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лікування протяжних післяопікових рубцевих стриктур стравоходу у хворих, які перебували на лікуванні у 2010–2013 роках
у відділенні захворювань стравоходу та шлунково-кишкового
тракту ДУ «ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ» та аналіз отриманих даних. Впроваджено методику одномоментної езофагогастропластики з використанням трансхіатального доступу
у хворих з даною патологією без кахексії.
Ключові слова: протяжні післяопікові рубцеві стриктури
стравоходу, трансхіатальний доступ, одномоментна езофагогастропластика.

Вступ
За даними Всесвітньої Організації Охорони здоров’я відзначається стабільне збільшення кількості опіків верхнього відділу травного
каналу, що прямо пов’язано з наявністю великої кількості порівняно доступних технічних
і побутових агресивних рідин, що синтезовані
у результаті науково-технічного прогресу людства [1, 7]. До 87 % потерпілих складають особи
працездатного віку, 70–90 % з них одержують
хімічну травму стравоходу випадково [2, 5].
Протяжні післяопікові рубцеві стриктури
стравоходу на теперішній час розглядаються
як невирішене питання, що потребує подальшого більш глибокого вивчення для покращення ефективності лікування і якості життя
хворих. Пов’язано це перш за все з великою
кількістю хворих з даною патологією та складним, тривалим лікуванням цієї патології,
а також частою необхідністю виконання тяжких реконструктивно-відновних операцій, що
не виключають інвалідизацію пацієнтів. Тому
тактика лікування таких хворих до останнього
часу залишається складною та суперечливою.
Матеріали та методи досліджень
Проведено вивчення результатів хірургічного лікування протяжних післяопікових рубцевих стриктур стравоходу у хворих, які перебували на лікуванні у 2010–2013 роках у
відділенні захворювань стравоходу та шлунково-кишкового тракту ДУ «ІЗНХ ім. В. Т. Зайцева НАМНУ» та аналіз отриманих даних.
Впроваджено методику одномоментної езофагогастропластики у хворих з даною патологією без кахексії. Хворі з тяжким та вкрай
тяжким загальним станом і наявністю кахексії
в даному дослідженні не бралися до уваги у
зв`язку з необхідністю компенсації трофологічного статусу та неможливістю проведення
6

реконструктивного хірургічного втручання на
даному етапі.
Всі хворі були обстежені за стандартною схемою, що включає: клініко-анамнестичне дослідження, основні клініко-лабораторні та
біохімічні показники крові, коагулограму, показники імунограми та спеціальні методи дослідження: електрокардіографія, рентгенографія
органів грудної порожнини та рентгенологічне
дослідження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту з використанням контрастної
речовини, ультразвукова діагностика органів
грудної та черевної порожнин, комп’ютерна томографія органів грудної та черевної порожнин
з використанням контрастної речовини, відеоендоскопія з забором біопсійного матеріалу та
гістоморфологічні дослідження.
При виконанні роботи, яка носить проспективний характер, були використані статистичні методи обробки результатів.
Результати досліджень та їх обговорення
Нами проаналізовано досвід лікування
25 хворих з протяжною післяопіковою рубцевою стриктурою стравоходу, що були поділені
на дві групи: основну (10 хворих) та групу порівняння (15 хворих), яким було виконано реконструктивні оперативні втручання в період з
2010 по 2013 рр. включно у віці від 32 до 55 років.
Середній вік пацієнтів складав (37,6 ± 6,7) років. Розподіл постраждалих за віком проводився згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (1980 р.): 18–35 років — особи молодого віку (24,76 %); 36–59
років — середнього віку (75,24 %); 60–75 років — похилого віку (0 %), 76–89 років — старечого віку (0 %). Чоловіків було 65 (72 %), жінок — 28 (28 %).
Хворим основної групи було виконано одномоментну езофагогастропластику. Групу
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порівняння складають хворі з післяопіковою
стриктурою стравоходу чи стенозом стравохідного анастомозу, яким було проведене класичні методики реконструктивного хірургічного
лікування.
Головними скаргами пацієнтів, що потрапили до лікарні, були дисфагія (100 %), втрата
маси тіла (96 %), гіперсалівація (36 %), біль за
грудниною (25 %), регургітація (4 %). У молодому віці переважав субкомпенсований ступінь
непрохідності (52 %), у середньому віці — субкомпенсований та декомпенсований (23 і 25 %
відповідно). Хворих похилого та старечого віку
серед досліджуваних пацієнтів не було.
При проведенні аналізу отриманих даних
була використана модифікована класифікація
хімічних опіків стравоходу та їх наслідків, що
розроблена в клініці Інституту [3].
За даними отриманих в передопераційному
періоді основних клініко-лабораторних показників та вищезазначених методів інструментального дослідження всі хворі були субкомпенсовані та компенсовані.
Локалізація та протяжність післяопікової рубцевої стриктури стравоходу наведені
в табл.
Таблиця
Локалізація та протяжність післяопікової рубцевої
стриктури стравоходу
№
п/п
1
2
3
4
5

Локалізація післяопікової
рубцевої стриктури
стравоходу

Кількість хворих
осгрупи
загальна
новної порівкількість
групи няння

Абдомінальний відділ
стравоходу
Верхня третина грудного
відділу стравоходу
Середня третина грудного
відділу стравоходу
Нижня третина грудного
відділу стравоходу
Протяжна післяопікова
рубцева стриктура стравоходу, що займає два та більше
анатомічні відділи
стравоходу

0

1

1

0

1

1

2

4

6

2

2

4

6

7

13

При проведенні аналізу серед хворих обох
груп найбільш часто відмічається протяжна
післяопікова рубцева стриктура стравоходу,
що займає два та більше анатомічні відділи
стравоходу — 13 (52 %) хворих. Серед них абдомінальний відділ стравоходу в поєднанні
з нижньою третиною грудного відділу стравоходу — 4 пацієнта, середня та нижня третина грудного відділу стравоходу — 5, середня
та верхня третина грудного відділу стравоходу — 4 пацієнта.
Враховуючи молодий працездатний вік хворих та відсутність супутньої патології у них, їм
були проведені одномоментні реконструктивні
втручання. Перевагою традиційних методик
одномоментної езофагопластики є скорочення часу перебування в умовах клініки та відKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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сутність необхідності повторної госпіталізації для проведення реконструктивної операції
в двоетапному лікуванні, скорочення часу післяопераційної реабілітації.
У хворих з протяжними рубцевими післяопіковими стриктурами стравоходу групи
порівняння були виконані наступні одномоментні реконструктивні оперативні втручання: езофагогастропластика — (60 %), езофагоколонопластика — (40 %).
Після реконструктивно-відновних операцій групи порівняння ускладнення виникали
у 53,3 % пацієнтів. Найбільш частими ускладненнями після проведеного оперативного
лікування були плеврит у 3 (20 %) пацієнтів
і пневмонія у 2 (13,3 %) пацієнтів. Після езофагогастропластики частіше виникав плеврит,
після езофагоколонопластики — пневмонія.
Після реконструктивно-відновних операцій
групи порівняння летальність склала 3 (20 %)
пацієнта: медіастиніт, гостра серцево-судинна
та поліорганна недостатності.
У зв’язку з цим у клініці Інституту була
розроблена та впроваджена методика одномоментної езофагогастропластики з використанням трансхіатального доступу та накладанням
єдиного анастомозу на шиї у хворих з протяжними рубцевими післяопіковими стриктурами
стравоходу (основна група).
За даною методикою виконується резекція
стравоходу трансхіатальним доступом і формування езофагогастроанастомозу прикріпленням проксимального кінця шлунка до
стравоходу, який відрізняється від класичних
методик тим, що попередньо проводять кліпсування лівої шлункової артерії, після цього
із стінки шлунку еквідистантно його великій
кривизні формують ізоперистальтичну трубку,
діаметр якої сумірний з діаметром стравоходу,
а із частини шлунку, що залишилася після
виділення ізоперистальтичної трубки, формують резервуар. Формування єдиного езофагогастроанастомозу за даною методикою відбувається на шиї. Всім хворим інтраопераційно
трансназально заводять гастральний зонд за
зону анастомозу з метою ранньої активації та
можливістю раннього післяопераційного годування хворого. На шосту-сьому добу після
одномоментної езофагогастропластики проводилося контрольне рентгенологічне дослідження верхніх відділів шлунково-кишкового
тракту з використанням водорозчинної контрастної речовини.
Після реконструктивно-відновних операцій
основної групи ускладнення виникли у 1 (10 %)
пацієнта у вигляді часткової неспроможності
сформованого на шиї езофагогастроанастомозу на сьому добу після операції. При цьому
у даного пацієнта заведений інтраопераційно
назогастральний зонд у зв’язку з неспромож7
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ністю не видалявся і в подальшому окрім вищезазначених функцій відмежував зону анастомотичної неспроможності до її закриття.
Даному хворому проводились регулярні перев’язки та санаційні заходи зони неспроможності розчинами антисептиків. При цьому закриття зони анастомотичної неспроможності
відбулося на 10 добу після її виникнення.
Подовження інтерпонату за рахунок формування ізоперистальтичної трубки по великій
кривизні шлунку дає змогу повторити форму
стравоходу та розташувати в анатомічному положенні стравоходу з накладанням на шиї, що
також відіграє профілактичну роль у розвитку
анастомотичної неспроможності.
Накладання лише одного анастомозу на шиї
при езофагопластиці шлунком навіть з розвитком неспроможності анастомозу не передбачає

розвиток таких тяжких наслідків як плеврит,
медіастиніт, емпієма плеври, пневмонія, перитоніт та інші в зв’язку з відсутністю анастомозів у черевній та плевральній порожнинах.
Летальність основної групи хворих складає
10 % (1 пацієнт), який помер внаслідок розвитку в ранньому післяопераційному періоді
гострої серцево-судинної недостатності.
Висновки
Таким чином, розроблений та впроваджений в клініці Інституту спосіб одномоментної езофагогастропластики з використанням
трансхіатального доступу та накладанням лише одного анастомозу на шиї у хворих з післяопіковими протяжними рубцевими стриктурами стравоходу в стані компенсації та субкомпенсації може розглядатися як метод вибору.
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СПОСОБ ОДНОМОМЕНТНОЙ
ЕЗОФАГОГАСТРОПЛАСТИКИ У БОЛЬНЫХ
С ПРОТЯЖЕННОЙ
РУБЦОВОЙ СТРИКТУРОЙ
ПИЩЕВОДА

Резюме. Проведено изучение результатов хирургического
лечения протяженных послеожоговых рубцовых стриктур пищевода у больных, находившихся на лечении в 2010–2013 годах
в отделении заболеваний пищевода и желудочно-кишечного
тракта ГУ «ИОНХ им. В. Т. Зайцева НАМНУ» и анализ полученных данных. Внедрена методика одномоментной езофагогастропластики с использованием трансхиатального доступа у
больных с данной патологией без кахексии.

В. В. Бойко,
С. А. Савви,
А. Ю. Бодрова,
В. В. Жидецкий ,
Е. А. Новиков

Ключевые слова: протяженные послеожоговые рубцовые
стуктуры пищевода, трансхиатальный доступ, одномоментная
езофарогастропластика.

METHOD OF ONESTEP
ESOPHAGOGASTROPLASTY
FOR ESOPHAGEAL
STRICTURE

Summary. The research is based on the analysis of 63 patients with
esophageal strictures which were treated in 2010-2013 years in the
department of diseases of the esophagus and gastrointestinal tract in
the SI «V. T. Zaitsev IGES NAMSU» and analysis of the data. The
method of a onestep esophagogastroplasty by transhiatal access in
patients with this pathology without cachexia was introdused.

V. V. Boyko, S. O. Savvi,
A. Y. Bodrova, V. V. Zhidetsky,
E. A. Novikov

Key words: corrosive esophagitis, extended cicatrical stricture,
transhiatal access, one-step esophagogastroplasty.
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Резюме. Серед функціональних ускладнень езофагогастропластики найбільш маніфестними є симптоми рефлюкс-езофагіту. Вони погіршують якість життя пацієнтів у післяопераційному періоді. З метою профілактики рефлюксу до кукси
стравоходу виконували фундоплікацію апікальним відрізком
шлункової трубки. Матеріал та методи: 99 хворим на рак стравоходу та рак кардії із поширенням на стравохід виконана операція Льюїса та Осава-Гарлока. У 46 пацієнтів була сформована
манжета навкруг анастомозу, 42 пацієнтам — лише погружний
стравохідно-шлунковий анастомоз. В термін 3–12 місяців після операції дослідили ефективність процедури за допомогою
фіброезофагоскопії, рН-метрії в куксі стравоходу та клінічних
проявів шляхом опитування пацієнтів. Результати: в досліджуваній групі симптоми рефлюксу зустрічаються на 37–40 % рідше, їх прояви не є такими маніфестними в порівнянні із контрольною групою. Нічні симптоми в цій групі не викликали порушення сну. Ендоскопічні знахідки також підтверджують, що
закид шлункового вмісту частково профілактується манжетою
навкруг анастомозу. За даними рН-метрії протягом 24 годин
кількість епізодів рефлюксу та його тривалість зменшилась порівняно із стандарним анастомозом статистично вірогідно.
Ключові слова: езофагогастропластика, рефлюкс-езофагіт,
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Вступ
Езофагогастропластика, яка виконується у
хворих на рак грудного відділу стравоходу та
раку кардії із поширенням на стравохід, є операцією, яка відповідає сучасним онкологічним
стандартам і вважається операцією вибору.
Однак, частота післяопераційних ускладнень
є досить високою, а якість життя хворих значно
погіршується. Відомо, що якість життя після
езофагогастропластики корелює із ступенем
вираженості функціональних порушень, які,
в свою чергу, повязані із дисункцією оперованих органів [5, 6].
Використання шлунка у якості трансплантата резеційованого стравоходу приводить до
втрати антирефлюксного механізму між ним та
стравоходом. Рефлюкс жовчі до шлунка та кислого вмісту до стравоходу зафіксовано у 60–80 %
пацієнтів [13]. Особливо маніфестно симптоми
рефлюксу проявляються в горизонтальному положенні, викликаючи печію, регургітацію, відрижку, хронічний кашель. Вони заважають пацієнтам спати, в особливо стійких випадках
можуть викликати аспіраційну пневмонію. Закидання кислого шлункового вмісту сумісно
із жовчним дуоденальним до кукси стравоходу
протягом декількох місяців після операції викликає рубцювання слизової в ділянці анастомозу та, відповідно, дисфагію [7].
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Для профілактики післяопераційного рефлюксу використовують декілька хірургічних
прийомів. Так, стравохідно-шлунковий анастомоз, розташований якомога вище в грудній
порожнині або на шиї, в меншій мірі попадає
під вплив рефлюксату. Обгрунтовують це тим,
що, в такому випадку, на шлунок зменшується
вплив позитивного інтраабдомінального тиску
[5, 10]. Іншим варіантом профілактики закиду
вмісту шлунка до стравоходу є формування
антирефлюксних анастомозів [11]. Третій хірургічний прийом базується на спостереженні,
що після вимушеної двохбічної ваготомії евакуація із кукси шлунка є сповільненою. Тому,
виконання пілородренуючої операції може нівелювати рефлюкс до стравоходу [7, 10, 13].
Мета роботи
Визначення ефективності профілактики рефлюксу після езофагогастропластики у пацієнтів, яким сформовано антирефлюксний анастомоз та виконано пілородренуючі операції.
Матеріали та методи дослідженнь
Робота базується на результатах лікування
та післяопераційного обтеження 99 хворих на
рак стравоходу та кардіального відділу шлунка із поширенням на стравохід. Всім пацієнтам проведено хірургічне лікування в тораХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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кальному відділенні Сумського обласного клінічного онкологічного диспансера протягом
2007–2013 років.
За статевим розподілом переважали чоловіки — 81 або 82 %, питома вага жінок 18 %
(18 осіб). Середній вік оперованих пацієнтів
складав — (58,6 ±1,2) років (табл.)
Таблиця 1
Розподіл оперованих хворих за віком та статтю
Вік
(років)
Чоловіки
Жінки
Загалом

До
40 р.
—
—
—

41-49 р. 50-59 р. 60-69 р. >70 р.
9
1
10

43
11
54

24
6
30

5
—
5

Загалом
81
18
99

Езофагогатропластику за Lewis проводили
із лапаротомного та правого торакального доступів, за Ohsawa–Garlock — із лівобічного
торакоабдомінального доступа. Мобілізацію
шлунка виконували за загальновідомими правилами [14] із збереженням живлення майбутнього трансплантату за рахунок правої шлунково-сальникової та правої шлункової артерії.
Формування шлункової трубки здійснювали у
двох варіантах:
1. У вигляді широкої шлункової трубки; при
цьому резеціювалася частина малої кривизни
органу, кардіальний відділ та дно шлунка;
2. У вигляді вузької шлункової трубки; при
цьому резеціювалася субтотально мала кривизна органу, кардіальний та субкардіальний
відділи, трубка формувалася із великої кривизни та частково дна шлунка із використанням
УО-40 та УО-60, в частині випадків за методикою М. М. Велігоцького та І. О. Винниченка [4].
Мобілізація дванадцятипалої кишки виконувалася за методикою [2], підготовка трансплантату до мобілізації за методикою [3].
Виконували пілородренуючі втручання
шляхом інтенсивного пальцьового роздалювання сфінктера.
Після правобічної діафрагмокруротомії та
резекції стравоходу на рівні не менше ніж 5 см
від верхньої межі пухлини шлунковий трансплантат розміщували в задньому середостінні (при операції Lewis — з боку правої плевральної порожнини, при операції Ohsawa–
Garlock — з боку лівої плевральної порожнини), на передній стінці кукси шлунка формували анастомоз із куксою стравоходу. Намагалися створити достатню довжину шлункового
трансплантату з тією метою, щоб анастомоз
(двохрядний, погружний, «кінець-в-бік») додатково був захищений муфтою із апікальної
частини трансплантату (по типу операції Nissen) [12]. Група пацієнтів, яким було виконано
погружний анастомоз склала 42 особи, в другій групі із 48 осіб була виконана додатково
фундоплікація (270–360°). Лінію шва укріпляли сальником із великої кривизни [15]. Шлункову трубку дренували через зонд, проведений
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через ніс. Назогастральний зонд використовували і для раннього ентерального харчування
пацієнтів, в частині випадків для цієї ж мети
формували підвісну єюностому.
Ендоскопічне дослідження виконувалося за
допомогою відеогастроскопу «Olympus» в період 3, 6, 9 та 12 місяців після операції, з метою
оцінки стану анастомозу, наявності рецидиву пухлини, запалення слизової кукси стравоходу та шлунка, стану пілоричного каналу
(68 пацієнтів). Дослідження супроводжувалось забором матеріалу для морфологічного
вивчення. З метою оцінки інтенсивності гастроезофагеального рефлюксу у 26 пацієнтів
(12 — в першій групі та 14 — в другій) виконали
комп’ютерну рН-метрію «у часі» за допомогою
апарату та за методикою проф. В. М. Черноброва (1999, Вінниця).
Анкети-опитувальники були запропоновані
для заповнення пацієнтам при чергових оглядах з метою вивчення симптомів рефлюксу.
Статистична обробка результатів проводилася методом варіаційної статистики за допомогою програми Microsoft Excel. Оцінка вірогідності статистичних відмінностей здійснювалася за допомогою критерія Стьюдента,
різницю вважали вірогідною в разі р<0,05.
Результати дослідження та їх обговорення
Результати фіброезофагогастроскопії наведені в табл. 2.
Таблиця 2
Ендоскопічні результати про стан слизової оболонки кукси стравоходу у хворих в термін 3–6 місяців після
езофагогастропластики
(класифікація езофагітів за Savary–Miller)
Фундоплікація (n=35)
Група контролю (n=33)
t-тест

Ступінь 1 Ступінь 2 Ступінь 3
9
4
0
12
10
1
P=0,07
P<0,05

Результати рН-метрії наведені в табл. 3.
Таблиця 3
Результати амбулаторної 24 годинної рН-метрії
в куксі стравоходу у пацієнтів, яким виконана
езофагогастропластика

Фундоплікація
(n=14)
Загалом
Вертикальне
положення
Горизонтальне
положення
Група контролю
(n=12)
Загалом
Вертикальне
положення
Горизонтальне
положення

% часу
рН<4

РефКільРайлюкс
кість
довші
епізоди
епізодів
епізоди t-тест
довші
реф(хвилиза 5
люксу
ни)
хвілін

24,6±6,8

21,7±1,0

1,8±0,3

17,9±5,1

10,2±7,4

0,3±0,1

5,0±1,2

34,1±3,2

6,0±0,9
1
5,7±0,9

1,5±0,3

12,9±1,0

38,5±3,4

37,2±1,3 14,3±3,8 176,0±23

15,6±2,3

7,1±1,1

4,6±3,0

36,2±20

76,4±5,6

30,1±1,1

9,7±1,2

189±23

P=0,03
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За даними заповнення опитувальників пацієнтами отримані наступні дані. які наведені в табл. 4.
Таблиця 4
Симптоми рефлюксу у хворих після езофагогастропластики в термін 3–9 місяців після операції
Фундоплікація
(n=35), %

Симптоми
Термін
спостереження
Печія
Біль
Нічний кашель
Неможливість
зайняти
горизонтальне
положення
Регургітація

Група контролю
(n=33), %

3 місяці

9 місяців

3 місяці

17

48,6

18

51,4

5

14,3

4

11,4

22

66,7

23

1

2,9

2

5,7

16

48,5

16

—

—

—

—

4

12,1

3

9,1

1

2,9

1

2,9

7

21,2

8

24,2

абс. %
26 78,8

9 місяців
абс.
24

%
72,7
69,7
48,5

Дані, що отримані в дослідженні вказують на
відсутність кореляції між клінічними симптомами рефлюксу та ендоскопічними проявами
рефлюкс-езофагіту. Частота рефлюкс-симптомів за даними літератури складає 20–67 % [13].
Ендоскопічно підтвердження рефлюкс-езофагітів отримують в 23–40 % [7, 10] пацієнтів після езофагогастропластики. В дослідженні Gutchow C. [et al.] (2001) [9] таку значну кількість
рефлюкс-симптомів та рефлюкс-езофагітів
пояснюють відновленням шлункової кислотності протягом 6–12 місяців після операції.
У групі пацієнтів із стандартним формуванням анастомозу (двохрядний, погружний, «кінець-в-бік») частота клінічних проявів рефлюкс-езофагіту (88 %) вказує на те, що для
резекції стравоходу з подальшою пластикою
шлунковою трубкою це є майже універсальним проявом. Порушення сну у звязку із рефлюксом та нічний кашель в цій групі були
наявні в переважній більшості. Ці знахідки
корелюють із літературними даними про те,
що в основі такого рефлюксу є невідворотне
пошкодження природнього антирефлюксного механізму (нижній стравохідний сфінктер,
кут Гіса, ніжки діафрагми у вигляді петлі).
Провокує виникнення гастроезофагеального
рефлюксу і той факт, що шлунок розташовують в плевральній порожнині з негативним
тиском, а його дистальна частина знаходиться
під впливом позитивного внутрішньоабдо-мінального тиску. Градієнт тиску таким чином
направлений орально, особливо це проявляється у горизонтальному положенні пацієнта.
В групі пацієнтів, яким окрім погружного анастомозу вдалося сформувати манжету із
апікальної частини шлункової трубки, симптоми рефлюксу зустрічаються на 37–40 % рідше, їх прояви не є такими маніфестними в порівнянні із групою 1. Нічні симптоми в цій групі не викликали порушення сну. Ендоскопічні
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знахідки також підтверджують наше припущення, що закид шлункового вмісту частково
профілактується манжетою навкруг анастомозу. За даними рН-метрії протягом 24 годин
кількість епізодів рефлюксу та його тривалість
зменшилось в 2 групі порівняно із стандарнім
анастомозом статистично вірогідно.
Із літературних джерел відомо про декілька
хірургічних методик профілактики рефлюксу
після езофагогастропластики. Запропоноване
Demos N. et al., (1993) [8] формування навкруг
анастомозу манжети яка складається із міжрерного мязу із живленням за рахунок відповідної міжреберної артерії, має протективний
щодо рефлюксу ефект, проте така операція
не є простою і не отримала широкого розповсюдження. Варіанти формування міжмязового тунелю на передній стінці кукси шлунка,
в який проводять дистальний відділ кукси
стравоходу, в значній мірі обмежені необхідністю надлишкової довжини органів, які
анастомозують [5]. Найбільш відомі та вживані анастомози за принципом чорнильниці-непроливайки, на жаль, не виконують антирефлюксної функції. На наш погляд, це
є закономірним явищем, оскільки в такому
анастомозі не міститься елементів, які б хоча
б віддалено нагадували природні антирефлюксні механізми.
Згадки в літературі про виконання фундоплікациї після езофагогастропластики є рідкими [14]. В серії пацієнтів із 55 осіб, які були
оперовані з приводу рака кардії з поширенням
на стравохід та нижньогрудного раку стравоходу, вдалося зменшити частоту усладнень
що пов’язані із рефлюксом із 33 % в групі без
фундопликації до 5 % у пацієнтив після такого втручання. Як в згаданому дослідженні,
так і в низці інших, вказують, що найбільш
важливим моментом для фундоплікації є достатня довжина шлункового трансплантату.
Наші попередні роботи [1], в яких проведено моделювання інтраторакального шлунка,
доводять, що оптимального антирефлюксного ефекту можна досягнути при використанні широкої шлункової трубки (від 6 до 4 см)
яка має довжину достатню як для формування анастомозу на відповідному до онкологічних вимог рівні, так і фундоплікації. Додавання пілородренуючої операції до езофагогастропластики зменшує тиск в шлунковому
трансплантаті безпосередньо після прийому
іжї за рахунок більш швидкої евакуації вмісту до дванадцятипалої кишки і також має
протективний щодо рефлюксу ефект. Достатню довжину трансплантату забезпечують
застосування згаданих у відповідному розділі методик мобілізації шлункового трансплантату та мобілізації дванадцятипалої
кишки.
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Висновки
1. Симптоми рефлюкс-езофагіту після езофагогастропластики пов’язані із невідворотними
порушеннями антирефлюксного природнього механізму унаслідок технічних та онкологічних особливостей оперативного втручання. Найбільш маніфесними вони є в горизонтальному положенні пацієнтів.
2. Серед хірургічних методик профілактики
рефлюкса фундопластика апікальним відріз-

ком шлункової трубки є ефективним прийомом, що базується на імітації природнього антирефлюксного механізму.
3. Для формування фундопластики слід використовувати ті прийоми, які забезпечують
достатню довжину шлункової трубки за умови
збереження її ширини та адекватної евакуації
шлункового вмісту.
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ПРОФИЛАКТИКА
РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТА
У БОЛЬНЫХ РАКОМ
ПИЩЕВОДА ПОСЛЕ
ЕЗОФАГОГАСТРОПЛАСТИКИ
О. И. Винниченко

Резюме. Среди функциональных нарушений эзофагогастропластики наиболее манифестируют симптомы рефлюксэзофагита, ухудшая качество жизни пациентов. Для профилактики рефлюкса в культю пищевода выполняли фундопликацию апикальным отрезком желудочной трубки. Материал
и методы: 99 больным раком пищевода и кардии с распространением на пищевод выполнена операция Льюиса или
Осава-Гарлока. У 46 пациентов сформирована манжета вокруг
анастомоза, 42 – только погружной пищеводно-желудочный
анастомоз. В срок 3–12 месяцев после операции проследили
эффективность процедуры с помощью сопоставления данных
фиброэзофагогастроскопии, рН-метрии в культе пищевода,
и клинических проявлений согласно опросников заполненных пациентами. Результаты: в изучаемой группе симптомы
рефлюкса встречаются на 37–40 % реже в сравнении с контрольной группой. Ночные симптомы не вызывают нарушения
сна. Эндоскопические находки подтверждают, что заброс содержимого желудка в пищевод частично профилактируется
созданной вокруг анастомоза манжетой. По данным 24 часовой рН-метрии количество эпизодов рефлюкса и их продолжительность уменьшилась в сравнении с контрольной группой статистически достоверно.
Ключвые слова: эзофагогастропластика, рефлюкс-эзофагит,
фундопликация

PREVENTION OF
REFLUX ESOPHAGITIS
IN PATIENTS WITH
ESOPHAGEAL CANCER
AFTER EZOFAHOHASTROPLASTYKY
О. I. Vinnichеnkо

Summary. Reflux of gastric fluid to esophageal stump is a significant
problem after oesophagectomy with gastric conduit reconstruction.
It can impact considerably upon the patient’s quality of life and can
induce oesophagitis. The aim of the present study was to describe
the use of fundoplication in controlling reflux after esophagectomy.
Methods: 99 patients suffering esophageal and gastro-esophageal
carcinoma underwent Lewis or Ohsawa-Garlock esophagogastostomy.
Two groups — one with a standard anastomosis only (42 patients) and
the other (46 patients) in whom a modified fundoplication had been
added, were assessed 3–12 months after operation with endoscopy, 24
hour pH-metry and clinical evaluation through fulfilling quality of
life questionnaire. Results: Symptoms of reflux were better controled
in patients with the fundoplication anastomosis (37–40 %) than in
patients with a standard anastomosis. Noctural symptoms did not
lead to sleep disturbances. Endoscopic findings proved that modified
fundoplication has prophylactic for reflux role. Number of reflux
episodes and terms of episodes decreased significantly.
Key words: ezofahohastroplastyka, reflux esophagitis, fundoplication
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В. В. Гапонов, Т. В. Левченко,
І. В. Гапонов, О. В. Полях

ÀÍÀË²Ç ÐÅÇÓËÜÒÀÒ²Â Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÕÂÎÐÈÕ
Ç ÄÈÂÅÐÒÈÊÓËßÐÍÎÞ ÕÂÎÐÎÁÎÞ ÊÈØÅ×ÍÈÊÓ

ДЗ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України»

Резюме. Проведено аналіз результатів лікування 307 хворих з дивертикулярною хворобою тонкої та товстої кишок.
Підкреслено зростання кількості хворих з ускладненою течією
захворювання, особливо осіб старших вікових груп. Встановлено причини летальних наслідків при ускладненій течії
хвороби, наявність у померлих важкої супутньої патології.
Накреслено шляхи поліпшення результатів лікування, які
полягають у ранній діагностиці дивертикульозу кишечника, виконанні радикальних резекційних оперативних втручань у хворих середнього та похилого віку, профілактиці
післяопераційних гнійно-запальних ускладнень.

КЗ «Дніпропетровська шоста
міська клінічна лікарня Д.О.Р.»
© Колектив авторів

Ключові слова: кишечник, дивертикулярна хвороба, ускладнення, результати лікування.

Вступ
Серед хірургічних захворювань органів черевної порожнини дивертикулярна хвороба
(ДХ) тонкої (ТнК) та товстої (ТК) кишок залишається актуальною медичною та соціальною проблемою. Зростання кількості хворих
з дивертикулами кишечнику супроводжується збільшенням розвитку ускладнень, а саме
гнійно-запального характеру та кровотеч [3,
5]. Дивертикуліт з перфорацією, утворенням
абсцесів, розвитком перитоніту та інших гнійних уражень черевної порожнини ускладнює
перебіг захворювання в 15–30 % випадків [1,
6] та є однією з найчастіших причин, що приводить до термінової операції. В більшості випадків операції завершуються накладанням
колостом, що зумовлено пізньою діагностикою
та розповсюдженістю гнійного процесу, наявністю супутньої патології, особливо у хворих
похилого віку [2, 4]. Інвалідізація пацієнтів
супроводжується значним погіршенням якості життя. Частина хворих потребує повторних
втручань для виконання реконструктивновідновних операцій, що вимагає значних матеріальних витрат [7, 8].
Існує багато невирішених питань при виборі діагностичної та лікувальної тактики, а
саме: вибір терміну та оптимального методу
втручання, особливості техніки операції, профілактика ускладнень. Одними з важких та
грізних ускладнень після таких операцій є запальні процеси в черевній порожнині та неспроможність швів анастомозів. Це вимагає
удосконалення лікувально-діагностичної тактики і техніки хірургічних втручань, розробки засобів профілактики післяопераційних
ускладнень.
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Мета роботи
Аналіз частоти госпіталізації та результатів
лікування хворих з дивертикулярною хворобою кишечнику.
Матеріали та методи досліджень
Для здійснення поставленої мети проведено аналіз результатів лікування хворих
з дивертикулярною хворобою ТнК та ТК та її
ускладненнями, які знаходились в КЗ «Дніпропетровська шоста міська клінічна лікарня»
Д.О.Р.». Для встановлення загальної кількості
хворих та причин летальних наслідків при дивертикулах тонкої та товстої кишок проведено
аналіз карт стаціонарних хворих, дані статистичних звітів та протоколи розтинів померлих
за 2009–2013 рр. Це дозволило оцінити наслідки й недоліки методів лікування даної категорії хворих, визначити шляхи покращення та
розробити оптимальну комплексну лікувально-діагностичну тактику.
Результати досліджень та їх обговорення
Проаналізовано 307 випадків лікування
хворих з ДХ кишечнику та її ускладненнями
(шифр МКХ-10 – К57), які спостерігались в
трьох хірургічних (100 ліжок), обласному проктологічному (45 ліжок) та міському гастроентерологічному відділеннях лікарні. Критеріями виключення з дослідження були пацієнти
з дивертикулами ТнК та ТК на тлі онкологічних та запальних (виразковий коліт, хвороба
Крона) захворювань, патологічними та травматичними ураженнями кишечнику та інших
органів черевної порожнини.
Розподіл хворих з ДХ кишечнику, які протягом 2009–2013 рр. лікувались в різних відді-
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леннях лікарні, в залежності від статі та віку
наведено в таблицях 1 та 2. Як свідчать наведені дані, більшість хворих з ДХ лікувались
в проктологічному відділенні (71,66 %). Серед
них переважали особи похилого та старечого
віку (понад 60 років) — 81,82 % серед хворих з
ДХ в проктологічному відділенні (180 людей
з 220) та 80,46 % серед аналогічних хворих в
лікарні. Молодого віку (до 44 років, згідно вікового розподілу ВООЗ) було всього 16 осіб
(5,21 %). Вік наймолодших чоловіків та жінок у
проктологічному відділенні був відповідно 32
та 34 роки, в інших відділеннях лікарні — 23
та 24 роки. Найстаршими серед пацієнтів з ДХ
були чоловік та жінка віком 93 роки.
Таблиця 1
Розподіл хворих з дивертикулярною хворобою кишечнику
за статтю та віком
Вік хворих/стать
Молодий вік (до 44 років)
Середній вік (45–59
років)
Похилий вік (60–74 років)
Старечий вік
(75 років і старші)
Всього

Стать
чоловіки
жінки
n
%
n
%
10
8,20
6
3,24

n
16

%
5,21

23

18,85

21

11,35

44

14,33

48

39,34

69

37,30 117 38,11

41

33,61

89

48,11 130 42,35

122

100

185

100

Всього

307

100

Жінок було 185 (60,26 %), чоловіків – 122
(39,74 %). Серед цих хворих в проктологічному
відділенні 61,36 % (135 осіб) склали жінки з ДХ
кишечнику, на чоловіків припало 38,64 % (85
осіб). В інших відділеннях лікарні також переважали жінки (50) над чоловіками (37), співвідношення жіночої та чоловічої статі 1,52:1 в
лікарні, 1,59:1 в проктологічному відділення,
1,35:1 в інших відділеннях. У гастроентерологічне відділення в 2009–2010 рр. хворі з ДХ
кишечнику (7 осіб) направлялись у плановому
порядку сімейними лікарями та лікарями-терапевтами із встановленим раніше діагнозом,
при відсутності загострення хвороби. Їм проводилось консервативне лікування, яке включало застосування дієти, спазмолітиків, аналгетиків, внутрішньовенне введення білкових
кровозамінників.

У хірурічні відділення хворі поступали в ургентному порядку з ознаками шлунково-кишкової кровотечі, больовим синдромом в черевній порожнині, явищами перитоніту. При
подальшому обстеженні, а також під час оперативного втручання або патолого-анатомічного
розтину було діагностовано ДХ кишечнику з
ускладненнями.
Проведено аналіз причин летальних наслідків у хворих з дивертикулярними ураженнями
кишечнику. При цьому встановлено, що протягом 5 років в лікарні померло 32 хворих з ДХ
кишечнику, в т. ч. 15 пацієнтів – в проктологічному відділенні, що складає 6,82 % від всіх
госпіталізованих у відділення з ДХ. В хірургічних відділеннях померло 17 осіб (19,54 %)
з 87 хворих з ДХ. Впродовж 2009–2013 рр.
летальність при ДХ коливалась в хірургічних відділеннях від 9,09 до 31,58 %, склавши
в середньому 19,54 %. Аналогічні показники
в проктологічному відділенні були від 4,92 до
10,71 % (в середньому 6,82 % за 5 років). В гастроентерологічному відділенні летальних наслідків не було.
Серед померлих в лікувальній установі жінок було 15 (46,88 %), чоловіків – 17 (53,12 %),
при цьому в проктологічному відділенні співвідношення жінок до чоловіків склало 7 : 8,
а в хірургічних відділеннях 8 : 9.
Летальні наслідки спостерігалися переважно у осіб похилого та старечого віку. Середній
вік померлих в лікарні склав (75,34 ± 11,50) років, коливаючись від (74,88 ± 13,27) років у чоловіків до (75,87 ± 9,55) років у жінок. Вік померлих змінювався від 45 до 92 років, маючи в
проктологічному відділенні розбіжність від 52
до 87 років. Хворі мали супутні захворювання,
серед яких переважала серцево-судинна патологія (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба
серця, атеросклероз). У третини померлих в
анамнезі були гострий інфаркт міокарду або
інсульт. Серед інших супутніх нозологічних
форм були хронічні захворювання легень, печінки, жовчного міхура, нирок, цукровий діабет, захворювання опорно-рухового апарату.
Супутня патологія у стадії суб- та декомпенТаблиця 2

Розподіл хворих з дивертикулярною хворобою кишечнику по роках та відділеннях
Хірургічні відділення (абс.ч./ %)
Відді
лення/ рік кількість
з ДХ
померло
хворих
2009
3879
8* (0,21 %)
1 (12,5 %)
2010
3513
19* (0,53 %)
6 (31,58 %)
2011
3455
16 (0,46 %)
3 (18,75 %)
2012
3592
22 (0,61 %)
2 (9,09 %)
2013
3819
22 (0,58 %)
5 (22,73 %)
Всього
18258
87 (0,48 %) 17 (19,54 %)

Проктологічне відділення (абс.ч./ %)
кількість
зДХ
померло
хворих
1541
28 (1,82 %)
3 (10,71 %)
1595
40 (2,51 %)
4 (10,0 %)
1666
38 (2,28 %)
2 (5,26 %)
1495
53 (3,55 %)
3 (5,66 %)
1469
61 (4,15 %)
3 (4,92 %)
7766
220 (2,83 %)
15 (6,82 %)

Разом (абс.ч./ %)
кількість
хворих
5420
5108
5121
5087
5288
26024

З ДХ

померло

36 (0,66 %)
59 (1,16 %)
54 (1,05 %)
75 (1,47 %)
83 (1,57 %)
307 (1,18 %)

4 (11,11 %)
10 (16,95 %)
5 (9,26 %)
5 (6,67 %)
8 (9,64 %)
32 (10,42 %)

Примітка: * протягом 2009–2010 рр. в гастроентерологічному відділенні лікувалось 7 хворих з дивертикулярною хворобою кишечнику (3 та 4 особи відповідно).
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сації виявлена у половини пацієнтів. Не були
оперовані 12 осіб (37,50 %), серед них 7 жінок
та 5 чоловіків. Середній термін їх перебування в стаціонарі склав відповідно (4,71 ± 3,73)
та (3,0 ± 3,94) ліжко/діб, в тому числі 3 особи
померли в перші години після госпіталізації.
Серед 20 прооперованих хворих жінок було 7,
чоловіків — 13, термін їх перебування в стаціонарі коливався від кількох годин (2 особи) до
24 діб та склав відповідно (10,72 ± 4,96) та (4,46
± 6,36) ліжко/діб.
Із 32 померлих патолого-анатомічний розтин був виконаний у 27 осіб, що склало 84,38 %.
Серед причин летальних наслідків на першому
місті знаходилися гнійно-запальні ускладнення ДХ кишечнику (75,0 %), а саме перфорація
дивертикула у вільну черевну порожнину (4),
перфорація з формуванням гнояка з обмеженим (8) або розповсюдженим перитонітом (12).
Явища дивертикуліту з кишковою кровотечею
мали місце у 6 хворих (18,75 %), у 2 випадках
спостерігалась гостра кишкова непрохідність,
зумовлена набряком множинних дивертикулів ТК. Ургентно оперовані були 20 осіб (13
чоловіків та 7 жінок), їм виконувалась лапаротомія, резекція враженого дивертикулами
кишечника з анастомозом (4), обструктивна
резекція ТК за Гартманом (4) або Мікуличем
(2), ушивання місця перфорації дивертикула
з накладанням колостоми вище перфоративного отвору (3) або без неї (3). В 4 випадках у
зв’язку з важким станом хворих, наявністю
великих за розмірами інфільтратів в нижній
частині черевної порожнини та непрохідністю
ТК обсяг оперативних втручань був обмежений лапаротомією з накладанням колостоми.
Усі операції завершувалися дренуванням черевної порожнини. Особливі труднощі вибору
обсягів оперативних втручань спостерігалися
у випадках наявності в анамнезі супутньої патології серцево-судинної, нервової та інших
захворювань.
У 3 випадках хворим було виконано релапаротомію в зв’язку з неспроможністю швів анастомозу та продовженням перитоніту, що не
мало позитивного впливу на течію післяопераційного періоду. Летальні наслідки були зафіксовані в період від 1 до 10 доби після операції.
Безпосередньо причинами смерті виявлялися інтоксикаційні прояви (24), тромбоемболія
легеневої артерії (4), гостра серцево-судинна
недостатність (2), післяопераційна пневмонія
(2). Аналіз показав, що розвиток післяопераційних ускладнень та летальність певним чином залежали від віку хворих, наявності у них
перитоніту різного ступеня тяжкості і поширеності, супутніх хвороб (гіпертонічної, ішемічної хвороби серця, цукрового діабету), а також
стану кишківника. У всіх випадках спостерігалася пряма залежність кількості негативних
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наслідків від означених факторів, тобто серед
померлих переважали хворі віком понад 60
років, з розповсюдженим перитонітом, двома
або більше супутніми захворюваннями. У 28
померлих (87,5 %) у додаткових методах обстеження спостерігалися суттєві зміни в загальному та біохімічному аналізах крові — гіпопротеїнемія, анемія, здвиг лейкоцитарної
формули крові вліво.
Оцінка результатів лікування хворих з ДХ
кишечнику дозволила розробити шляхи поліпшення результатів при даній патології. Виходячи з того, що пізня госпіталізація є однією
з головних причин незадовільних результатів лікування, а високий операційний ризик
зумовлений старечим віком більшості хворих
та супутньою патологією, неодноразовими загостреннями хвороби та гнійно-запальними
ускладненнями, основні зусилля слід направити на ранню діагностику, адекватну передопераційну підготовку, раціональний вибір обсягів втручання та профілактику післяопераційних ускладнень. Виконання радикальних
операцій після перших проявів ДХ кишечнику
у пацієнтів середнього та похилого віку дозволить поліпшити якість життя та зменшити вірогідність летальних наслідків.
Висновки
1. Аналіз пролікованих за останні 5 років
хворих з дивертикульозом кишечнику показує
зростання кількості пацієнтів та розвиток у
них гнійно-запальних ускладнень і кишкових
кровотеч.
2. У проктологічному стаціонарі хворі з дивертикулярною хворобою кишечника щорічно
складають від 1,82 % до 4,15 % від всіх пролікованих. Жіноча стать представлена в 1,5 раза
частіше за чоловічу.
3. Причини незадовільних результатів хірургічного лікування дивертикулярної хвороби
кишечнику полягають в організаційній, тактичній та технічній площинах надання допомоги.
4. Шляхи поліпшення результатів лікування хворих з даною патологією полягають у
ранній діагностиці, своєчасному виконанні
радикальних оперативних втручань у хворих
середнього та похилого віку і профілактиці
післяопераційних гнійно-запальних та тромбоемболічних ускладнень.
5. Поліпшення результатів лікування дивертикульозу кишечника можливе при залученні до вирішення проблеми на різних етапах
лікування висококваліфікованих спеціалістів
відповідних профілів (терапевти, гастроентерологи, хірурги, анестезіологи, рентгенологи,
ендоскопісти, лікарі функціональної діагностики) та дотримання єдиного стандартизованого підходу до надання медичної допомоги.
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Резюме. Проведен анализ результатов лечения 307 больных
с дивертикулярной болезнью тонкой и толстой кишок. Подчеркнуто увеличение количества больных с осложненным
течением заболевания, особенно лиц старших возрастных
групп. Установлены причины смертельных исходов при осложненном течении заболевания, наличие у больных тяжелой сопутствующей патологии. Намечены пути улучшения
результатов лечения, которые заключаются в ранней диагностике дивертикулеза кишечника, выполнении радикальных
резекционных оперативных вмешательств у больных среднего и пожилого возраста, профилактике послеоперационных
гнойно-воспалительных осложнений.
Ключевые слова: кишечник, дивертикулярная болезнь, осложнения, результаты лечения.

