении того, вызывают ли эти функциональные пробы компрессию в межлестничном треугольнике под влиянием поднятия
I ребра и натяжения передней лестничной
мышцы или это компрессия, локализованная главным образом в реберно-ключичном
пространстве. Как видно из вышеизложенного, клинические тесты имеют ограниченную
ценность и должны подтверждаться данными
клинико-инструментальных методов обследования — рентгенографии, ультразвуковой допплерографии, нейроэлектрофизиологического
исследования, магнитно-резонансной томографии, артериографии и флебографии. Роль
ангиологического обследования в диагностике
СГВ неоднозначна. Среди инвазивных обсуждаются исследования с использованием ультразвуковой допплерографии и плетизмогра146

фии [7]. Среди методов диагностики особое
место занимает ангиография сосудов верхней
конечности. Артериография дает возможность
дифференцировать экстравазальную компрессию и внутрисосудистое поражение [6]. Некоторые авторы полагают, что полное ангиографическое исследование руки показано в
каждом наблюдении при наличии симптомов
и признаков СГВ или феномена Рейно с целью
установления или исключения источника эмболизации на выходе из грудной клетки [4, 5].
Флебография верхней конечности показана,
если в анамнезе имеется интермиттирующий
или постоянно сохраняющийся отек кисти
или всей руки или если выражен четкий венозный рисунок в области предплечья, плеча
и грудной клетки [3].
Неоднозначно в литературе решается вопрос
о выборе метода лечения больных с СГВ. Часто консервативный метод лечения противопоставляется хирургическому. Больные с СГВ
консультируются у различных специалистов,
получая частичное или неэффективное лечение. Некоторые хирурги отрицают сушествование неврологической формы СГВ, объясняя
неврологические симптомы наличием психиатрических проблем у этих больных, т. к. у пациентов развилась зависимость от анальгетических препаратов. Сторонники консервативного лечения утверждают, что хороший или
удовлетворительный результат после хирургических операций достигается лишь менее чем
у 40 % всех больных с СГВ, у 24 % больных сохраняются жалобы на прежние симптомы, частота рецидивов остается высокой — 20 %, что
становится причиной частых судебных разбирательств. Ряд исследователей сообщают о высокой частоте осложнений при хирургическом
лечении больных с СГВ в виде каузальгий,
травматических поражений плечевого сплетения, описаны также случаи летального исхода, поэтому авторы отдают предпочтение консервативному лечению [7]. Безусловно, трудно
проводить сравнение между различными исследованиями, так как многие авторы используют разные критерии при оценке результатов
лечения. В последние годы при проведении исследований на трупах отмечено, что только в 10
% случаев встречается двустороннее нормальное анатомическое строение, и это подтверждает тот факт, что фиброзные тяжи, вызывающие симптомы СГВ, могут образоваться вследствие травмы области шеи [3, 5, 7]. В настоящее
время описано и классифицировано множество мягкотканных структур в области грудного выхода, которые могут стать причиной
компрессии нейроваскулярного пучка. Хотя
такие патологические изменения встречаются
часто, их существование довольно трудно диагностировать до оперативного вмешательства.
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Почти все авторы согласны с тем, что лечение
больных с неврологической формой СГВ нужно начинать с физиотерапевтических процедур, комбинируя их с массажем и гидротерапией, которая иногда и является единственно
нужным методом. Упражнения, направленные
на расширение верхней апертуры грудного выхода и мобилизацию I ребра, релаксируя лестничные мышцы, улучшают осанку больного.
Однако мобилизация I ребра может спровоцировать симптомы СГВ и даже ухудшить состояние больного, и вопрос о пользе «глубокого
массажа» с целью мобилизации I ребра остается спорным [7]. Физические упражнения,
направленные на тренировку мышц плечевого
пояса, противопоказаны, если при рентгенологическом исследовании выявляются шейные ребра, отклонение от нормы I ребра или
когда имеют место сосудистые осложнения в
подключичных или подмышечных сосудах.
Хирургические операции, направленные на
освобождение от компрессии нейроваскулярных структур в грудном выходе, за последние
50 лет претерпели значительную эволюцию,
что связано с углублением знаний о СГВ. Однако до сих пор среди хирургов нет единого
мнения относительно выбора метода оперативного лечения и хирургического доступа
при СГВ. В ранних работах J. Lord [4, 7] отмечал, что скаленэктомия должна выполняться
во всех классических случаях СГВ. Позднее
он же рекомендовал скаленэктомию после рецидивов, составляющих 60 %, и значительного количества осложнений. R. Sanders, сравнивая результаты, полученные при скаленэктомиях и резекциях первых ребер, пришел к