ANALYSIS OF TREATMENT
RESULTS OF PATIENTS
WITH DIVERTICULAR
BOWELS DISEASE
V. V. Gaponov, T. V. Levchenko,
I. V. Gaponov, O. V. Polyakh

Summary. Analysis of treatment results of 307 patients with diverticular disease of small intestine and large intestine has been carried
out. The increase in number of patients with complicated course of
the disease has been emphasized especially in older age groups. Reasons of lethal consequences in case of the complicated course of the
disease, presence of concomitant pathology in the dead patients have
been determined. Ways of improving treatment results which include
early diagnostics of diverticulosis of intestine, carrying out radical
resection surgeries in patients of middle and older age, prophylaxis of
post-operative pyo-inflammatory complications have been outlined.
Key words: bowels, diverticular disease, complications, results of
treatment.
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ÃÎÑÒÐÈÉ ÂÀÐÈÊÎÒÐÎÌÁÎÔËÅÁ²Ò
ÌÀËÎ¯ Ï²ÄØÊ²ÐÍÎ¯ ÂÅÍÈ
Резюме. Процес тромбоутворення проходить як у глибоких
венах кінцівки і тазу, так і у поверхневій венозній системі,
навіть у перфорантних венах. Локалізація тромбозу визначає клінічну картину, вірогідність тромбоемболії легеневої
артерії, перебіг гострого та посттромботичного періодів, прогноз для життя, працездатність паціента та якість його життя.
У 82 % пацієнтів з гострим варикотромбофлебітом системи
малої підшкірної вени мав місце перехід тромботичного процесу на глибоку венозну систему. При гострому варикотромбофлебіті малої підшкірної вени у 26 % хворих спостерігався
тромбоз суральних вен, що вимагав резекції тромбованих
перфорантів.
Ключові слова: мала підшкірна вена, гострий варикотромбофлебіт, венозний рефлюкс, сафено-підколінне співгирло.

Вступ
Якщо наявність флотуючих тромбів у стовбурі великої підшкірної вени (ВПВ) на різних її
рівнях та в її притоках є встановленим фактом,
що підтверджений багаточисленними дослідженнями, то відомості про флотуючі тромби
в сафено-підколінному співгирлі (СПС), а тим
паче в стовбурі малої підшкірної вени (МПВ)
та її притоках практично відсутні [1, 2].
Тромбофлебіт стовбуру МПВ немає маніфестуючих клінічних ознак, так як МПВ
розташована під фасцією у каналі Пірогова,
і більшість хворих надходить в клініку запізно
з явищами тромбофлебіту у підколінній ямці
в області СПС.
Велика анатомічна варіабельність як місця
впадіння гирла МПВ, так і приток, що впадають в неї, підколінну або суральні вени, короткий стовбур МПВ, що сприяє швидкому
поширенню тромбофлебіту до СПС, висока
функціональна рухливість усіх структур підколінної ямки та вираженість гемодинамічних
змін (рефлюксів) при згинанні у колінному
суглобі сприяють можливості відриву флотуючих тромбів у певної частини хворих [3, 5, 6].
Вищенаведене обґрунтовує активну хірургічну тактику на користь термінового оперативного лікування з метою ліквідації загрози тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА) та
збереженням функціональних структур цієї
ділянки.
Мета дослідження
Розпрацювання тактики хірургічного лікування ГВТФ системи МПВ у залежності від
локалізації процесу та особливостей анатомотопографічної побудови МПВ.
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Матеріали та методи досліджень
На базі хірургічної клініки ЗОКЛ ім. Андрія
Новака м. Ужгород обстежено та проліковано
53 хворих з ГВТФ МПВ. Згідно міжнародної
класифікації СЕАР хворі розподілились за стадіями таким чином С3 — 3 (5,7 %) хворих, С4 —
27 (50,9 %), С5 — 23 (43,4 %) пацієнта. Клінічні
варіанти ГВТФ у басейні МПВ представлені у
таблиці 1.
Таблиця 1
Варіанти ГВТФ у басейні МПВ

ГВТФ стовбуру МПВ у середній третині
ГВТФ стовбуру МПВ з переходом на співгирло
ГВТФ з флотуючим тромбом у підколінній вені
Поєднане ураження ВПВ та МПВ з флотуючими
тромбами у стегновій та підколінній венах
ГВТФ МПВ з переходом тромбозу на двочеревцеві синуси
ГВТФ МПВ із переходом через литкові перфоранти на малогомілкові вени у вигляді «запонки»
ГВТФ МПВ із переходом через литкові перфоранти на камбалоподібний синус
ГВТФ МПВ із переходом через вену Джіакоміні
на глибоку вену стегна та флотуючим тромбом
у стегновій вені
Грибоподібна форма ГВТФ на гомілці у басейні
МПВ без тромбозу перфоранта
Усього

Кількість
хворих
12 (22,6 %)
7 (13,2 %)
12 (22,6 %)
2 (3,8 %)
9 (17 %)
3 (5,7 %)
2 (3,8 %)
4 (7,5 %)
2 (3,8 %)
53 (100 %)

У 39 (73,6 %) пацієнтів з ГВТФ системи МПВ
мав місце перехід тромботичного процесу на
глибоку венозну систему. Флотуючий тромб
з поширенням через сафено-підколінне співгирло діагностовано у 39,6 % випадків, тотальний ГВТФ МПВ з переходом на співгирло — у
13,2 %, ГВТФ МПВ з переходом тромбозу на
двочеревцеві синуси — у 17 % випадків. При
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ГВТФ МПВ у 26 % хворих спостерігався тромбоз суральних вен.
У своєму дослідженні ми дотримувалися протоколу для дослідження перфорантів
кокетовської зони, що запропонували французькі флебологи Gnex I.I., Zaroche I.P. et al.
на ХІІІ Всесвітньому конгресі флебологів у
1998 році [4].
1. Для дослідження перфорантів необхідно
кольорове дуплексне сканування (КДС).
2. Для локалізації перфоранта необхідно положення пацієнта стоячи.
3. Для виявлення неспроможності перфоранта необхідно положення хворого сидячи.
4. При проведенні манжетної проби компресія виконується дистальніше датчика.
5. Неспроможність стверджується при наявності патологічного рефлюксу в перфоранті
більше 1 с.
Результати досліджень та їх обговорення.
Локальний рефлюкс у МПВ виявлено у 19
(35,8 %), розповсюджений у 21 (59,6 %), тотальний у 13 (24,5 %) пацієнтів.
Горизонтальний рефлюкс у перфорантних
венах виявлений у всіх хворих, причому у 16
(30,2 %) він був локальний, а у 10 (18,9 %) хворих — тотальний. При цьому середній діаметр
вен склав (5,8±0,9) мм (рис. 1).
Стінка перфорантних вен була витончена,
скоротлива здатність різко знижена або відсутня. Залежність частоти ураження різних груп
перфорантних вен представлена в табл. 2.
Середня тривалість рефлюксу у поверхневій
стегновій вені склала (4,4± 1,1) с, у підколінній
вені — (3,1±1,2) с, у задніх великогомілкових
венах — 1,9±0,5 с. Гемодинамічно значимий
рефлюкс у поверхневій стегновій вені виявлений у 3 (5,7 %) хворих, у тібіальній вені —
у 3 (5,7 %), у підколінній — у 11 (20,8 %) пацієнтів, при цьому рефлюкс індекс склав
(0,51±0,02) (М±m).

Рис 1. Горизонтальний рефлюкс у перфорантній
вені Коккета

При вивченні взаємовідносин рефлюксів
крові у поверхневих, перфорантних та глибоких венах встановлено, що у 26 (49 %) пацєнтів
кожен з рефлюксів мав самостійний характер
і гемодинамічно не був пов’язаний один з одним; у більшості хворих — 27 (51 %) пацієнтів
мала місце дія як вертикального, так і горизонтального рефлюксів. При цьому вертикальний рефлюкс виявлено у два рази частіше
ніж горизонтальний, і практично у всіх хворих
він доходив до верхівки тромбу.
Перехід тромботичного процесу через сафено-підколінне співгирло виявлено у 7 (13,2 %)
паціентів, флотуючий тромб — у 12 (22,6 %),
тромбоз перфорантних вен у басейні МПВ —
у 7 (13,2 %) хворих.
При цьому вище проксимальної та нижче дистальної межі тромбозу в межах 5 см від
них виявлено 11 (20,7 %) неспроможних перфорантних вен. Аналізуючи отримані дані нами встановлено, що більша частина з них — вісім — розташовувалась нижче зони тромбозу,
а три з них — вище. З приводу цього виникає
запитання чи не є це також загрозою переходу
ГВТФ на глибоку венозну систему? В той же
Таблиця 2

Частота уражень перфорантних вен гомілки та протяжність венозного рефлюксу в глибоких венах
Група перфорантних вен
Група Коккета
Група Бойда
Група Шерлока

Тромбоз/
неспроможність
2 (3,5 %)/
3(5,7 %)
1(1,9 %)/0

0/1(1,9 %)

Задньої поверхні(басейн
МПВ)

3(5,7 %)/
7(13,3 %)
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Поверхнева стегнова
вена

0/0

Малогомілкова група

Kay et Kuster
(позаду кісточкові)

Глибокі вени

1(1,9 %)/0

Підколінна вена

Задні великогомілкові
вени

Стан клапанів

Кількість хворих

Клапани повноцінні

50 (94,3 %)

I ст. недостатності
II ст. недостатності
III ст. недостатності
Клапани повноцінні

3 (5,7 %)
—
—
27 (50,9)

I ст. недостатності

15 (28,3 %)

II ст. недостатності
III ст. недостатності

11 (20,8 %)
—

Клапани повноцінні

32 (60,4 %)

I ст. недостатності

18 (33,9 %)

II ст. недостатності

3 (15,7 %)

III ст. недостатності

—
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час, ріст тромбу в дистальному напряму, на
наш погляд, можливий тільки при наявності
рефлюксу по заднім великогомілковим венам
через неспроможні перфоранти та його безпосередній вплив на верхівку тромбу та його наростання в дистальному напряму (рис. 2).

лінній вені та ураженням співгирла. Рефлюкс
у суральних венах виявлений у 6 (12 %) хворих.
Виходячи з власного досвіду та літературних
даних нами встановлено основний варіант побудови СПС (рис. 3).

Рис. 3. Схема побудови сафено-підколінного співгирла:
1 — вена Джіакоміні; 2 — СПС; 3 — суглобова щілина;
4 — суральні вени; 5 —стовбур МПВ; 6 — вена Леонардо;
7 — перфорантна вена Т’єрі

Рис. 2. Один з варіантів глибокого венозного рефлюксу
при ГВТФ МПВ: 1 — тромбоз МПВ з переходом процесу
на групу перфорантних вен Коккета за наявності
вертикального розповсюдженого рефлюксу у стегновій
та задньо-гомілкових венах

Подібний «клюшкоподібний» рефлюкс (контактування з верхівкою тромбу) сприяє розвитку тромбозу в дистальному або проксимальному напрямках при клапанній неспроможності глибокої венозної системи відповідної зони. Таким чином, тромбоз перфорантної
вени наступає частіше, якщо вена пов’язана з
венозним рефлюксом у глибоких венах.
Отже, перехід тромбозу на глибокі вени виявлено у 24 (45,3 %) паціентів, але клінічно це
не проявилося. У семи хворих з ГВТФ стовбуру МПВ тромботичний процес поширився
на співгирло, у дев’яти хворих діагностовано
ГВТФ з переходом тромбозу на двочеревцеві
синуси, у чотирьох хворих – ГТВФ МПВ із
переходом через вену Джіакоміні на глибоку
вену стегна з флотуючою частиною у стегновій
вені. При цьому рефлюкс у підколінній вені
та суральних венах виявлено у 9 (17 %) пацієнтів. Неспроможність сафено-підколінного
співгирла діагностовано у 39 (73,6 %) хворих.
Патологічний венозний рефлюкс у стовбурі
МПВ до місця проксимальної межі тромбозу
виявлено у 12 (22,6 %) пацієнтів.
Якщо проаналізувати ці дані, стає цілком
очевидним, що у 42 % хворих з висхідним
тромбофлебітом стовбуру МПВ процес тромбоутворення мав напрямок у бік вертикального рефлюксу, що пояснює велику кількість
пацієнтів з флотуючими тромбами у підкоKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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Для правильного вибору операційного втручання, здатного забезпечити адекватний доступ та візуалізацію підколінної ямки, слід
урахувати топографічну анатомію останньої.
МПВ є продовженням зовнішньої крайової вени ступні, проходить позаду латеральної
кісточки та направляється доверху. МПВ спочатку розташовується по зовнішньому краю
ахілового сухожилка, потім переходить на його
задню поверхню і наближається до середньої
лінії задньої поверхні гомілки. Починаючи
з цієї ділянки частіше усього вена представлена одним стовбуром. На усьому протязі МПВ
супроводжує n.cutaneus surae medialis, який
у підколінній ямці перекидується через МПВ
й інервує задньо-медіальну поверхню гомілки. Пошкодження цього нерву приводить до
неврологічних порушень.
Найбільш поверхнево у підколінній ямці
розташований n. tibialis, глибше та медіальніше-підколінна вена, а ще глибше і медіальніше, ближче до кісточки — підколінна артерія
На межі середньої та верхньої третини гомілки МПВ проникає у товщу глибокої фасції та розташована між листками останньої.
У підколінній ямці МПВ проходить крізь глибокий листок фасції і у 25 % спостережень впадає у підколінну вену. У ряді випадків МПВ
переходить вище підколінної ямки, впадає
у стегнову вену або притоки глибокої вени
стегна, деколи у притоку ВПВ. У верхній третині гомілки МПВ утворює багаточисленні
анастомози з системою ВПВ.
Медіальна і латеральна литкові вени виходять з одноіменних головок vv.gastrocnemius і
впадають або загальним гирлом, або окремо
21
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у підколінну вену на рівні суглобової щілини.
Їх довжина 8–10 см, діаметр до 7 мм, при цьому діаметр медіальної литкової вени у 2–3 рази
більший, ніж латеральної.
Литкові вени можуть впадати окремо або
загальним гирлом в підколінну вену на рівні
суглобової щілини, формуючи при цьому гострий кут (рис. 4).

Тип А

Тип Б

Тип В

Рис. 4. Варіант впадіння суральних вен у МПВ:
1 — підколінна вена; 2 — суральна вена; 3 — МПВ).

Тип А — роздільне впадіння МПВ та суральних вен; тип Б — загальне співгирло МПВ та
суральних вен у підколінній вені; тип В — суральні вени впадають у МПВ.
Можливий варіант впадіння литкових вен у
МПВ. У цьому випадку виникають труднощі
при перев’язці малої підшкірної вени, а сформований «сліпий мішок» може стати причиною тромбоемболічних ускладнень.
Камбалоподібна вена довжиною 8–10 см та
шириною до 7 мм на усьому протязі супроводжується однойменною артерією і впадає
в підколінну вену самостійно, проксимальніше гирла литкових вен або шляхом злиття
з останніми.
Вищенаведені дані підтверджують, що недостатність у одній із вен передається у певній мірі і на іншу. Рефлюкс у МПВ виникає не тільки при недостатності клапана СПС, а й з суральних вен через неспроможні перфоранти.
З огляду на це стає зрозумілим, що одним із
важливих шляхів розвитку ГВТФ МПВ є перехід на синуси литкових м’язів з їх тромбозом.
Рефлюкс із суральних вен у МПВ провокує
напрямок розвитку ГВТФ МПВ у їхній бік.
З іншого боку, можливий і протилежний варіант розвитку ГВТФ МПВ – перехід тромбозу
синусів литкових м’язів через перфоранти на
МПВ. Ці дані певною мірою пояснюють той
факт, що втручання на МПВ істотно збільшує
від5 до 10 % ризик розвитку тромбозів глибоких вен [3].
Враховуючи найбільш часту побудову СПС
і його локалізацію, а також взаємовідносини
з суральними венами і відсутність системати22

зованих відомостей з даного виду патології нами виділені наступні варіанти тромбозу (рис 5).

Рис. 5. Джерело та вид тромбозу сафено-підколінного
співгирла: 1 —підколінна вена; 2 — МПВ; 3 — суральні
вени; 4 — вена Джіакоміні:
(а — тромбоз стовбуру МПВ; б — перехід тромбозу на підколінну вену; в — тромбоз стовбуру МПВ разом із загальним суральним стовбуром; г — перехід тромбозу на СПС
з вени Джіакоміні; д — перехід тромбозу на СПС
з комуніканту ВПВ; є — перехід тромбозу на СПС
із суральних вен)

При цьому враховували як висхідний, так
і низхідний характер ГВТФ у системі МПВ
через вену Джіакоміні, тромбоз МПВ через комунікантні вени та через суральні вени.
Уява про шляхи розвитку ГТВФ у системі МПВ у значній мірі покращує орієнтацію
при діагностиці та вибір правильної тактики
лікування цих хворих. Безумовно, при цьому
необхідно урахувати і варіанти формування
стовбуру МПВ та варіанти побудови та локалізації СПС.
На думку Шаталова А. В. при загальному
стовбурі МПВ та суральних вен і наявності
рефлюксу у них рекомендується перев’язувати стовбур на рівні підколінної вени, а при
ізольованому рефлюксі у МПВ перев’язувати
тільки її і зберігати суральні вени і загальний
стовбур [3]. Можливо це положення правомірне у лікуванні ХВН, але за наявності тромбозу
хоча би у одній системі відсутні гарантії неможливості подальшого розвитку тромботичного процесу. Тим більше, коли мова іде про
тотальний тромбоз суральних вен (рис. 6).
У опрацьованій нами літературі, на наш погляд, приділено недостатньо уваги об’єму операційного втручання при переході тромботичного процесу з тромбованих перфорантів на
вени гомілки або ж при тромбуванні колекторів камбалоподібного м’язу.
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Рис. 6. Тотальний тромбоз суральних вен

Рис. 7. Тромбований колектор камбалоподібного м’язу

У тих випадках, коли тромботичний процес із
поверхневих вен через неспроможні перфоранти
поширився на одну з гомілкових вен, особливо
при наявності флотуючої ділянки тромбу, окрім
класичної флебектомії операційне втручання
доповнюємо лігуванням скомпрометованої вени після тромбектомії у місці впадіння у підколінну вену атравматичною лігатурою з терміном розсмоктування 2–3 місяці.
Тромботичний процес із МПВ може поширитися на підколінну вену двома шляхами:
безпосередньо через неспроможне співгирло
та через неспроможні литкові перфоранти
на венозні колектори камбалоподібного м’яза
(парні vv. gastrocnemius і непарна v.soleus, яка є
найбільш потужною) (рис. 7).
У таких ситуаціях, у обов’язковому порядку
виділяємо підколінну вену для контролю за поширеністю тромботичного процесу. При тромбозі колекторів камбалоподібного м’язу виконуємо перев’язку безпосередньо біля підколінної вени з резекцією тромбованого колектору.
Процес тромбоутворення може проходити
як у глибоких венах кінцівки і тазу, так і у по-

верхневій венозній системі, навіть у перфорантних венах. Локалізація тромбозу визначає
клінічну картину, вірогідність ТЕЛА, перебіг гострого та посттромботичного періодів,
прогноз для життя, працездатність паціента та
якість його життя. Саме тому, ми розглядаємо
означену проблему в єдиному контексті, враховуючи те, що доволі часто тромбози поверхневих вен передують виникненню тромбозів у
глибокій венозній системі
Висновки
1. У 41 (82 %) пацієнта з ГВТФ системи МПВ
мав місце перехід тромботичного процесу на
глибоку венозну систему. Флотуючий тромб
з поширенням через сафено-підколінне співгирло діагностовано у 26,4 % випадків, тотальний ГВТФ МПВ з переходом на співгирло — у
13,2 %, ГВТФ МПВ з переходом тромбозу на
двочеревцеві синуси — у 17 % випадків.
2. При ГВТФ МПВ у 26 % хворих спостерігається тромбоз суральних вен, що вимагає
резекції тромбованих перфорантів.
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ОСТРЫЙ
ВАРИКОТРОМБОФЛЕБИТ
МАЛОЙ ПОДКОЖНОЙ ВЕНЫ
В. И. Русин, В. В. Корсак,
П. А. Болдижар,
В. М. Лопит, С. С. Сирчак,
О. С. Краснопольськая

Резюме. Процесс тромбообразования происходит как в
глубоких венах конечностей и таза, так и в поверхностной
венозной системе, даже в перфорантных венах. Локализация тромбоза определяет клиническую картину, вероятность
тромбэмболии легочной артерии, протекание острого и посттромботического периодов, прогноз для жизни, работоспособности пациента и качества его жизни. У 82 % пациентов
с острым варикотромбофлебитом системы малой подкожной
вены имел место переход тромботического процесса на глубокую венозную систему. При остром варикотромбофлебите
малой подкожной вены у 26 % больных наблюдался тромбоз
суральных вен, что требовало выполнения резекции тромбированных перфорантов.
Ключевые слова: малая подкожная вена, острый варикотромбофлебит, венозный рефлюкс, сафено-подколенное соустье.

ACUTE VARICOTHROMBOPHLEBITIS OF SMALL
SAPHENOUS VEIN
V. I. Rusyn, V. V. Korsak,
P. A. Boldizhar,
V. M. Lopit, S. S. Sirchak,
O. S. Krasnopolskaya

Summary. The thrombus formation occurs in the deep veins of the
extremities and the pelvis, as well as in the superficial venous system
and even perforating veins. The thrombosis localization determines
the clinical probability of pulmonary embolism, the acute and post
thrombotic period course, the prognosis for life, health and life quality. In 82 % of patients with acute varicothrombophlebitis of the small
saphenous vein system occurred thrombotic transition into the deep
veins. In case of small saphenous vein acute varicothrombophlebitis
in 26 % sural veins thrombosis was diagnosed, which was indication
to resection of thrombosed perforative veins.
Key words: small saphenous vein, acute varicothrombophlebitis, venous reflux, sapheno-popliteal junction.
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та трансплантології України
ім. О. О. Шалімова
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Резюме. В роботі показано, що гігантські кісти печінки
є ургентною хірургічною патологію, яка потребує невідкладних лікувальних заходів, що направлені на стабілізацію декомпенсованих функцій дихальної та серцево-судинної систем. Методом вибору в таких хворих є двохетапне лікування,
яке полягає в пункції, санації та дренуванні кісти під УЗД
контролем на першому етапі та наступне виконання лапароскопічної операції в плановому порядку.
Ключові слова: гігантські кісти, мініінвазивне лікування.

Вступ
Проблема лікування кіст печінки на сьогодні далека від свого остаточного вирішення.
Частота випадків захворювання на кісти печінки різного етіологічного походження за даними авторів складає від 2 до 7,3 % [1]. Тактика
лікування хворих на кістозні захворювання
печінки суттєво відрізняється в залежності від
етіології, виду та клінічного перебігу захворювання. Так, при паразитарних кістах багато
авторів призначають хіміотерапію препаратами альбендазолу за 3–4 тижні до оперативного
втручання [2], а не паразитарні кісти лікують
як пункційними методами під контролем УЗД
[3], так і лапароскопічно [4]. Але якщо тактика
лікування кіст малих, середніх та навіть великих розмірів відома, то тактика лікування
хворих з гіганськими кістами печінки вивчена
не достатньо. На сьогодні не існує чіткої думки
стосовно того, при яких розмірах кісту можна
вважати великою, а при яких гігантською. Зокрема, за даними наступних джерел [5] великими можна вважати кісти діаметром від 10 до
15 см, а кісти в діаметрі більше за 15 см вважаються гігантськими. Також не існує чітких
даних стосовно частоти виникнення гігантських кіст печінки, не відома їх переважна локалізація, не існує чітких загальноприйнятих
алгоритмів лікування цієї категорії хворих. На
наше переконання, як і на думку інших авторів [6], гігантські напружені кісти печінки слід
розцінювати як ургентну абдомінальну хірургічну патологію. При гігантській кісті печінки
відбувається компресія всіх сусідніх органів як
грудної, так і черевної порожнини, що в свою
чергу спричиняє значні порушення функції
серцево– судинної та дихальної систем. Відповідно, тактика лікування має бути агресивною, своєчасною, максимально ефективною та
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мініінвазивною. Також потребують детального
аналізу причини виникнення гігантських кіст
печінки, адже час, протягом якого кіста набуває гігантських розмірів, досить тривалий.
Матеріали та методи досліджень
За період з 2008 по 2013 рік у відділі лапароскопічної хірургії та холелітіазу НІХТ ім. О. О. Шалімова НАМН України було проліковано 47
хворих на гігантські кісти печінки. На нашу
думку, гігантськими можна вважати такі кісти, діаметр яких за даними інструментальних
(УЗД, КТ) досліджень та інтраопераційного
дослідження становить більше ніж 15 см. З них
жінок було 41 (87,2 %), чоловіків відповідно
6 (12,8 %). Середній вік хворих склав (61,2±3,4)
роки. Важливо зазначити, що 39 (82,9 %) хворих були старшими за 55 років. Тривалість
захворювання від постановки діагнозу кісти
печінки до госпіталізації хворого в стаціонар
з діагнозом гігантської кісти печінки була від
3 місяців до 10 років. У структурі всіх кіст
паразитарні (ехінококові кісти) були в 19
(40,4 %), не паразитарні кісти відмічені в 12
(25,5 %), не паразитарні кісти з нагноєнням
склали 16 (33,9 %) випадків. У 27 (57,4 %) хворих розмір кіст був від 15 до 17 см, у 15 (31,9 %)
розміри кісти становили 17–20 см у діаметрі,
та в 5 (10,7 %) розмір кіст перевищував 20 см і
становив від 20 до 23 см. У 23 (48,9 %) випадках
кісти локалізувались у правій долі печінки, у
14 (29,8 %) кісти локалізувались у лівій долі печінки, і в решті 10 (21,3 %) випадків кісти вражали дві долі одночасно. У 31 (65,9 %) хворого
спостерігалась симультанна хірургічна патологія органів черевної порожнини, при чому
в 89 % це була жовчекам’яна хвороба. Серед
всіх пролікованих хворих згідно шкали оцінки
важкості загального стану Apache II 39 (82,9 %)
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пацієнтів поступили в стаціонар у важкому
стані, і лише 8 (17,1 %) хворих були в стані середнього ступеня важкості.
Доопераційне обстеження включало УЗД,
КТ органів черевної порожнини та лабораторне обстеження. Інформативність інструментальних методів обстеження становила 100 %.
Результати досліджень та ъх обговорення
Всі 47 пацієнтів з гігантськими кістами печінки були оперовані у відділі з 2008 по 2013 роки. Всіх прооперованих нами хворих ми розподілили на дві групи. До першої групи віднесено 35 хворих (74,5 %), в яких було виконано
2 етапне лікування. До другої групи було віднесено 12 хворих (75,5 %), яким відразу було
виконано різноманітні лапароскопічні операції.
Двоетапне лікування включало: на першому етапі пункцію кісти під УЗД контролем з
постановкою дренажа та санацією порожнини
кісти. У 29 хворих (82,8 %) повного випорожнення порожнини кісти та надійного її дренування до оперативного лікування вдалося
досягти за допомогою однієї пункції, а в 6
(17,2 %) пункцію та дренування виконували
2 та більше рази. При одномоментній евакуації вмісту кісти під час пункції ускладнень
не спостерігалось. Другим етапом у цій групі
хворих були виконані лапароскопічні оперативні втручання, зокрема лапароскопічна резекція стінок кісти в межах здорових тканин
у 6 хворих (12,8 %), симультанна лапароскопічна резекція стінок кісти в межах здорових
тканин та лапароскопічна холецистектомія
в 26 хворих (55,3 %), та в 3 випадках (6,4 %)
виконано лапароскопічну атипову резекцію
печінки разом з порожниною кісти. Тривалість операції в хворих даної групи склала в
середньому (119±32) хвилини. Найменший час
операції був у хворих, яким виконувались резекції поза органної частини попередньо пропунктованої кісти, він склав (46±12) хв, найдовше тривали симультанні операції з лапароскопічного доступу, середній час операції склав
(139±27) хв.
У другій групі було виконано симультанну
лапароскопічну резекцію поза органної частини кісти та лапароскопічну холецистектомію в
8 хворих (66,7 %), 4 (33,3 %) хворих перенесли
лапароскопічну атипову резекцію печінки разом з кістою. Тривалість операції в таких хворих в середньому становила (127±18) хв, з найнижчим показником при фенестрації та резекції поза органної частини кісти, (74±14) хв,
та найвищим показником при симультанних
операціях, (147±12) хв.
Серед ускладнень, які спостерігались під час
операції, відмічали інтенсивні кровотечі з паренхіми печінки в 3 (8,5 %) хворих першої гру26

пи та в 1 (8,1 %) хворого другої групи. Гемостаз
досягався шляхом використання апаратів для
електрозварювання м’яких тканин та за допомогою УЗ-ножиць. Серед інших інтраопераційних ускладнень спостерігалась диспозиція
кліпси з культі міхурової протоки в 2 хворих
(4,7 %), пошкодження петлі тонкого кишечника в 1 випадку (2,3 %). Всі ці ускладнення було
діагностовано та ліквідовано під час того ж
оперативного втручання.
Серед ускладнень в найближчому післяопераційному періоді спостерігалось нагноєння
післяопераційної рани в 2 випадках (4,7 %),
дислокація дренажа з порожнини кісти печінки в 4 (9,5 %) та утворення рідинних скупчень в зоні операції в 7 пацієнтів (16,6 %). Всі
ці ускладнення лікувались консервативно та
не потребували додаткового хірургічного втручання.
Хворі з гігіанськими кістами печінки являють собою серйозну хірургічну проблему,
яка далека від свого остаточного вирішення.
Декомпенсація функцій дихальної, серцево–
судинної систем, порушення функції сусідніх органів внаслідок компресії кістою призводить до різкого погіршення стану хворого.
Часто у таких хворих наявна супутня хірургічна патологія, яка теж значно ускладнює перебіг захворювання, але враховуючи загальний
важкий стан таких пацієнтів виконати відразу
радикальну хірургічну операцію вдається не
завжди.
Ми вважаємо, що лікування таких хворих
повинно бути максимально мініінвазивним,
особливо при некомпенсованих станах. А забезпечити такий підхід дає змогу саме двох
етапне лікування. На першому етапі намагаємося виконати пункцію під контролем УЗД
з метою евакуації вмісту кісти і дренування
її порожнини. Це дає змогу стабілізувати загальний стан хворого, отримати результати
посіву вмісту кісти для призначення адекватної антибіотикотерапії, а також знижує ризики інтраопераційної дисемінації вмісту кісти у
вільну черевну порожнину. Крім того, оскільки в переважної більшості хворих гігантська
кіста печінки є ургентним станом, пункція та
евакуація вмісту кісти призводить до швидкої стабілізації стану, що дає змогу провести
повноцінне обстеження та виявити супутні
хірургічні захворювання, які можуть бути ліквідовані з допомогою симультанної операції.
Лише у тих випадках, коли гігантські кісти
печінки не призводять до порушення загального стану організму, ми вважаємо можливим
виконання одноетапного хірургічного лікування, яке полягає у виконанні лапароскопічної фенестрації, резекції стінок кісти та дренування в плановому порядку після детального
передопераційного обстеження.
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Щодо технічного виконання, то з нашої точки зору технічно більш складно виконати операцію в один етап. І навпаки, після попередньої пункції та евакуації вмісту кісти під УЗД
контролем з’являється оперативний простір,
що значно полегшує виконання лапароскопічних операцій, особливо при виконанні симультанних оперативних втручань.
Частота інтраопераційних ускладнень та
ускладнень в ранньому післяопераційному періоді, тривалість операції, тощо теж статистично достовірно в хворих другої групи, тобто в
тих, яким оперативне лікування було виконано без попередньої пункції кісти та адекватної
передопераційної підготовки.

Висновки
1. Гігантські кісти печінки є ургентною хірургічною патологію, що потребує невідкладних лікувальних заходів, що направлені на
стабілізацію декомпенсованих функцій дихальної та серцево-судинної систем.
2. Методом вибору в таких хворих є двох
етапне лікування, яке полягає в пункції, санації та дренуванні кісти під УЗД контролем
на першому етапі та наступне виконання лапароскопічної операції в плановому порядку.
3. Частота інтраопераційних, післяопераційних ускладнень, а також технічні умови для виконання операції з лапароскопічного доступу
достовірно кращі в першій групі хворих, яким
виконано двох етапне хірургічне лікування.
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Резюме. В работе показано, что гигантские кисты печени
является ургентной хирургической патологии, которая требует неотложных лечебных мероприятий, направленных на
стабилизацию декомпенсированных функций дыхательной и
сердечно-сосудистой систем. Методом выбора у таких больных является двухэтапное лечение, которое заключается в
пункции, санации и дренировании кисты под УЗИ контролем
на первом этапе и последующее выполнение лапароскопической операции в плановом порядке.
Ключевые слова: гигантские кисты, миниинвазивное лечения.

Summary. It is shown that the giant liver cyst is urgent surgical
pathology that requires urgent therapeutic measures aimed at
stabilizing functions decompensated respiratory and cardiovascular
systems. The method of choice in these patients is a two-stage
treatment that is puncture, sanitation and drainage of the cyst under
ultrasound control in the first stage and the subsequent performance
of laparoscopic surgery routinely.
Key words: giant cyst, miniinvasive treatment.
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Ó ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÎÁÒÓÐÀÖ²ÉÍÓ ÆÎÂÒßÍÈÖÞ
Резюме. Проведено лікування 177 хворих на обтураційну
жовтяницю доброякісного генезу. Жовтяничний синдром був
ліквідований з допомогою одно- і двоетапного ендоскопічного
малоінвазивного операційного втручання 125 пацієнтам. Решту хворим проведено традеційне формування біліодигестивних
співусть. Порівнявши використані малоінвазивні ендоскопічні
методики лікування в багатьох випадках дозволило уникнути
операцій з лапаротомного доступу, тим самим суттєво знизити
тривалість та підвищило якість лікування пацієнтів з синдромом механічної жовтяниці.
Ключові слова: біліодигестивні співустя, малоінвазивні ендоскопічні методики, обтураційна жовтуха.

Вступ
Механічна жовтяниця — одне з найпоширеніших захворювань органів травлення. За
даними ВООЗ, від 10 до 15 % дорослого населення всієї планети страждають на це захворювання [1, 2, 5, 7, 8]. Тільки в США виконується близько 600 тис. операцій в рік, а витрати
на лікування цього складають більше 5 млрд
доларів. Багато вчених відзначають тенденцію
зростання поширеності цього захворювання
і зростання його серед молодого населення
[2, 5, 6]. Одною з найчастіших причин механічної жовтяниці є холедохолітіаз. При первинному зверненні до діагностичних і лікувальних установ у 10-14 % пацієнтів діагностуються конкременти в жовчних протоках [2, 3].
У більшості випадків причиною холедохолітіазу є конкременти жовчного міхура, що мігрують в загальну жовчну протоку. Конкременти
з жовчного міхура, потрапляючи в холедох,
збільшуються в розмірах за рахунок відкладення жовчного пігменту [4, 6] і призводять до
обтурації її просвіту з подальшим розвитком
механічної жовтяниці та її ускладнень.
Матеріали та методи досліджень
Проведено хірургічне лікування 177 пацієнтів з синдромом механічної жовтяниці на
ґрунті холедохолітіазу.
Таблиця 1
Форми перебігу холедохолітіазу
Форми перебігу холедохолітіазу
Жовтянична
Безжовтянична
Ремітуюча
Безсимптомна (латентна)
Всього

Абсолютне
число
140
10
17
10
177

Відсотки
79,1
5,65
9,60
5,65
100

Жовтянична форма холедохолітіазу на ґрунті калькульозного холециститу характеризувалась розширенням загального жовчного про28

току (за даними УЗД) і гіпербілірубінемією.
Безжовтянична форма – калькульозний холецистит з помірною гіпербілірубінемією, без
жовчної гіпертензії. Безсимптомна (латентна) форма – тільки ознаки холедохолітіазу на
УЗД з помірним підвищенням рівня ферментів
крові. Ремітуюча характеризувалась чергуванням жовтяничного періоду з клінікою ремісії.
Обстежено 177 пацієнтів із ОЖ, яка обумовлена холедохолітіазом. У віці 20–59 років —
91 хворий (51,4 %), 60–74 роки — 86 (48,6 %).
У строки до 1 тижня з появи жовтяниці поступило 54,3 % пацієнтів, до двох тижнів —
36,7 %, до трьох тижнів — 9,0 %. Чоловіків було
37 %, жінок — 63 %.
Для діагностики причин ОЖ виконували
ультрасонографію з визначенням ехощільності печінкової тканини та стінок печінкових
протоків, ендоскопічну ретроградну холедохопанкреатографію (ЕРХПГ), фіброгастродуоденоскопію, ендоскопічну сонографію, комп’ютерну томографію. Лапароскопічні операції
проводили на лапароскопічному обладнанні
фірм «Olimpus» (Японія) та «Карл Шторц» (Німеччина).
З метою діагностики функціонального стану печінки нами вивчено рівень загального
білірубіну за допомогою набору реактивів для
визначення загального та прямого білірубіну
в сироватці крові за методом Ендрашика (Reccomendation on a Uniform Bilirubin Standard,
1962). Ферментативний спектр охоплював визначення активності аланінамінотрансферази
(АлАТ) та аспартатамінотрансферази (АсАТ)
за допомогою набору реактивів за методом
Райтмана–Френкеля (S. Reitman, S. Frankel,
1957). Лужну фосфатазу (ЛФ) визначали за допомогою набору реактивів за методом, який
запропонован J. Kind (J. Kind, 1954). Рівень
маркера пошкодження печінки liver fatty acids proteins (L-FABP) визначали за допомогою
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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набору реактивів фірми Hy Cult biotechnology
(Голландія, 2004). Клас операційно- анестезіологічного ризику визначали за шкалою DetskyLarsen-Goldman (1995).
На першому етапі діагностики проводили
рентгенологічний метод обстеження – ЕРХПГ,
який точно визначає характер обструкції жовчних протоків та дозволяє провести диференційну діагностику з іншими захворюваннями
біліарної системи. Даний метод крім високої
(100 %) чутливості у діагностиці також дає
можливість проводити лікувальні маніпуляції на жовчних протоках – ендоскопічну папілосфінктеротомію (ЕПСТ) та ендоскопічну
екстракцію конкрементів (ЕЕК). Всім хворим
проводили базисне комплексне консервативне
лікування, що включало інфузійну антибактеріальну терапію за стандартними схемами
ведення. Як правило, усунення холестазу мініінвазивними методами проводили в першу
добу після госпіталізації. Другим етапом виконували лапароскопічну холецистектомію.
Резутьтати досліджень та їх обговорення
Аналіз результатів дослідження дозволив
нам обґрунтувати критерії вибору хірургічної
тактики й удосконалити алгоритм використання малоінвазивних методів операційного
лікування за умов поліморбідності та з урахуванням оцінки ступеня тяжкості жовтяниці,
класу операційно-анестезіологічного ризику
(ОАР) і терміновості операційних втручань.
Малоінвазивні ендоскопічні операційні втручання виконано у 125 (70,6 %) хворих. При
цьому у 18 (14,4 %) вони були заключними.
У 96 (76,8 %) пацієнтів операційні втручання
були превентивними, як перший етап з наступним виконанням лапароскопічної холецистектомії, а у 11 (8,8 %) — як перший етап
з наступним виконанням відкритих (з лапаротомного доступу) радикальних операційних
втручань у зв’язку з протипоказами, чи техніч-

ними труднощами виконання малоінвазивних операційних втручань. Решту пацієнтам
52 (29,4 %) проводили традиційні операційні
втручання з літекстракцією та формуванням
біліо-дегистивного співусття. Серед яких у 5
(9,6 %) хворих проводили двохетапне операційне втручання, першим етапом у яких була
черезшкірна-черезпечінкова холангіостомія
під контролем УЗД з наступним формуванням біліодигестивного анастомозу на другому
етапі. Решту пацієнтам 47 (90,4 %) проводили
традиційне одноетапне операційне втручання
з літоекстракцією та формуванням холедоходуоденоанастомозу у 40 (85,1 %) пацієнтів, та
холедохо-єюнального співусття на виключення петлі за Ру у 7 (14,9 %) пацієнтів.
Післяопераційні ускладнення відмічались у
5-ти хворих, із них з класичним лапаротомним
виконанням у трьох пацієнтів, а при мініінвазивному виконанні у двох.
З них: гнійних холангіт — 1, гостра серцевосудинна недостатність — 2, післяопераційна
пневмонія — 1, гострий панкератит — 1.
Рівень післяопераційної летальності у 177 хворих з обтураційною жовтяницею складав 1,4 %.
Причиною смерті хворих була гостра серцевосудинна недостатність.
Висновки
1. Запропонований лікувальний алгоритм
у хворих на обтураційну жовтяницю непухлинного ґенезу дозволяє отримувати хороші
результати через низький рівень післяопераційних ускладнень та післяопераційної летальності.
2. Використання малоінвазивних ендоскопічних методів обстеження та лікування в багатьох випадках дозволяє уникнути операцій
з лапаротомного доступу, тим самим суттєво
знизити тривалість та підвищити якість лікування пацієнтів з синдромом механічної жовтяниці не пухлинного ґенезу.
Таблиця 2

Типи операційних втручань

Ступінь жовтяниці
Клас ОАР
Термін операції
Відкриті одноетапні лапаротомні операції
легкий, середній
І-ІІ
Екстрена
Відкриті двохетапні лапаротомні операції
екстрена +
середній, тяжкий
ІV
планова
Мінінвазивні одноетапні операції

ХЕ + др-ння холедоха (внутрішнє)
ЧЧХС під УЗД контролем – 1
ХЕ + др-ння холедоха (внутрішнє) – 2
ЕРПХГ, ЕПСТ, НБД+ ендопротезування
холедоха;
ЕРПХГ+ЕПСТ+ЕЕК

середній, тяжкий

ЕРПХГ+ЕПСТ+ЕЕК –1 етап +ЛХЕ – 2 етап
ЕРПХГ, ЕПСТ, НБД – 1 етап + ЛХЕ, ЛХЛТ+
інтраопераційна відеоревізія ЖШ +
глухий шов холедоха
ЕРПХГ+НБД – 1 етап +ХЕ і ХДА – 2 етап
ЕРПХГ, НБД – 1 етап, +ХЕ і ХДА – 2 етап

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

ІV

Екстрена

Абс. число

%

40

22,59

7

3,95

14

7,90

середній, тяжкий
ІV
Екстрена
Мінінвазивні двохетапні операції
легкий, середній
І-ІІІ
екстрена + планова

4

2,25

92

51,97

легкий, середній

екстрена + планова

4

2,25

Двоетапні (мінінвазивні, лапаротомні) операції
легкий, середній
І-ІІІ
екстрена + планова
легкий, середній
І-ІІІ
екстрена + планова

5
11

2,82
6,21
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Резюме. Проведено лечение 177 больных обтурационной
желтухой доброкачественного генеза. Желтушный синдром
был ликвидирован с помощью одно- и двухэтапного эндоскопического малоинвазивного оперативного вмешательства
125 пациентам. Остальным больным проведено традиционное формирование билиодигестивных соустий. Сравнение
использования малоинвазивных эндоскопических методик
лечения во многих случаях позволило избежать операций с
лапаротомного доступа, тем самым существенно снизить их
продолжительность и повысить качество лечения пациентов с
синдромом механической желтухи.
Ключевые слова: билиодигестивные соустья, малоинвазивные эндоскопические методики, обтурационная желтуха.

URGENT MINIMALLY
INVASIVE INTERVENTION
IN PATIENTS WITH
OBSTRUCTIVE JAUNDICE
I. Yu. Dzyubanovsky,
O. I. Dzyubanovsky,
I. I. Smachilo, M. Galey

Summary. 177 patients with obstructive jaundice of benign origin
were treated. In 125 patients icteric syndrome was eliminated by
using one-and two-stage low-invasive endoscopic surgery. The
remaining patients underwent traditional formation of bile-digestive
anastomoses. Comparing minimally invasive endoscopic methods
of treatment in many cases made it possible to avoid laparotomic
operations, thereby significantly reduce their duration and increased
the quality of life of patients with the syndrome of obstructive
jaundice .
Keywords: оbstructive jaundice, low-invasive endoscopic surgery,
bile-digestive anastomoses.
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ÏÐÈ×ÈÍÛ È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÊÎÍÂÅÐÑÈÈ ÏÐÈ
ËÀÏÀÐÎÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÎÉ ÕÎËÅÖÈÑÒÝÊÒÎÌÈÈ
Резюме. Проанализированы результаты лечения 217 больных с острым и 377 с хроническим калькулезным холециститом, которым была выполнена лапароскопическая холецистэктомия. Конверсионная холецистэктомия выполнена
у 2 больных с острым и 10 с хроническим калькулезным холециститом. В группе больных с острым холециститом ятрогенных повреждений холедоха не было. У 2 (0,5 %) больных
ЖКБ возникли повреждения протоков. Для предупреждения
осложнений при выполнении ЛХЭ необходимо учитывать результаты УЗИ ЭРХПГ, а также соблюдать последовательность
в этапах лечения.
Ключевые
конверсия.

Введение
В течение многих лет лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) является золотым стандартом лечения пациентов с неопухолевыми заболеваниями желчного пузыря, позволяющая
снизить частоту осложнений и значительно
улучшить течение послеоперационного периода [1]. Однако при ее выполнении существенно
повышается риск повреждения внепеченочных
желчных протоков и сосудистых образований.
Одни авторы считают, что наиболее часто это
происходит при деструктивных формах острого холецистита [2, 3]. Другие — что причиной
ятрогенных повреждений чаще всего является
вариабельность анатомического расположения трубчатых структур в области гепатодуоденальной связки и ложа желчного пузыря,
обусловленная с одной стороны, особенностями эмбрионального развития этой зоны,
а с другой — приобретенными рубцово-воспалительными изменениями при длительно
существующей ЖКБ [1, 4].
В литературе до сих пор нет единого мнения
в определении показаний к выполнению конверсионной холецистэктомии. Одни авторы
являются сторонниками конверсии по «благоразумию», где показанием служит фактор
времени [2, 4]. Другие показанием к конверсии
считают возникшую «необходимость», связанную с ятрогенным повреждением протоков,
сосудов и близлежащих органов [1, 5].
По литературным данным частота конверсии при выполнении ЛХЭ у больных с хроническим воспалением желчного пузыря составляет 1,4–7 %, а при остром — 3,6–30 % [2, 5].
Цель исследования
Изучить причины конверсии при выполнении лапароскопической холецистэктомии и
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слова:

лапароскопическая

холецистэктомия,

разработать мероприятия, направленные на их
профилактику.
Материалы и методы исследования
Проанализированы результаты хирургического лечения 594 больных с желчекаменной
болезнью в возрасте 18–81 год, поступивших
в клинику в период с 2010 по 2013 гг. В качестве обследования больным выполняли общеклинические, биохимические исследования
и ультразвуковое исследование (УЗИ) желчного пузыря и внепеченочных желчных ходов
с целью определения характера их поражения, а также по показаниям папиллоскопию
и ЭРПХГ. Оперативное вмешательство выполняли под общей анестезией с применением
миорелаксантов.
Результаты исследований и их обсуждение
Проведенные исследования показали, что
среди поступивших больных хронический
калькулезный холецистит диагностирован у
377 (63 %) пациентов, острый — у 217(37 %).
Подавляющее количество прооперированных
больных (67 %) составили женщины.
Среди пациентов с хронических калькулезным холециститом у 155 (41 %) наблюдались осложненные его формы: 56 — водянка
желчного пузыря, 45 — его склерозирование,
35 — эмпиема желчного пузыря, у 19 исследуемых диагностирована механическая желтуха,
причиной которой в 12 наблюдениях был холедохолитиаз, а в 7 — стеноз большого дуоденального соска (БДС).
У исследуемых с острым калькулезным холециститом острый катаральный холецистит
диагностирован у 102 пациентов, острый флегмонозный — у 79 и гангрена желчного пузыря
диагностирована у 46 больных. У 26 больных
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отмечено осложненное течение острого калькулезного холецистита: у 6 пациентов диагностирован местный перитонит без нарушения
целостности стенки желчного пузыря, у 11 исследуемых вокруг пузыря сформировался околопузырный инфильтрат, еще у 4 больных течение заболевания осложнилось околопузырным абсцессом. У 5 пациентов с признаками
механической желтухи диагностирована одна
из форм синдрома Мирризи: камень в шейке
пузыря сдавливал холедох, вызывая холестаз
на уровне общего печеночного протока.
Всем пациентам с острым калькулезным холециститом выполнена лапароскопическая холецистэктомия в сроки от 3 до 8 суток с момента заболевания. Конверсия по «благоразумию»
произведена 4 (1,8 %) больным. Ее причиной
послужили трудности выделения пузырного
протока и питающей артерии из плотного инфильтрата в зоне гепатодуоденальной связки.
После выполнения верхнесрединной лапаротомии производили антеградное удаление
желчного пузыря. Повреждений магистральных желчных протоков и сосудов, а также летальных исходов при ЛХЭ у больных с острым
холециститом не было.
У больных с хроническим течением желчнокаменной болезни (ЖКБ) и установленной
причиной изменений со стороны холедоха лечение начинали с эндоскопической санации
внепеченочных желчных путей. Так у 7 пациентов со стенозом БДС была выполнена эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ)
и спустя сутки произведена ЛХЭ. Больным
с холедохолитиазом (12) выполняли ЭПСТ,
литотракцию и назобилиарное дренирование
(НБД) холедоха. В тех случаях, когда извлечь
конкременты из холедоха одномоментно не
представлялось возможным, НБД оставляли
на более длительное время. Отхождение конкрементов из холедоха контролировали с помощью ЭРПХГ. ЛХЭ выполняли при рентгенологическом подтверждении отсутствия камней
в просвете холедоха.
У 10 (2,6 %) пациентов операцию пришлось
завершить открытым методом. При этом конверсия по «благоразумию» выполнена у 4 пациентов. Причиной ее у 2 больных явились
склеротические изменения в области шейки желчного пузыря и гепатодуоденальной
связки. В 2 случаях был массивный спаечный процесс после ранее выполненных операций на желудке и двенадцатиперстной кишке.
У 6 исследуемых выполнена конверсия «по
необходимости». Ее причиной послужили: в 1
случае краевое ранение холедоха; у 2 пациентов наблюдалось полное высокое пересечение
общего желчного протока на уровне развилки.
В 1 наблюдении было желчеистечение из дополнительного желчного протока в проекции
32

ложа желчного пузыря; кровотечение из ложа
желчного пузыря, которое не удалось остановить путем электрокоагуляции, имело место
в 2 случаях.
Во время операции у больных со склеротическими изменениями в области шейки желчного пузыря выполнена антеградная холецистэктомия. У пациентов с массивном спаечном
процессе после разъединения спаек произведена ретроградная холецистэктомия. В случаях краевого ранения холедоха выполнено его
наружное дренирование через место повреждения. При желчеистечении из добавочного
желчного протока в области ложа желчного
пузыря произведена его перевязка. При ятрогенном пересечении внепеченочных желчных
протоков произведено наложение бигепатикоеюноанастомоза на отключенном по Ру сегменте тонкой кишки с дренированием желчных протоков по Фелькеру. У двух пациентов с кровотечением из ложа желчного пузыря
произведено прошивание кровоточащего сосуда. После выполнения конверсии летальных
случаев не было. Все больные выписаны на
амбулаторное лечение в удовлетворительном
состоянии.
В отдаленном периоде у всех больных
с билиодигестивными анастомозами спустя
6–10 месяцев развилась клиника холангита,
подтвержденного данными УЗИ и результатами биохимических исследований. В этой связи
в период обострения проводилась консервативная терапия, включающая в себя антибактериальные препараты, дезагреганты, витамины и гепатопротекторы.
Ретроспективный анализ осложнений, возникших во время выполнения ЛХЭ и потребовавших изменения доступа, показал, что
основными причинами, приведшими к конверсии, следует считать неадекватную интерпретацию данных дооперационного обследования, а также отсутствие учета возможных
технических сложностей в предстоящей операции из-за неправильной трактовки данных
анамнеза, а также результатов инструментальных методов исследования.
Необходимо также соблюдать последовательность этапов лечения больных с осложненными формами ЖКБ, связанных с желчной гипертензией в протоках. Восстановление
пассажа желчи через БДС предупреждает как
«соскальзывание» клипсы с культи пузырного
протока после ЛЛХЭ.
Чтобы неудачи и ошибки, возникающие при
ЛХЭ, не переросли в тяжелые осложнения,
необходимо тщательно учитывать данные состояния желчного пузыря и протоков, полученные при УЗИ и ЭРПХГ, а также строго соблюдать этапность оперативных вмешательств.
Для предупреждения открытого вмешательсХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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тва по «благоразумию» необходимо до операции определить структуру желчного пузыря и
элементов гепатодуоденальной связки и наличие перипузырных осложнений.
Выводы
1. Показания к выполнению конверсионной
холецистэктомии могут возникать как у больных с острым, так и хроническим калькулезным холециститом.

2. Ятрогенные повреждения внепеченочных
желчных путей чаще возникают у больных со
склеротическими и инфильтративными изменениями в области желчного пузыря и гепатодуоденальной связки.
3. У больных с ЖКБ и наличием патологии
со стороны холедоха необходимо первым этапом санировать холедох, а затем выполнять
ЛХЭ.
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Резюме. Проаналізовано результати лікування 217 хворих
з гострим і 377 з хронічним каменевим холециститом, яким
була виконана лапароскопічна холецистектомія. Конверсійна
холецистектомія виконана у 2 хворих з гострим і 10 з хронічним
холециститом. У групі хворих з гострим холециститом ятрогенных пошкоджень холедоха не було. У 2 (0,5 %) хворих ЖКХ
виникли пошкодження проток. Для попередження ускладнень при виконанні ЛХЕ необхідно враховувати результати
УЗД ЕРХПГ, а також дотримувати послідовність в етапах
лікування.
Ключові слова: лапароскопічна холецистектомія, конверсія

THE CAUSES AND
PREVENTION OF
CONVERSION AT
THE LAPAROKOPIC
CHOLECYSTECTOMY
T. I. Tamm, A. P. Zaharchuk,
K. A. Kramarenko,
V. V. Nepomniaschyi,
I. N. Mamontov, Abbud Hamam

Summary. The results of treatment of 217 patients with acute
and 377 with a chronic calculous cholecystitis have been parsed.
All patients had been fulfilled laparoscopic cholecystectomy. The
conversion cholecystectomy was required from 2 patients with acute
and 10 with a chronic calculous cholecystitis. In bunch of patients
with an acute cholecystitis holedoh’s of iatrogenic damages was
not. For 2 (0,5 %) patients with a chronic calculous cholecystitis
have arisen damages of ducts. For the warning of complications at
performance LHE it is necessary to consider results of ultrasonic,
ERHPG and also to observe sequence in treatment stages.
Key words: laparoscopic cholecystectomy, conversion.
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ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÈÍÒÐÀÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÃÅÌÎÑÒÀÇÀ ÏÀÐÅÍÕÈÌÀÒÎÇÍÎÃÎ
ÊÐÎÂÎÒÅ×ÅÍÈß ÏÐÈ ËÀÏÀÐÎÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÎÉ
ÕÎËÅÖÈÑÒÝÊÒÎÌÈÈ
Резюме. Изучены результаты лечения 52 больных, у которых
выполнение лапароскопической холецистэктомии сопровождалось паренхиматозным кровотечением. В основной группе
пациентов с целью гемостаза при кровотечениях из пузырного ложа печени нами с успехом применена гемостатическая
пластина «Surgicel fibrillar». В группе сравнения гемостаз осуществлялся традиционными методами, что потребовало в одном случае релапаротомии. В результате у пациентов основной группы сократился срок дренирования брюшной полости
с (2,31±0,22) до (1,53±0,19) суток, и длительность стационарного лечения с (10,78±0,27) до (8,19±0,24) суток.
Ключевые слова: лапароскопическая холецистэктомия, гемостаз.

Введение
Современная лапароскопическая хирургия
является одним из крупнейших достижений
медицины последних десятилетий. После проведения первой лапароскопической холецистэктомии в 1987 г. во Франции Р. Мourret этот
метод приобрел не только всемирную популярность, но и статус «операции выбора» в лечении больных с калькулезным холециститом
[1, 2]. Общепринятой методикой рассечения
тканей и гемостаза при лапароскопической холецистэктомии является применение высокочастотных электрохирургических технологий,
которые наряду с бесспорными достоинствами
имеют и ряд нежелательных побочных эффектов. К отрицательным моментам электрокоагуляционного гемостаза можно отнести глубокое, порою неконтролируемое, проникновение в ткани коагуляционной волны, которое
вызывает некрозы печеночной паренхимы и
формирование коагуляционного струпа, являющего субстратом для инфицирования и
вторичного кровотечения [3, 4]. Эти нежелательные эффекты играют немаловажную роль
в развитии послеоперационных осложнений.
Цель исследования
Изучить возможности нового метода дополнительного гемостаза ложа желчного пузыря
путем аппликации пластины «Surgicel fibrillar» при лапароскопической холецистэктомии,
осложненной паренхиматозным кровотечением из ложа желчного пузыря средней степени
интенсивности.
Материалы и методы исследований
Для адекватного интраоперационного гемостаза при кровотечениях пузырного ложа в хо34

де плановых лапароскопических холецистэктомиях по поводу хронического калькулезного
холецистита применена аппликационная гемостатическая пластина «Surgicel fibrillar» —
основная группа (1-я) (n=25, средний возраст
52,4 года, женщин — 84 %). В качестве группы
сравнения (2-я группа) была принята сопоставимая по возрасту, полу, патологии, срокам и
давности заболевания группа больных (n=27,
средний возраст 53,6 года, женщин – 85,2 %). В
этой группе в ходе лапароскопической холецистэктомии для остановки паренхиматозного
кровотечения применялись стандартные методы электрокоагуляционного гемостаза.
Целесообразность и эффективность аппликационного гемостаза пластины «Surgicel fibrillar» определялась по следующим критериям: интраоперационной длительности гемостаза, срокам дренирования подпеченочного
пространства, динамике лабораторных показателей, течению послеоперационного периода и влиянию способа гемостаза на качество
жизни оперированных пациентов посредством
визуально-аналоговой шкалы (ВАШ).
Результаты исследований и их обсуждение
Интраоперационный гемостаз в основной
группе составил (58,5±0,59) с, в группе сравнения — (95,63±0,39) с (р<0,05). У 2 пациентов группы сравнения отмечена несостоятельность интраоперационного гемостаза, что
потребовало перехода на минилапаротомию,
ушивание ложа желчного пузыря и, соответственно, удлинение продолжительности оперативного вмешательства.
В основной группе при применении пластин
«Surgicel fibrillar» течение послеоперационного периода характеризовалось отсутствием осХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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ложнений. В группе сравнения в одном случае
развилось рецидивное кровотечение из ложа
желчного пузыря, что потребовало лапаротомии через 14 ч после первичного оперативного
вмешательства.
Показатели печеночного цитолиза к концу 2-х суток были достоверно ниже в первой группе чем во второй (АсАТ (61,07±0,39) и
(72,58±0,18) Е/л, АлАТ (65,34±0,43) и (81,96±0,76)
Е/л; р<0,05). Отмеченная динамика сохранялась к 5-м (АсАТ (45,46±0,21) и (55,89±0,22) Е/л,
АлАТ (44,18±1,24) и (55,81±0,81) Е/л; р<0,05)
и 7-м суткам послеоперационного периода
(АсАТ (30,38±0,16) Е/л и (42,71±0,17) Е/л, АлАТ
(34,75±0,28) и (43,63±0,35) Е/л; р<0,05).
Длительность нахождения дренажей в
брюшной полости также достоверно отличалась: в основной группе — (1,53±0,19) сут., в
группе сравнения — (2,31±0,22) сут. (р<0,05),
что сопровождалось более ранней активизацией пациентов и улучшением показателей качества жизни в основной группе. Расхождение
утилитарных показателей ВАШ отмечалось с

1-х суток послеоперационного периода, достоверность различий определялась к 3-м суткам
наблюдения (р<0,05) и сохранялась с конечной
разницей в 0,14 балла на момент окончания
стационарного лечения.
Сроки послеоперационного пребывания в
клинике были также достоверно ниже в основной группе (8,19±0,24) суток, чем в группе
сравнения (10,78±0,27) суток (р<0,05).
Выводы
Мы получили клиническое подтверждение
перспективности интраоперационного применения аппликационного покрытия немедленного действия «Surgicel fibrillar» в ходе лапароскопической холецистэктомии, осложненной
паренхиматозным кровотечением, что позволяют расширить арсенал гемостатических
средств хирурга, снизить частоту осложнений в послеоперационном периоде, сократить
продолжительность госпитализации и улучшить непосредственное качество жизни пациента.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ХІРУРГІЇ ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

НОВІ МОЖЛИВОСТІ
ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО
ГЕМОСТАЗУ
ПАРЕНХІМАТОЗНОЇ
КРОВОТЕЧІ ПРИ
ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ
ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ
З. С. Мехтіханов,
Н. В. Тімченко

Резюме. Вивчено результати лікування 52 хворих, у яких
виконання лапароскопічної холецистектомії супроводжувалося паренхіматозною кровотечею. В основній групі пацієнтів
з метою гемостазу при кровотечах з міхурового ложа печінки
нами з успіхом застосована гемостатична пластина «Surgicel
fibrillar». У групі порівняння гемостаз здійснювався традиційними методами, що призвело в одному випадку до релапаротомії. В результаті у пацієнтів основної групи скоротився термін дренування черевної порожнини з (2,31 ± 0,22) до
(1,53 ± 0,19) діб, і тривалість стаціонарного лікування
з (10,78 ± 0,27) до (8,19 ± 0,24) діб.
Ключові слова: лапароскопічна холецистектомія, гемостаз

NEW OPPORTUNITIES
INTRAOPERATIVE
HEMOSTASIS
PARENCHYMATOUS
BLEEDING DURING
LAPAROSCOPIC
CHOLECYSTECTOMY
Z. S. Mehtihanov,
N. V. Timchenko
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Summary. The study involved 52 patients who had laparoscopic
cholecystectomy accompanied by parenchymal hemorrhage. In the
study group patients to hemostasis for bleeding from the liver bed cystic us successfully applied hemostatic plate «Surgicel fibrillar». In the
comparison group hemostasis was carried out by conventional methods , which required in one case relaparotomii. As a result, patients
from group declined term drainage of the abdominal cavity with
(2,31 ± 0,22) to (1,53 ± 0,19) days , and the duration of hospital treatment to (10,78 ± 0,27) to (8,19 ± 0,24) days.
Key words: laparoscopic cholecystectomy, hemostasis
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ÐÀÍÍÈÅ ÏÎÑËÅÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÎÑËÎÆÍÅÍÈß
Â ÒÐÀÍÑÏÀÏÈËËßÐÍÎÉ ÝÍÄÎÕÈÐÓÐÃÈÈ
Резюме. Представлен анализ осложнений транспапиллярных эндохирургических вмешательств у 2611 больных. Приведена структура и факторы риска развития осложнений.
Выявлено достоверное двукратное увеличение количества осложнений у пациентов со стенозирующими заболеваниями
БСДК. Рассмотрены причины осложнений, технические нюансы операций, медикаментозная профилактика и лечебные
мероприятия при осложнениях в транспапиллярной эндохирургии.
Ключевые слова: транспапиллярные вмешательства, папиллотомия, острый панкреатит, кровотечение, ретродуоденальная перфорация, холангит.

Введение
В клинической практике последних десятилетий широкое распространение получили
малотравматичные хирургические вмешательства на большом сосочке двенадцатиперстной
кишки (БСДК). Анализ ближайших и отдаленных результатов показал, что эндоскопическая
папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) не только
не уступает аналогичному трансдуоденальному вмешательству, но и во многом превосходит его. В настоящее время эндоскопические
транспапиллярные вмешательства (ЭТВ) позволяют в подавляющем большинстве случаев
удалить камни из желчных протоков, ликвидировать стеноз БСДК, восстановить пассаж
желчи, произвести санацию холедоха и избавить больного от обтурационной желтухи. В
руках опытных специалистов эффективность
ЭПСТ у пациентов с конкрементами общего
желчного протока достигает 97–98 %.
За прошедшие сорок лет в эндоскопической
транспапиллярной хирургии накоплен существенный клинический опыт, достигнуты впечатляющие результаты, однако по данным различных исследователей количество осложнений после ЭТВ достигает 17,7 %, а летальность
4 % [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. При стенозирующих же процессах БСДК доля осложнений возрастает до 46 % [4, 7, 8]. Чрезвычайная
вариабельность нормальной и патологической
анатомии БСДК и панкреатобилиарной зоны
в целом, различия и особенности патологических процессов этой области предрасполагают
к возникновению опасных осложнений, которые могут развиваться после ЭТВ. Еще в 1961
году, W. Hess отмечал, что, за исключением
нервной системы, в человеческом организме
нет другого такого места, где минимальные изменения могут вызывать более чем серьезные
расстройства.
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Изучение, прогнозирование, предупреждение, диагностика и лечение возможных осложнений остается актуальной проблемой транспапиллярной хирургии.
Материалы и методы исследований
Исследованы результаты лечения 2611 пациентов с различной патологией внепеченочных
желчных протоков, которым в клинике хирургии и эндоскопии Донецкого национального
медицинского университета с 2003 по 2013 годы были произведены ЭТВ. Средний возраст
больных (69,3 ± 8,1) лет. Женщин — 1671
(64 %), мужчин — 940 (36 %).
Стенозирующие заболевания терминального отдела холедоха (ТОХ) и БСДК выявлены у
1251 (47,9 %) пациентов.
Использовали фибро- и видеодуоденоскопы
фирм «Olympus» и «Pentax» (Япония), фиброхоледохоскоп CHF-BP-30 «Olympus», папиллотомы, корзинки Дормиа, механические литотриптеры, стенты фирм «Olympus» (Япония),
«Wilson-Cook», «Boston scientific» (США), «Endotechnic» (Германия).
Результаты исследований и их обсуждение
Анализ результатов ЭТВ у 2611 больных выявил развитие ранних послеоперационных осложнений у 102 пациентов (3,9 %).
Острый панкреатит (ОП) в послеоперационном периоде развился у 60 больных (2,3 %), кровотечение из папиллотомной раны возникло у
29 пациентов (1,1 %), перфорация забрюшинной части двенадцатиперстной кишки (ДПК)
диагностирована у 8 больных (0,3 %), прогрессирование гнойного холангита — у 5 пациентов (0,2 %). Летальность составила 0,7 %
(18 больных).
Согласно нашим исследованиям и данным
литературы, количество осложнений транс37
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папиллярной эндохирургии существенно возрастает у больных со стенозирующими заболеваниями БСДК и ТОХ. С целью дифференцированного подхода к изучению причин и
способов предупреждения и лечения осложнений ЭТВ нами выделено две группы пациентов с различной локализацией патологических
изменений во внепеченочных желчных путях.
Первая группа — 1360 больных с отсутствием стенозирующих изменений ТОХ и БСДК.
Эту группу преимущественно составляли
пациенты с холедохолитиазом. Вторая группа — 1251 пациент с дистальной протоковой
обструкцией. У 383 (30,6 %) больных второй
группы диагностированы злокачественные
опухоли ТОХ, у 137 (11 %) пациентов — доброкачественные опухоли БСДК, у 423 (33,8 %)
больных — парапапиллярные дивертикулы, у
169 (13,5 %) пациентов — вклиненные в ТОХ
конкременты, и у 139 (11,1 %) больных выявлен воспалительный и рубцовый стеноз БСДК
и ТОХ. Сопутствующий стенозирующему процессу холедохолитиаз выявлен у 806 (73,8 %)
пациентов второй группы.
Осложнения в раннем периоде после ЭТВ
в первой группе зафиксированы у 35 (2,6 %)
больных. ОП развился у 14 (1 %) пациентов,
кровотечение из папиллотомной раны возникло у 15 (1,1 %) больных, перфорация забрюшинной части ДПК диагностирована
у 1 (0,07 %) пациента, прогрессирование гнойного холангита — у 5 (0,37 %) больных. Летальность составила 0,4 % (6 больных).
Ранние послеоперационные осложнения во
второй группе отмечены у 67 (5,36 %) пациентов с дистальной билиарной обструкцией. ОП
диагностирован у 46 (3,7 %) больных, кровотечение — у 14 (1,1 %) пациентов, ретродуоденальная перфорация — у 7 (0,56 %) больных.
Летальность в результате осложнений ЭТВ у
больных с дистальной билиарной обструкцией
составила 0,96 % (12 больных).
Среди осложнений ЭТВ преобладающим
является развитие ОП. На основании многофакторного анализа установлены основные
факторы риска развития ОП после ЭТВ. Ими
являются: повышенный вес, женский пол, возраст до 50 лет, существующие клинические,
сонографические и биохимические признаки
панкреатита, приступы панкреатита в анамнезе, отсутствие или невысокая гипербилирубинемия (до 70 мкмоль/л), отсутствие дилатации
холедоха или умеренное (до 0,9 см) его расширение. Сочетание от трех до семи вышеперечисленных факторов выявлено нами у 49 пациентов (81,7 %) с острым панкреатитом.
Осмотр папиллярной зоны при дуоденоскопии также несет дополнительную информацию в прогнозировании возможного развития ОП. Явления папиллита, отек, гиперемия
38

БСДК, эктопия слизистой оболочки холедоха
более чем на 1/3 поверхности сосочка являются признаками пролиферативных процессов в ампуле. При этом высока вероятность
вовлечения в патологический процесс устья
вирсунгова протока. Описанные изменения,
по результатам наших исследований, предвещают технические трудности канюляции и
последующих манипуляций и соответственно
высокий риск развития осложнений.
Вклинение конкрементов в узком и наименее растяжимом интрапанкреатическом отделе холедоха является серьезной клинической
и технической проблемой. При такой локализации вклинения интрамуральный отдел
протока (продольная складка) не расширен,
сосочек не изменен, а достоверно канюлировать холедох не удается. Выполнение папиллотомического разреза до камня приводит в этой
ситуации к забрюшинной перфорации кишки,
пройти инструментом проксимальнее конкремента и захватить его очень сложно. В свою
очередь вклинение само по себе плюс дополнительные манипуляции приводят к некрозу
и пролежню стенки протока с распространением процесса на поджелудочную железу.
Трое пациентов с вклинением конкрементов в интрапанкреатическом отделе общего
желчного протока погибли после безуспешных
ЭТВ. Двое из них от панкреатогенного токсического шока, одна пациентка от осложнений
забрюшинной перфорации. Вклинение камней в интрапанкреатической части холедоха
подтверждено на аутопсии.
Напротив, острый папиллярный блок с вклиненным в устье фатерова сосочка конкрементом, вызывает яркую клиническую картину
острого панкреатита до вмешательства. Однако после ЭТВ, несмотря на определенные технические трудности, явления острого панкреатита, как правило, быстро регрессируют. При
медленно нарастающем папиллярном блоке
опухолевого генеза явления острого панкреатита возникают крайне редко.
Важнейшей и, по-видимому, определяющей
причиной развития ОП является травма БСДК
и вирсунгова протока в результате глубокой
и/или многократной канюляции. К травматизации устья панкреатического протока могут
приводить отхождение желчного сладжа, мелких конкрементов, тракция камней во время
литоэкстракции, прохождение папиллотомного разреза по краю устья панкреатического
протока. После проведения pre-cut папиллотомии, ОП развивался в три раза чаще, чем при
канюляционной папиллотомии. Это связано,
прежде всего, с неконтролируемым распространением тока высокой частоты на устье
вирсунгового протока, электротермической
травмой поджелудочной железы. Чаще это проХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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исходит у пациентов с маленькими размерами
БСДК, при невыраженной или отсутствующей
продольной складке, когда нет технической
возможности начинать выполнение папиллотомии пункционно, супрапапиллярно.
Клиническая симптоматика развивается в
течение 4-24 часов после операции и характеризуется болью в верхней половине, или по
всему животу, тошнотой, рвотой, чаще многократной, парезом кишечника, олигоурией.
Быстро нарастает интоксикация. Тяжесть состояния больных обусловлена выраженной
панкреатогенной токсемией. У части больных
в этих условиях в течение 72 ч от начала заболевания развивается панкреатогенный шок
и «ранняя» полиорганная недостаточность,
которая служит основной причиной смерти
30-40 % больных в эти сроки.
С целью профилактики развития панкреатита и абортивного его течения накануне и в день
операции проводим инфузии спазмолитиков,
антибиотиков (цефалоспорины 3-4 поколения или фторхинолоны), метрогила. Применяем антисекреторные препараты (блокаторы
протонной помпы). При стандартном течении
вмешательства в послеоперационном периоде осуществляется динамическое наблюдение,
на сутки назначается голод, антисекреторные
препараты, холинолитики, прокинетики.
Среди технических нюансов следует отметить обязательное выполнение аспирационной
пробы для определения положения канюли или
папиллотома перед началом контрастирования.
Во избежание травматизации устья сосочка
многократными канюляциями, при предполагаемом рассечении используем папиллотом для
первичного контрастирования. Папиллотомию
осуществляем только в режиме «резание», тщательно соблюдая направление и длину разреза; рассечение проводим порциями, короткими
импульсными включениями тока высокой частоты. После двух, трех неудачных попыток селективной канюляции холедоха, во избежание
дополнительной травматизации БСДК, пациентам с механической желтухой и признаками
желчной гипертензии, папиллотомию производим неканюляционным способом. Предпочитаем поэтапное вскрытие ампулы сосочка (препарирование) в направлении продольной складки
папиллотомом, режущая струна которого, выходит сразу у дистального конца катетера.
При вклиненных конкрементах, опухолях
сосочка и пролабировании интрамурального
отдела общего желчного протока производим
супрапапиллярную дуоденохоледохостомию –
выполняем разрез игольчатым папиллотомом
выше стенозированного устья БСДК.
У пациентов с небольшими размерами сосочка, втянутым устьем приходится начинать
рассечение прямо от устья БСДК вверх, в наKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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правлении продольной складки. Этот способ
наименее предпочтителен и наиболее рискован
с точки зрения возникновения осложнений.
Транспапиллярное назобилиарное дренирование осуществляем при неудаленных конкрементах, холангите, после механической литотрипсии, при прогнозировании или наличии панкреатита.
Результаты наших исследований свидетельствуют о влиянии продолжительности операции на рост послеоперационных осложнений.
Поэтому своевременно прекращаем вмешательство при отклонении хода его от стандартной схемы, возникновении серьёзных технических трудностей.
Неэффективность ЭТВ у пациентов с нарастающей обтурационной желтухой является
показанием к выполнению билиарной декомпрессии путем холецисто- или холангиостомии. Билиарная декомпрессия является важным элементом профилактики возможного и
лечения ОП. По нашим данным, чем раньше
осуществлена декомпрессия, тем лучше прогноз заболевания.
Пациенты с прогнозируемым развитием
ОП по клиническим признакам и техническим нюансам операции и больные с первыми признаками панкреатита должны быть переведены в отделение интенсивной терапии.
В первые часы после ЭТВ этим пациентам целесообразна инфузия высоких доз ингибиторов протеаз. Учитывая спастическое влияние
на сложный мышечный аппарат сфинктера
Одди, спорным, по нашему мнению, является
применение сандостатина. Хороший результат
получен при проведении перидурального блока, необходимо проведение длительной инфузионной дезинтоксикационной, антибактериальной и антисекреторной терапии, форсированного диуреза, коррекции метаболических
нарушений. Положительный эффект оказывают плазмаферез, энтеросорбция.
Кровотечение, по результатам исследования,
чаще возникает у пациентов с длительной высокой гипербилирубинемией, парапапиллярными дивертикулами, опухолями, папиллитом. Эндоскопические методы гемостаза, как
правило, эффективны. Особенности заключаются в безыгольной инъекции гемостатиков
и вазоконстрикторов через катетер в верхний
край папиллотомной раны, эндоскопический
мониторинг каждые 4-6 часов с эндоскопической профилактикой рецидива кровотечения,
медикаментозная профилактика геморрагии.
Забрюшинная перфорация является результатом технически сложных вмешательств, возникает у пациентов с папиллостенозом, парапапиллярными дивертикулами. Характеризуется болями во время и после вмешательства,
парезом кишечника, подкожной эмфиземой.
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При возникновении перфорации в программу
лечения включаем динамическое наблюдение,
сонографический мониторинг, массивную антибактериальную терапию, подавление секреции пищеварительных желез, ликвидацию
желчной гипертензии путем наружного дренирования желчных путей. Подобная тактика
лечения позволила добиться выздоровления у
5 из 8 пациентов (62,5 %) с диагностированной
перфорацией после ЭТВ.
Развитие флегмоны забрюшинной клетчатки, как результат ретродуоденальной перфорации или панкреонекроза является, пожалуй,
самым грозным и прогностически неблагоприятным осложнением ЭТВ. Однако и у этой
категории больных при своевременной диагностике, сонографическом мониторинге, патогенетически обоснованная консервативная
терапия с использованием пункций и дренированием очагов деструкции приводит к положительным результатам.
При возникновении и прогрессировании
гнойного холангита, как показывает наш опыт,

необходима, прежде всего, билиарная декомпрессия, тщательная, подчас многократная санация билиарного тракта с использованием
как транспапиллярного, так и чрескожного
доступов, массивная антибиотикотерапия,
интенсивные методы детоксикации.
Выводы
Ранними осложнениями транспапиллярной
эндохирургии являются острый панкреатит,
кровотечение в просвет пищеварительного
канала, забрюшинная перфорация двенадцатиперстной кишки, прогрессирование острого холангита.
У пациентов со стенозирующими заболеваниями БСДК и ТОХ осложнения ЭТВ возникают в два раза чаще.
Прогнозирование возможных осложнений
должно сопровождаться рациональной предоперационной подготовкой, оправданным
выбором метода проведения операции и комплексным патогенетически обоснованным ведением послеоперационного периода.
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РАННІ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ
УСКЛАДНЕННЯ
У ТРАНСПАПІЛЯРНІЙ
ЕНДОХІРУРГІЇ
О. А. Стукало

Резюме. Представлено аналіз ускладнень транспапілярних
ендохірургічних втручань у 2611 хворих. Наведено структура
та чинники ризику розвитку ускладнень. Виявлено достовірне двократне збільшення кількості ускладнень у пацієнтів зі
стенозуючими захворюваннями великого сосочку дванадцятипалої кишки. Розглянуті причини ускладнень, технічні нюанси операцій, медикаментозна профілактика та лікувальні
заходи при ускладненнях у транспапілярній ендохірургії.
Ключові слова: транспапілярні втручання, папілотомія, гострий панкреатит, кровотеча, ретродуоденальна перфорація,
холангіт.

EARLY POSTOPERATIVE
COMPLICATIONS IN
THE TRANSPAPILLARY
ENDOSURGERY
A. A. Stukalo

Summary. The analysis of the complications of transpapillary
endosurgical interferences in 2611 patients is represented. Structure
and factors of the risk of the development of complications is
given. Is revealed a reliable two-fold increase in the quantity of
complications in patients with the stenosing diseases MDP. Are
examined the reason for complications, the technical nuances of
operations, drug preventive maintenance and therapeutic measures
with the complications in the transpapillary endosurgery.
Key words: transpapillary interferences, papillotomy, acute
pancreatitis, bleeding, perforation of the duodenum, cholangitis.
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Резюме. Метою дослідження був пошук лабораторних показників, що вірогідно корелюють з рівнем ендогенної інтоксикації та змін макроелементного складу сироватки крові при
панкреатиті. Вивчені показники дозволяють з високою часткою ймовірності прогнозувати перебіг захворювання, а також
передбачати розвиток ускладнень.
Ключові слова: панкреатит, С-реактивний білок, лейкоцитарний індекс інтоксикації, макроелементи.

Вступ
В Україні захворюваність на гострий панкреатит становить 4,6 випадків на 10 тисяч
населення, що відповідає 20–22 тисячам хворих на рік, 4–5 тисяч з яких становлять хворі
на гострий некротичний панкреатит[1, 3, 7].
Загальна летальність при гострому панкреатиті становить 3–7 %, сягаючи 20–40 % при
гострому некротичному панкреатиті, а при
панкреонекрозі, що вимагає оперативного лікування — від 30 до 85 % [2, 4]. На теперішній
час вивчена велика кількість специфічних
діагностичних критеріїв гострого панкреатиту, специфічних та неспецифічних критеріїв
ступеню тяжкості ендогенної інтоксикації при
будь-якому захворюванні[6, 10]. Але в той же
час продовжується пошук критеріїв, які придатні для прогнозування перебігу захворювання[2, 8, 9].
Матеріали та методи досліджень
Обстежено 73 пацієнти з гострим панкреатитом, що перебували на стаціонарному лікуванні на базі хірургічних відділень КЗ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» в період з 1
жовтня 2010 по 1 жовтня 2012 р. Серед хворих
було 38 (52 %) чоловіків і 35 (48 %) жінок віком від 18 до 78 років. Хворі умовно поділені
на 3 групи. Перша — 47 (64 %) пацієнтів з набряковою формою, друга — 11 (30 %) пацієнтів
з некротичною формою не оперовані, третя
— 15 (21 %) пацієнтів з некротичною формою
оперовані. У всіх випадках досліджувалися
діастаза сечі, С-реактивний білок, лейкоцитарний індекс інтоксикації з 1 по 7 добу пере-

бування в стаціонарі, макроелементний склад
сироватки крові (калій, кальцій, магній) [10,
11]. Рівень мікроелементів сироватки крові досліджувався за допомогою атомної абсорбційної спектрофотометрії [5].
Результати досліджень та їх обговорення
В обстеження включені лише ті пацієнти,
у яких згідно зібраного анамнезу від початку
захворювання до госпіталізації проходило не
більше 12 годин. Серед обстежених осіб було
проведене динамічне вивчення рівня діастази сечі протягом 7 діб та виведені середні для
кожної групи показники на кожну добу захворювання. Ці середні показники наведені у
табл. 1. Також динаміку отриманих результатів
можна представити у вигляді графіку (рис. 1).
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Рис 1. Динаміка середніх рівнів показників діастази

Наступним кроком було вивчення динаміки
рівня С-реактивного білка, як гострофазового,
але неспецифічного критерію запалення. На
практиці якісна реакція визначення СРБ позначається 0, +, ++, +++, ++++. Але для зручТаблиця 1

Середні показники та їх похибки рівня діастази
M±m

1 доба

2 доба

3 доба

4 доба

5 доба

6 доба

7 доба

Набрякова форма, n=47
Некротична не оперовані, n=11
Некротична оперовані, n=15

326±33
652±93
1198± 147

389±44
886±72
1456± 250

230±34
793±156
1036± 183

121±18
477±69
716±163

68±10
285±48
557±139

40±5
130±21
300±69

31±3
84±10
210±66
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ності статистичної обробки нами були введені
позначення в балах від 0 до 4. При аналізі даних дослідження можна побачити, що у першій групі показники є найнижчими. Це пов’язано з мінімальними патофізіологічними
змінами в організмі пацієнтів першої групи. У
другій групі показник був дещо вищим, ніж у
першій групі (2–3 бали), та також мав тенденцію до зниження у перші декілька діб і зникав
переважно на 5–6 добу.
У третій групі рівні СРБ були найвищими
і мали найменш виражену тенденцію до зниження. Така динаміка пов`язана з багатоетапними патологічними змінами при тяжкому
панкреатиті. Ці середні показники наведені
у таблиці 2. Також динаміку отриманих результатів можна представити у вигляді графіка
(рис. 2).
4
3,5
Набрякова форма n=47

3
2,5
2
1,5

єднання вторинної інфекції, гостру запальну
реакцію організму або перехід її у хронічну
форму, а також дає чітке уявлення про загальний стан імунітету хворої людини.
На теперішній час відомо, що діапазон коливань ЛІІ у здорової людини варіює від 0,3
до 1,5.
Нами встановлено, що у пацієнтів з першої
групи ЛІІ не перевищував 2,2 на другу-третю
добу та повертався до нормальних значень на
5 добу. У другої групи хворих спостерігається
чітке підвищення ЛІІ та більш тривале збереження високих цифр. У третій групі хворих
спостерігається різке підвищення ЛІІ з мінімальною тенденцією до зниження протягом 7
діб, у деяких пацієнтів спостерігається хвилеподібна динаміка цього показника, яка пов’язана з багатоетапністю патологічних процесів
в організмі. Ці середні показники наведені у
табл. 3. Також динаміку отриманих результатів
можна представити у вигляді графіку (мал. 3).

Некротична не
оперовані n=11
Некротична оперовані
n=15

1
0,5
0
1 доба 2 доба 3 доба 4 доба 5 доба 6 доба 7 доба

Рис. 2. Динаміка середніх показників рівня
С-реактивного білка

Вивчення лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ) дає найбільш об’єктивне уявлення
про особливості перебігу гострого панкреатиту, оскільки враховує не тільки рівень кожного
окремого різновиду лейкоцитів, а й їхнє співвідношення. Ця обставина є дуже важливою,
оскільки переважання тих чи інших форм може свідчити про асептичне запалення чи при-

Рис. 3. Динаміка середніх показників рівня ЛІІ

При набряковій формі гострого панкреатиту
(перша група хворих) рівень кальцію в сироватці крові суттєво не змінюється, проте на

Таблиця 2
Середні показники та їх похибки рівня С-реактивного білка
M±m
Набрякова форма, n=47
Некротична не оперовані, n=11
Некротична оперовані, n=15

1 доба
2,98± 0,12
3,09± 0,28
3,27± 0,15

2 доба
2,94± 0,16
3,55± 0,23
3,53± 0,13

3 доба
1,96± 0,11
2,64± 0,34
3,40± 0,16

4 доба
1,19± 0,09
1,82± 0,35
2,53± 0,26

5 доба
0,62± 0,09
1,36± 0,34
2,27± 0,21

6 доба
0,34± 0,07
1,09± 0,31
1,73± 0,18

7 доба
0,13± 0,05
0,73± 0,24
1,47± 0,22

Таблиця 3
Середні показники та їх похибки рівня лейкоцитарного індексу інтоксикації
M±m
Набрякова форма, n=47
Некротична не оперовані, n=11
Некротична оперовані, n=15

1 доба
1,07± 0,04
1,20± 0,10
1,35± 0,06

2 доба
1,50± 0,05
1,70± 0,16
1,90± 0,09

3 доба
1,80± 0,06
1,92± 0,15
2,12± 0,10

4 доба
1,74± 0,05
1,85± 0,11
2,11± 0,06

5 доба
1,52± 0,04
1,69± 0,12
1,93± 0,05

6 доба
1,17± 0,04
1,55± 0,13
1,75± 0,09

7 доба
1,06± 0,04
1,43± 0,13
1,60± 0,09

Таблиця 4
Середні показники та їх похибки рівня кальцію сироватки крові (мг/л). Норма 90 – 108 мг/л
M±m
Набрякова форма, n=47
Некротична не оперовані, n=11
Некротична оперовані, n=15

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

1 доба
95 ± 4
91 ± 4
89 ± 3

2 доба
94 ± 6
81 ± 6
80 ± 4
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3 доба
104 ± 5
82 ± 5
79 ± 6

4 доба
106 ± 3
84 ± 3
80 ± 5

5 доба
104 ± 4
89 ± 4
85 ± 4

6 доба
99 ± 2
92 ± 2
90 ± 3

7 доба
97 ± 5
97 ± 5
94 ± 4

43

ПИТАННЯ ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

3–4 добу наближається до верхньої межі норми. Внаслідок адекватного лікування до кінця
першого тижня наявна позитивна динаміка і
рівень кальцію сироватки крові знаходиться у
межах нормальних референтних значень [7].
У другій групі пацієнтів на 2–3 добу захворювання спостерігається помірне зниження
рівня кальцію у сироватці крові. Проте внаслідок адекватного лікування, починаючи з
5-ї доби рівень кальцію нормалізується. У пацієнтів третьої групи більш виражена гіпокальциемія, проте після оперативного втручання рівень наближається до нижньої межі
нормальних значень [7]. Ці середні показники
наведені у табл. 4. Також динаміку отриманих
результатів можна представити у вигляді графіку (рис. 4).
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
доба доба доба доба доба доба доба

Набрякова
форма n=47
Некротична не
оперовані n=11
Некротична
оперовані n=15
Норма 90 - 108
мг/л

Рис. 4. Динаміка середніх показників рівня кальцію сироватки крові (мг/л)

При набряковій формі гострого панкреатиту
рівень калію в сироватці крові у перші 3 доби
суттєво не змінюється. На 4–6 добу виявляється помірна гіпокаліплазмія.
8
7
6
5
4

Набрякова форма
n=47

3
2
1
0

1 доба 2 доба 3 доба 4 доба 5 доба 6 доба 7 доба

Некротична форма,
не оперовані n=11
Некротична форма,
оперовані n=15
Норма 3,5 - 5,1
ммоль/л

Рис. 5. Динаміка середніх показників рівня калію сироватки крові (ммоль/л)

При деструктивному панкреатиті рівень калію в сироватці крові у першу добу підвищу-

ється, з поступовим зниженням на 2–3 добу.
У першу добу досліджень при деструктивному
панкреатиті спостерігається гіперкаліплазмія:
(5,45±0,28) ммоль/л у не оперованих хворих та
(5,35±0,21) ммоль/л у прооперованих хворих.
На 4–6 добу спостерігається гіпокаліплазмія
до (2,98±0,20) ммоль/л у не оперованих хворих
та (2,72±0,08) ммоль/л у прооперованих. Ці середні показники наведені у таблиці 5. Також
динаміку отриманих результатів можна представити у вигляді графіку (рис. 5).
При інтерстиційному панкреатиті у перші
три доби спостерігається помірна гіпомагніплазмія, як наслідок клінічних проявів захворювання (блювання, ацидоз, порушення
всмоктування магнію), з поступовим поверненням до норми за відсутності прогресування хвороби. При гострому деструктивному
панкреатиті є стійко підвищеним: до 39±4 у не
оперованих хворих та до 37±3 у прооперованих хворих. Ці середні показники наведені у
табл. 6. Також динаміку отриманих результатів
можна представити у вигляді графіку (рис. 6).
Набрякова
форма n=47

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Некротична
форма, не
оперовані n=11
Некротична
форма,
1
2
3
4
5
6
7
оперовані n=15
доба доба доба доба доба доба доба
Норма 19-29
/
Рис. 6. Динаміка середніх показників рівня магнію сироватки крові (мг/л).