выводу, что они почти идентичны. D. Roos
рекомендует скаленэктомию при синдроме
верхних корешков и резекцию I ребpa при
синдроме нижних корешков. Многие годы
для удаления I ребра как основной использовался подмышечный доступ. Однако, несмотря на косметические преимущества, узость
пространства и сложности во время операции
обусловили ограниченное применение этого
доступа. Со временем для устранения недостатка этого доступа с целью декомпрессии
грудного выхода стали применять комбинированный подмышечный и надключичный
доступ. По мнению ряда специалистов, залогом успешного лечения является не выбор хирургического доступа, а полная декомпрессия
грудного выхода, при которой основную роль
играет резекция I и шейного ребра (если оно
существует) в достаточном размере. В последнее время многие хирурги, имеющие большой
опыт, с целью устранения компрессии применяют в основном надключичный доступ
как для резекции I ребра, так и для лечения
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сосудистых осложнений [1, 2, 5, 7]. В литературе также описывается использование при
декомпрессии грудного выхода заднего (параскапулярного), трансторакального и подключичного доступов, которые не нашли широкого применения из-за наличия определенных
недостатков.
Представляем вниманию коллег клинический случай.
Материалы и методы и исследований
Пациентка В., 21 года (и/б № 5052), поступила в отделение острой патологии сосудов ГУ
«ИОНХ им. В. Т. Зайцева НАМНУ» с жалобами на онемение правой верхней конечности
при положении вверху. Считает себя больной
около 10 лет.
Обследована: лабораторные анализы без
особенностей.
УЗИ: в исходном положении (лежа или сидя
с опущенной правой рукой) кровоток по артериям правой верхней конечности магистральный: по плечевой артерии — 60–80 см/с, по
лучевой и локтевой — 25–35 см/с. В положении
сидя с поднятой рукой: определить кровоток
по подключичной артерии не удается, по плечевой в области локтевого сгиба магистрально-измененный кровоток с ПСС 25–45 см/с,
по лучевой и локтевой – низкоскоростной
кровоток с ПСС 5–10 см/с. По глубоким и поверхностным венам кровоток спонтанный.
Заключение: синдром торакального выхода
справа.
КТ в ангиорежиме (рис.): добавочное шейное ребро справа, через которое перебрасывается подключичная артерия.
Результаты исследований и их обсуждение
Были определены показания к хирургическому лечению — наличие добавочного шейного ребра, синдром сдавления.
Операция — резекция шейного ребра справа.
Под в/в + ЭТН анальгезией, проекционным
разрезом в правой надключичной области, на
2 см выше ключицы пересечена platisma, латеральный край грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Выделена и взята на «держалку»
наружная яремная вена, выделена лопаточноподъязычная мышца. Выделены и взяты на
держалку плечевое сплетение и подключичная
артерия, которые перебрасывались через шейное ребро. Это ребро соеденено с ключицей.
При помощи кусачек Литона удалено 3–4 см
ребра. Края обработаны, гемостаз. Дренирование. Шов ран. Йод. Ас повязка.
Послеоперационный период без особенности. Жалоб пациентка не предъявляла. Была
выписана в удовлетворительном состоянии на
пятые сутки.
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Рис. КТ в ангиорежиме: добавочное шейное ребро справа и a. subclavia, которая перебрасывается через него
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Выводы
Таким образом, представленный случай демонстрирует наличие добавочного шейного
ребра и синдром торакального выхода у пациента молодого возраста. Диагностика, имея в

арсенале врача возможности УЗД и КТ в ангиорежиме, в полной мере дает картину изменений. Хирургическая тактика должна быть активной, учитывая анатомические особенности
и клиническое течение.
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Резюме. Викладено клінічний випадок синдрому грудного
виходу. Клінічний інтерес представляє рідкість зустрічаємості цієї патології. У роботі представлено літературний огляд
вищевказаної патології, продемонстровані діагностика та хірургічна тактика випадку з практики, що має гарні клінічні
результати.
Ключові слова: синдром грудного виходу, додаткове шийне ребро, лікування.

THORACIC OUTLET
SYNDROME
V. A. Prasol, E. V. Mishenina,
A.V. Chinilin, I.A. Taraban

Summary. The article describes a clinical case of thoracic outlet
syndrome. Clinical interest is the rare occurrence of this disease.
This paper presents a literature review of the above pathology demonstrated diagnosis and surgical tactics case of practice with good
clinical results.
Key words: thoracic outlet syndrome, cervical rib additional, treatment.
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