Висновки
Таким чином наведені лабораторні показники є придатними для прогнозування перебігу
гострого панкреатиту. Дані показники хоча й
не є специфічними, але чітко корелюють не
лише з ферментемією, але й дозволяють вірогідно прогнозувати подальший перебіг захворювання. Визначення рівня макроелементів
(кальцій, калій, магній) сироватки крові протягом першого тижня захворювання дозволяє
визначати ефективність і вірогідно прогнозуТаблиця 5

Середні показники та їх похибки рівня калію сироватки крові (ммоль/л). Норма 3,5 – 5,1 ммоль/л
M±m
Набрякова форма, n=47
Некротична не оперовані, n=11
Некротична оперовані, n=15

1 доба
4,45± 0,21
5,45 ± 0,28
5,35± 0,21

2 доба
4,17± 0,25
6,67 ± 0,21
6,44± 0,14

3 доба
3,87± 0,24
5,19 ± 0,14
5,29± 0,11

4 доба
3,12± 0,13
5,12 ± 0,17
4,47± 0,17

5 доба
2,92±0,20
4,92 ± 0,13
3,16± 0,09

6 доба
2,68± 0,09
2,98 ± 0,20
2,72± 0,08

7 доба
2,72± 0,17
3,52 ± 0,15
3,38± 0,11

Таблиця 6
Середні показники та їх похибки рівня магнію сироватки крові (мг/л). Норма 19 – 29 мг/л
M±m
Набрякова форма, n=47
Некротична не оперовані, n=11
Некротична оперовані, n=15
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1 доба
20 ± 4
28 ± 2
30 ± 3

2 доба
17 ± 2
30 ± 1
32 ± 2

3 доба
16 ± 3
35 ± 4
36 ± 4

4 доба
17 ± 3
39 ± 4
37 ± 3

5 доба
18 ± 4
37 ± 2
34 ± 2

6 доба
19 ± 2
31 ± 2
32 ± 1
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7 доба
21 ± 3
29 ± 1
30 ± 2
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вати перебіг гострого інтерстиційного панкреатиту. Дослідження та досвід роботи вказують,
що максимальним терміном вивчення неспецифічних показників ендогенної інтоксикації
при гострому панкреатиті є 1 тиждень. Подальше дослідження не має прогностичного

значення, оскільки в межах тижня відбуваються всі основні патологічні зміни в організмі
людини, хворої на гострий панкреатит. Також,
усі конституційні можливості імунної відповіді, деструкції та регенерації розкриваються
в межах вказаного часу.
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Резюме. Целью исследования был поиск лабораторных показателей, которые достоверно коррелируют с уровнем эндогенной интоксикации и изменений макроэлементного состава
сыворотки крови при остром панкреатите. Изученные показатели позволяют с высокой долей вероятности прогнозировать
течение заболевания, а также предвидеть развитие осложнений.

ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
ПАНКРЕАТИТА
С ДИНАМИКОЙ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ
МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ
И ИЗМЕНЕНИЙ
МАКРОЭЛЕМЕНТНОГО
СОСТАВА СЫВОРОТКИ
КРОВИ

Ключевые слова: панкреатит, С-реактивный белок, лейкоцитарный индекс интоксикации, макроэлементы.

В. В. Леонов, Н. А. Маюра,
В. М. Чумаков

OPPORTUNITIES PROGNOSIS
OF ACUTE PANCREATITIS
ON THE DYNAMICS OF
NON-SPECIFIC MARKERS
OF INFLAMMATION AND
CHANGES OF MACRO
ELEMENT COMPOSITION OF
SERUM
V. V. Leonov, N. A. Mayura,
V. M. Chumakov
KHARKIV SURGICAL SCHOOL

Summary. Purpose of research was to find reliable laboratory indexes which represent the level of endogenous intoxication at acute
pancreatitis. To improve the diagnostic results of acute pancreatitis which are based on the level of trace elements in blood plasma.
Indexes are studied by us and allow to estimate the prospect of motion of disease with the high authenticity, and also foresee the risk of
development of complications.
Key words: pancreatitis, C-reactive protein, leukocyte index of intoxication, macronutrients.
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Ю. П. Костя, Е. В. Лавинская,
А. П. Самойлова

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÈÌÌÓÍÎÔÈÇÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÐÅÀÊÖÈÉ Ó ÁÎËÜÍÛÕ ÏÐÈ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ
ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÒÈÏÀÕ ÌÈÀÑÒÅÍÈÈ

ГУ «Институт общей
и неотложной хирургии
им. В. Т. Зайцева НАМН
Украины», г. Харьков

Резюме. Изучены некоторые характеристики иммунофизиологических реакций у больных при различных клинических
типах миастении. Выявлены особенности механизмов молекулярно-клеточных событий, свидетельствующие об анергии в первичном звене иммунорезистентности и нарушении
функциональной активности различных субпопуляций иммунокомпетентных клеток и требующие индивидуальной иммунокоррекции. Основными патогенетическими факторами
различных клинических фенотипов миастении являются изменения в направленности и степени нарушений в системе
фагоцитоза, образовании фрагмента С3-комплемента, экспрессии лейкоцитарных антигенов гистосовместимости HLA,
продукции интерлейкинов, дисбаланс кластеров дифференцировки CD иммунных клеток и формирование агрессивных клонов Т-лимфоцитов на фоне образования различного
репертуара аутоантител. Знание индивидуальных типов иммунопатологических реакций у больных с различными клиническими фенотипами миастении позволяет осуществлять
направленную индивидуальную многокомпонентную и многоэтапную иммунокоррекцию.
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Введение
Одной из распространенных и сложных
проблем, как в неврологии, так и в смежных
медицинских направлениях является проблема нервно-мышечных заболеваний [9, 15]. Одним из таких расстройств является миастения — тяжелое аутоиммунное заболевание,
при котором нарушения нормальной передачи
нейромышечного импульса, вызванные иммунологическими процессами, приводят к слабости поперечно-полосатых мышц, а также
аномальной утомляемости [1, 3, 22].
Многообразие вариантов распределения
двигательных расстройств у больных с миастенией затрудняет выделение клинической классификации болезни [17, 23]. Поэтому
представляет значительный интерес изучение
совокупности патогенетических механизмов,
определяющих это многообразие.
Как считалось ранее, α-субъединицы ацетилхолиновых рецепторов (АХР), принадлежащих к суперсемейству лигандуправляемых
ионных каналов — основная поражаемая мишень при миастении. Эти рецепторы могут
рассматриваться как преобразователи сигнала, и функцией которых является передача
внеклеточных сигналов внутрь клетки [24, 26].
Строение АХР представлено белком, состоя46

щим из двух α-субъединиц, которые по очереди сформированы из β-, δ- и ε-субъединиц.
Каждая α-субъединица имеет участок связывания для ацетилхолина [20].
Аутоантитела к АХР экранируют связывание нейромедиатора ацетилхолина, под действием которого происходит деполяризация
плазматической мембраны. У 60 % пациентов
с генерализированной формой миастении обнаруживаются антитела к рецептору ацетилхолина [12].
Наличие антител в сыворотке крови к некоторым нейрональным субъединицам, например
к α7- и α3-субъединицам выявлено у пациентов
с миастеническим синдромом Ламберта-Итона
[14, 19], а также миастенией и миастенией на
фоне тимомы [2, 28]. Известно, что синтезируемые при классической глазной форме миастении антитела направлены не к α1-, а к γсубъединице АХР, локализованной у взрослых
только в экстраокулярных мышцах [15].
Образующиеся в организме больных миастенией AT относятся в основном к иммуноглобулинам класса G. AT против Н-холинорецепторов нарушают функцию нервно-мышечного синапса вследствие увеличения скорости
деградации этих рецепторов, опосредованную
эндосомами и лизосомами [27, 28].
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Сравнительно недавно были открыты другие
антигенные молекулы, к которым относятся
рианодиновые рецепторы (RyR) кальций высвобождающих каналов саркоплазматического ретикулума. Эти рецепторы относятся к хемовозбудимым каналам, лигандом которых
является кофеин. Появление у больных миастенией с тимомой AT к RyR рассматривается
рядом авторов как признак злокачественного
течения миастенического процесса [13]. В работах последних лет имеются сведения об обнаружении у больных миастенией в сочетании
с тимомой AT к RyR скелетных мышц, титр
которых коррелирует с проявлениями болезни
и смертностью. Уровень RyR антител положительно коррелировал с тяжестью миастенического процесса [19, 25].
Несмотря на постоянно расширяющийся
арсенал медикаментозных средств, используемых в лечении генерализованной миастении и
направленных на подавление патологических
аутоиммунных процессов, зачастую не удается достигнуть должного терапевтического
контроля над этим тяжелым заболеванием.
Это подтверждает существование иных механизмов активации и поддержания активности патологического аутоиммунного процесса,
а именно взаимное влияние нервной, эндокринной и иммунной систем способно оказывать воздействие на возникновение и течение
аутоиммунных заболеваний [17].
Многообразие клинических проявлений,
неоднозначность оценки отдельных симптомов миастении, отсутствие корреляций между
тяжестью проявления заболевания и электрофизиологическими феноменами, а также наличие сопутствующей патологии, влияющей
на аутоиммунный процесс, делает актуальной
проблему поиска новых дополнительных методов диагностики и контроля за эффективностью лечения миастении [19, 29].
При миастении после действия триггерных
факторов формируются различные клинические фенотипы миастении [1, 3, 7].
Аутоиммунные антитела (ААТ) являются
маркерами аутоиммунных заболеваний и их
обнаружение может указывать на то, что они
являются причиной патологического процесса либо могут образовываться вследствие повреждения тканей, вызванного патологическим
процессом [21].
Как известно, каждое аутоиммунное заболевание имеет свой спектр аутоантител, поэтому их идентификация имеет большое значение при постановке диагноза, оценке прогноза
и выборе тактики лечения [8, 16, 18].
Цель работы
Изучение особенностей иммунофизиологических реакций у пациентов с миастенией разKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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личной степени тяжести при гетерогенности
клинических фенотипов.
Материалы и методы исследований
Обследовано 168 пациента (141 женщина и 27
мужчин возрастом от 13 до 69 лет) с различными клиническими фенотипами миастении и
поражением тимуса, которые были разделены
на три группы. Первую группу (М) составили
24 пациента с миастенией без поражения тимуса, вторую группу (МГ) составили 110 пациентов с миастенией и гиперплазией тимуса;
третью группу (МТ) — 34 пациентов с миастенией, сочетающейся с различными типами тимом. Для оценки тяжести миастении использовали классификацию (Viets, Schwab, 1975).
Функциональное состояние первичного
звена иммунитета оценивали по показателям
фагоцитоза, содержанию С3-фрагмента комплемента и концентрации интерлейкинов.
Нейтрофильные гранулоциты выделяли из
лейкоцитарной суспензии периферической
крови [9].
Для определения барьерной функции фагоцитирующих клеток методом световой микроскопии проводили оценку активности фагоцитоза нейтрофильных гранулоцитов с последующим определением фагоцитарного индекса
(ФИ) — количество клеток участвующих в фагоцитозе, фагоцитарного числа (ФЧ) — среднее
количество микробов, поглощенных одним
нейтрофилом крови, и индекса завершенности
фагоцитоза (ИЗФ) – переваривающая способность нейтрофилов. В качестве микробного
агента использовали взвесь культуры Saccharomyces cerevisiae. Окраску препаратов проводили по методу Романовского–Гимзе [5, 7, 10].
Кислородзависимый метаболизм нейтрофилов исследовали методом микроскопии по их
способности поглощать нитросиний тетразолий (НСТ-тест) и восстанавливать его до диформазана в виде гранул синего цвета под влиянием супероксиданиона, который образуется
в НАДФ-оксидазной реакции, инициирующей
процесс стимуляции фагоцитоза (НСТ-тест). С
помощью световой микроскопии отмечали отложение сине-фиолетовых гранул диформазана в фагоцитирующей клетке, соответствует
локализации НАДФ — Н-оксидазы. Степень
антигенной активности неактивированных
нейтрофилов рассчитывали путем вычисления процента положительных клеток, поглотивших краситель НСТ (НСТ СП); активность
его внутриклеточных ферментных систем (степень активации) путем вычисления среднего
цитохимического коэффициента (СЦК СП) по
формуле Астальди–Верга. Согласно формуле
СЦК = (3Ча+2Чб+1Чв)/100; где цифры в числителе указывают на интенсивность окраски
(максимальная — 3, умеренная — 2, следы —
47
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1), а буквы — на процентное содержание сосчитанных клеток определенной интенсивности окраски; цифра 100 в знаменателе — общее
количество сосчитанных клеток [1, 6].
Для определения концентрации фрагмента
С3-комплемента в сыворотке крови использовали турбидиметрический метод, основанный
на взаимодействии белка со специфическими
антителами с образованием иммунокомплексов, преципитация которых приводит к увеличению мутности раствора пропорционально
концентрации компонента комплемента С3 в
образце. Концентрацию С3-фрагмента комплемента определяли фотометрически при длине волны 340 нм на биохимическом анализаторе Stat-Fax 1904.
Для определения концентрации ИЛ–10 в
сыворотке крови использовали тест-систему
для постановки твердофазного иммуноферментного анализа с использованием моноклональных антител, адсорбированных на полистирольных планшетах и пероксидазы хрена в
качестве индикаторного фермента.
Для оценки функциональной активности
вторичного адаптивного иммунитета изучали экспрессию кластеров CD на различных
субпопуляциях иммунокомпетентных клеток
и концентрацию сывороточных факторов иммунитета (аутоиммунные антитела к различным клеточным органеллам, органам, тканям
и другим субстратам.
Экспрессию кластеров дифференцировки
HLA-DR+, CD8+, CD11а+, CD11b+, СD16+,
CD19+, CD31+, CD41+, CD45+, CD50+, CD54+
на субпопуляциях Т- и В-лимфоцитов оценивали непрямым иммунофлуоресцентным
методом с использованием моноклональных
антител, меченых FITC–красителем. При
постановке этого метода специфические моноклональные антитела (МКАТ), меченые FITC

(не напрямую, а с помощью вторичной сыворотки), связываются с соответствующим поверхностным антигеном клетки. Окрашенные
клетки анализировали с помощью флуоресцентного микроскопа.
Результаты исследований и их обсуждение
Изучены иммунофизиологические механизмы, которые участвуют в формировании
различных клинических типов миастении.
Исследовали механизмы формирования иммунопатологических реакций первичного
и адаптивного звеньев иммунитета. Изучали клеточно-опосредованные реакции и гуморальные факторы врожденного иммунитета: хемотаксис, адгезию и эндоцитоз фагоцитирующих гранулоцитов и концентрацию
С3-фрагмента комплемента табл. 1
У больных первой группы (М) и у больных
с миастенией на фоне опухолевого изменения
тимуса (МТ) выявили двукратное снижение
фагоцитарного индекса (ФИ). У больных с МГ
выявили многократное увеличение фагоцитарного числа на фоне персистирующей инфекции. Индекс завершенности фагоцитоза
(ИЗФ) у больных этой группы также превышал контрольные значения в 1,5 раза. У пациентов с миастений (М) фагоцитарное число
(ФЧ) было ниже, чем в контроле, а у больных с
МТ достоверных отличий от контроля не выявили. Средние показатели ИЗФ в этих группах достоверно не отличались от контроля, что
свидетельствовало о полноценном эндоцитозе
бактериальных антигенов.
Ферментативная активность фагоцитирующих клеток указывала на избыточную спонтанную активацию ферментов гранулоцитов
из-за хронической напряженности иммунитета под действием антигенного груза (бактериальной и вирусной микст-инфекции) [6]: у

Таблица 1
Показатели первичного иммунитета у больных с различными клиническими фенотипами миастении
и структурно-функциональными нарушения тимуса
Группы
Показатели

Фагоцитарный индекс, %
Фагоцитарное число
Индекс завершенности
фагоцитоза
НСТ СП, %
НСТ СТ, %
СЦК СП
СКЦ СТ
ИС
С3-фрагмент

Контрольная группа

82,4 ± 7,2
3,7 ± 0,12
1,4 ± 0,31±

1 группа
Миастения без
поражения тимуса
(М)
35,2 ± 4,9
1,9 ± 0,3*
1,3 ± 0,2

2 группа
Миастения на фоне
гиперплазии тимуса
(МГ)
79,4 ± 6,9
5,2 ± 0,4*
2,16 ± 0,8

8,0±4,2
62,0±12,8
1,55±0,25
1,55±0,25
5,6±0,40
1,0±0,1

40,57±9,18
63,42±7,23
0,68±0,18
1,14±0,16
1,9±0,34
1,05±0,2

43,68±3,42
64,18±3,3
0,65±0,07
1,09±0,12
1,62±0,12
1,16±0,1

Референтные
значения

3 группа
Миастения на фоне
тимомы (МТ)
32,4 ± 2,6*
2,1 ± 0,5
1,5 ± 0,2
47,0±7,71
56,7±10,88
1,26±0,56
0,77±0,15
1,07±0,21
1,25±0,12

Примечание: * р<0,05
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больных миастенией всех групп наблюдали
шестикратное увеличение спонтанного НСТтеста. В стимулированном НСТ-тесте выявили
очень низкие резервы активации ферментов. У
больных всех групп индекс стимуляции (ИС)
при кислородзависимом механизме фагоцитоза был ниже контроля, а наименьшие средние
значения ИС был у больных с МТ.
Выявили значительные изменения гуморальных факторов первичного иммунитета у
пациентов с различными клиническими фенотипами миастении. Концентрация в сыворотке крови С3-фрагмента системы комплемента, как опсонизирующего фактора иммунорезистентности соответствовала средним
референтным значениям и не отличалась вариабельностью значений показателя в группах
с М, МГ и МТ.
Полученные данные свидетельствует об
анергии в первичном звене иммунорезистентности и высокой вероятности переноса инфицированных фагоцитов гематогенным путем.
В наших работах ранее была показана высокая
частота встречаемости вирусной персистенции
у больных с различными клиническими фенотипами миастении [2, 7].
Наряду с гуморальными факторами первичного иммунитета сенсибилизирующей
функцией обладают провоспалительные интерлейкины. Поскольку провоспалительный
интерлейкин-10 является индуктором каскада воспалительных реакций и сопровождает
активацию антигенпрезентирующих клеток,
то выявленное нами многократное его увеличение (рис. 1) можно расценивать как компенсаторную реакцию индукции иммунного
ответа на присутствие инфекционных антигенов на фоне достоверного снижения фагоцитарного индекса у больных с М и МТ (табл.1).
Фагоцитарный индекс в группе с МГ почти не
отличался от референтных величин, а средние
значения ИЛ-10 в этой группе не превышали
референтных значений (14,6±1,3) пг/мл и составили (12,3±1,8) пг/мл.

Средняя величина концентрации интерлейкина-10 в сыворотке крови с М и МТ превышала контрольные значения и в среднем составила (122,6±17,4) и до (515,2 ± 48,0) пг/мл
соответственно.
Для выяснения механизмов формирования
иммунопатологических процессов у пациентов с миастенией важной является оценка
функционального резерва иммунокомпетентных клеток, осуществляющих инициацию и
реализацию вторичного адаптивного иммунитета. Лейкоцитарные антигены представляют собой рецепторные белки – маркеры, с
помощью которых осуществляется распознавание чужеродных антигенов, и осуществляют иммуногенетический контроль. Молекулы
лейкоцитарных антигенов гистосовместимости участвуют в презентации антигенов. Для
дифференцировки предшественников Т-лимфоцитов-киллеров CD8+. Молекулы HLA II
класса экспрессируются на антигенпрезентирущих клетках–нейтрофилах, макрофагах,
дендритных летках, В-лимфоцитах. В наших
исследованиях [1] было показано, что экспрессия рецепторов лейкоцитарных антигенов ІІ
класса HLA DR3+, DR5, DR7 на иммунокомпетентных клетках у больных с различными
клиническими фенотипами достоверно отличалась от референтных величин (табл.2). У
пациентов с М и МТ частота встречаемости
высокой плотности экспрессии этих рецепторов HLA DR+ ІІ класса была выше в два раза,
чем в контрольной группе (рис. 2). Как известно, кооперация врожденного и вторичного
адаптивного иммунитета осуществляется при
непосредственном участии молекул главного
комплекса гистосовместимости HLA на антигенпрезентирующих клетках, Т-лимфоцитах
хелперах 1 типа (CD4+) и цитотоксических
Т-лимфоцитах – киллерах (CD8+).

Рис. 2. Связывание специфических антител с рецепторами
HLA II класса DR антигенпрезентирующих клеток
(метод РИФ)

Рис. 1. Концентрация интерлейкина-10 в сыворотке крови
пациентов с различными клиническими фенотипами
миастении
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Активированные агрессивные Т-лимфоциты-хелперы CD4+ у больных с генерализованной миастенией обладают способностью распознавать и связывать субъединицы ацетилхолиновых рецепторов, связанных с молекулами
HLA антигенпрезентирующих клеток. Что, в
49
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свою очередь, взывает изменение соотношения CD4+хелперов/CD8+киллеров. У больных
во всех исследуемых группах выявили снижение экспрессии рецепторов CD8+-киллеров
(табл. 2).
Поэтапная активация Т- и В-лимфоцитов
— клеток адаптивного иммунитета сопровождается усилением синтеза ДНК, что является
пусковым моментом образования специфических клонов лимфоцитов против определенных
антигенов.
У больных с М, МГ, МТ выявили дисбаланс
экспрессии экстрацеллюлярных кластеров
дифференцировки CD на иммунных клетках,
которые отличались степенью угнетения экспрессии в разных группах больных миастенией (табл. 2).
У пациентов с М и МГ экспрессия рецепторов цитотоксических CD8+ Т-лимфоцитовкиллеров была значительно угнетена. У пациентов с МТ показатель функциональной
активности Т-лимфоцитов был также ниже
контроля и в среднем составил (14,2 ± 7,2) %, но
экспрессия CD8+-рецепторов на Т-киллерах
была более выраженной, чем у больных с М
и МГ. У пациентов с М и МГ содержание
субпопуляции цитотоксических Т-клеток
CD8+ было в среднем в 4 раза ниже контрольных значений (28,0 ± 2,6) % и составило
(7,1 ± 2,3) % и (7,2 ± 2,4) % соответственно.
У обследованных пациентов выявили выраженный дисбаланс экспрессии мембранных
белков-интегринов CD11a и CD11b, обеспечивающих взаимодействие между лейкоцитами и
эндотелиальными клетками, прямое цитотоксическое действие T-лимфоцитов и антителозависимое цитотоксическое действие гранулоцитов и моноцитов. В группе М экспрессия
CD11a была снижена на 18 %, в группе МГ — на
10 %, а в группе МТ — наибольше угнетение
— на 30 % по сравнению с контролем. Экспрессия CD11b+, напротив, была повышена

во всех группах, и составила (56,1 ± 10,4) % в
группе М, (89,3 + 7,3) % в группе МГ и (62,7 ±
6,9) % в группе МТ при контроле (19,6 ± 6,2) %
(рис. 3), что в свою очередь может способствовать индукции агрегационных эффектов в сосудистом эндотелии.

Рис. 3. Экспрессия кластеров дифференцировки CD11b+
на гранулоцитах у больных с МГ составила порядка 89,3 %
при средних контрольных значениях 19,6 %

Содержание субпопуляции лимфоцитов
CD16+ — NK-клеток, обладающих цитотоксичностью, было достоверно повышено в
группе пациентов с МГ и МТ в 2,2 раза. У
пациентов группы М данный показатель не
отличался от контрольных значений.
В группе пациентов МТ выявили достоверное двукратное увеличение CD19+ — В-лимфоцитов — продуцентов иммуноглобулинов,
что свидетельствует об активации антителообразования.
Рецепторы — молекулы адгезии CD31+,
CD41+, CD45+, CD50+, CD54+, которые инициируют агрегацию совместно с эндотелиальными факторами, у больных групп М, МГ
и МТ также отличались по степени экспрессивности.
Достоверное трехкратное увеличение субпопуляции иммунокомпетентных клеток, участвующих в трансэндотелиальной миграции
лейкоцитов, ангиогенезе и активации инте-

Таблица 2
Экспрессия рецепторов Т- и В-лимфоцитов у пациентов с различными клиническими фенотипами миастении
Показатели
HLA-DR+
CD8+, %
CD11а+, %
CD11b+, %
CD16+, %
CD19+, %
CD31+, %
CD41+, %
CD45+, %
CD50+, %
CD54+, %

Контрольная группа
15,0±2,1
28,0 ± 2,6
97,0±2,1
19,6±6,2
8,0 ± 4,3
15,0 ± 4,8
12,2 ± 3,3
95,0 ± 13,9
98,7 ± 12,8
6,4±1,8
10,2±1,1

Миастения без поражения
тимуса (М)
32,0± 8,7*
7,1 ± 2,3*
71,3 ± 13,9*
56,1 ± 10,4*
13,6 ± 2,1
20,2 ± 8,1
15,1 ± 6,7
79,1±9,6
81,0±10,3
30,7±4,9*
20,3±2,6*

Группы
Миастения на фоне гиперплазии тимуса (МГ)
3,5±1,5*
7,2 ± 2,4*
84,3±9,1
89,3+7,3*
19,0 ± 6,1*
18,0 ± 1,0
22,1±3,1*
78,5±8,4
85,6±7,6
31,6±4,8*
16,5±2,9*

Миастения на фоне
тимомы (МТ)
37,2±4,6*
14,2±7,2*
68,2 ± 15,0*
62,7 ± 6,9*
19,0±9,1*
31,1± 15,1*
35,0± 11,3*
75,5 ± 21,4
94,0 ± 19,8
52,6±3,1*
16,3±2,7*

Примечание: * р<0,05
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гринов — CD31+ отмечено в группе пациентов МТ, а в группе МГ — двукратное увеличение. На рис. 4 показано фото, позволяющее
визуально оценить степень связывания специфических моноклональных антител с рецепторами CD31 иммунокомпетентных клеток
у больных с МТ.

Рис. 4. Частота встречаемости тромбоцитов,
эксрессирующих кластеры дифференцировки CD31+
у пациентов с миастенией на фоне тимомы (МТ) порядка
67 %, а в контроле – 12,2 %

Состояние агрегационных свойств тромбоцитов у обследованных больных оценивали также по интенсивности экспрессии
CD41 — интегрина, участвующего во взаимодействии между тромбоцитами и приводящего
к их быстрой агрегации. Достоверных отличий
в группах с гетерогенными фенотипами миастении не выявили (рис. 5). Экспрессия CD41
рецепторов достоверно не отличалась от референтных значений.

Рис. 5. Экспрессия кластеров дифференцировки CD41+ на
мегакариоцитах и тромбоцитах у больных с миастенией
на фоне тимомы (МТ) составила порядка (75,5±21,4) %, в
контроле (95,0±13,9) %

Помимо рецепторов, вызывающих изменение агрегационных свойств иммунокомпетентных клеток изучали экспрессию костимулирующих молекул на активированных
иммунных клетках. Только в группе М выявили сниженную экспрессию CD45 — рецептора, регулирующего передачу сигнала от T- на
B-клеточные рецепторы и рецепторы провоспалительных цитокинов.
Адгезивные свойства иммунокомпетентных
клеток во многом зависят от домен-лигандного взаимодействия молекул адгезии и их реKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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цепторов. Исследовали субпопуляции лимфоцитов, экспрессирующих CD50+ (ICAM-3) —
лиганда адгезии лейкоцитов, участвующего
в инициации иммунного ответа, и выявили
в группе пациентов с М и МГ их пятикратное
повышение частоты экспрессии, а в группе МТ этот показатель увеличился более чем
в 8 раз (табл. 2). Содержание субпопуляции
CD54+ у пациентов с М было достоверно выше, чем в группе сравнения, и в среднем составило (20,3 ± 2,6) % при контроле (10,2 ± 1,1) %.
Миастения является самым доказательным
аутоиммунным заболеванием и может служить
моделью для изучения и понимания тонких молекулярных и клеточных механизмов, лежащих
в основе аутоиммунных заболеваний. У большинства больных миастенией выявляют поражения тимуса в виде гиперплазии или тимом.
Существуют данные, что только у 58 % больных
миастенией выявляются антитела к ацетилхолиновым рецепторам, а у остальных больных
данной нозологической группы этиология остается не ясной. Не известны механизмы альтерации и деструкции тканей у больных с различными клиническими фенотипами миастении.
Показано, что разнообразие клинических
фенотипов миастении определяется наличием бактериальной и вирусной персистенции,
повышенной экспрессией HLA-антигенов гистосовместимости и изменением экспрессии
кластеров дифференцировки СD Т-лимфоцитов – хелперов, киллеров, NK-клеток — CD16+
и CD19+ В-лимфоцитов, повышением концентрации провоспалительных интерлейкинов,
изменением концентрации С3-фрагмента комплемента и экспрессии адгезивных молекул
CD31+, CD50+ и CD54+.
Выводы
Таким образом, основными патогенетическими факторами различных клинических фенотипов миастении являются изменения направленности и степени нарушений в системе
фагоцитоза, образования фрагмента С3-комплемента, экспрессия лейкоцитарных антигенов гистосовместимости HLA, продукция
интерлейкинов, дисбаланса кластеров дифференцировки CD иммунных клеток и формирование агрессивных клонов Т-лимфоцитов
на фоне образования различного репертуара
аутоантител.
Знание индивидуальных типов иммунопатологических реакций у больных с различными клиническими фенотипами миастении
позволит осуществлять направленную индивидуальную многокомпонентную и многоэтапную иммунокоррекцию с учетом состояния рецепторов иммунокомпетентных клеток
и сопряженной передачей активирующего сигнала на специфические регуляторные белки.
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ОСОБЛИВОСТІ
ІМУНОПАТОЛОГІЧНИХ
РЕАКЦІЙ У ХВОРИХ ПРИ
РІЗНИХ КЛІНІЧНИХ ТИПАХ
МІАСТЕНІЇ
О. М. Клімова, В. В. Бойко,
Л. А. Дроздова, Т. І. Кордон,
Ю. П. Костя,
О. В. Лавінська,
А. П. Самойлова

Резюме. Вивчено деякі характеристики іммунофізіологіческіх
реакцій у хворих при різних клінічних типах міастенії. Виявлено особливості механізмів молекулярно-клітинних подій, що
свідчать про анергію у первинній ланці імунорезистентності та
порушення функціональної активності різних субпопуляцій
імунокомпетентних клітин, які вимагають індивідуальної
імунокорекції. Основними патогенетичними факторами
різних клінічних фенотипів міастенії є зміни в спрямованості
та ступеню порушень в системі фагоцитозу, продукції С3фрагмента комплементу, експресії лейкоцитарних антигенів
гістосумісності HLA, продукції інтерлейкінів, дисбалансі
кластерів диференціювання CD імунних клітин і формуванні
агресивних клонів Т-лімфоцитів на тлі утворення різного
репертуару аутоантитіл. Знання індивідуальних типів
імунопатологічних реакцій у хворих з різними клінічними
фенотипами міастенії дозволяє здійснювати спрямовану індивідуальну багатокомпонентну та багатоетапну
імунокорекцію.
Ключові слова: клінічні фенотипи міастенії, бар’єрна
функція фагоцитів, імуногенетичний контроль лейкоцитарних
антигенів HLA, експресія кластерів диференціювання CD на
імунокомпетентних клітинах.

FEATURES OF
IMMUNOPATHOLOGICAL
REACTIONS IN PATIENTS
WITH DIFFERENT CLINICAL
TYPES OF MYASTHENIA
E. M. Klimova, V. V. Boyko,
L A Drozdova, T. I. Cordon,
Yu. P. Kostya,
E. V. Lavinskaya,
A. P. Samoilova

Summary. Some characteristics of immunophysiological reactions
was studied in patients with different clinical types of myasthenia
gravis. The features of the mechanisms of molecular and cellular
events were revealed which demonstrate anergy in primary
immunoresistance and inappropriate functional activity of different
subpopulations of immune cells and immune requiring individual.
The main pathogenetic factors of different clinical phenotypes of
myasthenia are changes in the direction and degree of abnormality
in the system phagocytosis, production of C3-fragment complement,
expression of histocompatibility leukocyte antigens HLA, production
of interleukins, imbalance of clusters of differentiation of immune
cells CD and the formation of aggressive T-cell clones against the
background of the formation of different autoantibody repertoire.
Knowledge of individual types of immunopathological reactions in
patients with different clinical phenotypes myasthenia allows targeted
individual multicomponent and multiphase immunocorrection.
Key words: clinical phenotypes of myasthenia gravis, the barrier
function of phagocytes, immunogenetic control by leukocyte antigens
HLA, the expression of clusters of differentiation CD on immunocompetent
cells.

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

№ 3(66) 2014

53

ПИТАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ

В. В. Бойко, І. А. Криворучко,
М. С. Повеличенко,
Ю. В. Іванова
Харківський національний
медичний університет МОЗ
України
ДУ «Інститут загальної
та невідкладної хірургії
ім. В. Т. Зайцева» НАМНУ»,
м. Харків
© Колектив авторів

Õ²ÐÓÐÃ²×ÍÅ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÕÂÎÐÈÕ
Ç ÓÐÀÕÓÂÀÍÍßÌ ÏÐÎÃÍÎÇÓ ÏÅÐÅÁ²ÃÓ
ÀÁÄÎÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÏÑÈÑÓ
Резюме. Аналізуються результати хірургічного лікування
201 хворого з абдомінальним сепсисом після операцій на органах черевної порожнини. Авторами обгрунтовано доцільність
використання сучасних шкал оцінки важкості стану хворих,
які дозволяють оцінити важкість стану пацієнтів, прогностичні орієнтири та динаміку патологічного процесу у кожного
окремого пацієнта. Комплексне хірургічне лікування з урахуванням показань у виборі найбільш адекватного способу
хірургічного лікування, дозволяє поліпшити результати лікування цієї важкої категорії хворих.
Ключові слова: абдомінальний сепсис, Мангеймський індекс
перитоніту, релапаротомія «за вимогою», релапаротомія «за
програмою», лікування.

Вступ
Актуальність проблеми лікування хворих
на абдомінальний сепсис (АС) пов’язана, насамперед, з високою летальністю, яка досягає
50-80 % при розвитку інфекційно-токсичного
шоку (ІТШ). За даними літератури останнього
десятиріччя в Україні 42 % летальних випадків
після операції зумовлені гнійно-септичними
ускладненнями [1, 4]. У США за останні 15
років летальність від абдомінального сепсису варіює в межах 3,1–8,0 на 100 000 [10]. Летальність у країнах Євросоюзу сягає 30–35 %
при середній захворюваність на сепсис 90,4
на 100 000 населення на рік, а випадки тяжкого сепсису варіюють в межах 28–38 на 100
000 населення, а летальність при цьому сягає
54,3 %. Летальність від перитоніту в країнах
Азії варіює в межах 17,5–60 % тощо [1, 4]. Гострі хірургічні захворювання органів черевної
порожнини, що ускладнені перитонітом, який
є одною з причин розвинення важкого АС та
ІТШ, зустрічається у 15–20 % хворих та зумовлює летальність від 6–35 % загальної кількості
усіх хворих [2, 3, 6].
Матеріали і методи дослідження
Дослідження проведені у 201 хворого віком
від 18 до 92 років на АС, серед них було 79 жінок
(39 %), та 122 чоловіка (61 %). Хворим відзначені наступні особливості перебігу основного
захворювання: наявність не менше 2 клініколабораторних ознак SIRS по класифікації R.
Bone та співавт. (1992), наявність осередку інфекту і ентеральної недостатності. Про розвиток МОDS судили за наявності однієї з клініко-лабораторної ознаки органної дисфункції:
гострий респіраторний дистрес-синдром: РаО2
< 70 мм рт. ст, РаО2/ FiО2 < 175, необхідність
ШВЛ з ПДКВ; дисфункція серцево-судинної
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системи: синдром «малого серцевого викиду», необхідність інотропної підтримки; дисфункція печінки: загальний білірубін крові >
30 мкмоль/л, підвищення рівня трансаміназ та
лужної фосфатази у 2 та більше разів від верхньої межі норми; дисфункція нирок: діурез
< 30 мл/год, креатинін крові > 0,15 мкмоль/л;
дисфункція системи гемостазу: протромбіновий індекс < 70 %, тромбоцити < 150×109/л ,
фібриноген < 2 г/л; дисфункція ЦНС: < 15 балів за шкалою Глазго [3, 9]. За показаннями
проводили моніторинг внутрішньочеревного
тиску непрямим методом за допомогою сечового катетера за I. L. Kron та співавт. (1984) [1].
Була отримана оцінка важкості стану хворих
з урахуванням фізичного стану і стану хронічного здоров’я за допомогою загальноприйнятих інтегральних систем: APACHE-II, Мангеймський індекс перитоніту (MІП), MODS
та SOFA scores, та проведена оцінка важкості
стану пацієнтів для прогнозування необхідності виконання релапаротомії після первинного втручання. Показники оцінюючих шкал
підраховувались на першу, другу, третю та четверту добу після виконання первинної операції [8, 11].
Враховуючи універсальний характер перебігу та загальні закономірності розвитку системної запальної реакції (SIRS), об’єднаних
загальним терміном «абдомінальний сепсис»
(АС), всі хворі були поділені за типом інфекції:
розповсюджений гнійний перитоніт, що виникає у післяопераційному періоді внаслідок
деструкції органа і/або його перфорації, а також запущеної гострої непрохідності кишечнику (132 пацієнти (65,7 %)); післяопераційний
перитоніт внаслідок формування та прориву
гнійнику в вільну черевну порожнину, а також
неспроможність зони раніше накладених швів
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анастомозів (31 хворий (15,4 %)); гнійно-некротичний панкреатит внаслідок інфікування некрозів підшлункової залози і/або розвитку заочеревинної септичної флегмони, що
потребує виконання реексплорацій черевної
порожнини (38 хворих (18,9 %)) [2, 6]. По ступеню важкості всі пацієнти були поділені за
класифікацією R. Bone та співавт. (1992): АС у
38 (18,9 %) хворих, АС + органна дісфункція у
84 (41,8 %) хворих, а АС + органна (полі-) дісфункція + ІТШ у 79 (39,3 %) хворих.
Щоб охарактеризувати хворих за ступеням
ендотоксикозу всім пацієнтам розраховано показник ступеня важкості гнійної інтоксикації (ПГІ), котрий розраховано за формулою:
Q=

L× л — (мл + мт + р)
, де Q — ступень важко100

сті гнійної інтоксікації; L — питома кількість
лейкоцитів; л — лімфоцити (%); мл — мієлоцити (%); мт — метамієлоцити (%); p — паличкоядерні гранулоцити (%). При цьому, чим вище
чисельні значення Q, тим нижче справжній
рівень ендотоксикозу [4].
Сучасна філософія хірургічного ведення
цих хворих включала дві основних складових: контроль джерела інфекції (source control)
і контроль функції ураженого органу і системних захисних механізмів (damage control).
Контроль джерела інфекції: джерело інфекції,
а також надходження бактерій та причетних
до запального процесу продуктів в основному
були усунені, а вибір процедури залежав від
анатомії джерела інфекції, ступеня запалення
очеревини, вираженості синдрому системних
реакцій на запалення (SIRS) і множинних органних дисфункцій (MODS), а також фізіологічних резервів пацієнта. Антибактеріальна
терапія проводилась з урахуванням можливих
збудників абдомінальної інфекції, розвитку
ускладнень та ін. факторів. Контроль функціонального збитку включав санацію черевної
порожнини і/або гнійно-некротичних вогнищ
з використанням кристалоїдних розчинів (до
5-10 л) залежно від анатомічної виразності патологічного процесу; інтубацію кишечника;
дренування черевної порожнини; етапні санації патологічного вогнища (за показаннями).
Релапаротомію «за вимогою» виконували у
випадку клінічного погіршання стану хворого
або за відсутності покращення при моніторингу фізіологічних, лабораторних та радіологічних показників. Ведення хворих шляхом
лапаротомій «за програмою» здійснювалось
шляхом етапних санацій кожні 24–48 годин
в залежності від стану хворого до досягнення
повної ліквідації явищ гнійно-некротичного
запалення в черевній порожнині, заочеревному просторі на початку фінальної релапаротомії. Від результатів першої релапаротомії
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суттєво залежить різниця між релапаротомією
«за вимогою» та лапаротомією «за програмою».
Виявлення доцільності застосування релапаротомії проводилась щоденно протягом першого тижня. Виявлення показників до застосування релапаротомії на другий або третій
день була частиною стратегії «за вимогою».
З урахуванням лікувальної тактики всіх
хворих було розподілено на три групи: 1 група
— 133 (66,2 %) хворих, котрим була проведена
лише одна операція, у ході якої було видалено
джерело інфекції, та не було необхідності в виконанні релапаротомії; 2 група — 41 (20,4 %)
хворий, котрим були проведені релапаротомії
«за вимогою»; 3 група — 27 (13,4 %) хворих,
ведення котрих здійснювалося за допомогою
хірургічних втручань «за програмою».
Дослідження було направлене на порівняння релапаротомії «за вимогою» з релапаротомією «за програмою» у пацієнтів на віжкий
абдомінальний сепсис та ІТШ після ургентної
лапаротомії. При цьому у всіх хворих було проведено діскриминантний аналіз отриманих даних для виявлення пацієнтів, яким необхідно
проведення релапаротомії. Оцінювали можливість використання існуючих скинінгових
систем, зосередившись на аналізі ROC-кривих
(Reseiver Operating Characteristic), а для отримання численого значення значимості клінічного теста використовували показник AUC
(Area Under Curve). У відповідності з експертною шкалою вважали якість тесту відмінною
при значеннях AUC = 0,91; дуже доброю —
0,80,9; доброю — 0,70,8; середноью — 0,60,7
та незадовільною — 0,50,6 [5, 6].
Результати досліджень та їх обговорення
Розглядаючи характеристики хворих, які
увійшли до різних груп, виявлено, що для 1
групи характерні хворі на АС з показником
APACHE-II від 10 до 15 балів, до 2 та 3 груп увійшли хворі на важкий АС, тобто хворі з MODS
та показником APACHE-II від 16 до 26 балів, а
також хворі на ІТШ, для яких характерні показники APACHE-II більше 26 балів, що співпадає з Російськими національними рекомендаціями (2011).
О доцільності використання різних методик
операцій (групи хворих) можливо судити по
рівню летальності у цих групах, за умови їх однорідності по ступеню важкості АС. На рис. 1
наведена гістограма розподілу ступеня важкості АС в залежності від групи хворих.
У подальшому нами для аналізу отриманих
даних були обрані ті хворі 2 та 3 групи, яким були
виконані релапаротомії як для контролю осередку інфекції, так і для ліквідації ускладнень,
що виникли в ранні (до 14 діб) строки післяопераційного періоду. Аналіз даних, що отримані при дослідженні цих груп хворих з ура55
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Рис. 1. Розподіл хворих за ступенем важкості АС

хуванням таблиць спряженості ознак (табл. 1)
показав, що подібний аналіз можна проводити, так як групи хворих є однорідними за ступеням важкості АС (2 = 0,191, р = 0,91).

хворих релапаротомії (хороший класифікатор
у межах 0,7–0,8) (табл. 2).
1

Таблиця 1

0,9
0,8

Група 1

Група 2

Група 3

Взагалі

43 (21,4 %)
80 (39,8 %)

5 (2,5 %)
24 (11,9 %)

1 (0,5 %)
16 (8 %)

49 (24,4 %)
120 (59,7 %)

10 (4,96 %) 12 (5,97 %) 10 (4,96 %) 32 (15,9 %)
133(66,2 %) 41 (20,4 %) 27 (13,4 %) 201 (100 %)

 = 0,191, р = 0,91
2

Як показали отримані дані, при розрахунку
інтегральних кривих хворі всіх груп були співмірними за показником гнійної інтоксикації, а
значення ROC-кривих для 1 групи склало 0,62,
для 2 групи — 0,65, для 3 групи — 0,61 (рис. 2).
Таким чином, показник ПГІ може бути обмежено використаний для оцінки тяжкості хворих на АС, але не є вірогідним для прийняття
рішення щодо виконання у цих хворих релапаротомії (середній класифікатор у межах
0,6–0,7) (табл. 2).
При розподілі хворих на групи за способом
хірургічного лікування з урахуванням оцінки
тяжкості стану за шкалою APACHE II були
отримані наступні значення ROC-кривих: для
1 групи — 0,79, для 2 групи — 0,78, для 3 групи
— 0,71 (рис. 3). Це свідчить про те, що ця шкала
може бути обмежено використана для оцінки
тяжкості хворих на АС, але не є вірогідною для
прийняття рішення щодо виконання у цих
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Рис. 2. ROC-криві для показника ПГІ (AUC для групи 1
дорівнює 0,62; для другої – 0,65; для третьої – 0,61)

При дослідженні розподілу хворих на групи
за способом хірургічного лікування з урахуванням оцінки важкості стану за МПІ показало, що цей показник є вірогідним як для
оцінки важкості хворих на АС, так і для прийняття рішень щодо виконання релапаротомії у хворих на важкий АС та ІТШ: значення
ROC-кривих для 1 групи склало 0,73, для
2 групи — 0,91, для 3 групи— 0,84 (рис. 3)
(відмінний класифікатор у межах > 0,8)
(табл. 2). При цьому, в 1 групі хворих цей показник склав 0,73, що свідчить про обмеження
його використання для прийняття рішення
щодо виконання релапаротомії у хворих без
клінічних ознак важкого АС.
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Рис. 3. ROC-криві для шкали APACHE II (показник AUC
для групи 1 дорівнює 0,79; для другої – 0,78;
для третьої – 0,71)
1
0,9
0,8

Sensitivity

0,7

група 2
група 3
група 1

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

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1-Specificity

Рис. 4. ROC-криві для МІП (AUC для 1 групи
дорівнює 0,73; 2 групи — 0,91; для 3 групи – 0,82)

Таблиця 2
Характеристика AUC для хворих на АС
Групи
хворих

Критерії
порівняння

Группа 1

APACHE II
SOFA
MODS
МІП
APACHE II
SOFA
MODS
МІП
APACHE II
SOFA
MODS
МІП

Группа 2

Группа 3

AUC
(95 % довірчий
інтервал)
0,79 (0,71-0,85)
0,75 (0,67-0,82)
0,623 (0,54-0,71)
0,78 (0,7-0,85)
0,78 (0,63-0,85)
0,74 (0,64-0,84)
0,65 (0,49-0,79)
0,91 (0,79-0,98)
0,71 (0,57-0,86)
0,69 (0,55-0,84)
0,61 (0,41-0,81)
0,82 (0,62-0,94)

р
(по відношенню
до AUC =0,5)
<0,0001
<0,001
0,057
<0,0001
0,0001
<0,001
0,11
<0,0001
0,017
<0,001
0,153
0,001

У порівнювальних дослідах, які проведено
раніше, було доведено високу кореляція показника APACHE II з Мангеймським індексом перитоніту, а також те, що цей індекс може бути
використаний для прогнозування результатів
хвороби, хоча він і не дає можливості оцінити
прогноз у індивідуального пацієнта, а є корисним для вивчення великих груп пацієнтів на
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розповсюджені гнійно-деструктивні захворювання органів черевної порожнини і заочеревинного простору та їх ускладнень [8].
Враховуючи результати нашого дослідження, можливо впевнено сказати, що показники
АPACHE II чутливі для визначення ступеня
важкості хворих, але не показові для визначення показань до релапаротомії, а саме показник
МІП найбільш чутливий для визначення прогнозу результатів лікування у хворих тяжким
АС та ІТШ, та для визначення показань до релапаротомії.
Летальність у хворих на АС склала 2,0 % (1
хворий), на важкий АС — 30,8 % (37 хворих) і
на ІТШ — 62,5 % (20 хворих). Загальна летальність —28,9 % (58 хворих).
Отримані дані свідчать про те, що ведення
хворих на АС без клінічних ознак важкого
сепсису за допомогою «закритого» способу хірургічного лікування та виконання у них релапаротомії «за потребою», є абсолютно адекватним. Причиною смерті у померлого хворого
була емболія легеневої артерії.
Більшість хворих на важкий АС та ІТШ
входили до 2-ї та 3-ї груп і враховуючи отримані нами дані та показники летальності
у них, можна зробити висновок, що найбільш
доцільним у цих пацієнтів є проведення релапаротомії «за вимогою» (41 хворий), що супроводжувалось значно нижчими показниками летальності (39 %, 16 хворих), щодо групи хворих,
яким проводилася релапаротомія «за програмою» (27 хворих), де летальність склала 55,6 %
(15 хворих). При цьому слід враховувати наступні складові, які є такими, що визначають результат виконання релапаротомій у хворих на важкий АС та ІТШ: вихідна важкість хворого («the
first hit»); біологічна конституція пацієнта (вік,
маса тіла, супутні захворювання); передбачувана кількість необхідних операцій, іх очікувана
тривалість та травматичність (крововтрата), що
є ефектом «другого удару» («the second hit») для
хворого. Причинами смерті у більшості хворих
на важкий АС та ІТШ було прогресування полісистемних порушень у зв’язку з розвитком у них
сепсису, що персистує, та вторинних ускладнень
(нориці травного тракту, кровотечі тощо).
Висновки
1. Жодна з існуючих систем прогнозування
(APACHE II, SOFA, MODS та МІП) не може бути застосована для виявлення хворих на
інфекцію, що потребують релапаротомії при
клінічних ознаках сепсису. Стратегія виконання у них релапаротомії «на вимогу» є найбільш
доцільною лікувальною стратегією.
2. Для прогнозу результату лікування та для
визначення показань до релапаротомії у хворих на важкий АС ті ІТШ використання показника Мангеймського індексу перитоніту
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в поєднанні з клініко-лабораторними показниками є найбільш чутливим для визначення
показань для релапаротомії у більшості пацієнтів. При цьому, для більшості пацієнтів на
важкий АС та ІТШ виконання релапаротомії

«за вимогою» є найбільш доцільною лікувальною стратегією, оскільки це супроводжується
вірогідно меншою летальністю, ніж при виконанні релапаротомії «за програмою» у більшості.
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Резюме. Анализируются результаты хирургического лечения 201 больного с абдоминальным сепсисом после операций
на органах брюшной полости. Авторами обосновано целесообразность использования современных шкал оценки тяжести
состояния больных, которые позволяют оценить тяжесть состояния пациентов, прогностические ориентиры и динамику
патологического процесса у каждого отдельного пациента.
Комплексное хирургическое лечение с учетом показаний в выборе наиболее адекватного способа хирургического лечения,
позволяет улучшить результаты лечения этой тяжелой категории больных.
Ключевые слова: абдоминальный сепсис, Мангеймский индекс
перитонита, релапаротомия «по требованию», релапаротомия
«по программе», лечение.
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OF PATIENTS CONSIDERING
PROGNOSIS OF ABDOMINAL
SEPSIS COURSE
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M. S. Povelycheko,
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Summary. The results of surgical treatment of 201 patients with abdominal sepsis after operations on the abdominal organs are analised.
The authors justified the usefulness of modern severity scales, which
assess the severity of the patient’s condition, prognostic landmarks
and individual dynamics of the pathological process. Complex surgical treatment including indication for the most appropriate method
for surgical treatment can significantly improve the results of treatment in this group of patients.
Key words: abdominal sepsis, Manheim index of peritonitis, programming relaparotomy, relaparotomy «on demand», treatment.
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ÈÍÒÓÁÀÖÈß ÊÈØÅ×ÍÈÊÀ Â ÑÎ×ÅÒÀÍÈÈ
Ñ ËÀÏÀÐÎÑÒÎÌÈÅÉ Â ËÅ×ÅÍÈÈ
ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÎÃÎ ÃÍÎÉÍÎÃÎ ÏÅÐÈÒÎÍÈÒÀ
Резюме. Проведен анализ результатов лечения 239 пациентов в возрасте от 18 до 90 лет, которые были оперированы
в клинике хирургии и эндоскопии Донецкого национального медицинского университета по поводу распространенного
гнойного перитонита в период с 2000 по 2012 годы. У всех пациентов индекс брюшной полости составил более 13 баллов.
Давность заболевания менее 3 суток отмечена у 60 (56,6 %)
пациентов, более 3 суток — у 46 (43,4 %), а более 6 суток — у 21
(19,8 %).
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что
у пациентов с распространенным гнойным перитонитом применение частичной или управляемой лапаростомы позволяет снизить частоту ранних послеоперационных осложнений
с 17,3 до 11,3 %, а летальность — с 52,6 до 22,6 %.
Ключевые слова: распространенный гнойный перитонит, интубация кишечника.

Введение
«Я боюсь только Бога и перитонита…», так
описывал свои страхи перед гнойным перитонитом известный немецкий хирург Карл Вагнер еще в 1886 году. Прошло немало столетий,
однако актуальность данной проблемы не стала меньше. Это обусловлено как сохраняющейся достаточно высокой послеоперационной летальностью и частотой данного осложнения
при острых воспалительных заболеваниях и
травмах органов брюшной полости, так и множеством нерешенных до настоящего времени
проблем, касающихся тактики лечения данной патологии. Несмотря на все достижения
современной медицины, проблема профилактики и лечения перитонита остается в числе
ведущих в абдоминальной хирургии [2, 4, 5].
В настоящее время частота перитонита составляет около 6 % всех оперативных вмешательств на органах брюшной полости. При
этом перитонит, как осложнение острых воспалительных заболеваний органов брюшной
полости, встречается в 15–20 % клинических
наблюдений. Статистика показывает, что за
последние 10 лет частота гнойного перитонита стала увеличиваться, а надежда на решение
проблемы только антибактериальными средствами не оправдалась. Во многом это зависит от того, что в 85 % случаев у этих больных
обнаруживают смешанную микрофлору, зачастую весьма устойчивую к современным антибактериальным препаратам. Так средняя летальность при распространенных формах перитонита в настоящее время составляет 30 %
[4], достигая при осложнениях и послеоперационном перитоните — 40–83,4 % [4, 5]. Таким
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образом, распространенный перитонит до настоящего времени остается одной из наиболее актуальных медицинских, биологических
и экономических проблем современности.
Данные литературы свидетельствуют о том,
что основными составляющими успешного лечения данной категории пациентов являются:
правильная оценка тяжести состояния больного с использованием интегральных прогностических шкал, предупреждение абдоминального компартмент-синдрома, адекватная
коррекция водно-электролитных нарушений,
особенно у больных с тяжелым абдоминальным сепсисом, рациональная антибактериальная терапия, своевременный и правильный
выбор способа адекватного завершения операции в пользу управляемой лапаростомы, при
наличии показаний, своевременное интестинальное дренирование [1, 5, 6, 7].
По мнению многих авторов интестинальная интубация является одним из важнейших
этапов лечения больных с распространенными
формами гнойного перитонита и профилактики синдрома интраабдоминальной гипертензии. Для этого используют специальные интестинальные зонды различной конструкции
в том числе и двухпросветные [4, 7, 8]. Особую
важность имеет дренирование начального отдела тощей кишки на протяжении 50–70 см.
При этом для полноценного дренирования
желудка и предотвращения регургитации необходим отдельный канал зонда, заканчивающийся в желудке [2, 5].
Несмотря на достигнутые успехи в лечении распространенного гнойного перитонита,
многие вопросы остаются сложными и не до
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конца решенными. К таким, на наш взгляд,
можно отнести и вопрос о целесообразности
интестинального дренирования у больных
с распространеными формами гнойного перитонита на фоне управляемой лапаростомии.
Цель исследования
Изучить эффективность интестинальной
интубации в сочетании с лапаростомией в лечении пациентов с распространенным гнойным перитонитом.
Материалы и методы исследований
Произведен анализ результатов лечения 239 пациентов в возрасте от 18 до 90 лет, которые
были оперированы в клинике хирургии и эндоскопии Донецкого национального медицинского университета на базе городской клинической больницы № 16 г. Донецка по поводу распространенного гнойного перитонита в
период с 2000 по 2012 год. У всех пациентов
индекс брюшной полости составил более 13
баллов. Давность заболевания менее 3 суток
отмечена у 141 (59 %) пациентов, более 3 суток —
у 98 (41 %) пациентов, причем более 6 суток — у
49 (20,5 %).
Мужчин было103 (43,1 %), женщин — 136
(56,9 %). В возрасте 60 и более лет было 112
(46,9 %) пациентов. Сопутствующая патология выявлена у 135 (56,4 %) больных. Наиболее
часто встречалась патология сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Причинами перитонита явились: перфорация язвы двенадцатиперстной кишки — у 90
(37,7 %) пациента, перфорация тонкой кишки —
у 43 (18 %), острый аппендицит — у 42 (17,6 %),
перфорация язвы желудка — у 23 (9,6 %), абсцесс брюшной полости невыясненной этиологии, вскрывшийся в брюшную полость — у
9 (3,8 %), гнойный сальпингит — у 8 (3,3 %),
острый холецистит— у 8 (3,3 %), острая странгуляционная кишечная непроходимость с некрозом тонкой кишки — у 8 (3,3 %), перфорация
дивертикула сигмовидной кишки — у 6 (2,5 %),
проникающие колото-резанные ранения живота с повреждением тонкой кишки — у 2 (0,8 %).
Результаты исследований и обсуждение
Всем пациентам с распространенным гнойным перитонитом выполнена лапаротомия,
ликвидация источника перитонита, санация
и дренирование брюшной полости. В зависимости от способа завершения операции пациенты разделены на 2 группы. В первую было
включено 133 пациента, у которых брюшная
стенка зашивалась наглухо и релапаротомия выполнялась «по требованию», т. е. при
возникновении тех или иных осложнений.
Из них у 43 пациентов на заключительном этапе операции произведена интубация кишеч60

ника, у 90 пациентов — интубация кишечника
не выполнялась.
Из 43 (32,3 %) пациентов, у которых интубация кишечника выполнена во время первого
хирургического вмешательства, осложнения
после операции развились у 7 (16,3 %): нагноение раны — у 3, несостоятельность швов анастомоза — у 2, абсцессы брюшной полости —
у 2. Умерли 13 пациентов, летальность составила 30,2 %.
Из 90 (67,7 %) больных, у которых интубация кишечника не производилась, ранние
послеоперационные осложнения развились 16
(17,8 %): несостоятельность швов анастомоза —
у 6, абсцессы брюшной полости — у 4, флегмона
забрюшинной клетчатки — у 2, эвентрация —
2, перфорация острых язв тонкой кишки — у
1, нагноение раны — у 1. Умерло 57 пациентов,
летальность составила — 63,3 %.
Во вторую группу включено 106 пациентов, у
которых хирургическое вмешательство завершали наложением частичной или управляемой лапаростомы по методике В. С. Савельева и соавт.
(2006) с последующим выполнением программированных санаций брюшной полости [2]. Хирургическое вмешательство включало устранение
причины перитонита, санацию брюшной полости, дренирование брюшной полости, интубацию
тонкой кишки. После этого большой сальник
фиксировали в подчревье, внутренние органы
изолировали от внешней среды стерильной перфорированной полимерной пленкой. В верхнем
углу раны пленку фиксировали к брюшине или
апоневрозу узловыми лавсановыми швами.
Через все слои передней брюшной стенки на
расстоянии 3–5 см от края раны и 7–8 см друг
от друга накладывали отдельные узловые лавсановые швы и дозировано сводили края лапаротомной раны. При этом внутрибрюшное
давление не должно было превышать 8–10 мм
рт. ст. или 11–14 см вод. ст. На рану брюшной
стенки рыхло укладывали салфетки с антисептиком или водорастворимыми мазями.
В послеоперационном периоде проводили
этапные санации брюшной полости до полного купирования перитонита. Интервал между
этапными санациями составлял от 24 до 72 часов. Показанием к зашиванию брюшной полости являлись: купированный перитонит и
отсутствие интраабдоминальной гипертензии (внутрибрюшное давление не превышало
8-10 мм. рт. ст. или 11-14 см. вод. ст.).
Одну программированную санацию брюшной полости потребовалось выполнить 61
(57,6 %) пациенту, две — 27 (25,4 %), три — 13
(12,3 %), четыре — 3 (2,8 %), пять — 2 (1,9 %).
Летальность составила соответственно — 21,3 ,
29,6, 23,1, 0,0 %.
У всех больных второй группы была выполнена интубация кишечника. В большинстве
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случаев предпочтение отдавали, так называемому, закрытому интестинальному способу
введения зонда, т. е. через нос. У пациентов
с дыхательной недостаточностью, а также в
тех случаях, когда операция выполнялась под
эпидуральной анестезией, применяли открытый способ введения декомпрессионного зонда – через гастростому. У всех пациентов применялась проксимальная (антеградная) интубация и декомпрессия кишечника.
Во 2 группе у 72 (67,9 %) пациентов интубация кишечника была выполнена во время
первой операции. Осложнения в раннем послеоперационном периоде развились у 3 (4,2 %)
пациентов: нагноение раны – у 3. Умерли 11
пациентов, летальность составила — 15,2 %.
У 34 (32,1 %) пациентов кишечник был интубирован во время выполнения программированных санаций брюшной полости: во время
первой санации — у 18, во время второй — у 16.
Ранние послеоперационные осложнения развились 9 (26,5 %) пациентов: нагноение раны —
у 4, несостоятельность швов анастомоза — у
2, абсцессы брюшной полости — у 1, эвентрация — 1, перфорация острых язв тонкой кишки — у 1. Умерли 13 пациентов, летальность
составила 38,2 %.
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что у пациентов с распространенным
гнойным перитонитом применение частичной
или управляемой лапаростомы позволяет снизить частоту ранних послеоперационных осложнений с 17,3 до 11,3 %, а летальность — с
52,6 до 22,6 %. При этом в группе пациентов,
у которых хирургическое вмешательство завершалась зашиванием брюшной полости, как
у больных, у которых была произведена интубация кишечника, так и у тех, у которых
она произведена не была, частота осложнений
после операции оказалась примерно одинаковой (соответственно — 16,3 и 17,8 %). Однако
летальность оказалась значительно выше у пациентов, у которых кишечник интубирован не
был (соответственно — 63,3 и 30,2 %).
У пациентов, у которых применялась частичная лапаростома, частота ранних послеоперационных осложнений значительно ниже
в тех случаях, когда интубация кишечника
была выполнена во время первого хирургического вмешательства (соответственно — 4,2 и
26,5 %). Летальность также ниже у пациентов,
у которых интубация кишечника была произведена во время первого хирургического вмешательства, соответственно — 15,2 и 38,2 %.
Таким образом, интубация кишечника является важнейшим этапом лечения пациентов
с интраабдоминальной гипертензией, обусловленной распространенном гнойным перитонитом, острым инфицированным некротическим
панкреатитом, острой кишечной непроходиKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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мостью и др. Применение только разгрузочных
стом, накладываемых для декомпрессии желудочно-кишечного тракта, например, в условиях распространенного перитонита, считаем
неадекватным лечебным мероприятием. При
этом оптимальным считаем сочетание частичной или управляемой лапаростомы и интубации кишечника именно во время выполнения
первого хирургического вмешательства.
Нередко, хирург во время выполнения операции по поводу распространенного гнойного перитонита не видит явных явлений пареза во время
первого вмешательства, что приводит к ошибочному решению не интубировать тонкую кишку.
В этом случае врач-хирург питает надежду на быструю ликвидацию интраабдоминальной инфекции на фоне проведения программированных санаций брюшной полости. Однако на практике мы
наблюдаем совсем иную картину. Явления пареза
кишечника при повторных санация брюшной полости нередко не только не становятся меньше,
а в большинстве случаев даже прогрессируют.
Это диктует необходимость выполнения уже отсроченной интестинальной интубации, во время
выполнения которой хирург сталкивается, порой,
с определенными техническими сложностями,
а самое главное теряет драгоценное время.
Выводы
1. При лечении разлитого гнойного перитонита наряду с ликвидацией источника перитонита, адекватной санацией и дренированием
брюшной полости предпочтение следует отдавать применению частичной лапаростомы
в сочетании с интубацией кишечника, выполненной во время первого хирургического
вмешательства, что способствует уменьшению
частоты ранних послеоперационных осложнений и летальности.
2. Интубация кишечника у пациентов с распространенным гнойным перитонитом позволяет не только в кратчайшие сроки восстановить функцию кишечника, но и в большинстве случаев предотвратить развитие синдрома
интраабдоминальной гипертензии.
3. Предпочтение следует отдавать проксимальной (антеградной) интубации и закрытому способу декомпрессии кишечника. У пациентов с дыхательной недостаточностью, в
тех случаях, когда операция выполняется под
эпидуральной анестезией или когда имеются
технические сложности проведения зонда через нос, следует применять открытый способ
введения декомпрессионного зонда — через
гастростому.
4. Показаниями к удалению декомпрессионного интестинального зонда считаем восстановление устойчивой перистальтики и самостоятельного стула, а также нормальные показатели внутрибрюшного давления.
61
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Резюме.
Проведено
аналіз
результатів
лікування 239 пацієнтів у віці від 18 до 90 років, які були оперовані в клініці хірургії та ендоскопії Донецького національного медичного університету з приводу розповсюдженого гнійного перитоніту в період з 2000 по 2012 роки.
У всіх пацієнтів індекс черевної порожнини склав більше
13 балів. Давність захворювання менше 3 діб виявлена у 60
(56,6 %) пацієнтів, більше 3 діб — у 46 (43,4 %), а більше 6 діб —
у 21 (19,8 %).
Аналіз отриманих даних свідчить про те, що у пацієнтів з
поширеним гнійним перитонітом застосування часткової або
керованої лапаростоми дозволяє знизити частоту ранніх післяопераційних ускладнень з 17,3 до 11,3 %, а летальність — з
52,6 до 22,6 %.
Ключові слова: розповсюджений гнійний перитоніт, інтубація
кишечника.

BOWEL INTUBATION
COMBINED WITH
LAPAROSTOMY IN
TREATMENT OF A
WIDESPREAD PURULENT
PERITONITIS
P. G. Kondratenko,
E. A. Koychev

Summary. Results of the treatment 239 patients aged 18 to 90 years
who were operated on in the clinic surgery and endoscopy Donetsk
National Medical University for advanced purulent peritonitis from
2000 to 2012. All patients had abdominal index was more than 13
points. Disease duration less than 3 days was observed in 60 (56.6 %)
patients for more than 3 days in 46 patients (43,4 %), while more than
6 days 21 (19.8 %).
Analysis of the data indicates that in patients with advanced purulent peritonitis use partial or controlled laparostomy reduces the
incidence of early postoperative complications from 17.3 to 11.3 %,
and the mortality rate — from 52.6 to 22.6 %.
Key words: generalized purulent peritonitis, intestinal intubation.
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ÏÅÐÈÒÎÍ²Ò: ²ÍÒÅÑÒÈÍÀËÜÍÀ ²ÍÒÓÁÀÖ²ß
Резюме. Проведено аналіз історій 37 хворих на перитоніт.
Інтубація тонкої кишки проводилася антеградно у 24 (трансназально — 23, через рот — 1), ретроградно — у 11 (через апендикоцекостому — 9, через ілеостому — 2), комбіновано (при
першій операції трансназально, при релапаротомії — трансцекально) — 2. Згідно шкали Мангеймського індексу перитоніту
1 ступінь (< 20 балів) відмічено у 15, померло 2 (13,3 %); 2 ступінь (21–29 балів) — у 14, померло 6 (42,8 %); 3 ступінь (30–47
балів) — у 8, померло 4 (50 %).
Ключові слова: перитоніт, інтестинальна інтубація.

Вступ
У невідкладній абдомінальній хірургії центральною, і надзвичайно важливою, проблемою залишається перитоніт. Гнійний перитоніт, особливо поширений, супроводжується
динамічною непрохідністю шлунково-кишкового тракту (ШКТ) з інтоксикацією та, нерідко, поліорганною недостатністю (ПОН).
В перерозтягнутій стінці кишечника, в першу чергу тонкої кишки, внаслідок механічного здавлення нейром`язевого апарату, грубих
розладів мікроциркуляції та інтоксикації розвиваються значні макро- та мікроструктурні
зміни: товщина м`язевого шару зменшується
на 1/3, слизова оболонка з ворсинками стає
значно тоншою, в ній виникають некробіотичні зміни, судини переповнюються кров`ю з периваскулярним набряком, розвивається лімфоїдна інфільтрація всіх шарів стінки і дистрофічні зміни в клітинах мейснеровського та
ауербахівського сплетінь [1, 2, 5, 8]. Це призводить до втрати бар’єрної та захисної функцій.
Розпочинається і прогресує дистальна колонізація кишечника патогенною флорою, яка
через стінку кишки проникає в черевну порожнину. Перерозтягнутий з великою кількістю вмісту кишечник – це «недренована гнійна
порожнина», отже постійно діючий резервуар
інфекції та ендотоксикозу, центральна ланка
у формуванні ПОН [12, 15]. Тому, поки це все
не буде усунуте, моторна діяльність кишечника не може відновитися [ 8].
На сучасному етапі в комплекс лікувальних заходів хворих на перитоніт включають:
а) ліквідацію джерела перитоніту; б) ретельну інтраопераційну санацію; в) декомпресію
шлунково-кишкового тракту, головним чином
тонкої кишки; г) пролонговану санацію черевної порожнини в післяопераційному періоді;
д) адекватну корекцію всіх змін в організмі
хворого, завдяки чому зменшується ендогенна
інтоксикація.
При гнійному розповсюдженому, а тим більше загальному, перитоніті одним із головних
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компонентів, навіть обов’язковим етапом,
комплексного лікування хворих вважають
[9, 10, 13] інтубацію тонкої кишки. Це патогенетично обґрунтований метод.
Інтубаційному зонду властиві декілька
функцій, головним чином декомпресійна та
шинуюча [9, 10, 14].
На першому етапі, тобто в перші дні після операції, абсолютно необхідні дренування
і декомпресія ШКТ. Через зонд видаляється високотоксичний вміст, що накопичується
в просвіті дилатованої тонкої кишки, завдяки чому зменшується ендогенна інтоксикація; знижується і ліквідується інтестинальна
гіпертензія та внутрішньочеревний тиск, що
суттєво поліпшує мікроциркуляцію і лімфатичний дренаж як в стінці кишки, так і в усіх
органах черевної порожнини; поліпшується
перистальтика кишечника і бар’єрна функція
кишечної стінки; зменшується її проникність
для токсинів та мікробної флори; ризик неспроможності швів зашитого дефекту кишки
чи анастомозу стає мінімальним. Зонд сприяє
проведенню кишечного лаважу, раннього ентерального харчування, відновлення моторноевакуаторної та взагалі всіх функцій кишечника.
Досить важлива функція інтубаційного зонду – каркасна. Заінтубовані петлі тонкої кишки фіксуються спайками в положенні, що запобігає перегинанню і непрохідності як після
видалення зонду, так і у віддалені терміни.
Для інтубації кишечника застосовують переважно закритий метод — назогастроінтестинальний чи, як правило у дітей, анальноінтестинальний [7]. При запальних процесах
верхніх дихальних шляхів або несприятливих
анатомічних варіантах зонд вимушено проводять відкрито — через апендикоцекостому, єюно- або гастростому. Коли ж зонд неможливо
провести із шлунка в тонку кишку (порушення прохідності пілородуоденальної зони, значний рубцевоспайковий процес у верхньому
відділі живота), застосовують спосіб екстраду63
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оденальної назоінтестинальної інтубації через
сформований позадуободовий мінігастроєюноанастомоз на короткій петлі.
Показання для інтубації тонкої кишки: а)
декомпенсований парез кишечника (тонка
кишка дилатована більше 4–5 см, не перистальтує, містить рідину та газ); б) значно потовщена стінка кишки з тьмяною, покритою
плівками фібрину, очеревиною; в) фекалоїдний перитоніт; г) занедбаний поширений гнійний перитоніт з ознаками інтоксикації; д) завершення операції лапаростомією для програмованих санацій черевної порожнини; е) після зашивання розриву кишки чи накладення
міжкишкового анастомозу в умовах вираженого перитоніту та/чи значного парезу тонкої
кишки; є) значний спайковий процес.
При занедбаному перитоніті, зокрема внаслідок неспроможності міжкишкового анастомозу, найбільш ефективною вважають [10]
методику подвійного дренування тонкої кишки: антеградну назогастральну та ретроградну
через ілеостому інтубацію. Саме через ретроградно проведений зонд в перші 4–5 діб відтікає найбільший об’єм (до 5–6 л) кишкового
вмісту. Це і є основною перевагою ретроградної інтубації.
При лікуванні хворих на перитоніт ми брали за основу величезний (більше тисячі хворих) багаторічний досвід лікування пацієнтів із застосуванням анте- та ретроградної інтестинальної інтубації в Інституті загальної і
невідкладної хірургії АМН України (Харків)
[4,6,11]. Автори вважають, що при поширеному гнійному перитоніті надзвичайно важливо
враховувати вік, загальний стан хворого, фазу
перитоніту. Якщо у пацієнта старше за 60 років
виявлені супутні бронхолегеневі та/чи серцево-судинні захворювання, його стан середньої важкості (2–3 фаза перитоніту) і необхідна тривала інтестинальна інтубація, показано
ретроградне трансанальне проведення зонду.
Також необхідно знати генез і локалізацію запального процесу. Якщо джерело перитоніту
в проксимальних відділах черевної порожнини, найбільш доцільна (при відсутності протипоказань) трансназальна інтубація тонкої
кишки. Коли ж патологічний процес ближче
до ілеоцекального сегменту, необхідна ретроградна інтубація.
Матеріали та методи досліджень
Представлено аналіз історій хвороб КУ
«Сумська міська клінічна лікарня № 5» 37 хворих на перитоніт, в комплексному лікуванні
яких була застосована інтубація тонкої кишки. Жінок було 9, чоловіків — 28 віком від 20
до 84 років (більше за 60 років — 18 (48,6 %)).
Перитоніт був запальним у 4, травматичним —
у 6, перфоративним — у 12 (перфорація тонкої
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кишки — 1, дивертикула — 1, виразки ДПК — 3,
супрастенотичнорозширеної товстої кишки —
5 чи пухлини її — 2), післяопераційним —
у 5,гангренозно-некротичним — у 5, ферментативним — у 5.
Ступінь тяжкості перитоніту ми, як і інші
автори [14, 16], визначали за Мангеймським
індексом перитоніту (МІП).
Згідно шкали МІП 37 хворих розподілені:
1 ступінь (< 20 балів) — у 15 (40,5 %), померло
2 (13,3 %);
2 ступінь ( 21 –29 балів) — у 14 (37,8 %), померло 6 (42,8 %);
3 ступінь (30–47 балів) — у 8 (21,6 %), померло 4 (50 %)
Індекс черевної порожнини (ІЧП) 13 та більше балів було визначено у 18 (48,6 %) хворих.
Результати досліджень та їх обговорення
Наш скромний досвід свідчить, що шкала
МІП хоча і дуже проста в застосуванні, але
недосить досконала. Приклад. Хворого 57 р.
через 3 доби після початку захворювання шпиталізовано в відділення інтенсивної терапії та
реанімації із загальним перитонітом в термінальній фазі (септичний шок III ступеня,
АТ 70/0, креатинін 203,5 мкмоль/л). Після інтенсивної підготовки виконана лапаротомія.
В черевній порожнині було 3500,0 мл гною
з фібрином. Виявлена перфоративна виразка дванадцятипалої кишки, яка висічена за
Джаддом. Після ретельної санації черевної порожнини проведена трансназальна інтубація
тонкої кишки до ілеоцекального кута. З метою
запобігання компартмент-синдрому і проведення через добу ресанації черевної порожнини втручання закінчено лапаростомією. Але
через 23 години після операції хворий помер
від ПОН. У наведеному прикладі стан хворого
був критичним, але згідно шкали МІП нараховано лише 28 балів (2 ступінь тяжкості).
Взявши за основу класифікації перитоніту
«Стандарти організації … медичної допомоги
хворим з невідкладною хірургічною патологією органів живота» за ред. Я. С. Березницького, П. Д. Фоміна (2010), у наших хворих
перитоніт діагностовано місцевим — у 3 (відокремлений — 1, невідокремлений — 2), розповсюдженим — у 34 (дифузно-розповсюджений —
13, загальний — 21).
Фази перитоніту: реактивна (компенсована) — у 5, токсична (субкомпенсована) — у 23,
термінальна (декомпенсована) — у 9.
За морфологічними проявами виділено перитоніт: серозний (1), серозно-фібринозний
(7), серозно-геморагічний (4), геморагічний
(2), сечовий (1), фібринозно-гнійний (7), гнійний (9), фекалоїдний (6).
Виконані хірургічні втручання на: тонкій
кишці — у 12 (померло 4); товстій кишці — у
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5 (померло 3); тонкій і товстій кишці — у 4;
шлунку —дванадцятипалій кишці — у 4 (помер 1); підшлунковій залозі — у 6 (помер 1);
тонкій та товстій кишці, селезінці, нирці — у 1
(помер); шлунку, тонкій кишці, брижі товстої
кишки — у 1 (помер); товстій кишці, нирці — у
1; сечовому міхурі — у 1 (помер); апендектомія
виконана у 1; дренування черевної порожнини — у 1.
Застосовані способи інтубації кишечника:
антеградно — у 24 (трансназально — 23 (померло 6), через рот — 1), ретроградно — у 11 (
через апендикоцекостому — 9 (померло 4), через єюностому — 2), комбіновано (при першій
операції трансназально, при релапаротомії —
трансцекально) — у 2.
Глибина проведення зонду: антеградно — до
сліпої кишки у 16, у висхідну кишку — у 12; ретроградно — до дуоденальноєюнального кута
— у 8, при комбінованому дренуванні кишки:
антеградно — проксимальна половина тонкої
кишки, ретроградно — до дванадцятипалої
кишки.
Якщо дилатована в основному дистальна
половина тонкої кишки з потовщеною набряклою стінкою, не перистальтує, містить значну
кількість секвестрованої рідини, ми віддавали
перевагу ретроградній інтестинальній інтубації через апендикоцекостому. Методику назоінтестинальної інтубації, хоча вона і найбільш
широко застосовується, не можна вважати
оптимальною. Силіконовий одноканальний
із зовнішнім діаметром 8,0 мм інтубаційний
зонд не завжди забезпечує адекватну декомпресію тонкої кишки: по-перше, він короткий
(як правило 2,5 м) і термінальний відділ тонкої
кишки передчасно дезінтубується; по-друге,
хімус недостатньо відтікає в проксимальному
напрямку, тобто антиперистальтично.
Тривалість інтестинального зондування від
2 годин (інтубація тонкої кишки проведена
через апендикоцекостому під час релапаротомії з приводу сечового перитоніту внаслідок
неспроможності швів рани на 4 добу після зашивання розриву сечового міхура й епіцистостоми, хворий помер через 2 години після втручання від серцево-судинної недостатності) до
10 діб, в середньому 7 діб.
Вже на операційному столі через зонд видаляли вміст тонкої кишки та багаторазово
її промивали. Ентеральний лаваж з метою
декомпресії та зниження рівня інтоксикації
продовжували після операції. Проводили інфузійну, детоксикаційну, антибактеріальну та
імунокоригуючу терапію. З появою перистальтики розпочинали череззондове ентеральне
харчування сумішами амінокислот, щоб запобігти чи вчасно ліквідувати синдром кишкової
недостатності.
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Критерії завершення терміну декомпресії
кишки: а) зменшення кількості рідини із зонду до 500 мл/добу; б) зменшення здуття живота; в) поява стійкої перистальтики кишечника;
г) відходження газів, самостійні акти дефекації.
При розповсюдженому перитоніті вивчався
[3] оптимальний термін тривалості інтубації
кишечника. З`ясувалося, що завдяки череззондовій детоксикації (лаваж кишечника фізрозчином, ентеральний діаліз 2 % розчином
хлориду натрію, череззондова ентеросорбція
ентеросгелем), рівень токсичності ентерального вмісту нормалізується лише на 4 добу.
Тому з 5 доби зонд виконує вже каркасну функцію, для чого його залишають ще на декілька
(3–5) діб.
Серед 12 померлих трансназальна інтестинальна інтубація здійснена у 6 (із них у 3
хворих втручання закінчено лапаростомією),
трансцекальна інтубація — у 5, через ілеостому — у 1 хворого.
У хворих із занедбаним перитонітом, у яких
одноразова, навіть найретельніша санація черевної порожнини не могла бути остаточною,
втручання закінчували лапаростомією (5) або
планували програмовані релапаротомії (3).
Релапаротомії хоча і ускладнюють перебіг
гострого поширеного перитоніту [8], та все ж
таки адекватні ресанації черевної порожнини
є рятівними, оскільки зменшують летальність
від поліорганної недостатності.
Із 37 хворих на перитоніт померло 12 (32,4 %),
причому в перші 3 доби — 6, із яких 3 до 24
годин після втручання. Причини смерті: інтоксикація — у 9, гостра серцево-судинна недостатність — у 2, тромбоемболія легеневої
артерії — у 1.
Для полегшення видалення зонду хворому
давали випити ложку обліпихового масла і 20–
25 мл його через зонд вводили в тонку кишку.
Після цього зонд повільними рухами вверх –
вниз видаляли.
Ускладнень інтестинальної інтубації не відмічено.
Висновок
При лікуванні хворих на перитоніт, в першу чергу занедбаний, в комплекс заходів необхідно включати інтубацію тонкої кишки.
Доцільно орієнтуватися на локалізацію джерела запального процесу: у верхніх відділах і при
максимальних змінах проксимальної частини
тонкої кишки — доцільна антеградна інтестинальна інтубація; якщо ж джерело перитоніту в нижніх відділах черевної порожнини
з максимальними змінами дистального відділу тонкої кишки – необхідна ретроградна
інтубація.
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Резюме. Проведён анализ историй болезни 37 больных перитонитом. Интубация тонкой кишки проводилась антеградно
у 24 (трансназально — 23, через рот — 1), ретроградно — у 11
(через аппендикоцекостому — 9, через илеостому — 2), комбинированно (при первой операции трансназально, при релапаротомии — трансцекально) — 2. Согласно Мангеймскому индексу перитонита 1 степень (< 20 баллов) у 15, умерло 2 (13,3 %);
2 степень (21–29 баллов) — у 14, умерло 6 (42,8 %); 3 степень
(30–47 баллов) — у 8, умерло 4 (50 %).
Ключевые слова: перитонит, интестинальная интубация.

Summary. 37 history of patients with peritonitis with antegrade
intubation of small intestine (24), with retrograde intubation of small
intestine — 11(from appendicocaecostomy — 9, from ileostomy — 2),
with combine intubation (in first operation — antegrade, in secondretrograde) — 2 — were analyzed. According to Manhaim peritonitis index I degree (< 20) — in 15 patient, lethality 13,5 %; II degree
(21–29) — in 14 patient, lethality 42,8 %; III degree (3–47) — in 8
patient, lethality 50 %.
Key words: peritonitis, intestinal intubation.
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Резюме. Робота грунтується на досліджені 24 піддослідних
тваринах (білі щурі), у котрих вивчали особливості інтестинопортальної контамінації в умовах гострого експериментального 24-годинного розлитого перитоніту при здійснені інтраопераційної інтестиносанації.
Отримані результати засвідчили, що гострий експериментальний 24 - годинний розлитий перитоніт супроводжується
зростанням в портальній крові ДК до (1,94±0,09) ум. од./мг
ліпідів, МДА до (7,52±0,38) нМоль/г білка і зменшенням концентрації СОД до (1,04±0,07) ум. од./мг білка. Проведення
в піддослідних тварин першої групи інтраопераційної інтестиносанації призвело до агресивного зростання концентрації
токсичних продуктів ліпопероксидації та прогресування супероксиддисмутазопатії. Тоді як застосування в 2 групі октреотиду суттєво зменшує негативні наслідки від застосування
інтраопераційної інтестиносанації та хоча і супроводжується
збільшенням в портальній крові ДК, але лише (2,29±0,12) ум.
од./мг ліпідів, МДА — лише до (9,07±0,51) нМоль/г білка та
зростанням СОД навіть до (0,85±0,06) ум. од./мг білка.
Ключові слова: гострий розлитий перитоніт, інтраопераційна інтестиносанація, октреотид.

Вступ
Проблема діагностико-лікувальної тактики
у пацієнтів з гострим розлитим перитонітом,
хоча і має багатостолітню історії, та навіть в
наш час далека від остаточного вирішення.
Це пов’язано з чималою низкою суб’єктивних
та об’єктивних причин як державницьких —
соціально-економічних, так і професійних –
розкриття ятрогенії та створення принципових умов до її попередження [1, 6, 9]. Накопичення чималого досвіду щодо доцільності
застосування різних складових при здійсненні оперативного втручання в умовах гострого
розлитого перитоніту все таки, нерідко, залишається предметом вибору який ґрунтується
на абсолютних чи відносних показах чи протипоказах. На нашу думку, вивчення окремих
біологічних процесів саме в експериментальних умовах дозволяє глибше проаналізувати
здобутки та попередити негативні наслідки від
впровадження пріоритетних наробок в клінічну практику [2, 8].
Мета роботи
Оцінити ефективності застосування октреотиду в перерозподілі продуктів ліпопероксидації та динаміці СОД при проведенні інтраопераційної інтестинсанації при гострому
експериментальному розлитому 24-годинному
перитоніті.
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Матеріали та методи дослідження
Експериментальна робота виконана на 24
піддослідних тваринах (білі щурі), які утримувались у віварії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України відповідно до загальноприйнятих норм. Експериментальне дослідження
проводили під наркозом, а з експерименту виводили тварин шляхом поглиблення наркозу,
згідно діючих етичних стандартів та рекомендацій [4, 5, 7].
З урахуванням мети роботи піддослідних
тварин (вагою 300–350 гр.) було розділено на 2
групи по 12 у кожній. Інтраопераційну інтестиносанацію у піддослідних тварин обох груп
здійснювали трансгастрально через одноканальний зонд з дотриманням наступних умов:
а) для санації використовували ізокишечний
розчин; б) об’єм розчину 200 мл; в) довжина
сегменту тонкої кишки 80 см; г) застосовувалась лігатурна шлунково-цекальна компресія.
На відміну від першої (контрольної) групи,
у піддослідних тварин другої групи попередньо за 2 години до проведення інтраопераційної інтестиносанації було введено октреотид із розрахунку 25 мкг/кг.
Дієнові коньюгати (ДК) визначали спектрофотометричним методом, вміст малонового
диальдегіда (МДА) оцінювали в реакції з тіобарбітуровою кислотою, а активність супер67
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оксиддисмутази (СОД) визначали біохімічним
методом [3]. В експерименті застосовували лабораторні, біохімічні та статистичні методи
дослідження.
Результати досліджень та їх обговорення
Одним з вагомих аргументів щодо доказовості експериментальних досліджень завжди
залишається адекватний вибір моделювання
патологічного процесу. Це і стало підставою до
розробки пріоритетної моделі (Патент України
№ 75413) гострого розлитого перитоніту, згідно якої вона проводилась наступним чином:
на першому етапі в піддослідної тварини виконували мінілапаротомію під час якої дистальніше на 10 см від клубово-ободового переходу
проводили циркулярний турнікет на ободову
кишку з протекцією чепцем, який виводили
на черевну стінку та здійснювали цекопексію,
а через 7 діб (другий етап) виконували дозоване тимчасове затягування циркулярного
турнікета та шляхом пунктування просвіту
ободової кишки отримували кишечний вміст
який змішували з ізокишечним електролітним
розчином і у вигляді 20 % аутокишечної суміші
з розрахунку 1,0 на 100 г піддослідної тварини
пункційно вводили в черевну порожнину.
Отримані результати (діаграма 1, 2, 3) засвідчили, що протікання 24 годинного гострого експериментального перитоніту супроводжується достовірним зростанням в
портальній крові токсичних продуктів ендогенної інтоксикації. Мало місце агресивне збільшення концентрації токсичних продуктів ліпопероксидації — ДК з (0,72±0,04)
ум. од./мг ліпідів до (1,94±0,09 ) ум. од./мг
ліпідів та МДА з (2,76±0,19) нМоль/г білка до
(7,52±0,38) нМоль/г білка, що супроводжувалось суттєвим зменшенням компенсаторних резервів — зменшення СОД з (2,61±0,17) ум. од./мг
білка до (1,04±0,07) ум. од./мг білка. Дослідження в експерименті особливостей контамінаційного перерозподілу токсичних речових
стало підставою до оцінки інтраопераційної
контамінації портальної крові при здійсненні
трансгастральної інтубації тонкої кишки. Безумовна ефективність та клінічно доведена доцільність застосування зондової декомпресії
агресивного вмісту тонкої кишки на сучасному етапі не викликає сумніву. Однак механічний чинник дії зондів навіть різної модифікації на стінку тонкої кишки і надалі залишається предметом дискусій, а в окремих випадках
підставою до застосування стом в невідкладних умовах.
Дослідження динаміки змін в портальній
крові первинних продуктів перекисного окиснення ліпідів (діаграма 1), а саме ДК засвідчило, що навіть проведення інтраопераційного
дренування тонкої кишки супроводжується
68

збільшенням ДК до (2,46±0,16) ум. од./мг ліпідів. Слід відмітити і той факт, що навіть
через 15 хвилин після здійснення інтраопераційної інтестиносанації контамінація ДК портальної крові продовжує зростати і складає
(2,71±0,22) ум. од./мг ліпідів. Однак у порівнянні з лише інтубацією тонкої кишки динаміка цього процесу поступово зменшується.
Застосування октреотиду в піддослідних
тварин 2 групи дозволило ослабити та змінити фазність перерозподілу токсичних речовин шляхом зменшення інтестино-портальної
контамінації, можливо, за рахунок зміни з боку
стінки тонкої кишки в умовах порто-кавального тензіо-інтестинального перерозподілу. Підставою до цього є у піддослідних тварин другої групи ослаблення негативної динаміки —
збільшення концентрації ДК, у порівнянні з
першою групою, лише до (2,17±0,15) ум. од./мг
ліпідів після завершення інкубації тонкої
кишки та лише до (2,29±0,12) ум. од./мг ліпідів
через 15 хвилин після інтестиносанації.

Діаграма 1. Динаміка змін ДК в портальній крові при проведенні інтраопераційної інтестиносанації за умови
24-годинного гострого експериментального перитоніту
1. Коефіцієнт вірогідності р* < 0,05;
р** < 0,01; 2. р — вірогідність до 24 годинного перитоніту;
р1 — вірогідність до першої групи.

Аналіз результатів дослідження динаміки
змін концентрації МДА (діаграма 2) при здійсненні інтраопераційної інтестиносанації виявив подібну з ДК динаміку підвищення його
концентрації в портальній крові у піддослідних тварин. Не дивлячись на те, що саме 24 годинний гострий експериментальний розлитий
перитонітом характеризується зростанням в
портальній крові МДА до (7,52±0,38) нМоль/г
білка і здавалось би на перший погляд, що інтраопераційне очищення кишечника від токсичного вмісту мусило б щонайменше призвести до різкого зменшення токсичності портальної крові. Однак, судячи з того, що інтубація
тонкої кишки призводить до зростання МДА
до (9,38±0,41) нМоль/г білка та виникає необхідність у пошуці нових біологічних чинників
впливу на цю особливість. Також слід зазначити, що навіть через 15 хвилин після завершення інтраопераційної інтестиносанації
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спостерігалось прогресуюче зростання концентрації МДА до (10,04±0,78) нМоль/г білка.
Результати отримані у піддослідних тварин
2 групи виявили, що на відміну від 1 групи,
концентрація МДА в портальному кровотоці
після інтубації тонкої кишки зростає лише
до (8,61±0,66) нМоль/г білка, а після інтестиносанації навіть до (9,07±0,51) нМоль/г білка.

Діаграма 2. Динаміка змін МДА в портальній крові при
проведенні інтраопераційної інтестиносанації за умови
24-годинного гострого експериментального перитоніту.
Примітка: 1. Коефіцієнт вірогідності р* < 0,05; р** < 0,01;
2. р — вірогідність до 24 годинного перитоніту; р1 — вірогідність до першої групи

Безумовно, враховуючи переконливий досвід та здобутки різноманітних науково-практичних шкіл, для більш повної уяви про деконтамінаційні резерви інтестино-портального сектора нами було досліджено і динаміку
одного із ферментів антиоксидантної системи,
а саме СОД.
Отримані результати (діаграма 3) засвідчили, що проведення інтраопераційної інтестиносанації в умовах експериментального
24 годинного гострого розлитого перитоніту
супроводжується різким пригніченням антиоксидантної системи в основних ланцюгах
складного патогенезу патологічного процесу.
Було встановлено, що інтраопераційна інтубація тонкої кишки призводить до зниження концентрації в портальній крові СОД до
(0,81±0,07) ум. од./мг білка, тоді як інтестиносанація під час оперативного втручання навіть
через 15 хвилин супроводжується супресивним ефектом, що протікає з різким пригніченням антиоксидантної системи і характеризується подальшим зменшенням концентрації
СОД в портальному кровотоці до (0,69±0,13)
ум. од./мг білка.
На відміну від першої групи, в другій групі
застосування октреотиду ослабило інтестинопортальну контамінацію токсичних чинників
та призводить до підсилення компенсаторних
резервів антиоксидантної системи. Це знайшло своє відображення у збільшені концентрації СОД в портальному кровотоці піддо-
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слідних тварин 2 групи, на відміну від першої
групи, до 0,92±0,05 не лише після завершення
інкубації тонкої кишки, але і через 15 хвилин
після завершення інтестиносанації ізокишечним розчином, навіть до (0,85±0,06) ум.од./мг
білка.

Діаграма 3. Динаміка змін СОД в портальній крові при
проведенні інтраопераційної інтестиносанації за умови
24–годинного гострого експериментального перитоніту.
Примітка: 1.Коефіцієнт вірогідності р* < 0,05; р** < 0,01;
2. р — вірогідність до 24–годинного перитоніту; р1–вірогідність до першої групи

Отримані результати експериментальних
досліджень свідчать про необхідність подальших досліджень позитивних та, особливо, негативних наслідків конкретних складових досить непростого процесу хірургічного втручання у хворих з гострим розлитим перитонітом,
що потребує крім дотримання загальновизнаних системних реакцій і селективних підходів
не лише до прогнозування можливих ускладнень, а створювати патогенетично обгрунтовані умови профілактики і корекції з урахуванням індивідуальних особливостей хворого.
Висновки
1. Перебіг гострого 24-годинного експериментального перитоніту супроводжується різким зростанням агресивності продуктів ліпопероксидації – ДК з (0,72±0,04) ум. од./мг
ліпідів до (1,94±0,09) ум. од./мг ліпідів та МДА з (2,76±0,19) нМоль/г білка до
(7,52±0,38) нМоль/г білка і зменшення концентрації СОД з (2,61±0,17) ум. од./мг білка до
(1,04±0,07) ум. од./мг білка.
2. Інтраопераційна інтестиносанація супроводжується зростанням в портальній крові
концентрації ДК і МДА і зменшенням концентрації СОД.
3.Застосування октреотиду ослаблює інтестино-портальний контамінаційний перерозподіл під час проведення інтраопераційної
інтестиносанації шляхом зменшення концентрації токсичних продуктів перекисного окиснення ліпідів і підвищенням захисних можливостей антиоксидантної системи.
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МЕСТО ОТДЕЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ В
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ
ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ
ИНТЕСТИНОСАНАЦИИ
ПРИ ОСТРОМ РАЗЛИТОМ
ПЕРИТОНИТЕ
Б. И. Слонецкий,
М. И. Тутченко,
М. В. Максименко,
А. Д. Довженко,
Ахмед М. А. Батавил,
И. В. Вербицкий

Резюме. Работа основана на исследовании 24 подопытных
животных (белые крысы), на которых изучали особенности
интестино-портальной контаминации в условиях острого экспериментального 24-часового перитонита при выполнении
интраоперационной интестиносанации.
Полученные результаты свидетельствуют, что острый
экспериментальный 24-часовый разлитой перитонит сопровождается увеличением в портальной крови ДК до
(1,94±0,09) усл. ед./мг липидов, МДА до 7,52±0,38 нМоль/г
белка
и
уменьшением
концентрации
СОД
до
(1,04±0,07) усл.ед./мг белка. Проведение в подопытных животных первой группы интраоперационной интестиносанации
привело до агрессивного увеличения концентрации токсических продуктов липопероксидации и прогрессирования супероксиддисмутазопатии. Использование во 2 группе октреотида
существенно уменьшило негативные последствия от использования интраоперационной интестиносанации, однако хотя и
сопровождалось увеличением в портальной крови ДК, но лишь
до (2,29±0,12) усл. ед./мг липидов, МДА — лишь до
(9,07±0,51) нМоль/г белка и увеличением СОД даже до
(0,85±0,06) усл. ед./мг белка.
Ключевые слова: острый разлитой перитонит, интраоперационная интестиносанация, октреотид.

PLACE OF INDIVIDUAL
FACTORS IN THE
REDISTRIBUTION OF TOXIC
SUBSTANCES DURING
THE INTRAOPERATIVE
INTESTYNOSANATSIYI
ACUTE DIFFUSE
PERITONITIS
B. I. Slonetskyy,
M. I. Tutchenko,
M. Maksymenko,
A. D. Dovzhenko,
Ahmed M. Batavil,
I. Verbitsky

Summary. The work was based on a research of 24 laboratory
animals (white rats), which studied the peculiarities of the intestinal portal contamination in the conditions of acute experimental 24-hour
spilled peritonitis in the implementation of intraoperative intestinal
sanation.
The results obtained showed that acute experimental 24–hour
spilled peritonitis is accompanied by growth in the portal blood DC
1,94 minus 0,09 USD/mg lipids, MDA to 7,52 minus 0,38 nmol/g
of protein and decreasing the concentrations of SOD to 1,04 minus
0.07 USD / mg protein. Conduction in experimental animals of the
first group of intraoperative intestine sanation led to the aggressive
growth of the concentration of toxic products of lipid peroxidation
and progression superoxidedysmutasopathy. While in group 2 of
octreotide significantly reduces the adverse effects from the use of
intraoperative intestinal sanation and although accompanied by an
increase in the portal blood DC, but only to 2,29 minus 0,12 USD/mg
lipids, MDA — only to 9,07 minus 0,51 nmol/g of protein and the
growth of SOD even to 0,85 minus 0,06 USD/mg protein
Key words: acute spilled peritonitis, intra-operative intestinal sanation, octreotide.
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ÍÅÊÐÎÇ ÍÈÇÂÅÄÅÍÍÎ¯ ÊÈØÊÈ Ï²ÑËß
×ÅÐÅÂÍÎ-ÀÍÀËÜÍÎ¯ ÐÅÇÅÊÖ²¯ ÏÐßÌÎ¯ ÊÈØÊÈ:
ÄÎÑÂ²Ä ÎÄÍ²ª¯ ÊË²Í²ÊÈ
Резюме. Метою дослідження було узагальнення досвіду та
розробка методів лікування некрозів низведенної ободової
кишки після ректальних резекцій. Проведено аналіз безпосередніх результатів лікування 1305 хворих на рак прямої
кишки, яким виконано різного виду операції з низведенням.
Некроз низведенної ободової кишки виявлено у 92 (7 %) хворих. Розроблена авторська етіопатогенетична класифікація
некрозів та варіанти хірургічної корекції останнього. Післяопераційні ускладнення при лікуванні некрозів низведенної
кишки спостерігались у 10,9 %, а смертність у 5,4 % випадків. При ренизведенні ободової кишки ускладнення склали
10,6 %, а смертність 2,1 %. Своєчасна діагностика раннього
некрозу низведенної кишки з негайною релапаротомією та
ренизведенням дозволяє зберегти природній пасаж кишкового вмісту, зменшити кількість ускладнень та летальності, а
також забезпечити повноцінну психо-соціальну реабілітацію
хворих.
Ключові слова: рак прямої кишки, хірургічне лікування, некроз
низведенної кишки.

Вступ
Згідно даних національного канцер-реєстру
за останні 10 років захворюваність на рак прямої кишки (РПК) в Україні зросла на 18 %,
а летальність — на 12,4 %. Грубий показник
захворюваності на РПК в 2010 році склав 20,2
на 100 000 населення, а летальність — 12,1
відповідно. В структурі онкологічної захворюваності РПК займає 5-те місце серед чоловіків та 7-ме місце серед жінок, а в структурі
летальності посідає 4 місце в обох групах [6].
Аденокарцинома прямої кишки локалізується
в ампулярному відділі у 85–90 % [11]. Хірургічний метод залишається основним в лікуванні даної категорії хворих. За останні роки
в хірургії РПК пройшли революційні зміни в
бік значного зростання питомої ваги сфінктерозберігаючих операцій (СЗО), що обумовлено
удосконаленням теоретичних знань щодо механізмів пухлинної прогресії, впровадженням
методики тотальної мезоректальної ексцизії
(ТМЕ), широким використанням в практиці
механічних степлерів при формуванні низьких
колоректальних та колоанальних анастомозів
та рутинним використанням неад’ювантної
променевої терапії (НПТ) [4, 7, 13, 14, 15, 16, 17].
В спеціалізованих клініках частота виконання СЗО в структурі оперативних втручань
з приводу РПК сягає 90–95 % [4, 17].
Тривалий час операції з низведенням ободової кишки на промежину (pull-through
operation) домінували в структурі СЗО у хворих
на ампулярний РПК у всьому світі. Проте, по
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мірі збільшення виживаності хворих, почали
все більше приділяти уваги функціональним
результатам лікування та зниженням затрат на
реабілітацію. Впровадження в широку хірургічну практику механічних степлерів у країнах
з розвиненою економікою призвело до драматичного скорочення частоти виконання СЗО з
низведенням за рахунок прискорення реабілітації хворих та забезпечення кращих функціональних результатів лікування [7]. Натомість,
в Україні та пострадянському просторі в цілому, черевно-анальна резекція прямої кишки
(ЧАР ПК) з низведенням ободової кишки на
промежину в різних модифікаціях залишається найбільш популярним видом СЗО у хворих
на ампулярний РПК. Причиною останнього
є хронічне недофінансування галузі, комерційно не обгрунтована дороговизна зшиваючих апаратів і додаткових аксесуарів та, на
нашу думку, найбільш вагомим фактором є
не сприйняття вітчизняними онкохірургами
концепції «превентивної кишкової стоми» після низьких ректальних резекцій [1, 4, 9 ,12, 14,
16]. Натомість, технічна простота виконання,
відсутність превентивної кишкової стоми, задовільні безпосередні та віддалені результати
лікування після ЧАР ПК дозволяють розглядати даний вид оперативного втручання як вимушену альтернативу апаратним ректальним
резекціям в умовах економічної кризи в українській медицині [4, 9] .
Основним та найбільш тяжким видом післяопераційних ускладнень ЧАР ПК є некроз
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низведенної кишки (ННК), що спостерігається від 1,2 до 29 % [1, 9, 12, 14].
Основними причинами ННК є порушення трофіки трансплантату через недостатність
кровотоку по магістральних судинах (дихотомічний тип ангіоархітектоніки, перегин чи перекрут брижі, тромбоз чи емболія магістральних судин, нестабільність гемодинаміки
в периопераційному періоді, здавлення товстої
брижі в анальному каналі і т. д.) та порушення
мікроциркуляції (атеросклероз аорти та вісцеральних гілок, цукровий діабет, гостра та хронічна анемія, кишкова непрохідність, запальний процес в стінці кишки і т. п.).
На сьогоднішній день проблема ННК залишається не вирішеною, так як відсутня уніфікована класифікація останніх та не розроблений ефективний лікувальний алгоритм.
Некрози прийнято розрізняти за часом виникнення та поширеністю відносно нижнього краю анального каналу. За часом виділяють ранні та пізні ННК. Під ранніми розуміють некрози, що виникли протягом перших
2 діб [1, 4]. По висоті виділяють низькі та
високі некрози. Так, Сенютович Р. В. з співавт. [8] виділяють некроз низведеної кишки на 5 см вище заднього проходу, некроз
зведеної кишки в межах анального каналу, некроз «вільного» кінця виведеної сигмовидної кишки і некроз проксимальної
частини низведенної кишки в малому тазі.
Яновий В. В. з співавт. [5] пропонує класифікувати некрози за ступенями, в залежності від їх висоти. Так, до некрозу низведенної
кишки I ступеня автори віднесли протяжність
некрозу в 2 см , II ступеня — не більше 3–4 см,
III ступеня — більше 5–6 см.
Загально прийнятою тактикою лікування
ННК є екстирпація низведенної кишки при ранніх некрозах та трансверзостома з широким
дренуванням порожнини малого таза при виникненні некрозу в більш пізній період (5–7 добу) [5, 9, 10]. Такий підхід призводить до вираженої психо-соціальної дезадаптації пацієнтів
через наявність постійної колостоми чи значимих функціональних порушень внаслідок
запального процесу в порожнині малого таза
та рубцювання в зоні анастомозу.
В арсеналі хірургів існують й інші методи
корекції даного ускладнення, проте вони не
набули широкої популярності. Так, в 1982 році Амеліна О. П. та співав. [2] успішно використали техніку абдомінального ренизведення ободової кишки при поширеному ННК,
що послужило поштовхом до активного впровадження даного підходу в хірургічну колопроктологію. В 1989 р. узагальнено досвід застосування абдомінального ренизведення при
ННК, виконаних в Амурському проктологічному центрі та НДІ проктології. Всього було
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виконано 9 операцій такого типу. Після операції померла одна хвора від серцево-судинної недостатності. За даними Янового В. В. та
співавт. [5], спосіб ренизведення при поширеному некрозі після черевно-анальної резекції
дозволяє уникнути багатоетапності лікування
та інвалідизації хворих. За даними Федорова
В. Д. з співавт. [10], найбільш сприятливим
терміном ренизведення є 3–4 доба після первинної операції. Повторну операцію автори
рекомендують виконувати двома бригадами
висококваліфікованих хірургів. Натомість,
Бондар Г. В. та співав. [9] демонструють переваги промежинного «донизведення» товстокишкового трансплантату при ННК в перші
2–3 доби післяопераційного періоду, за умови наявності запасу довжини трансплантату,
а при недостатності останнього використовують абдомінальне ренизведення. ДОПЦ має
досвід виконання 27 абдомінальних ренизведень при поширенному ранньому ННК з позитивним результатом.
Летальність при ННК досягає 20,5 % та істотно залежить від поширеності останнього та від
обраного методу лікування. Так, серед пацієнтів, яким була виконана екстирпація низведенної кишки летальність становила 42,8 %, трансверзостома — 17,6 %, ренизведення — 11,1 %,
консервативне лікування — 11,1 % [9, 10].
Мета дослідження
Узагальнення власного досвіду та напрацювання оптимального алгоритму в лікуванні
ННК.
Матеріали та методи дослідження
Проведено аналіз безпосередніх результатів лікування хворих на РПК, яким виконано
різного виду ЧАР ПК з низведенням ободової
кишки на промежину з надлишком на базі відділення абдомінальної хірургії Чернігівського
обласного онкологічного диспансеру за період
часу з 2000 по 2013 рік. Всього за даний період
проведено 2 054 оперативних втручань в резекційному об’ємі, серед них СЗО виконані у 1
596 хворих (77,7 %). В структурі сфінктерозберігаючих операцій при РПК частота ЧАР ПК
склала 1 295 ( 81,7 %). Інтерсфінктерні резекції
прямої кишки (ІСР ПК) виконані у 10 хворих.
Враховуючи той факт, що під поняттям ЧАР
ПК приховується більше 200 різних видів оперативних втручань, в нашій клініці використовуються наступні два варіанта операції в
залежності від висоти формування анастомозу
(рис. 1):
ЧАР ПК з низведенням ободової кишки на
промежину з надлишком та формуванням відсроченного колоректального анастомозу евагінаційним методом в два етапи (операція Турнбула, Turnbull-Cutait procedure).
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Turnbull-Cutait procedure

Babcock procedure

Рис.1. Варіанти черевно-анальної резекції, що використовуються в клініці

ЧАР ПК з низведенням ободової кишки на
промежину з надлишком та формуванням відсроченного колоанального анастомозу евагінаційним методом в два етапи (операція Нісневича – Петрова – Холдіна, Babcock procedure).
За об’ємом резекції товстої кишки виділяємо наступні варіанти ЧАР ПК:
• Стандартна — виконується «низька»
перев’язка нижньої брижової артерії та
низведення на промежину сигмовидної
кишки.
• Розширена (операція Вальдоні) — «висока» перев’язка нижньої брижової артерії та
лігування нижньої брижової вени у нижнього краю підшлункової залози з мобілізацією селезінкового кута та низведенням на промежину лівих відділів ободової
кишки (ЛВОК). Показом до даного виду
оперативного втручання є недостатність
довжини життєздатного трансплантату при стандартній методиці мобілізації.
Загальновизнаним критерієм достатності довжини трансплантата є можливість
досягти життєздатним сегментом останнього до середини стегнового трикутника
справа.
• Розширена з низведенням ЛВОК через
«вікно» в брижі тонкої кишки — при мобілізації використовується вище вказаний
підхід та додатково проводиться мобілізація великого сальника від поперечної ободової кишки на всьому протязі, часткове
пересічення мезоколон зліва до середньої
мезентеріаьної артерії, а при неохідності і
лігування останньої. Мобілізована ободова кишка низводиться через отвір в брижі
першої петлі голодної кишки. Даний підхід дозволяє подовжити трансплантат на
15–17 см та попередити компресію дуоденоєюнального згину ободовою кишкою.
Таким чином, в нашому дослідженні стандартна ЧАР ПК виконана у 1 021 (78,8 %)
випадках, розширена по Вальдоні — у 198
(15,3 %), розширена через «вікно» брижі тонкої
кишки — у 76 (5,9 %).
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Поширеність ННК визначали на основі даних візуального огляду (втрата тонусу та рельєфності стінки, зміна кольору (сірий) слизової та серозної оболонки, відсутність кровотечі
при зрізі із стінки та брижі низведенної кишки), пальцевого дослідження (тонус стінки,
наявність та величина дефектів) та клініколабораторних даних (гіпертермія, виділення
фекального вмісту по дренажам чи дренажним
каналам, перитонеальні знаки, зміни в аналізі
крові та інше). Необхідно зазначити, що достовірних діагностичних тестів для визначення
точного рівня некрозу на сьогоднішній день
не існує.
В своїй практичній роботі виділяємо наступні два види ННК:
1. Ішемічний — розвивається на 2–5 добу за
рахунок тромбозу магістральної судини. Проявляється втратою тонусу низведенної кишки,
серозна та слизова оболонки стають сірими,
часто чітко визначається демаркаційна лінія
та, як правило, в перші дні відсутні явища інтоксикації.
2. Вогнищевий — виникає на 5–7 добу чи
пізніше за рахунок порушення мікроциркуляції переважно у хворих похилого віку, особливо при наявності цукрового діабету, хронічної
анемії чи вираженого атеросклерозу. Часто визначаються вогнища некрозів на протибрижовій поверхні кишки при безапеляційній
життєздатності брижового краю, контури ділянок некрозу нечіткі, супроводжується гіпертермією, інтоксикацією, лейкоцитозом, часто
поширюється на внутрішньотазовий сегмент
кишки із септичними ускладненнями.
На нашу думку, такий розподіл ННК є етіопатогенетичним та дозволяє визначити оптимальний метод хірургічної корекції цього грізного ускладнення.
Результати досліджень та їх обговорення
Некроз низведенної кишки виявлено у 92
(7 %) пацієнтів. Серед них чоловіків — 64
(69,6 %), жінок — 28 (30,4 %). Розподіл хворих
за віком та поширеністю процесу наведено в
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табл. 1. З наведених даних прослідковується
закономірне зростання кількості некрозів із
збільшенням віку оперованих хворих, натомість стадія РПК не впливає на частоту виникнення даного ускладнення.
Таблиця 1
Розподіл хворих за віком та поширенністю процесу
Розподіл пацієнтів з ННК
за стадією пухлинного
за віковою структурою,
процесу, n ( %)
n ( %)
I стадія
3 (3,3 % )
40-49 років
2 (2,2 %)
II стадія
38 (41,3 %)
50-59 років
18 (19,6 %)
III стадія
38 (41,3 % )
60-69 років
37 (40,2 %)
IV стадія
13 (14,1 %)
70-79 років
31 (33,7 %)
80 років та старше
4 (4,3 %)

ННК спостерігався після стандартної ЧАР
ПК у 79 (7,7 %) хворих, розширеної ЧАР по
Вальдоні — у 8 (4 %) хворих, розширеної ЧАР
з низведенням ободової кишки через брижу
тонкої кишки — у 3 (3,9 %) хворих, після ІСР
ПК — у 1 (10 %) хворих. Високу частоту ННК
при інтерсфінктерних резекція пояснюємо наявністю «кривої навчання» на етапах освоєння
методики.
Розподіл некрозів у залежності від часу виникнення наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Розподіл ННК за часом виявлення

З наведених даних видно, що у 63 (68,5 %)
випадках ННК виник протягом перших 5 днів
післяопераційного періоду, а у 17 (18,5 %) випадках розвинувся на 10 добу чи пізніше.
Для лікування некрозу низведенної кишки
використовували наступні варіанти хірургічної корекції:
I варіант — промежинне донизведення ободової кишки. Виконано 14 хворим в строки
до 5 діб. При такому варіанті донизведення у
2 (14,3 %) хворих виник надрив брижі сигмовидної кишки з розвитком внутрішньотазової
кровотечі, що послужило приводом до релапаротомії з ренизведенням ЛВОК. У одному випадку розвинувся повторний ННК, виконано
ренизведення ЛВОК.
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II варіант — релапаротомія з ренизведенням
сигмовидної кишки. Виконана в 3 випадках на
2 добу післяопераційного періоду, ускладнень
та летальних випадків не спостерігалось.
III варіант — релапаротомія з ренизведенням лівої половини ободової кишки. Даний
метод хірургічної корекції ННК проведено 24
хворим протягом перших 5 діб, ускладнення
спостерігались у 2 (8,3 %) хворих. Одна пацієнтка померла від гострої серцево-судинної
недостатності — летальність склала 4,1 %.
IV варіант — релапаротомія з ренизведенням ЛВОК через «вікно» брижі тонкої кишки.
Виконано у 6 випадках протягом перших 4 діб,
післяопераційних ускладнень та летальності
не спостерігали.
Таким чином, післяопераційні ускладнення
після ренизведення спостерігались у 5 (10,6 %)
хворих, а летальність склала 2,1 % (1 хвора).
V варіант — релапаротомія, екстирпація низведенної кишки з формуванням перманентної
колостоми. Такий підхід було використано у 15
випадках: на 2 добу — 6, на 3 добу— 1, на 6 добу — 2, на 8 добу— 2, на 9 добу — 4. Екстирпація низведенної кишки виконувалася у хворих
при поширеному ННК з ознаками тазового
перитоніту, тяжкою супутньою патологією та
недостатністю довжини життєздатного трансплантату для ренизведення на промежину.
В цій групі 4 (26,6 %) хворих померло, причиною летального наслідку стали: панкреонекроз, ГПМК, повторний некроз колостоми з
розлитим перитонітом та гостра ниркова недостатність відповідно.
VI варіант — формування трансверзостоми. В цих випадках, як правило, на 5-7 добу
виникав ННК вогнищевого характеру, лікування починали з консервативної терапії (безшлакова дієта, лоперамід, АБ-терапія), але по
мірі поширення некрозу на внутрішньотазовий сегмент низведенної кишки та, як наслідок, формування зовнішніх калових нориць
чи гнійно-септичних ускладнень в порожнині
малого таза без ознак перитоніту були вимушені формувати дивертивну колостому через
бокову мінілапаротомію. Колостома сформована у 19 випадках: на 8 добу — 1, на 10 добу —
1, на 12 добу — 1, на 13 добу — 5, на 14 добу— 2,
після 20 днів — 9. У 11 випадках проведено додаткове широке дренування порожнини малого таза. Летальних випадків не спостерігалось.
В подальшому проводилась антибіотикотерапія, лаваж розчинами антисептиків порожнини малого таза. У 1 (5,3 %) хворого в післяопераційному періоді розвинувся інфаркт міокарда, стан вдалося стабілізувати та виписати
із стаціонару під нагляд кардіолога. Протягом
6 місяців колостома закрита у 8 (42,1 %) пацієнтів.
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VII варіант – консервативне лікування.
Проведено 10 хворим. У цих випадках некроз
виникав на 5–8 добу післяопераційного періоду, як правило, носив вогнищевий характер
та його поширення було виключно в межах
анального каналу. Під консервативною терапією розуміли використання безшлакової дієти та, при необхідності, антибіотикотерапії.
В клініці принципово не використовуємо ретроградні методики очистки кишківника
(високі очисні клізми, зондування) із-за небезпеки перфорації кишки та пошкодження
«бар’єрних злук» в анальному каналі чи порожнині тазу. У таких хворих відсічення надлишку низведенної кишки (формування відсроченного анастомозу) не проводилось із-за
її відсутності. Необхідно зазначити, що контингент хворих, яким використовували VI чи
VII варіант лікування потребує частого післяопераційного моніторингу з метою бужування
анального каналу для профілактики рубцевого стенозу. Функціональні результати лікування в даних групах також страждають в порівнянні з пацієнтами, яким використовували
I – IV варіант хірургічної корекції ННК.
Загальна кількість післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні ННК склала
10 (10,9 %) випадків, а летальність — 5 (5,4 %)
випадків. Структура ускладнень та летальності наведена в табл. 2.
Таблиця 2
Розподіл некрозів у залежності від часу виникнення
Структура післяопераційних ускладнень при лікуванні ННК
вид ускладнення
n ( %)
Гостре розширення шлунку
1 (1,1 %)
Орхоепідидиміт
1 (1,1 %)
Внутрішньотазова кровотеча
2 (2,2 %)
Інфаркт міокарда
1 (1,1 %)
Панкреонекроз
1 (1,1 %) летальний
ГССН
1 (1,1 %) летальний
ГПМК
1 (1,1 %) летальний
ГНН
1 (1,1 %) летальний
Некроз колостоми, розлитий перитоніт
1 (1,1 %) летальний
Всього
10 (10,9 %)

Некроз низведенної кишки залишається
найбільш частим та грізним ускладненням
оперативних втручань з низведенням в хірургії РПК [1, 4, 9, 12, 14].
Частота ННК в нашому дослідження співпадає з даними інших дослідників (табл. 3).
Незважаючи на те, що визначені фактори ризику ННК, виникнення цього ускладнення
неможливо спрогнозувати. Деякі автори доводять ефективність профілактики некрозів
за рахунок інтраопераційних способів формування трансплантату (формування судинних
місточків, розсічення міжсудинних проміжків, особливий спосіб мобілізації ЛПОК) [9].
В багатьох дослідження доведено вплив якості
виконаної операції та досвіду хірурга на часто76

ту виникнення ННК [10, 17]. В нашій клініці
фактор ризику «хірург» максимально мінімізований, так як рішення про життєздатність
трансплантату визначається реферативно хірургічною бригадою (2–3 досвідчених хірурга)
та при необхідності виконуються розширені
ректальні резекції.
На сьогоднішній день, не розроблений загальновизнаний уніфікований підхід до лікування даної категорії хворих. На нашу думку,
останній факт є наслідком відсутності повноцінної класифікації ННК, що і утруднює визначення оптимального лікувального алгоритму.
Розроблена в нашій клініці авторська класифікація некрозів ґрунтується на патогенезі
виникнення даного ускладнення, що дозволяє визначити оптимальний вид хірургічної
корекції. Так, ішемічний некроз розвивається
внаслідок тромбоза магістральної живильної
судини трансплантату і, як правило, є раннім
та поширеним, що регламентує необхідність
у ранній релапаротомії та ренизведенні. Очікувальна тактика з метою визначення рівня
некрозу в даному випадку не виправдана, так
як призводить до виникнення гнійно-септичних ускладнень та перитоніту, що різко погіршує стан хворих і унеможливлює ренизведення. Натомість, вогнищевий некроз виникає
внаслідок порушення мікроциркуляції трансплантату, як правило, на 6 добу та пізніше
(пізній некроз). На цей момент низведена кишка міцно фіксована злуками в тазу, в черевній порожнині проходять асептичні запальні
реакції. Рівень поширення вогнищевого некрозу відразу чітко встановити не можливо, а
релапаротомія з ренизведенням асоціюється
з максимальною кількістю післяопераційних
ускладнень. Тому, в такій ситуації, використовуємо очікувальну тактику з метою ідентифікації рівня некрозу за ускладненнями. Виділяємо наступні 4 види вогнищевого ННК:
1) обмежений:
а) термінальний некроз,
б) некроз в межах анального каналу;
2) поширений:
а) в межах порожнини малого таза,
б) з розповсюдженням за межі порожнини
малого таза.
При обмеженому некрозі загальний стан
хворих суттєво не страждає, часто спостерігається гіпертермія, лейкоцитоз, некроз не виходить за межі анального каналу, септичних
ускладнень в порожнині тазу не спостерігається. В таких випадках проводимо консервативну терапію.
Поширений ННК, що обмежений порожниною таза ускладнюється зовнішніми каловими
норицями, септичними змінами в порожнині
малого таза, ознаки перитоніту відсутні. Для
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корекції ускладнень використовуємо формування тимчасових колостом, перевагу віддаємо трансверзостомі в лівому підребер’ї, а при
необхідності доповнюємо широким дренуванням порожнини тазу. У разі виходу некрозу за
межі порожнини таза та наявності ознак перитоніту виконуємо екстирпацію низведенної
кишки з формуванням перманентної колостоми та дренування черевної порожнини згідно
загальновизнаних правил.
Таблиця 3
Порівняння частоти ННК в авторських дослідженнях
після резекцій прямої кишки з низведенням
Авторські колективи
Бондар Г.В. та ін. [9], 2012.

ННК ( %)
2 – 5,3

Федоров В.Д. та ін. [10], 1974.
Jarry J. et al.[12], 2011.
Remzi F.H. et al.[16], 2009.
Eichhoff G. et al.[14], 2008.
Martin S. et al. [17], 2012. ( ISR)
Щепотін І.Б. та ін. [7] 2013. (ІСР ПК)
Власне дослідження

3,8
20
7
15
9,1
4,6
7

Розроблена в клініці етіопатогенетична класифікація ННК з наступним вибором оптимального варіанта хірургічної корекції дозволила зберегти природній пасаж кишкового
вмісту у 63 % хворих з таким грізним ускладненням (рис. 3). За даними Бондаря Г. В. та
співав. [9] при ННК після ЧАР ПК лише
у 48 % хворих вдалося зберегти природній пасаж кишкового вмісту.
У пацієнтів з I–IV варіантом лікування некрозу строки та методики лікування суттєво не
відрізнялися від хворих з неускладненим перебігом післяопераційного періоду, а при V варіанті лікування результати не задовільні. Таким
чином, тільки своєчасна діагностика раннього
ННК з негайною релапаротомією та ренизведенням дозволяє зберегти природній пасаж
кишкового вмісту, зменшити кількість ускладнень та летальність, а також забезпечити повноцінну психо-соціальну реабілітацію хворих.
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10; 11%
14; 15%
19; 21%
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ренизведення ЛВОК
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низведенної кишки
трансверзостома

24; 27%

15; 16%

консеративне
ліку вання

6; 7%

Рис. 3. Варіанти лікування некрозу незведеної кишки

Висновки
Частота некрозів низведенної кишки в нашому дослідженні становить 7 % та залежить
від способу низведення, віку хворих та супутньої патології.
Виділено 2 етіопатогенетичні види ННК, які
визначають тактику наступного лікування.
Тільки своєчасна діагностика раннього
ННК з ранньою релапаротомією та ренизведенням дозволяє зберегти природній пасаж кишкового вмісту, зменшити кількість
ускладнень та смертність, а також забезпечити
повноцінну психо-соціальну реабілітацію
хворих.
Об’єм повторної операції при ННК визначається індивідуально та залежить від часу виникнення та поширеності некрозу, наявності
ускладнень, загального стану пацієнта на момент операції, віку та супутньої патології.
За промежинного донизведення ободової
кишки є загроза розриву брижі з розвитком
внутрішньотазової кровотечі.
Абдомінальне ренизведення ободової кишки є ефективним та безпечним методом хірургічної корекції некрозів низведенної кишки.
Частота післяопераційних ускладнень становить 10,6 %, а летальність — 2,1 %.
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НЕКРОЗ НИЗВЕДЕННОЙ
КИШКИ ПОСЛЕ БРЮШНОАНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ
ПРЯМОЙ КИШКИ: ОПЫТ
ОДНОЙ КЛИНИКИ
И. П. Ерко, С. Б. Балабушко

Резюме. Целью исследования было обобщение опыта и разработка методов лечения некрозов низведенной ободочной
кишки после ректальных резекций. Проведен анализ непосредственных результатов лечения 1305 больных раком прямой кишки, которым выполнено различного вида операции
с низведением. Некроз низведенной ободочной кишки выявлено у 92 (7 %) больных. Разработана авторская этиопатогенетическая классификация некрозов и варианты хирургической
коррекции последнего. Послеоперационные осложнения при
лечении некрозов низведенной кишки наблюдались в 10,9 %,
а летальность в 5,4 % случаев. При ренизведении ободочной
кишки осложнения составили 10,6 % , а летальность 2,1 %.
Своевременная диагностика раннего некроза низведенной
кишки с немедленной релапаротомией и ренизведением позволяет сохранить естественный пассаж кишечного содержимого, уменьшить количество осложнений и летальность,
а также обеспечить полноценную психосоциальную реабилитацию больных.
Ключевые слова: рак прямой кишки, хирургическое лечение,
некроз низведенной кишки.

THE NECROSIS
OF PULLED-DOWN COLON
AFTER ABDOMINAL-ANAL
RESECTION OF RECTUM:
ONE CLINIC EXPERIENCE
I. P. Yerko, S. B. Balabushko

Summary. The purpose of the study was to summarize the experience and develop methods of treatment for the necrosis of pulleddown colon after rectal resection. The analysis of the immediate
treatment results of 1305 patients with rectal cancer who underwent
various types of operations with pull-through colon was carried. The
necrosis of the pulled-down colon was found in 92 (7 %) patients.
Etiopathogenetical classification of the necrosis and the options of
surgical treatment were developed by the author. Postoperation complications in the treatment of bowel necrosis were observed in 10,9 %,
and mortality in 5,4 % of cases. The cases with repulled-down colon
revealed the complications of total 10,6 % and of 2, % mortality.
Timely diagnosis of early necrosis of bowel with immediate relaparotomy and repulled-down colon allows to keep the natural passage
of intestinal contents, reduce complications and mortality, as well as
provide a full psycho-social rehabilitation of patients.
Key words: rectal cancer, surgical treatment, necrosis of pulled-down
colon.
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ПИТАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ

М. Є. Тимченко
ДУ «Інститут загальної та
невідкладної хірургії
ім. В.Т. Зайцева НАМН України»,
м. Харків
© Тимченко М. Є.

ÏÐÎÃÍÎÇÓÂÀÍÍß ÐÎÇÂÈÒÊÓ Õ²ÐÓÐÃ²×ÍÈÕ
ÓÑÊËÀÄÍÅÍÜ ÏÐÈ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÈÕ ÂÒÐÓ×ÀÍÍßÕ
Резюме. На підставі ретроспективного вивчення та аналізу
86 медичних карт стаціонарних хворих та систематизації одержаних даних визначено, що основними факторами розвитку
ускладнень, які доступні до врахування в періопераційному
періоді можна вважати: загальний стан пацієнта, наявність
ушкодження порожнистого органа, характер патологічного
вмісту черевної порожнини, а також кількість та якість санаційної рідини; на підставі визначеної залежності виникнення
вторинних ускладнень від зазначених факторів було розроблено Індекс вторинних ускладнень (ІВУ) та Алгоритм хірургічної тактики з його урахуванням.
Ключові слова: абдомінальна хірургія, прогнозування ускладнень, гнійно-септичні стани.

Вступ
Проблема лікування хворих на перитоніт
не втратила своєї актуальності. Летальність
при перитоніті при оптимальному поєднанні хірургічної тактики та адекватної антибактеріальної та інтенсивної терапії становить
32 – 45 % [1, 6].
Ускладненнями поширеного перитоніту є,
фактично, всі ускладнення, що супроводжують хірургічне лікування цього важкого захворювання: від нагноєння операційної рани,
евентрації та неспроможності кишкових анастомозів, до синдрому системної запальної реакції і його локальних проявів, нозокаміальної
пневмонії тощо [1, 3].
Протягом останніх десятиліть безпосередні
результати лікування післяопераційного перитоніту значно не покращилися [2, 5, 6]. Велику роль в лікуванні перитоніту відіграють
сучасні діагностичні можливості: діагностика
ранніх післяопераційних ускладнень, а також
застосування більш різноманітної, індивідуально орієнтованої хірургічної тактики [2, 3,
4]. Вивчення результатів лікування післяопераційного перитоніту у віддаленому періоді
показує, що якість життя у більшості досліджуваних хворих протягом першого-другого
років після операції оцінюється як незадовільна. Причому, це повною мірою стосується як
фізичного, так і психологічного компонентів
здоров’я [6]. У пацієнтів, які були виписані зі
стаціонару, виявляли захворювання, які вимагали подальшого, в тому числі хірургічного, лікування, що призводило до інвалідизації
працездатного населення [4, 6, 7].
Матеріали та методи досліджень
Загалом проведено вивчення 86 медичних
карт стаціонарних хворих (архівні матеріали)
які перебували на стаціонарному лікуванні з
80

приводу гнійно-запальних захворювань черевної порожнини в ДУ «ІЗНХ ім. В. Т. Зайцева
НАМНУ» в 2010–2013 роках. Хворим виконувались стандарті хірургічні втручання відповідно до етіологічного чинника, що спричинив гнійно-септичне захворювання. Аналізу
піддавалися такі показники: клінічний аналіз крові, основні біохімічні показники крові, стан загортальної системи крові, оцінка
стану черевної порожнини під час первинного оперативного втручання, а також бактеріальне дослідження перитонеального ексудату.
В післяопераційному періоді використовувались загальноприйняті схеми ведення хворих,
з використанням антибактеріальних засобів
широкого спектру дії.
Дані піддавалися статистичній обробці з використанням стандартного пакету MS Exel 2011.
Результати дослідження та їх обговорення
Перебіг хвороби без ускладнень спостерігався у 25 хворих з 86 хворих, що складає 29,07 %;
вторинні ускладнення розвинулися у 61 хворого, що складає 70,93 %; померло 27 хворих, що
відповідає 31,4 % загальної летальності. Серед
нозологічних чинників перитоніту у зазначених хворих можна виділити: гострий апендицит – у 12 хворих (з них у тяжкому стані –
10 хворих, у вкрай тяжкому – 2 хворих), перфоритивна виразка шлунку або дванадцятипалої
кишки – у 23 пацієнтів (з них у тяжкому стані –
14 хворих, у вкрай тяжкому – 9 хворих), закрита травма живота – у 15 пацієнтів (з них у
тяжкому стані – 5 хворих, у вкрай тяжкому –
10 хворих), післяопераційний перитоніт – у 36
пацієнтів (з них у тяжкому стані – 16 хворих, у
вкрай тяжкому – 20 хворих).
Кількість пацієнтів з розповсюдженими
формами перитоніту, які надходили в клініку у тяжкому стані та у вкрай тяжкому стані
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(з наявністю ПОН), була порівняно однакова і
складала: у тяжкому стані – 45 хворих, у вкрай
тяжкому стані – 41 хворий. У процесі аналізу
матеріалів виявлено, що вторинні ускладнення у хворих, які надходили у вкрай тяжкому
стані, розвинулися частіше – у 31 з 41 хворого,
що складає 75,61 % (табл. 1).
Таблица 1
Розподіл хворих на перитоніт за нозологією
та станом хворих
Причина перитониту

Всього

Апендицит
Перфоративна виразка
шлунку та дванадцятипалої кишки
Закрита травма живота
Післяопераційний
перитоніт
Разом

12

з них:
у вкрай
у тяжкому
тяжкому
стані
стані (з проявами ПОН)
10
2

23

14

9

15

5

10

36

16

20

86

45

41

Санація черевної порожнини здійснювалася
залежно від оцінки клінічної ситуації хірургом, що оперує, у залежності від «забруднення»
черевної порожнини. Критерієм ефективності
і достатності субопераційної санації черевної
порожнини також була суб'єктивна оцінка хірурга (табл. 2)
Таблиця 2
Субопераційні критерії ефективності санації черевної порожнини та використана кількість промивної рідини
у хворих на перитоніт
Вихідний стан
очеревини

Стан очеревини
після завершення
санації
Гнійний перитоніт.
Відсутність гною та
Одиничні відкладен- відкладень фібрину
ня фібрину
Гнійний перитоніт.
Відсутність гнійного
Масивні відкладення ексудату, зменшення
фібрину
відкладення фібрину
Гнійний перитоніт з
Відсутність патологічкишковим вмістом.
ного ексудату, зменМасивні відкладення шення відкладення
фібрину
фібрину

Кількість
промивної
рідини, л
1,5-2 (1,660,24)

1,5-5 (2,85±1,33)

2,5-5 (3,80±1,20)

При цьому, санація черевної порожнини
проводилася за принципом відносної зміни
якісних (наявність патологічного ексудату) і
кількісних (число фібринних відкладень) макроскопічних ознак. При одиночних відкладеннях фібрину використовувалося до 1,5–2 л
промивного розчину. Досягалася відсутність
гною і відкладень фібрину на очеревині. При
збільшеній кількості гною та масивних відкладеннях фібрину використовувалося до 5 л
промивного розчину, чим досягалася відсутність гнійного ексудату і значне зменшення
кількості відкладень фібрину. При наявності
кишкового вмісту в черевній порожнині використовувалося до 3,5–5 л промивного розчину, і досягалася відсутність патологічного
ексудату та зменшення відкладень фібрину на
очеревині.
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Склад промивної рідини різнився в досить
значних межах. При фібринозно-гнійному перитоніті використовувався розчин фурациліну
у концентрації 1:5000 до 1 л, також 500 мл розчину фурациліну 1:5000 з додаванням 0,3 %
розчину перекису водню та 1,0 канаміцину
або цефазоліну у 250 мл 0,9 % розчину натрію
хлориду. При гнійному перитоніті із значним
«забрудненням» черевної порожнини використовувався розчин фурациліну у концентрації
1:5000 до 1 л, також до 1 л розчину фурациліну
1:5000 з додаванням 0,3 % розчину перекису
водню та 1,0 канаміцину або цефазоліну у 250
мл 0,9 % розчину натрію хлориду. При наявності в черевній порожнині кишкового вмісту
використовувався розчин фурациліну у концентрації 1:5000 до 2 л, також до 1,5 л розчину
фурациліну 1:5000 з додаванням 0,3 % розчину
перекису водню та 1,0 канаміцину або цефазоліну у 500 мл 0,9 % розчину натрію хлориду або
використовувався 0,01 %-0,05 % розчину мірамістину (табл. 3).
Таблиця 3
Склад промивної рідини для санації черевної порожнини
при перитоніті
Склад промивної
рідини

Розчин фурациліну
1:5000, л
Розчин фурациліну
1:5000 + 0,3 % розчин
перекису водню, л
Розчин натрію хлориду 0,9 % + 1,0 канаміцину або цефазоліну
чи Розчин мірамістину 0,01 %-0,05 %, л
Загальна кількість, л

Фібринозно-гнійний
перитоніт

Гнійний
Гнійний
перитоніт перитоніт з
кишковим
вмістом

1

1–1,5

1,5–2

0,5

1–1,5

1,5–2,0

0,25

0,25

0,5–1

1,75

2,25–3,25

3,5-5

Звертає на себе увагу й те, що навіть при
відсутності патологічного вмісту в черевній
порожнині до операції, розкриття під час операції порожнини органа провокує збільшення кількості ускладнень в післяопераційному
періоді. В свою чергу, наявність патологічного
вмісту підсилює значення факту розкриття порожнистого органа, погіршуючи перебіг післяопераційного періоду.
Mакроскопічні зміни в черевній порожнині,
навіть при суб’єктивній оцінці, можуть бути
піддані математичному аналізу (табл. 4).
Якщо враховувати «-», коли ознака не зустрічається; «±», коли ознака не характерна; «+»,
коли ознака зустрічається часто; «++», коли
ознака характерна, то можна піддати оцінці
характерні клінічні ознаки змін черевної порожнини.
При прирівнювання одного знака (+)
до 1 бала, відповідно враховуючи кожну ознаку, можна оцінити субопераційну ситуацію за
допомогою математичного виразу.
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Таблиця 4
Оцінка макроскопічних ознак стану черевної порожнини
при перитоніті
Зміни в черевній порожнині
Набряк і гіперемія очеревини:
вісцеральної
парієтальної
Стан кишечної стінки:
набряк
гиперемія
Діаметр петель тонкої кишки:
до 3 см
4-6 см
більше 6 см
Відкладення фібрину:
нефіксовані
фіксовані
Характер ексудату:
серозно-гнійний
гнійний
гнилостний
каловий
Всього

реактивна

Фаза перитоніту
токсичтерміна
нальна

+
+

+
+

++
++

+
+

++
+

++
++

+

-

+
+
-

++
+


-

+


+

+

6+


+


11+

++
++
+
17+

Виходячи з цих міркувань була проведена
оцінка санації черевної порожнини (табл. 5).
Таблиця 5
Залежність методики санації черевної порожнини при
перитоніті від оцінки макроскопічних змін стану черевної
порожнини
Якісний склад промивної
рідини
Р-р фурациліну 0,02 %
Р-р перекису водню 0,3 %
Р-р мірамістину 0,01 %

Перитоніт (оцінка в балах)
6±1,5
11±2
17±1
Кількість промивної рідини
1,0±0,01
1,5±0,2 2,0±0,2
0,05±0,01 0,2±0,01 0,5±0,1
0
0,2±0,2 1,0±0,2

Таким чином, макроскопічна оцінка змін
очеревини призводила до змін кількісного та
якісного складу промивної рідини при субопераційному лаважі черевної порожнини. Ефективність цієї процедури оцінювалася хірургами,
враховуючи особистий досвід. За цими ж ознаками визначалися і показання до повторних запрограмованих санаційних релапаротомій.
Разом із тим, оцінка ефективності одномоментного промивання порожнини очеревини полягала у моніторингу післяопераційного
періоду.
Підсумовуючи вищезазначене, можна дійти
висновку, що основними факторами розвитку ускладнень, доступними до врахування в
періопераційному періоді, можна вважати: загальний стан пацієнта, наявність ушкодження
порожнистого органа, характер патологічного
вмісту черевної порожнини, а також кількість
та якість санаційної рідини.
На підставі вивчення клінічних факторів
були визначені провідні чинники та ступінь
їхнього впливу на розвиток вторинних ускладнень. Визначними факторами незадовільних
результатів лікування РП, які доступні до врахування в періопераційному періоді, можна
вважати стан пацієнта, стан порожнистого органа, характер патологічного вмісту черевної
82

порожнини, і головне, – якість санації черевної порожнини під час оперативного втручання. На підставі визначеної залежності виникнення вторинних ускладнень від зазначених
факторів був розроблений Індекс вторинних
ускладнень (ІВУ):
ІВУ = СП + ПО + ПВ + 2×ЛЖ,
де: ІВУ – індекс вторинних ускладнень,
СП – стан пацієнта,
ПО – стан порожнистого органа,
ПВ – характер патологічного вмісту черевної порожнини,
ЛЖ – лаважна рідина.
Кожному з додатків надавалось бальна оцінка в залежності від характеру змін (табл. 6).
Таблиця 6
Числові значення ІВУ
Показник\
Значення
0
(в балах)
СП
Середньої
тяжкості

ПО

Порожнистий орган не
пошкоджено

ПВ

Менше 0,5
л мутного
випоту, чи
світлий прозорий випіт;
без фібрину
Продовжені*
КАС

ЛЖ

1
Тяжкий

2

3

Вкрай тяжкий

Абдомінальний
сепсис/
Агональний
ПошкоПошкоджен- Пошкоджено
ня тонкої
дження
шлунок
кишки
товстої
кишки
Пато0,5 – 2 л
Більше 2
логічні
мутного
л гнійного
домішки
випоту, чи випоту, чи
поодинокі тотальне
відкладен- відкладення
ня фібрину фібрину
КАС
Р-н натрію
Санація
хлориду
не про0,9 %, чи
водилася
р-н перекису водню
0,3 %, чи р-н
фурациліну
0,02 %

Примітка: * повторна санація чи оригінальна методика дренування з можливістю подовженої
санації

У хворих, в яких ІВУ обчислювався в межах від 0 до 5, післяопераційний період був неускладеним у 23 хворих із 30 хворих; із 27 хворих, ІВУ яких обчислювався в межах від 6 до 8,
у 26 хворих – в післяопераційному періоді
спостерігався розвиток ускладнень, які непотребували активних хірургічних дій (нагноєння післяопераційної рани), а у 1 хворого
– післяопераційний період був неускладнений; у 18 хворих ІВУ був обчислений в межах
від 9 до 10: у 17 з них – розвинулися ускладнення, які потребували активних хірургічних дій у
віддаленому післяопераційному періоді, як то:
евентрація, кишкові нориці на евентрованих
петлях тощо, у 1 хворого післяопераційний
період був неускладнений; у 11 хворих, ІВУ
у яких був обчислений в межах від 11 до 15, в
найближчому післяопераційному періоді розХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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винулися тяжкі ускладенння, які потребували активних хірургічний дій терміново, як то:
прогресуючий перитоніт, множинні резидуальні абсцеси тощо. Дані узагальнені в таблиці 7.
Таблиця 7
Вірогідність можливих ускладнень у хворих на перитоніт
в залежності від значення ІВУ
Значення ІВУ
0-5
6-8

Подальший розвиток РП
Розвиток ускладнень маловірогідний
Вірогідний розвиток ускладнень, які не
потребуватимуть активних хірургічних дій
Вірогідний розвиток ускладнень, які можуть
потребувати хірургічних дій у віддаленому
періоді
Вірогідний розвиток ускладнень, що потребуватимуть активних хірургічних дій в найближчому періоді

9-10

11-15

Із 61 хворого з ускладненнями при підрахунку у 7 хворих індекс виявився  5, а у 54 хворих – більшим за 5; із 25 хворих, у яких післяопераційний період перебігав без ускладнень,
у 23 хворих індекс був  5, а у 2 хворих – більше 5. Дані узагальнені в табл. 8.
Таблиця 8
Дані чутливості та специфічності ІВУ
Значення
ІВУ
≤5
6-8
9-10
11-15
Чутливість
>5

Специфічність

Перебіг післяопераційного періоду у пацієнтів
Без ускладнень
Ускладнений
(d) 23
(c) 7
(b) 2
1
(a) 54
26
1
17
0
11
a/
a+c(54/54+7)=88,5 %
d/
d+b(23/23+2)=92 %

Таким чином, індекс вторинних ускладнень
є як досить чутливим (88,5 %), так і досить специфічним (92 %) критерієм прогнозу розвитку

вторинних гнійних ускладнень у хворих на
розповсюджені форми перитоніту.
Використання ІВУ дозволило розробити Алгоритм хірургічної тактики у хворих з гнійно-септичними захворюваннями черевної порожнини. Розроблений алгоритм наведений
на рисунку.
Висновки
1. Вторинні гнійні ускладнення є актуальною проблемою при лікуванні хворих з гнійносептичними захворюваннями черевної порожнини: кількість вторинних гнійних ускладнень у даної категорії хворих сягає 70,93 %,
а загальна летальність – 31,4 %.
2. На підставі ретроспективного вивчення,
аналізу медичних карт стаціонарних хворих
з гнійно-септичними захворюваннями черевної порожнини та систематизації одержаних даних визначено, що основними факторами розвитку ускладнень, які доступні до
врахування в періопераційному періоді можна
вважати: загальний стан пацієнта, наявність
ушкодження порожнистого органа, характер
патологічного вмісту черевної порожнини,
а також кількість та якість санаційної рідини.
3. Індекс вторинних ускладнень, який розроблений на підставі визначеної залежності
виникнення вторинних ускладнень від зазначених факторів є достатньо чутливим та специфічним критерієм прогнозу розвитку вторинних гнійних ускладнень у хворих з гнійно-септичними захворюваннями черевної
порожнини.
4. У хворих, у яких ІВУ обчислювався в межах від 0 до 5, післяопераційний період протікав
здебільшого без ускладнень; у випадку, коли
ІВУ обчислювався більше 5 у хворих виникали
вторинні гнійні ускладнення;

Рис. Алгоритм лікування хворих на розповсюджені форми перитоніту
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5. Алгоритм хірургічної тактики у хворих
з гнійно-септичними захворюваннями черевної порожнини, який розроблений з використання ІВУ є доступним для використання

в медичних установах будь-якого рівня, зважаючи на простоту методу і доступність устаткування.
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Резюме. На основании ретроспективного изучения и анализа 86 медицинских карт стационарных больных и систематизации полученных данных определено, что основными
факторами развития осложнений, которые доступны к учету
в периоперационном периоде можно считать: общее состояние пациента, наличие повреждения полого органа, характер патологического содержимого брюшной полости, а также
количество и качество санационной жидкости, на основании определенной зависимости возникновения вторичных
осложнений от указанных факторов был разработан Индекс
вторичных осложнений и Алгоритм хирургической тактики
с его учетом.
Ключевые слова: абдоминальная хирургия, прогнозирование
осложнений, гнойно-септические состояния.

PROGNOSIS OF SURGICAL
COMPLICATIONS DURING
SURGERY
M. E. Timchenko

Summary. Based on a retrospective study and analysis of medical
records 86 inpatients and systematization of the data obtained is
determined that the main factors for complications that are available
to take into account in the perioperative period can be considered:
the general condition of the patient , the presence of hollow organ
injury , the nature of the pathological contents of the abdominal
cavity , and quantity and quality sanation liquid, under certain
dependence occurrence of secondary complications of these factors
has been developed secondary complications Index and Algorithm
for surgical treatment of his view .
Keywords: abdominal surgery, predicting complications, purulentseptic conditions.
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Резюме. Приведены результаты лечения 120 больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей. Изучено
три тактики лечения: вскрытие очага с наложением первичного шва с вакуум-аспирацией содержимого, пункционная
методика и стандартное открытое ведение гнойника. При анализе результатов мы пришли к выводу, что дифференцированный подход к лечению гнойно-воспалительных заболеваний
мягких тканей c использованием миниинвазивных методик,
позволяет добиться положительных результатов в 90 % случаев, сократить сроки лечения более чем в 2 раза и получить
хороший косметический эффект, в сравнении с открытой методикой лечения.
Ключевые слова: гнойно-воспалительные заболевания мягких
тканей, миниинвазивное лечение.

Введение
До настоящего времени — вскрытие и дренирование гнойников мягких тканей остается наиболее распространенным оперативным
вмешательством в практической хирургии с
последующим вторичным заживлением раны,
приводящее к длительному лечению больных,
которое достигает 30–40 дней, что влечет за
собой продолжительную нетрудоспособность
работающих больных [1, 3].
Закрытые методы хирургического лечения,
позволяющие сократить сроки лечения, применяются крайне редко. Редкое использование закрытого хирургического метода лечения
гнойников мягких тканей связано с недостаточной разработкой показаний и противопоказаний к его применению, отсутствием дифференцированного подхода к выбору метода
оперативного вмешательства и консерватизмом хирургов, опасающихся возможных осложнений [2, 4, 5].
Цель работы
Сравнить эффективность лечения больных
с гнойно-воспалительными заболеваниями
мягких тканей закрытым способом и конвенциальной открытой тактикой лечения.
Материалы и методы исследования
Нами отобрано 120 больных, сопоставимых
по возрасту и полу, с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей, которые лечились в хирургическом отделении в 2013 году и подверглись разным видам оперативного
лечения в зависимости от показаний с учетом
давности заболевания, распространенности
процесса, глубины поражения и тяжести состояния. В зависимости от выбранной тактики
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лечения пациенты разделены на следующие
группы: 1 группа — 40 больных, которым проводилось экономное вскрытие гнойника с наложением первичного шва и дренированим
с вакуум-аспирацией содержимого; 2 группа — 40 больных, которым применялись пункционные способы лечения очага поражения
без дренирования и 3 группа (контрольная)
— 40 больных, которым проводилось традиционное вскрытие гнойника открытым способом ведения раны, но имелись показания для
первого или второго варианта. Из исследования исключены больные в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, с выраженными системными септическими проявлениями, признаками анаэробной инфекции; флегмоны с
обширным по протяженности поражением
мягких тканей, флегмоны с наличием дополнительных гнойных затеков и карманов на
большом протяжении от основной гнойной
полости, острые абсцессы с истончением или
некротическими изменениями кожи, когда
технически не выполнимо первичное иссечение, или предварительное дренирование гнойного очага.
Для проведения вакуум-аспирации мы создавали равномерное отрицательное давление
в ране — 125 мм рт. ст. с помощью вакуумного аппарата и перфорированных силиконовых
дренажей. При пункционном методе мы использовали толстоигольную пункцию, при необходимости под ультразвуковым наведением.
Результаты исследовани и их обсуждение
Исходя из полученных результатов лечения,
нами приняты следующие дифференцированные подходы к выбору метода оперативного
лечения:
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– применение вскрытия острых абсцессов,
флегмон, постинъекционных гнойных осложнений, нагноившихся гематом, имеющих протяженность не более, 15 см с неистонченной
наружной стенкой очага воспаления, с наложением первичного шва, дренированием путем вакуум-аспирации содержимого у больных
с удовлетворительным общим состоянием;
– применение пункционных способов санирования и лечения гнойного очага при хронических нагноившихся гематомах, гнойно-воспалительных очагов с признаками хронизации
процесса при распространенности поражения
до 10 см, особенно у больных преклонного возраста с тяжелой сопутствующей патологией.
Клинический пример: больная из 1-й группы, которая 14 лет назад оперирована по поводу чрезвертельного перелома правой бедренной кости, поступила с диагнозом: флегмона
правого бедра, с целью уточнения диагноза
выполнено КТ мягких тканей места поражения (рис. 1). Диагноз был подтвержден, протяженность поражения 12 см.

Рис. 1. КТ признаки флегмоны правого бедра
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Больной выполнена миниинвазивная операция — экономное вскрытие гнойника с наложением первичных швов с последующей
активной вакуум-аспирацией содержимого
в течение 3 дней (рис. 2).

Рис. 2. Вид раны на третьи сутки после операции

Пребывание в стационаре 4 дня, швы сняты
на 10 день с последующей выпиской к труду.
Рана зажила первично, признаков местного
воспаления и грубых послеоперационных рубцов в отдаленном периоде не выявлено.
У пациентов 1-й группы средняя длительность антибиотикотерапии составила 4 дня,
обезболивания — 2 дня. Средние сроки лечения в стационаре составили 6 дней, общий
средний срок лечения — 12 дней. Из 40 больных переход на открытый способ лечения раны был осуществлен у 3 пациентов, что составляет 7,5 %.
При пункционным методе лечения очага поражения под контролем ультразвука, воспалительный процесс удавалось купировать за 1–3
пункции, что снижало сроки госпитализации,
а у трудоспособных сроки нетрудоспособности. Средняя длительность антибиотикотерапии 3 дня, в обезболивании больные не нуждались. Средние сроки стационарного лечения
составили 4 дня с последующей выпиской к
труду. К открытому методу лечения прибегли
в 1 случае (2,5 %).
В 3-й группе средние сроки лечения в стационаре составили 13 дней (в 2,2 раза дольше
чем в 1-й и 3,3 раза дольше чем во 2-й группе
(р<0,05)), а общий срок лечения — 28 дней
(в 2,3 раза дольше чем в 1-й и в 7 раз дольше чем
во 2-й группе (р<0,05)). Средняя длительность
антибиотикотерапии 7 дней, обезболивания
– 4 дня. Послеоперационные рубцы зачастую
имели грубый вид, несмотря на наложение
вторичных швов.
Выводы
Дифференцированный подход к лечению
гнойно-воспалительных заболеваний мягких
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тканей, в том числе большой протяженности,
с наложением первичного шва и вакуум аспирацией содержимого позволяет добиться положительного результата в 90 % случаев, сократить сроки лечения в 2 раза и получить
хороший косметический эффект, в сравнении
с открытой методикой лечения.
Применение закрытого способа лечения
гнойников мягких тканей пункционным ме-

тодом позволяет сократить средние сроки лечения до 4 дней и при правильном отборе
пациентов конверсия к открытой методике
не превышает 5 %.
Указанные миниинвазивные методы лечения экономически эффективны, лучше переносятся пациентами и не приводят
к косметическим дефектам кожи и мягких
тканей.
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Резюме. Наведено результати лікування 120 хворих з гнійнозапальними захворюваннями м’яких тканин. Вивчено три
тактики лікування: розтин вогнища з накладенням первинного шва з вакуум-аспірацією вмісту, методика пункції та
стандартне відкрите ведення гнійника. При аналізі результатів ми прийшли до висновку, що диференційований підхід
до лікування гнійно-запальних захворювань м’яких тканин
з використанням мініінвазивних методик, дозволяє добитися
позитивного результату в 90 % випадків, скоротити терміни
лікування більш ніж в 2 рази та отримати хороший косметичний ефект, порівняно з відкритою методикою лікування.
Ключові слова: гнійно-запальні захворювання м’яких тканин,
мініінвазивне лікування.

COMPARATIVE
ASSESSMENT OF
MINIMALLY INVASIVE
AND TRADITIONAL
OPEN INTERVENTIONS
IN TREATMENT OF
PYOINFLAMMATORY
DISEASES OF SOFT TISSUES

Summary. It is presented the results of treatment of 120 patients
with pyoinflammatory diseases of soft tissues. Three tactics of treatment are studied: lancing of abscess with using primary sutures and
vacuum-aspiration of content, puncture method and standard opened
treatment of abscess. Analyzing the results, we came to the conclusion, that the differentiated approach to treatment of pyoinflammatory diseases of soft tissues using minimally invasive methods, allows to
obtain positive results in 90 % cases, to reduce the terms of treatment
more than in 2 times and to get a good cosmetic effect, in comparison
with the opened method of treatment.

Y. I. Kobilskiy,
A. V. Bondarenko,
O. K. Zenin

Key words: pyoinflammatory diseases of soft tissues, minimally
invasive treatment.
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ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÒÀÉÃÅÖÈÊË²ÍÓ Ó ÕÂÎÐÈÕ
ÍÀ ÓÑÊËÀÄÍÅÍÈÉ ÑÈÍÄÐÎÌ Ä²ÀÁÅÒÈ×ÍÎ¯
ÑÒÎÏÈ ÏÐÈ ÌÓËÜÒÈÐÅÇÈÑÒÅÍÒÍÈÕ ØÒÀÌÀÕ
ÇÁÓÄÍÈÊ²Â ²ÍÔÅÊÖ²ÉÍÈÕ ÓÑÊËÀÄÍÅÍÜ
Резюме. Діабетична стопа — це серйозна економічна проблема, яка вимагає тривалого лікування в саціонарі, чималих
коштів, реабілітації та соціального забезпечення.
Проаналізовані результати висіву ранових виділень первинних гнійних осередків та чутливість мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів у 927 хворих на ускладнений СДС
у міському гнійно-септичному центрі з ліжками діабетичної
стопи за період 2010–2012 рр.
Моніторинг ранових виділень в останні роки ведеться з
використанням сучасної ПЦР лабораторії Vitek 2 Compact –
France, завдяки чому експрес-діагностика MRSA,VRSA, та інших мультирезистентних штамів збудників досягла високого
рівня.
Серед пацієнтів з ускладненим синдромом діабетичної стопи за останні 3 роки частота метицилінрезистентних штамів
золотистого стафілококку зросла майже у 2 рази, порівняно із
висіваємістю їх у 90-ті роки минулого століття, та почали реєструватися ванкоміцинрезистентні штами золотистого стафілококку, чого не було навіть на початку нинішнього століття.
В 2,8 разу зросла частота мультирезистентних штамів Enterococcus faecalis, та у 1,4 разу — Pseudomonas aeruginosa, стійкої до
цефтазидіму та карбапенемів.
Проаналізована ефективність тайгецикліну у 22 хворих на
ускладнений сидром діабетичної стопи з метою відповісти на
питання «за» чи «проти» його застосування. Отримані позитивні результати, хоча для більшої ймовірності цього висновку
доказову базу потрібно поповнити клінічними дослідженнями.
Ключові слова: тайгециклін, ефективність, антибактеріальна
терапія.

Вступ
Діабетична стопа — це серйозна економічна
проблема, яка вимагає тривалого лікування в
саціонарі, чималих коштів, реабілітації та соціального забезпечення [4, 7].
Актуальність питання ефективної (спрямованої) атнибактеріальної терапії гнійно-септичних ускладнень діабетичної стопи на сучасному етапі визначається рядом чинників,
серед яких одним з найважливішим є мікробний пейзаж ранових виділень [2, 6, 8].
Як свідчать чисельні повідомленя вітчизняних, а також авторів далекого зарубіжжя,
кількість антибіотикорезистентних шттамів
мікроорганізмів невпинно зростає та набуває
«катастрофічного» характеру [5, 9]. На сьогодні резистентність до оксациліну (метициліну)
Staphylococcus aureus ( MRSA ) у Північній
Америці складає 49,3 %, Латинській Америці — 30,2 %, Європі — 42,9 %, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні — 37,8 % [10, 11].
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Одним із можливих чинників стримування
розвитку антибіотикорезистенції є застосуавння нових антибактеріальних препаратів з направленою дією як до аеробних і анаеробних
збудників інфекції, так і до MRSA штамів стафілококів [1, 3].
Мета роботи
З’ясувати ефективність тайгецикліну у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи (СДС).
Матеріали та методи досліджень
У Запорізькому міському гнійно-септичному центрі з 1992 року ведеться постійний моніторинг мікрофлори ранових виділень у пацієнтів з гнійно-септичними ураженнями м’яких
тканин. Починаючи з кінця 90-х років минулого століття у міському гнійно-септичному
центрі починають концентруватися хворі на
цукровий діабет, у яких виникають інфекційні
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ускладнення м’яких тканин, у тому числі хворі
на ускладнений СДС, чисельність яких щорічно перевищує 400 осіб.
Проаналізовано результати висіву ранових
виділень первинних гнійних осередків та чутливість мікроорганізмів до антибактеріальних
препаратів у 927 хворих на ускладнений СДС у
міському гнійно-септичному центрі з ліжками
діабетичної стопи за період 2010–2012 рр.
Моніторинг ранових виділень в останні роки ведеться з використанням сучасної ПЦР
лабораторії Vitek 2 Compact – France, завдяки чому експрес-діагностика MRSA,VRSA та
інших мультирезистентних штамів збудників
досягла високого рівня.
Результати досліджень та їх обговорення
Серед пацієнтів з ускладненим синдромом
діабетичної стопи за останні 3 роки частота
метицилінрезистентних штамів золотистого
стафілококку зросла майже у 2 рази, порівняно
із висіваємістю їх у 90-ті роки минулого століття, та почали реєструватися ванкоміцинрезистентні штами золотистого стафілококку,
чого не було навіть на початку нинішнього
століття. У 2,8 разу зросла частота мультирезистентних штамів Enterococcus faecalis, та у
1,4 разу — Pseudomonas aeruginosa, стійкої до
цефтазидіму та карбапенемів.
Вищеозначені факти поставили перед клінікою задачу пошуку нових ефективних антибіотиків для боротьби з інфекційними ускладненнями синдрому діабетичної стопи. Одним
з таких антибіотиків широкого спектру дії є
тайгециклін.
Відомо, що на сучасному етапі призначення
лікарських препаратів повинно базуватися з
позицій доказової медицини. Тому перш ніж
застосовувати даний препарат поставили питання зважити «за» та «проти». Так — «проти»
було 2 моменти:
1. У показаннях до застосування даного
препарату зазначені інфекції м’яких тканин,
крім інфекційних ускладнень діабетичної стопи. Для персоналу нашого гнійно-септичного центру, який з 2008 року приймає участь
у міжнародних клінічних випробуваннях —
відокремлення даного осередку пацієнтів було
зрозумілим, тому що у большості таких випробувань синдром діабетичної стопи є критерієм
невключення, з причини того, що дизметаболічні розлади у діабетиків можуть впливати
на фармакокінетику препарату, а накопичення
глюкози в м’яких тканинах веде до миттєвого
масивного розмноження бактерій. Всі ці чинники можуть вплинути на оцінку отриманих
результатів та оцінку ефективності/безпеки
препарату.
2. Однією з побічних реакцій тайгецикліну є
можлива гіпоглікемія. Але у центрі з ліжками
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діабетичної стопи функціонує постійний щодобовий моніторинг глікемії, саме для цих пацієнтів. Також є прямий зв’язок з ендокринологом, який щодобово консультує діабетиків,
та у разі потреби проводить позапланові консультації, та корекцію глікемічних порушень.
1. «За» також було 2 моменти:
2. Спектр дії тайгецикліну.
3. Відсутність чутливості виявленого збудника до жодного антибіотику, окрім тайгецикліну.
Останній аргумент «за», на тлі пояснених
аргументів, тих що «проти» дозволив зробити
вибір на користь призначення тайгецикліну.
Окрім всього з етичних моментів пацієнтам
було пояснено, з яких причин їм призначено
саме цей антибіотик.
Так у 2012–2013 рр. у міському гнійно-септичному центрі було виявлено 22 випадків
мультирезистентної мікрофлори, чутливої
тільки до тайгецикліну. Цим хворим було призначено тайгециклін внутрішньовенно, краплинно, перша доза 100 мг, далі 50 мг з інтервалом 12 годин, на протязі 5 діб. Курсова доза
склала 550 мг, добова — 100 мг (у першу добу
150 мг). У якості розчинника використовувався фізиологічний розчин 0,9 % NaCl 200 мл на
інфузію. На протязі всього періоду лікування
проводився цілодобовий моніторинг глікемії з
інтервалом 6 годин.
Після курсу антибіотикотерапії тайгецикліном проводилося повторне клініко-лабораторне обстеження, яке включало оцінку загального стану (фізикальне обстеження), лабораторне
обстеження (загальний та біохімічний аналізи
крові, загальний аналіз сечі), зовнішній стан
рани (кількість та характер ексудату), рановий
мікробіологічний пейзаж (повторний посів ранових виділень).
Оцінка отриманих результатів:
1. Загальний стан змінився з тяжкого до середньої тяжкості (покращення) — у 4 хворих
(18,1 %), залишився середньої тяжкості — у 10
пацієнтів (45,4 %) (без змін), у 8 хворих (36,4 %)
стан покращився з середньої тяжкості до задовільного. Всього покращення загального стану
зафіксовано у 12 хворих (54,6 %), у 10 пацієнтів
(45,4 %) залишився без змін. Погіршення загального стану не зафіксоване.
2. Нормалізація лабораторних показників
запалення (кількість лейкоцитів, нормалізація
показників незрілих форм нейтрофілів) — у
6 хворих (27,3 %) повністю нормалізувалися
кількість лейкоцитів та лейкоформула, у 4 пацієнтів (18,1 %) нормалізувалося число лейкоцитів, а число незрілих форм знизилося, але
залишилося за межами нормативних значень.
У 12 пацієнтів (54,6 %) відбулося несуттєве
зниження кількості лейкоцитів, при незміне-
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ній лейкоформулі. Погіршення показників запалення не зафіксоване.
3. Зовнішній стан рани: повне очищення
від гнійного ексудату відбулося у 16 пацієнтів
(72,7 %), при чому у 4 (18,1 %) з них з’явилися
активні грануляції. У 2 хворих (9 %) відбулося
зменшення гнійних виділень. У 4 пацієнтів
(18,1 %), у яких до призначення тайгецикліну
ексудату не було, натомість був фібринозногнійний наліт — зовнішні характеристики рани не змінилися.
4. Рановий пейзаж. Повна елімінація збудника — у 16 пацієнтів (72,7 %), у 2 хворих
(9 %) відбулася інверсія збудника (елімінація Pseudomonas aeruginosa та інфікування
Acintobacter baumannii), при чому останній мав
резистентність до майже всіх антибіотиків,
у тому числі до тайгецикліну, чутливий лише до мерапенему. Інверсія штаму відбулася
у 4 пацієнтів (18,1 %). У даних випадках відбулася елімінація мультирезистентного штаму Pseudomonas aeruginosa, який є чутливим
лише до тайгецикліну, та інфікування новим
штамом Pseudomonas aeruginosa, не чутливого
до тайгецикліну, але чутливого до аміноглікозидів 3 генерації (амікацин), та 2 генерації
(тобраміцин та гентаміцин).

Таким чином:
1. Застосування антибіотиків широкого
спектру дії в умовах спеціалізованих стаціонарних відділень в історичному аспекті сприяло виникненню мультирезистентних штамів
мікроорганізмів.
2. Постійний моніторинг мікробного пейзажу дозволяє проводити спрямовану антибактеріальну терапію для елімінації конкретного
збудника.
3. Доказову базу щодо ефективності/безпеки нових антибіотиків необхідно поповнювати
новими клінічними випробуваннями, як наслідок можуть бути введені нові показання до
застосування цих препаратів.
Висновки
1. Тайгециклін зберігає потужну активність
та широкий спектр дії проти клінічно важливих мікрооргганізмів, у тому числі полірезистентних субпопуляцій бактерій.
2. Застосування тайгецикліну у хворих на
ускладнений СДС поліпшує перебіг захворювання та в значній кількості випадків елімінує
збудників інфекції, хоча для більшої ймовірності цього висновку доказову базу потрібно
поповнити клінічними дослідженнями.
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QUESTIONS OF SURGICAL INFECTIONS

Резюме. Диабетическая стопа — это серьезная экономическая проблема, которая требует длительного лечения в сационаре, немалых средств, реабилитации и социального обеспечения.
Проанализированы результаты высева раневых выделений первичных гнойных очагов и чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам в 927 больных
с осложненным СДС в городском гнойно-септическом центре
койками диабетической стопы за период 2010–2012 гг.
Среди пациентов с осложненным синдромом диабетической
стопы за последние 3 года частота метициллинрезистентных
штаммов золотистого стафилококка выросла почти в 2 раза по
сравнению с высеваемостью их в 90 -е годы прошлого века, и
начали регистрироваться ванкомицинрезистентные штаммы
золотистого стафилококка, чего не было даже в начале нынешнего века. В 2,8 раза возросла частота мультирезистентных штаммов Enterococcus faecalis и в 1,4 раза — Pseudomonas
aeruginosa, устойчивой к цефтазидиму и карбапенемам.
Проанализирована эффективность тайгециклина у 22 больных с осложненным синдромом диабетической стопы с целью
ответиь на вопрос «за» или «против» его применения. Получены положительные результаты, но для большей достоверности
этого вывода доказательную базу необходимо дополнить клиническими исследованиями.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ТАЙГЕЦИКЛИНУ
У БОЛЬНЫХ С
ОСЛОЖНЕННЫМ
СИНДРОМОМ
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
СТОПЫ ПРИ
МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫХ
ШТАММАХ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
ИНФЕКЦИОННЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ
С. Д. Шаповал,
А. Н. Якунич, И. Л. Савон,
М. М. Софилканич,
В. О. Белинская

Ключевые слова: тайгециклин, эффективность, антибактериальная терапия.

EFFICIENCY OF
TIGACYCLINT IN
TREATMENT OF
PATIENTS SUFFERING
FROM DIABET FOOT
SYNDROME COMPLICATED
MULTYRESISTANT STUMMS
OF PATHOGENS
S. D. Shapoval,
A. N. Yakunych, I. L. Savon,
M. M. Sofylkanych,
V. A. Belynskaya

Summary. Diabetic foot — is a serious economic problem that
requires long-term inpatient treatment, considerable resources,
rehabilitation and social support.
The growth results of wound exudates and the susceptability of
microorganisms to antibiotics were analysed in 927 patients with
complicated DFS in the City Purulent-Septic Center With Beds For
DFS in period of 2010–2012.
Among patients with complicated diabetic foot syndrome for the
last 3 years, the frequency of methicillin-resistant Staphylococcus
strains increased almost duoble compared to the 90’s years of the last
century, and began to register Vancomicin-resistant strains of Staphylococcus Aureus that was not even in the beginning of this century.
2,8 times increased incidence of multi-resistant strains of Enterococcus faecalis, and 1,4 times — Pseudomonas aeruginosa, resistant to
Carbapenems and Ceftazidime.
Efficiency of tigacycline was analised in 22 of patients with the
diabet foot syndrome, complicated as the itnention asked a question
the expediency of its application. Positive results were obtained. But
it needed advanced clinical trials for reliable data, and for update
evidence-based medicine.
Key words: tigacycline , efficiency, antibacterial treatment.
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ÏÍÅÂÌÎÒÎÐÀÊÑÀ ÍÅÑÏÅÖÈÔÈ×ÅÑÊÎÉ
ÝÒÈÎËÎÃÈÈ
Резюме. В статье представлен обобщенный опыт отечественных и зарубежных авторов в лечении спонтанного пневмоторакса неспецифической этиологии. Подчеркнуты современные тенденции в преимущественном использовании видеоторакоскопических технологий.
Ключевые слова: спонтанный пневмоторакс неспецифической
этиологии, диагностика, лечение.

С каждым годом частота спонтанного пневмоторакса возрастает, что связано с неуклонным ростом неспецифических бронхо-легочных заболеваний [8, 12, 13].
Риск развития спонтанного пневмоторакса
в 9–22 раза выше у курящих, чем у людей, которые не курят и зависит от числа выкуриваемых за сутки сигарет, т.е. является дозозависимым фактором [5, 59].
Спонтанный пневмоторакс возникает преимущественно у молодых, трудоспособных
людей в возрасте 20-40 лет, особенно часто у
тех, кто занимается физическим трудом. Хотя
известны случаи его у новорожденных детей
(1–2 % новорожденных, при этом в 50 % случаев может протекать бессимптомно) и людей
пожилого возраста. Фенотип, среди которого
чаще всего встречается спонтанный пневмоторакс, характеризуется высоким ростом и малым весом [5, 9, 18].
Спонтанный пневмоторакс имеет рецидивирующий характер и хотя данные литературы
противоречивы, большинство авторов указывают на высокую частоту рецидивов – от 30
до 80 %, иногда у одного больного возникают
три рецидива и больше [10, 30]. Некоторые авторы считают, что при первичном спонтанном
пневмотораксе частота рецидивов составляет
23 % в течение 5 лет (чаще всего рецидивы возникают в течение первого года). Вероятность
возникновения рецидива пневмоторакса прогрессивно увеличивается с каждым последующим эпизодом, достигая 62 % после второго и
83 % — после третьего рецидива заболевания.
Некоторые авторы считают, что при спонтанном пневмотораксе с коллабированием легкого на 2/3 объема и более вероятность рецидива
очень велика.
В структуре неспецифических заболеваний
легких спонтанный пневмоторакс составляет
от 3,2 до 6,9 %, а среди больных с неотложной
патологией – 10 % [10, 12, 13].
Буллезная эмфизема легких является причиной развития пневмоторакса у 97,5% больных
[4]. Следует также при этом отметить, что
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эмфизема имеет, как правило, прогрессирующее течение. Разрыв стенки буллы возникает в следствии повышения в ней давления
при обострении хронических воспалительных
процессов, физическом напряжении, однако в некоторых случаях причину повреждения стенки буллы виявить невозможно [4, 32,
38]. Иногда причинами спонтанного пневмоторакса являются разрывы легкого спайками
(у 3–5 % больных), перфорация врожденных
кист (у 1-3 %) и наследственная неполноценность легочной ткани – «семейный пневмоторакс» [18, 30, 35].
Среди кист выделяют истинные врожденные бронхогенные, расположенные субплеврально, имеющие внутреннюю эпителиальную выстилку, и воздушные пузыри. Последние бывают типа околоплевральной буллы и
эмфизематозного субплеврального пузырька
(блеб). Блебы возникают в результате субплевральной перфорации альвеолы с отслойкой
(или расслоением) висцерального плеврального листка [18]. Субплевральные буллы наблюдаются также у курильщиков, часто в отсутствии явной эмфиземы.
Эмфизема легких часто возникает на фоне
хронического бронхита, бронхиальной астмы,
пневмонии, стафилококковой деструкции,
острых респираторных заболеваний и других
воспалительных явлений верхних дыхательных путей, бронхов и легких (7,6 % больных),
потому эти заболевания рассматривают как
этиологические факторы пневмоторакса. Иногда спонтанный пневмоторакс возникает при
опухолях легких и плевры, эозинофильных
инфильтратах, саркоидозе, при бронхоэктазиях, силикозе, бериллиозе или причину невозможно выявить [18, 40].
Смертность при спонтанном пневмотораксе
невелика и в ряде случаев связана с развитием
напряженного пневмоторакса.
Диагностика вторичного спонтанного пневмоторакса может быть особенно трудна. Хотя
сочетание пневмоторакса и основного заболевания делают симптомы более тяжелыми, фиХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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зикальные признаки основного заболевания
могут маскировать симптомы пневмоторакса.
Это утверждение особенно справедливо при
пневмотораксе, осложняющем хронические
обструктивные болезни легких [29, 41, 47].
Обзорная рентгенография грудной клетки
у больных с буллезной эмфиземой легких является ценным методом при диагностике ее
осложнений – это выявление коллапса легкого, его объема, наличие смещения органов средостения и жидкости в плевральной полости,
но малоинформативна при выяснении первичного патологического процесса. Рентгенологически выявить буллезную трансформацию
легочной паренхимы удается лишь в 15,9 % наблюдений при буллах больших размеров (больше 2 см в диметре) с ригидными стенками.
Из лучевых методов обследования наиболее
информативной является компьютерная томография (КТ). Этот метод является важнейшим
в диагностике эмфиземы легких, когда решается вопрос об уменьшении объема легкого за
счет удаления кистозно-трансформированной
паренхимы. При эмфиземе легких на продольных томограммах выявляются редукция мелких артерий, сужение средних ветвей и расширение основных стволов легочной артерии,
а также эмфизематозные буллы, расположенные преимущественно субплеврально, чаще
в I–II сегментах, где могут определяться также
старые туберкулезные и склеротические изменения. Буллы чаще множественные, небольшых (до 3 см) или средних (3–5 см) размеров,
неправильной овальной формы, с тонкими,
равномерной толщины стенками. Контуры
булл четкие, ровные. Верхняя или наружная
стенка булл обычно сливается с висцеральной
плеврой. В отличие от спонтанного пневмоторакса при гигантских (более 10 см) буллах
(альвеолярных кистах) так называемая сопроводительная линия вдоль реберной дуги (суммационная тень мышц, обоих листков плевры
и слоя жира) окаймляет нижний полюс буллы.
При спонтанном пневмотораксе сопроводительная линия обычно не видна, а после эмпиемы может быть неравномерное утолщение париетального и висцерального листков плевры.
Множественные мелкие буллы определяют
фестончатый контур легочной поверхности.
При локальной эмфиземе, в отличие от эмфизематозной буллы и других полостей, на фоне
просветления дифференцируется обедненный
сосудистый рисунок, отсутствует стенка полости. Особой формой эмфиземы легкого является синдром Мак-Леода, или односторонняя
эмфизема. КТ позволяет установить точные
границы указанных изменений и наметить
план оперативного вмешательства. При этом
необходимо отметить, что при наличии пневмоторакса субплевральные буллы небольших
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размеров визуализировать на компьютерных
сканах не удается. Потому при буллезной эмфиземе легких, осложненной пневмотораксом,
наиболее ценной является прямой, миниинвазивный метод исследования – торакоскопия
[15, 16, 17, 47, 53].
Спонтанный пневмоторакс это неотложное
состояние, требующее экстренной хирургической помощи [10, 17]. Выбор оптимальной
и адекватной хирургической тактики лечения
больных с данной патологией остается сложной
задачей.
Дренирование плевральной полости является приоритетным методом лечения спонтанного пневмоторакса, позволяющим быстро расправить коллабированное легкое и нормализовать состояние больного при напряженном
процессе (признаках смещения средостения),
нормализовать функции внешнего дыхания,
сердечную деятельность. Причём иногда для
расправления легкого путем дренирования
по Бюлау-Петрову после 2-3 суток пассивной
аспирации переходят на активную аспирацию
воздуха с использованием микрокомпрессоров. При проведении активной аспирации используют такие методики, как форсированное
расправление легкого с разряжением в дренажной системе до минус 120-200 мм рт. ст.,
медленное дискретное увеличение разряжения по мере ликвидации спонтанного пневмоторакса (при этом начинают с цифр минус
10-25 мм рт. ст., этапно доводя до минус
80-120 мм рт. ст.) [1, 7]. Дренирование плевральной полости оказывается эффективным
в 79,7 % случаев как при первичном, так и при
рецидивирующем пневмотораксе. Этот метод
сопровождается частыми рецидивами, по данным литературы – до 22-50 %. Недостатки
дренирования – отсутствие контроля расположения дренажа и отсутствие диагностической
ценности [11, 12, 38, 42, 45]. Длительная консервативна терапия может осложнятся появлением стойкой бронхоплевральной фистулы,
ригидным легким, ателектазом легкого, эмпиемой плевры [1].
Операции по поводу спонтанного пневмоторакса – торакотомия с ушиванием или резекцией булл, разрывов, или атипичной резекцией легкого в сочетании с плеврэктомией,
абразией плевры дают положительный результат почти в 100 % случав, но имеют серьезные
недостатки связанные с самой торакотомией
(прежде всего, несоответствие сложного, большого и травматичного доступа основному, относительно небольшому объему операции) и
ее осложнениями [2, 31, 46]. Частота послеоперационной пневмонии составляет от 1,3 %
(после выполнения миниинвазивных вмешательств) до 40 % (после большых хирургических операций). Нозокомиальная пневмония
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в отделении интенсивной терапии возникает
у 10-65 % больных, при этом летальность составляет в среднем 20 %. Длительность оперативных вмешательств, в сравнении с тяжестью основного заболевания, является одной
из основных причин риска возникновения легочных осложнений [2]. Любая торакотомия
(с вмешательством на органах грудной клетки, средостения или без них) в ближайшем
послеоперационном периоде сопровождается обязательным угнетением респираторной
функции пациента и максимальным количеством легочных осложнений – от 19 до 59 %.
У оперированных больных в первые сутки пос
ле торакотомии происходит снижение жизненной ёмкости легких (ЖЕЛ) и объема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) более чем
на 50 %. Кроме того, надо учитывать и то, что
торакотомия у лиц с выраженной дыхательной недостаточностью является чрезвычайно
травматичным вмешательством, а в послеоперационном периоде, по данным некоторых
авторов, в 8-20% случаев возникают тяжелые
осложнения, требующие повторных оперативных вмешательств [2, 5, 6, 23].
Как правило, эффективность того или иного
способа лечения спонтанного пневмоторакса
оценивают по таким критериям, как скорость
и степень расправления коллабированного
легкого, сроки закрытия бронхоплевральной
фистулы и удаления дренажей, частота рецидивов и время пребывания больных в стационаре [60].
С развитием эндоскопической хирургии решаются вопросы уменьшения травматичности
органов грудной клетки, сохранения информативности (возможность увеличения изображения) и эффективности операций, а также
сокращение сроков пребывания больного в
стационаре, послеоперационного койко-дня,
уменьшения кровопотери во время операции,
количества послеоперационных осложнений,
отсутствие интраоперационной летальности,
минимальный послеоперационный болевой
синдром, ее использование имеет значительно
лучший косметический результат [4, 10, 12, 13,
27, 34, 36, 49].
Во время торакоскопии можно выявить субплевральные кистозные образования и спайки, степень их проявления, особенности расположения и распространения. Кроме того,
оценить состояние плевры и легкого: наличие
или отсутствие воспаления (гиперемия, отек, наложение фибрина на плевре), утолщение
висцерального плеврального листка (шварта),
туберкулезные бугорки, карциноматоз легкого, участки ателектаза. Торакоскопия позволяет отдифференцировать пневмоторакс от
некоторых других состояний, например от гигантских кист. Дефект легкого при торакоско94

пии возможно выявить лишь тогда, когда он
имеет большой размер [17, 18, 20, 21, 26, 36, 42,
43, 46, 57].
Частота определения причин спонтанного
пневмоторакса с помощью торакоскопии составляет 70-98,1%. Для обследования таких пациентов и определения тактики лечения рекомендуют выполнять торакоскопию в сроки
от 12 до 48 часов от начала заболевания. При
выявлении булл проводится их прошивание,
перевязка (петлей Редера из серафита), (диатермо)коагуляция, обработка лазером через
гильзу троакара, буллэктомия (клиновидная
резекция булл), после чего выполняют механическую абразию плевры или плевродез с
помощью талька, йодоната, тетрациклина,
блеомицина, или апикальную плеврэктомию
[1, 10, 17, 26, 29, 35, 38, 39, 40, 49].
По данным В.Г.Гетьмана неотложное торакоскопическое исследование необходимо при
первичном, рецидивирующем, остром, хроническом, частичном, тотальном, одно- и двухстороннем, осложненном и неосложненном
пневмотораксе [7].
Обязательным компонентом эндоскопической операции при спонтанном пневмотораксе
является экономная степлерная резекция или
ушивание, перевязка, обработка лазером через торакоскоп буллезно измененных участков
легкого [1, 3, 22, 25, 55, 67].
При буллезной эмфиземе легких, поражении
их единичными мелкими буллами могут быть
использованы склерозирующие препараты,
которые вводят в стенку буллы и ее полость.
С этой целью используют 30-40% раствор глюкозы, 5 % раствор натрия хлорида, йодированный тальк или суспензию талька в изотоническом растворе натрия хлорида [7].
Диатермическая и лазерная коагуляция булл
как самостоятельный метод эффективен лишь
при мелких буллах и широко используется в
сочетании с эндоскопической резекцией при
множественных буллах. Коагуляция крупной,
особенно интрапаренхиматозно расположенной буллы, может привести к её перфорации и
образованию стойкого легочно-плеврального
свища [23, 24, 52].
Кроме того, в зависимости от торакоскопической находки, может быть принято решение
о выполнении хирургического вмешательства
или простого наблюдения за больным с оставлением в плевральной полости дренажной
трубки [ 27, 28].
Некоторые авторы указывают на более длительный сброс воздуха по дренажам, а также
на более высокий процент рецидивов пневмоторакса при торакоскопических операциях
в сравнении с открытыми торакотомными
вмешательствами. Существенным недостатком видеоторакоскопических операций являХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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ется высокая стоимость инструментария и расходных материалов [32, 64, 66].
Наряду с «классическими» видеоторакоскопическими операциями очень широко применяются видеоассистированные с использованием малых или миниторакотомий (длина
кожного разреза от 4 до 10 см). Эти доступы
позволяют хирургам решать разнообразные
задачи с меньшим травматизмом операций.
В связи с вышесказанным используемые доступы к органам плевральной полости разделяют на миниинвазивные и торакотомные
следующим образом:
1. видеоторакоскопические (миниинвазивные) доступы – разрез кожи и мышц 1-3 см:
• без миниторакотомии (разрез кожи 4-5 см,
межреберных мышц 6-8 см, большая
грудная и широчайшая мышца спины не
рассекаются);
• с миниторакотомией.
2. торакотомные доступы:
• малотравматичные – разрез кожи и межреберных мышц более 8 см, большая
грудная и широчайшая мышца спины не
рассекаются;
• стандартные – разрез кожи и межреберных мышц более 8 см, большая грудная и
широчайшая мышца спины рассекаются
[12, 13, 33, 65, 69].
При использовании подмышечного миниторакотомного доступа следует учитывать такие
недостатки, как невозможность полноценной
ревизии плевральной полости и легкого, ограниченность действий хирурга в границах зоны
верхней трети гемиторакса [32, 37, 48].
Стараясь удалить недостатки двух методов,
некоторые авторы предлагают их объединение:
использование видеоподдержки и мини-торакотомии, то есть так называемые видеоассистированные операции. Однако, использование их в хирургии спонтанного пневмоторакса,
обусловленного локальной буллезной эмфиземой легких, соответственно в определенной
степени обобщает негативные стороны обоих
методов [32, 37, 44].
По данным некоторых авторов выполнение
хирургического вмешательства торакотомным доступом при буллезной эмфиземе легкого, осложнившейся спонтанным пневмотораксом, необходимо лишь в 15% случаев. Торакоскопия позволяет не только установить
распространенность буллезного поражения,
расправить легкое, но и предупредить рецидивы пневмоторакса при условии выполнения
плеврэктомии, коагуляции мелких булл или
резекции буллезноизмененных участков легкого. Коагуляции требуют буллы маленьких
и средних размеров, разорвавшиеся буллы и
буллы без признаков перфорации. Диатермокоагуляцию булл выполняют также больным,
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которым хирургическое вмешательство невозможно вследствие непереносимости торакотомии. Менее эффективна коагуляция булл
с широким основанием, которые расположены
в толще легочной ткани большей половиной
своего объема, а также с толстыми плотными
рубцовоизмененными стенками, так как изза отсутствия необходимого соединения струпа с легочной тканью он отторгается через
2-3 суток и наблюдается рецидив пневмоторакса [7, 31, 56].
Рецидив пневмоторакса после выполнения
видеоторакоскопических манипуляций наблюдался в 8,75% оперированных пациентов.
Эти данные не превышают уровень рецидивов
после выполнения аналогичных операций при
стандартной торакотомии [19, 39, 58, 62].
Информативность торакоскопического исследования органов грудной полости зависит
от опыта хирурга, степени коллапса легкого, наличия сращений, места введения и вида используемого торакоскопа, освещенности
органов. При торакоскопических операциях,
особенно, если они имеют диагностический
характер, может быть использована пункционная (аспирационная тонкоигольная биопсия),
инцизионная и эксцизионная биопсии патологически измененной ткани [19, 20, 54].
При эндоскопическом лечении спонтанного пневмоторакса с целью профилактики рецидивов для облитерации плевральной полости используют плевродез или плеврэктомию
[7, 16, 51]. Одновременно при прорастании в
легкое сосудов из спаек создаются условия для
дополнительного его кровоснабжения, что
предупреждает прогрессирование эмфиземы
легких. Наличие плевральных спаек, сохраняющихся длительное время, и, что особенно
важно, утолщенная вследствие перенесенного
асептического воспаления висцеральная плевра служат надежной профилактикой рецидива
спонтанного пневмоторакса. Однако при этом
сущетвуют вопросы связанные с облитерацией
плевральной полости в отношении к последующим, при необходимости, вмешательствам
на грудной клетке [7].
Использование плевродеза не обходимо после небольших операций – эндоскопическая
коагуляция булл, а также у больных, которым
противопоказана торакотомия [7, 51, 55, 57, 64].
С целью плевродеза используют следующие
методики:
1) химический плевродез – «орошение»
плевральной полости растворами антисептиков (3% раствор йода, йодоната), концентрированным раствором фибриногена – 1 г в 20
мл новокаина, 40% раствором глюкозы, гипертоническим раствором хлорида натрия, оливковым маслом, инсуфляция порошкообразного тетрациклина (из расчета 0,2 г на 10 кг
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массы больного), талька, блеомицина, локальное прижигание плевры концентрированным
(33 %) раствором азотнокислого серебра или
использование биологического клея для обтурации фистул [1, 7, 48, 51, 52];
2) механический плевродез - натирание париетальной плевры марлевым тупфером или
«губой» до появления капиллярного кровотечения [1], верхушечная либо субтотальная париетальная плеврэктомия [52, 60, 68];
3) термический – обработка париетальной
плевры вдоль ребер аргоноплазменным коа-

гулятором – аппарат АПК-300, лазером или
электрокоагулятором [1, 14, 23, 24]; противорецидивная эффективность при этом составляет
приблизительно 80 % [50, 61, 63, 67, 70].
Несмотря на существование различных методов диагностики и лечения, еще не определены конкретные диагностическо-лечебные
алгоритмы у больных со спонтанным пневмотораксом, разграничения показаний к использованию миниинвазивных методик, торакотомных оперативных вмешательств, использованию различных вариантов плевродеза.
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Резюме. У статті наведений узагальнений досвід вітчизняних та закордонних авторів у лікуванні спонтанного пневмотораксу неспецифічної етіології. Підкреслені сучасні тенденції з переважним використанням відеоторакоскопічних
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Summary. The article presents a generalized experience of
domestic and foreign authors in the treatment of the spontaneous
pneumothorax nonspecific etiology. Underlined the current trends in
the preemptive use of the video-thoracoscopic technology.
Key words: spontaneous pneumothorax nonspecific etiology, diagnosis, treatment.
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ÑÏÎÍÒÀÍÍÛÉ ÐÀÇÐÛÂ ÏÈÙÅÂÎÄÀ
(ÑÈÍÄÐÎÌ ÁÓÐÕÀÂÅ)
Резюме. В период с 2003 по 2013 год в отделе хирургии
пищевода и реконструктивной гастроэнтерологии НИХиТ
им. А. А. Шалимова НАМН Украины находились на лечении
6 пациентов с синдромом Бурхаве. Пять больных госпитализированы с последствиями синдрома Бурхаве — наличием
левостороннего пищеводно-плеврального свища. У одного
пациента спонтанный разрыв пищевода возник в стенах нашей клиники, ему выполнена экстренная операция: ушивание дефекта пищевода — успешно. Из пяти, троим пациентам
закрытие пищеводно-плеврального свища удалось достичь
консервативным путем, из них одному, установлен пищеводный стент, двое пациентов прооперированы в плановом порядке: торакотомия, иссечение свища с декортикацией легкого, экстерпацией пищевода и формированием эзофагостомы
на шее с последующей толстокишечной эзофагопластикой.
В результате один пациент с пищеводным стентом умер из-за
развития осложнения в позднем послеоперационном периоде —
массивного профузного кровотечения источником которого
являлась аортально-пищеводная фистула под нижним краем
стента.
Ключевые слова: синдром Бурхаве, спонтанный разрыв пищевода, наружный пищеводно-плевральный свищ, экстирпация
пищевода.

Введение
Синдром Бурхаве (спонтанный разрыв пищевода, нетравматический разрыв пищевода,
барогенный разрыв пищевода, апоплексия пищевода, «банкетный пищевод») — спонтанный
разрыв всех слоёв стенки пищевода, сопровождающийся резкой болью в груди и (или)
в надчревной области, иррадиирующей в спину. Для синдрома характерны расстройство
глотания, рвота, затруднённое дыхание, развитие шока. Впервые описан в 1724 году голландским врачом Германом Бурхаве (Hermann
Boerhaave) [3]. Прижизненный диагноз этого
синдрома впервые поставил V. Myers в 1858
году [3]. Своевременная диагностика этого серьёзного заболевания представляет большие
трудности из-за его редкости, разнообразия
клинических проявлений, часто симулирующих различную патологию со стороны других
органов, и неосведомлённости большинства
врачей. В мировой медицинской литературе
к 1998 году описано чуть более 300 случаев
спонтанного разрыва пищевода [1]. В связи с
высокой летальностью и значительной трудностью диагностики верный диагноз часто устанавливается лишь посмертно [2].
Поэтому, при появлении резких болей в груди после рвоты или попыток сдержать рвоту,
больному необходимо экстренно обратиться
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за медицинской помощью, для выполнения
рентгенологического исследования пищевода
с водорастворимым контрастным веществом.
Спонтанный разрыв пищевода является редко встречающимся заболеванием, и составляет
2–3 % от всех случаев повреждения пищевода
[5]. Чаще всего он происходит у мужчин старше 50 лет [5], злоупотребляли алкоголем 40 %
из числа больных. В медицинской литературе
описаны единичные случаи спонтанного разрыва пищевода у новорождённых, но у детей
старше одного года и подростков это заболевание практически не встречается.
Предрасполагающим фактором спонтанного разрыва пищевода могут являться изменения в мышечном слое стенки пищевода
(лекарственный эзофагит, пептическая язва
пищевода на фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, инфекционные язвы у больных СПИДом), а непосредственной причиной
— внезапное повышение давления внутри пищевода при закрытом глоточно-пищеводном
сфинктере в сочетании с отрицательным внутригрудным давлением, что встречается при
следующих патологических состояниях[4] :
интенсивная рвота после обильного приема
пищи, жидкости и/или употребления алкоголя [8] (давление в желудке при рвоте может повышаться до 200 мм рт. ст.) [6], а так99
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же при расстройствах пищевого поведения,
таких как булимия; многократная рвота на
фоне расстройства функционирования рвотного центра на дне IV желудочка головного
мозга; повышение внутрижелудочного, а затем
внутрипищеводного давления при поднятии
больших тяжестей, натуживании при дефекации, интенсивном кашле, родах [10], приступе
эпилепсии [10].
Способствовать резкому повышению внутрипищеводного давления может сознательное
желание предотвратить рвоту в общественном
месте, например за столом на банкете («банкетный пищевод»).
Спонтанные разрывы пищевода отличаются возникновением больших дефектов стенки
пищевода (от 4–5 до 10–12 см) и чаще всего
локализуются в левой стенке нижнегрудного
отдела пищевода (в 90 % случаев) [9]. В подавляющем большинстве наблюдений разрывы
пищевода ориентированы продольно [9] и локализуются в его наиболее слабом отделе —
непосредственно над диафрагмой (на 3–6 см
выше её) [9], крайне редко встречаются повреждения шейного, среднегрудного и абдоминального отделов пищевода. При синдроме
Бурхаве происходит разрыв всех стенок пищевода (трансмуральный разрыв), в отличие от
синдрома Мэллори — Вейсса, при котором вызванные обильной рвотой разрывы слизистой
оболочки брюшного отдела пищевода и кардиального отдела желудка носят поверхностный
характер [7]; кроме того, разрывы при синдроме Бурхаве редко сопровождаются массивным кровотечением [7]. При спонтанном разрыве пищевода величина разрыва мышечной
оболочки всегда превышает величину дефекта
слизистой оболочки. В большинстве случаев
одновременно повреждается медиастинальная
плевра, вследствие чего появляется сообщение, как правило, с левой плевральной полостью, что приводит к быстрому развитию
эмпиемы плевры. Попадание содержимого желудка в средостение и плевральные полости
приводит к тяжёлой интоксикации и высокой
летальности у этой категории больных.
Классическая картина синдрома Бурхаве
характеризуется триадой Маклера [4]: рвота
съеденной пищей (у части пациентов в рвотных массах присутствует примесь крови); подкожная эмфизема в шейно-грудной области
вследствие скопления воздуха в подкожной
жировой клетчатке; сильная режущая боль в
грудной клетке (реже в области живота), внезапно возникающая в момент приступа рвоты
(может напоминать боль при язве желудка и
двенадцатиперстной кишки), которая может
иррадиировать в левое надплечье и левую поясничную область и нарастает при глотании.
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В большинстве случаев синдром проявляется одышкой, явлениями шока, абдоминальным болевым синдромом, чаще в эпигастрии.
В первые часы после перфорации доминирует
болевая симптоматика неопределенной локализации, у некоторых больных с явлениями
«острого живота», позднее начинают преобладать признаки гнойной интоксикации, медиастинита, плеврита [5].
В зависимости от клинико-анатомических
особенностей некоторые авторы выделяют
2 варианта спонтанного разрыва пищевода:
торакальный (обусловлен перфорацией грудного отдела пищевода, клинически проявляется пневмотораксом, пневмомедиастинумом,
а позднее — гнойным медиастинитом и эмпиемой плевры) и абдоминальный (обусловлен
разрывом брюшного отдела пищевода, имеет
клиническую картину перитонита) [10].
Довольно часто при синдроме Бурхаве допускаются диагностические, тактические и лечебные ошибки.
Материалы и методы исследований
В период с 2003 по 2013 года в отделе хирургии пищевода и реконструктивной гастроэнтерологии НИХиТ им. А. А. Шалимова НАМН
Украины находились на лечении 6 пациентов
с последствиями синдрома Бурхаве. Из них
пятеро пациентов были мужчины, одна женщина. Пятеро госпитализированы в клинику
с диагнозом: наружный левосторонний пищеводно-плевральный свищ. Трое пациентов поступило в клинику с наличием назогастрального зонда. С момента разрыва пищевода до
госпитализации в клинику прошло от 1 до 6
месяцев. По месту жительства первичная помощь была оказана 5-и больным в виде левосторонней торакотомии с полидренированием
плевральной полости, у двоих больных произведено сшивание разрыва стенки пищевода
с последующим развитием несостоятельности
шва пищевода. Еще двоим больным дополнительно сформирована гастростома.
У одного больного спонтанный разрыв пищевода (синдром Бурхаве) возник в нашей
клинике. Пациент неоднократно проходил лечение в отделении хирургии поджелудочной
железы с диагнозом киста головки поджелудочной железы. До поступления в клинику у
больного возникли: многократная рвота, загрудинная боль, повышение температуры тела
до 38°С. Госпитализирован в клинику с диагнозом: киста поджелудочной железы, гастростаз. При рентгенологической диагностике на
обзорной рентгенографии органов грудной полости выявлен правосторонний экссудативный плеврит; при эзофагоинтестиноскопии —
язва кардиального отдела желудка с пенетра-
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цией? При рентгенологическом исследовании
пищевода с водорастворимым контрастом выявлен дефект правой стенки наддифрагмального отдела пищевода с затеком в средостение.
Рентгенограммы больного с синдромом Бурхаве.

Общее состояние больного стремительно
ухудшалось, нарастали явления дыхательной
недостаточности. Было принято решение об
экстренном оперативном вмешательстве. После лапаротомии и ревизии брюшной полости выявлен линейный разрыв правой стенки
пищевода, дефект медиастинальной плевры с
наличием гнойного медиастенита, из правой
плевральной полости эвакуировано до 2,5 литров желудочного содержимого. Выполнена
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санация средостения и плевральной полости.
Стенка пищевода ушита. Установлен назогастральный зонд для декомпрессии желудка,
сформирована микроеюностома для ентерального питания. Полидренирование обеих
плевральных полостей и средостения. На 6
и 11 сутки послеоперационного периода был
выполнен рентгенологический контроль состоятельности пищеводного шва – шов состоятелен. Пациент выписан из стационара с
выздоровлением.
Диагностически наиболее информативными были: анамнез болезни и рентгенографическое исследование пищевода с водорастворимым рентгеноконтрастным веществом.
Эзофагоскопия: информативна при оценке состояния стенки пищевода и диагностики сопутствующей патологии пищевода, желудка
и двенадцатиперстной кишки, однако у больных с разрывами пищевода не является безопасной, так как может привести к развитию
напряженного пневмоторакса и острой легочно-сердечной недостаточности. Относительно
безопасным можно считать выполнение эзофагоскопии после дренирования плевральной
полости, а также интраоперационно.
Лечение больных с пищеводно-плевральным свищем начинали с восстановления адекватного энтерального питания и эффективного дренирования плевральной полости. Двум
пациентам с этой целью была сформирована
гастростома. Одному больному установлен пищеводный стент с покрытием (протяженность
стентированого участка пищевода 10 см), который, как показал рентген контроль, полностью блокировал поступление контраста за
пределы пищевода.
У трёх больных пищеводно-плевральный
свищ удалось ликвидировать консервативно
в условиях полного исключения питания через рот, а также активной санации свища
2 % раствором бетадина через двухпросветный
плевральный дренаж с аспирацией. Двое больных при этом питались через гастростому, которая была удалена после ликвидации свища.
У двух больных, не смотря на проводимое
консервативное лечение, ликвидировать пищеводно-плевральный свищ не удалось. Им
было выполнено оперативное лечение: после
контрастирования свища раствором бриллиантовой зелени, произведена левосторонняя
заднебоковая торакотомия по 7-му межреберью, иссечение свища с декортикацией легкого, экстирпацией пищевода и формированием эзофагостомы на шее. Обе операции были
высоко травматичны, продолжительностью в
среднем около 8 часов.
Послеоперационный период потребовал
длительного интенсивного лечения в условиях
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отделения реанимации с применением объемной заместительной терапии, антибиотиков
резерва и новейших методик детоксикации.
В дальнейшем этим больным была выполнена загрудинная толстокишечная эзофагопластика.
Послеоперационных осложнений не наблюдалось, летальных исходов не было.
У больного, которому был установлен пищеводный стент, через 3 месяца в верхней и
нижней части возникли массивные грануляции, которые значительно сузили просвет пищевода, что затрудняло прохождение пищи
по пищеводу и значительно ухудшило качество жизни пациента. Он был трижды госпитализирован в нашу клинику, с интервалом
2–3 месяца. Ему проводилось эндоскопическое удаление грануляций. При этом, извлечение стента не представлялось возможным
из-за высокого риска повреждения пищевода
и развития кровотечения. Во время последней госпитализации больному был установлен
стент в стент. Вторые послеоперационные сутки, осложнились развитием профузного желудочно-кишечного кровотечения. Больной в
экстренном порядке прооперирован, однако

на фоне массивной кровопотери больной умер.
На вскрытии диагносцирована аортально-пищеводная фистула, в области нижнего конца
пищеводного стента — пролежень.
Выводы
Синдром Бурхаве заболевание в большинстве своем заканчивающееся летально. Однако
при своевременно установленном диагнозе и
адекватной хирургической тактике развивается в формирование пищеводно-плеврального
свища, борьба с которым довольно длительна
и трудоёмка. Хорошо когда свищ удается ликвидировать активным промыванием свищевого хода, если нет — наиболее эффективным
лечением в данном случае, считаем иссечение
свищевого хода с экстирпацией пищевода и
последующей эзофагопластикой.
Использование пищеводных стентов, в виду частого возникновения гипергрануляционного эзофагита, приемлемо у крайне истощенных пациентов или у больных пожилого
возраста. Пищеводные стенты необходимо по
возможности удалять сразу при возникновении уверенности в ликвидации пищеводноплеврального свища.
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СПОНТАННЫЙ РАЗРЫВ
ПИЩЕВОДА (СИНДРОМ
БУРХАВЕ)
А. Ю. Усенко, А. С. Лаврик,
Б. Б. Мовчан,
Б. Н. Кондратенко,
Н. В. Манойло,
Ю. М. Раздобудько

Резюме. У період з 2003 по 2013 роки у відділі хірургії стравоходу та реконструктивної гастроентерології НІХіТ імені
О. О. Шалімова НАМН України перебували на лікуванні
6 пацієнтів з синдромом Бурхаве. П’ять хворих госпіталізовані з наслідками синдрому Бурхаве — наявністю лівосторонньої стравохідно — плевральної нориці. У одного пацієнта
спонтанний розрив стравоходу виник в стінах нашої клініки,
якому виконана екстренна операція: ушивання стравоходу з
лапаротомного доступу — успішно. З п’яти, у трьох пацієнтів закриття стравохідно-плевральної нориці вдалося досягти консервативним шляхом, з них одному був встановлений
стравохідний стент, двоє пацієнтів прооперовані в плановому порядку: торакотомія, висічення нориці з декортикацією
легені, екстерпацією стравоходу і формуванням езофагостоми на шиї з подальшою товстокишковою езофагопластикою.
В результаті один пацієнт із стравохідним стентом помер через
розвиток ускладнення в пізньому післяопераційному періоді —
масивної профузної кровотечі, джерелом якої була аортальностравохідна фістула під нижнім краєм стента.
Ключові слова: синдром Бурхаве, спонтанний розрив стравоходу , зовнішня стравохідно-плевральна нориця, екстирпація
стравоходу.

SPONTANEOUS RUPTURE
OF THE ESOPHAGUS
(SYNDROME BOERHAAVE)
A. Yu. Usenko, A. S. Lavrik,
B. B. Movchan,
B. N. Kondratenko,
N. V. Manoilo,
Yu. M. Razdobudko

Summary. In the period from 2003 to 2013 in the Department
of surgery of the esophagus and reconstructive gastroenterology National Іnstitute оf Surgery And Transplantology Ukrainian
National Academy оf Medical Sciences treated 6 patients with the
syndrome Burhave. Five patients were hospitalized with consequences Burhave syndrome: the presence of left-sided esophageal-pleural
fistula. In one patient, spontaneous rupture of the esophagus appeared in the walls of our clinic, which performed emergency surgery:
suturing of the esophagus laparotomy access — successfully. Of the
five, three patients of esophageal closure-pleural fistula was achieved
in a conservative way, one of them was set esophageal stent, two patients operated routinely: thoracotomy, excision of the fistula with
decortication of pulmon, esophagoectomia formation ezofagostomy
on the neck, followed by colonic esofagoplastyk. As a result, one patients with esophageal stent died after developing complications in the
late postoperative period — massive profuse bleeding, which was the
source of the aortic-esophageal fistula at the lower edge of the stent.
Key words: Burhave syndrome, spontaneous rupture of the esophagus,
esophageal foreign-pleural fistula, extirpation of the esophagus.
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ÒÀÊÒÈÊÀ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÊÐÎÂÎÒÅ×
Ç ÌÅÄÈÊÀÌÅÍÒÎÇÍÈÕ ÂÈÐÀÇÊÎÂÎ-ÅÐÎÇÈÂÍÈÕ
ÓÐÀÆÅÍÜ ÃÀÑÒÐÎÄÓÎÄÅÍÀËÜÍÎ¯ ÇÎÍÈ
Резюме. У роботі наведено результати лікування 238 хворих
з гострими шлунково-кишковими кровотечами на фоні прийому медикаментозних препаратів. Проаналізовано частоту
розвитку гострих медикаментозних виразок верхнього відділу
шлунково-кишкового тракту і можливості їх лікування.
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Ключові слова: гострі медикаментозні виразки шлунку та
дванадцятипалої кишки, кровотеча.

Вступ
На сучасному етапі розвитку хірургії, лікування гастродуоденальних виразкових кровотеч залишається важкою і до кінця не вирішеною проблемою із-за складності тактичних підходів, ускладнень та високої загальної
летальності, яка не знижується та складає в
останнє десятиріччя 8-14 %.
Незважаючи на деяке зменшення захворюваності виразковою хворобою, поширеність шлунково-кишкових кровотеч протягом
останніх десятиліть не тільки не зменшується,
а й має тенденцію до зростання [1, 2, 3, 5]. Це
пояснюється загальним постарінням населення і збільшенням частоти, гострих ерозивновиразкових уражень шлунку та дванадцятипалої кишки (ДПК) при терапії нестероїдними
протизапальними препаратами, антиагрегантами та антикоагулянтами, інгібіторами
зворотнього захоплення серотоніну [2, 3, 10].
Останнім часом небувалих масштабів набула
реклама лікарських препаратів у засобах масової інформації. Вона стає дедалі агресивнішою, не завжди об’єктивною та повноцінною.
Слід пам’ятати, що, як правило, рекламодавці
завжди перебільшують ефективність своїх ліків, не завжди вказують на всі побічні дії, що
спонукає людей до безконтрольного та безпідставного вживання медикаментозних препаратів. Особливо в останній час зросла кількість випадків самолікування больового синдрому великими дозами НПЗЗ [3, 6, 7, 8, 10].
Використання цих препаратів поліпшує якість
життя хворих. Однак значне збільшення використання НПЗП призвело до зростання частоти розвитку побічних ефектів, пов’язаних,
перш за все, з ураженням слизової оболонки
шлунково-кишкового тракту.
Лікування хворих з кровотечами з гострих
гастродуоденальних виразок, що спричинені
вживанням ульцерогенних медикаментозних
препаратів, не дивлячись на впровадження в
практику нових хірургічних, ендоскопічних і
медикаментозних методів лікування, залиша104

ється актуальною і складною проблемою ургентної абдомінальної хірургії [2, 8, 9].
Гострими виразками називають дефекти
(некроз) слизово-підслизового шару, що поширюються в глибину стінки органа на м’язову
оболонку і пов’язані з впливом вираженого
стресорного фактора. Поряд з післяопіковими, нейрогенними, післяопераційними виразками, стрес-виразками при гострому інфаркті міокарда та гострій серцевій недостатності,
септичними й уремічними гастродуоденальними виразками досить давно було описано й
медикаментозні виразки шлунку і дванадцятипалої кишки.
Гострі виразки пов’язані з прийомом лікарських препаратів, спостерігаються у 45-68 %
хворих похилого віку і останнім часом складають третину причин гастродуоденальних
кровотеч, летальність у хворих з різним ступенем важкості кровотечі коливається від 3 до
17 %. Аналіз причин несприятливих результатів показує, що одним з напрямів у поліпшенні результатів лікування подібних хворих
є вдосконалення методів неоперативного (ендоскопічного + медикаментозного) гемостазу
та прогнозування ризику рецидиву кровотечі.
Поява в останні роки нових ендоскопічних
технологій і високоефективних противиразкових препаратів, диктує необхідність оцінки
їх можливостей при лікуванні кровоточивої
виразки шлунка або дванадцятипалої кишки.
Це особливо актуально у зв’язку із зростанням
питомої ваги хворих похилого віку, які не переносять травматичних оперативних втручань.
Мета роботи
Провести аналіз результатів лікування хворих з кровотечами з верхнього відділу шлунково-кишкового тракту, що спричинені медикаментозними виразками.
Матеріали та методи досліджень
Ми проаналізовали дані Центру шлунковокишкових кровотеч, який знаходиться на базі
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відділення абдомінальної хірургії Вінницької
обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова,
за період з 2008 по 2013 рік. Проліковано 238 пацієнтів віком від 27 до 87 років. Чоловіків було 124 (52,1 %) та 114 (47,9 %) жінок, у яких
діагностовано гостру або хронічну виразку,
ускладнену профузною кровотечею. Кількість
хворих у хронологічному порядку: 2008 рік —
28 хворих, 2009 рік — 32 хворих, 2010 рік —
35 хворих, 2011 рік — 41 хворий, 2012 рік — 49
хворих, 2014 рік — 53 хворих. Аналізуючи дані,
видно, що кількість хворих з кожним роком
збільшується. В структурі захворювань з приводу яких приймали медикаментозні препарати виявлено, що ішемічна хвороба серця була
у 101 хворого (42,43 %), больовий синдром у 72
(30,25 %), захворювання хребта та суглобів у
38(15,97 %), порушення мозкового кровообігу у
14 (5,89 %), захворювання вен нижніх кінцівок
у 13 (5,46 %). Тривалість прийому препаратів
становила від 2–3 діб до 6 років. Виразковий анамнез був встановлений у 106 пацієнтів (44,53 %). Препарати, що приймали хворі:
Аспекард 0,1 г по 1 таб. 2 рази на добу рer os;
Аспетер 0,325 г по 2 таб. 2 рази на добу рer os;
Аспірин-кардіо 0,3 г по 1 таб. 1 раз на добу рer
os; Вольтарен 75 мг 2 рази на добу в/м; Варфарін
2,5 мг по 1таб. 2 рази на добу; Диклофенак 50
мг 2 рази на добу в/м; Діклоберл 75 мг 2 рази на
добу в/м; Доларен 0,55 по 2 таб. 3 рази на добу;
Кардіомагніл 75мг по 1 таб. 1 раз на добу; Наклофен 75мг по 1 таб. 2рази на добу; Наклофен
ретард 100 мг по 1 таб. 2 рази на добу; Преднізолон 30 мг по 1 таб. 1 раз добу; Синкумар
0,002 1 раз на добу; Цитрамон по 1 таб. 2–3 рази на добу. Декілька препаратів одночасно приймали 25 % хворих із різних груп.
Однією з головних причин ураження слизової оболонки шлунка є вплив НПЗЗ на синтез
простагландину ПГ і простацикліну, які беруть участь у регуляції шлункового кровообігу.
ПГ-Е у слизовій оболонці шлунка пригнічує
секрецію шлункового соку, зменшує вміст у
ньому соляної кислоти і пепсину, зменшуючи
секрецію, стимульовану пентагастрином. Пригнічуючи утворення ПГ шляхом блокування
циклооксигенази (ЦОГ), НПЗЗ приводять до
зниження рН шлункового соку, порушення
процесів утворення захисних мукополісахаридів, зниження репаративної здатності слизової
оболонки, збільшення відторгнення епітелію
слизової оболонки шлунка. Зниження синтезу ПГ приводить до зменшення внутрішньоклітинного циклічного аденозинмонофосфату
(цАМФ) і енергоутворення, внаслідок чого порушується мікроциркуляція в слизовій оболонці шлунка [4, 5, 9].
Всім хворим, незалежно від важкості загального стану, було виконано езофагофіброгастродуоденоскопію (ЕФГДС) на протязі 2 гоKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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дин від моменту поступлення. Також, за потребою виконували повторну ЕФГДС через 6
годин для оцінки ступеню гемостазу та вирішення подальшої тактики. За даними ЕФГДС
було встановлено джерело кровотечі та ступінь гемостазу відповідно до загальновизнаної класифікації Forrest. На момент госпіталізації хворих кровотеча за ступенем Forrest Іа
мала місце у 10 хворих (4,2 %), Forrest Ів у 42
(17,65 %), Forrest ІІа у 70 (29,41 %), Forrest ІІв
у 61 (25,63 %), Forrest ІІс у 26 (10,92 %), Forrest
III у 29(12,18 %). Локалізація виразки: у 117
(49,15 %) пацієнтів — дванадцятипала кишка,
у 88 (36,97 %) — шлунок та у 33 (13,86 %) множинні ураження шлунку та дванадцятипалої
кишки. Більшість хворих знаходилися в стадії
нестабільного гемостазу.
У хворих з гострими виразками, що ускладнились шлунково-кишковою кровотечею на
фоні прийому медикаментозних препаратів,
основним напрямком лікування було призначення гемостатичної та кровозамісної терапії.
Консервативно проліковано 206 хворого.
Для гемостатичної терапії використовували
свіжозаморожену плазму; транексамову кислоту в дозі 15 мг/кг (1 гр – 4 амп.) в/в крапельно,
безпосередньо перед введенням розчинивши
препарат у 200 мл фізіологічного розчину, далі
1 амп. 5,0 мл (250мг) на 200 мл фізіологічного
розчину в/в крапельно 2 рази на добу; етамзілат натрію 4,0 в/в 2 рази на добу; вікасол 2,0 в/в
2 рази на добу. Нині необхідність застосування противиразкових препаратів при гострих
гастродуоденальних виразкових кровотечах
загальновизнана. Доцільність застосування
антисекреторних засобів обґрунтовується підвищеною секреторною активністю шлунку
і провідною патогенетичною роллю кислотнопептичного фактора в прогресуванні фібриноїдного некрозу з пошкодженням судин дна
і стінок виразкового кратера, розвитком геморагії й її рецидиву.
Усім пацієнтам призначали ін’єкційні форми інгібіторів протонової помпи (езомепразол, пантопразол) в дозі 80 мг болюсно (за
наявності даних про кровотечу, що продовжується (Forrest I), у подальшому — по 40 мг на
200 мл фізіологічного розчину кожні 12 годин
внутрішньовенно крапельно (2 рази на добу).
Ін’єкційні форми препарату вводили протягом 3–5 діб; у подальшому переходили на пероральний прийом у дозі 40 мг 2 рази на добу
протягом 10–14 діб. Крім того, призначали блокатори периферичних м1-холінорецепторів —
пірензепін, блокатори Н2-гістамінових рецепторів — фамотидин, інгібітори протеаз — гордокс, контрікал, антациди та ін., а також відміну препаратів, що призвели до кровотечі.
У даний час у зв’язку з удосконаленням ендоскопічної техніки і розробкою нових мето105
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дів місцевого гемостазу ендоскопічна зупинка
кровотеч зайняла провідне місце. Для впливу
на джерело кровотечі з метою досягнення гемостазу та профілактики рецидиву залежно
від характеру кровотечі застосовують: коагуляцію струмом високої частоти; лазерне випромінювання; ін’єкції судинозвужувальних і
склерозуючих розчинів; нанесення плівкоутворюючих речовин і клею; кліпування судини
в дні виразки. В останні роки все більшої актуальності набуває ендоскопічний гемостаз з
використанням аргоноплазмової коагуляції у
комбінації з ін’єкцією гемостатичних розчинів, який дозволяє в 95 % випадків домогтися
остаточної зупинки кровотечі та істотно знизити кількість рецидивів кровотеч та кількість
вимушених операцій. Для ендоскопічного гемостазу нами було використано кліпування у
8 хворих, обколювання кровоточивої судини
у 24 хворих, аргоноплазмова коагуляція у 29
хворих та використання поєднаних методів
у 23. При великих виразкових дефектах перевага надається аргоноплазмовій коагуляції.
За своєю суттю аргоноплазмова коагуляція є
електрохірургічним, монополярним, безконтактним методом впливу на біологічні тканини високочастотним струмом за допомогою
іонізованого і, як наслідок, електропровідного
аргону — аргонової плазми. Інертний в звичайних умовах газ аргон іонізується під впливом електричного поля, генерованого між кінчиком електрода, розташованого на дистальному кінці зонда–аплікатора і прилеглими
тканями. Утворений при цьому струмінь аргонової плазми, незалежно від напрямку потоку
самого аргону, автоматично спрямовується в
ті ділянки тканинної поверхні, які володіють
найменшим електричним опором, і здійснює
на них коагулюючий вплив (Багті О. і співавт.,
1994). Виникає швидка коагуляція великої поверхні із створенням тонкого шару (до 3 мм)
надійного струпу. При роботі аргоноплазмового коагулятора температура на тканини ніколи
не перевищує 110° С завдяки охолоджуючій дії
аргону. Як тільки струп сформувався, подальшого проникнення енергії в тканину не відбувається. Глибина її проникнення в тканину
приблизно в 2 рази менше, ніж за традиційної
коагуляції, що значно знижує ризик перфорації тонкостінних органів. Оскільки аргон не
підтримує горіння, відбувається менше обвуглювання тканин, а дим практично відсутній.
З не оперованих хворих померло 17 (8,25 %)
переважно від складної супутньої патології на
фоні профузної кровотечі. На секції у них було виявлено гострі виразки чисельні ерозії та
загострення хронічних виразок (рис. 1). При
мікроскопічному дослідженні (забарвлення
гематоксиліном та еозином) відмічали втрату
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слизового шару, інфільтрацію нейтрофілами,
осадження фібрину (рис. 2).

Рис.1 Гостра медикаментозна виразка шлунку

Рис.2 Дно виразки із судиною; гематоксилін-еозин ×100

Кровотечі, які не вдалось зупинити консервативно, підлягали хірургічній корекції.
32 хворим із загостренням хронічної виразки
було виконано наступні операції: висічення
виразки з проведенням дуоденопластики — у
13 хворих, секторальна резекція шлунку у 6
хворих, резекція шлунку за Більрот–1 у 5 хворих, екстериторизація виразки у 5 хворих та
прошивання виразки у 3 хворих. Післяопераційних ускладнень не спостерігали, хворих у
задовільному стані виписано із стаціонару. Летальності в післяопераційному періоді не було.
Висновки
Серед хворих госпіталізованих в хірургічне відділення 65 % знаходились у стадії нестабільного гемостазу за Forrest. Незалежно
від важкості стану всім хворим, у яких виникла кровотеча на фоні прийому ульцерогенних медикаментозних препаратів, показано
проведення консервативного лікування, що
включає корекцію крововтрати, введення інгібіторів протонової помпи та ін., лікування
супутнього захворювання та ендоскопічний
контроль у динаміці.
Продовження застосування НПЗЗ та глюкокортикостероїдів гальмує ангіогенез і споХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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вільнює загоєння виразок, через що найраціональнішою тактикою є відміна таких препаратів. У лікуванні хворих із НПЗЗ-гастропатіями
і для запобігання появи нових виразок (якщо
НПЗЗ-терапію неможливо припинити) найефективнішими є інгібітори протонної помпи
та мізопростол.
Екстрене ендоскопічне дослідження забезпечує інформацією, настільки необхідною у
подальшому виборі лікувальних заходів, що
відмовитись від його застосування можна лише у хворих, які перебувають в агональному
стані та потребують проведення реанімаційних заходів. Езофагофіброгастродуоденоскопію у надзвичайно тяжких хворих з некомпенсованими супутніми захворюваннями виконують одночасно з проведенням відповідної
інтенсивної терапії.
Використання сучасних засобів ендоскопічного гемостазу з подальшою адекватною
фармакотерапією в більшості випадків дозволяє домогтися остаточної зупинки кровотечі.
Серед методів ендоскопічного гемостазу най-

більш ефективним є аргоноплазмова коагуляція.
Показами до невідкладного оперативного
лікування вважаємо кровотечу, що продовжується (Forrest IA і IB) (у тому числі її рецидив)
при неможливості ендоскопічної зупинки. Серед методів оперативного лікування перевага
надається органозберігаючим операціям.
У даний час обговорюється доцільність проведення у Helicobacter pylori (Hp)-позитивних
хворих, які отримують НПЗЗ, ерадикаційної антигелікобактерної терапії. Погоджувальна конференція європейської групи з вивчення Helicobacter pylori (Маастрихт, 1996 р.)
віднесла необхідність застосування НПЗЗ у
Hp-позитивних хворих до другої категорії показань до ерадикаційної антигелікобактерної
терапії («терапія може виявитися корисною»).
Проведення такого курсу є особливо доцільним у тих осіб, у яких в анамнезі була виразкова хвороба, оскільки ліквідація Hp в таких
випадках знижує ризик її загострення на тлі
застосування НПЗЗ.
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ
КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ
МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ
ЯЗВЕННО-ЭРОЗИВНЫХ
ПОРАЖЕНИЙ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ
ЗОНЫ

Резюме. В работе приведены результаты лечения 238 больных, у которых возникло желудочно-кишечное кровотечение
на фоне приема медикаментозных препаратов. Проанализирована частота развития острых медикаментозных язв верхнего отдела желудочно-кишечного тракта и возможности их
лечения.
Ключевые слова: острые медикаментозные язвы желудка
и двенадцатиперстной кишки, кровотечение.
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TREATMENT
OF DRUG-INDUCED LESIONS
OF GASTRODUODENAL
REGION, COMPLICATED
OF ACUTE BLEEDING

Summary. The case records results of treatment of 238 patients with
acute drug-induced gastrointestinal ulcers, complicated by bleeding.
The frequency of development acute drug-induced ulcers of the upper
digestive tract and possibility of their treatment we analysed.
Key words: acute drug-induced ulcers, bleeding
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ÄÅÊÎÌÏÐÅÑÑÈß ÆÅËÓÄÎ×ÍÎ-ÊÈØÅ×ÍÎÃÎ
ÒÐÀÊÒÀ Â ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ ÍÅÑÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ØÂÎÂ ÊÈØÅ×ÍÛÕ ÀÍÀÑÒÎÌÎÇÎÂ
Резюме. Проанализированы результаты лечения 432 больных после экстренной и неотложной резекции кишки при
непроходимости и перитоните различной этиологии. Для профилактики несостоятельности швов анастомоза в основной
группе проводили назоинтестинальную и трансанальную интубацию тонкой и толстой кишки с интра- и послеоперационной декомпрессией, внутрикишечным диализом оксигенированными растворами, гастроэнтеросорбцию с энтеросгелем,
внутрибрыжеечную блокаду и лимфотропную терапию. Внедрение комплексных мероприятий снижает уровень интраабдоминальной гипертензии и позволяет восстановить перистальтику в более ранние сроки, что является профилактикой
ранних послеоперационных осложнений при выполнении неотложной резекции кишечника. Разработанный комплекс мероприятий по профилактике несостоятельности швов кишечных анастомозов после экстренной и неотложной резекции
кишки позволил уменьшить частоту осложнений на 12,09 % у
больных основной группы по сравнению с контрольной.
Ключевые слова: несостоятельность кишечных анастомозов,
назоинтестинальная интубация, оксигенированный раствор,
гастроэнтеросорбция.

Введение
За последние десятилетия, несмотря на усовершенствование техники соединения тканей,
применение многочисленных методов профилактики, прогнозирования и ранней диагностики в решении проблемы несостоятельности
кишечных анастомозов (НКА), радикальных
изменений не наблюдается [5, 6]. Проблема
приобретает особую актуальность при экстренной и неотложной резекции кишки на фоне острой кишечной непроходимости (ОКН),
перитонита, раковой и гнойной интоксикации, сочетанной травмы органов брюшной полости, у больных пожилого и старческого возраста [3].
Не менее сложно определить причины возникновения несостоятельности, среди которых особое значение имеют технические погрешности при формировании анастомоза, нарушение кровоснабжения анастомозируемых
тканей, вовлечение в воспалительный процесс
стенки кишки, прилегающей к анастомозу,
снижение ее защитно-барьерной функции для
флоры, вегетирующей в просвете кишечника,
анемия, повышение внутрикишечного давления, наличие злокачественного новообразования и его распространенность, проведение
предоперационной лучевой терапии [1-9].
Для профилактики данного осложнения используют различные методы и средства, такие
как укрепление кишечных швов фибрин-колKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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лагеновой субстанцией ТахоКомб, применение
аутофибринового клея, укрепление зоны анастомоза демукозированным сегментом подвздошной кишки, санация области анастомоза
[1, 5, 6, 9] и т. д. Скопление большого количества жидкости в просвете кишки при кишечной непроходимости приводит к повышению
внутрикишечного давления с нарушением микроциркуляции и ишемии кишки, соответственно усиливается всасывание токсичных
веществ в кровь и лимфу. Поэтому интубация
и эвакуация токсичного содержимого, а также
лаваж кишечника являются важным этапом
лечения данной категории больных [3, 4].
Цель исследования
Профилактика несостоятельности швов
кишечных анастомозов у больных после экстренной и неотложной резекции кишки при
непроходимости и перитоните различной этиологии.
Материалы и методы исследования.
Проанализированы результаты лечения 432
больных, оперированных в экстренном и неотложном порядке. Из 432 больных 260 составили основную группу (I группа) а 172 —
группу сравнения (II группа). Среди больных
I группы 107 (41,15 %) произведена резекция
различных сегментов тонкой и толстой кишки
по поводу осложненных форм раковой опухо109
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ли (I-а подгруппа) и 153 (58,85 %) — по поводу ОКН неопухолевой этиологии, перитонита,
открытых и закрытых повреждений кишечника, тромбоза и тромбоэмболии мезентеральных сосудов (I-б подгруппа). В I-а подгруппе больных, оперированных в экстренном и
неотложном порядке по поводу осложненных
форм раковых опухолей у 94 (87,85 %) проведены радикальные, 13 (12,15 %) — паллиативные
вмешательства. При радикальных операциях
у 64 (68,09 %) больных наложены первичные
анастомозы, у 30 (31,91 %) — сформированы
энтеро- или колостомы. Среди больных I-б
подгруппы у 59 (38,56 %) диагносцирована
ущемленная грыжа различной локализации, у
39 (25,49 %) — спаечная ОКН, у 14 (9,15 %) — закрытые повреждения, у 11 (7,19 %) — перфорация кишки различной этиологии, у 6 (3,92 %) огнестрельные ранения, у 4 (2,61 %) — колоторезаные раны, у 8 (5,23 %) - заворот кишки, у 3
(1,96 %) — тонко-тонкокишечная (1) и тонкотолстокишечная (2) инвагинация; у 9 (5,88 %) тромбоз и тромбоэмболия мезентеральных сосудов. Из них у 134 (87,58 %) операция завершилась наложением первичных анастомозов,
у 19 (12,42 %) — формированием энтеро- или
колостомы. У 6 больных с первичными анастомозами сформирована разгрузочная стома. Больным I группы первичных анастомозов
(табл. 1) было наложено 198 (76,15 %): тонкотонкокишечных — 94 (47,47 %), тонко-толстокишечных — 19 (9,60 %), толсто-толстокишечных — 85 (42,93 %).
Среди больных II группы у 83 (48,26 %) произведены операции по поводу осложненных
форм раковых опухолей тонкой и толстой кишки (II-а подгруппа) и 89 (51,74 %) — по поводу
ОКН неопухолевой этиологии, перитонита,
открытых и закрытых повреждений кишечника, тромбоза и тромбоэмболии мезентеральных сосудов (II-б подгруппа). Из 83 больных II-а подгруппы 53 (63,86 %) произведены радикальные и 29 (34,94 %) — паллиативные вмешательства. Радикальная операция у
16 (30,19 %) больных завершилась наложением
19 первичных анастомозов, у 1 из них сформирована вспомогательная стома. У 37 (69,81 %)
больных были сформированы энтеро- или
колостомы. Из 29 паллиативных операций
в 5 (17,24 %) были наложены обходные тонкотолстокишечные анастомозы, в 24 (82,76 %) —
энтеро- или колостомы. Из 89 больных II-б
подгруппы у 37 (41,57 %) диагностирована
ущемленная грыжа различной локализации, у
29 (32,58 %) - спаечная ОКН, у 9 (10,11 %) — заворот кишки, у 5 (5,62 %) - закрытые повреждения, у 3 (3,37 %) — огнестрельные ранения,
у 2 (2,25 %) — перфорация кишечника различной этиологии, у 2 (2,25 %) — колото-резаные
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раны и у 3 (3,37 %) — тромбоз и тромбоэмболия мезентеральных сосудов. Из 89 пациентов
у 62 (69,66 %) операция завершилась наложением первичного анастомоза, у 27 (30,34 %)
— формированием энтеро- или колостомы.
У 3 больных с первичным анастомозом была
сформирована разгрузочная стома. Таким образом, у 172 больных II группы было сформировано 86 (50,00 %) первичных анастомозов
и 89 (51,74 %) — энтеро- или колостома.
При соединении концов кишки нами в основной группе были использованы анастомозы по типу «бок в бок». Из 198 анастомозов 148
(74,75 %) были наложены по типу «бок в бок», 50
(25,25 %) — по типу «конец в конец». У больных
II группы из 86 анастомозов 29 (33,72 %) были
наложены по типу бок в бок, 54 (62,79 %) —
по типу «конец в конец» и 3 (3,49 %) — по типу
«конец в бок».
Таблица 1
Количество осложнений и летальность в группах
Виды анастомозов

Проксимальные
энтеро-энтеро
анастомозы
Дистальные энтероэнтеро анастомозы
Илеоцеко-илеоасцендоанастомозы
Илеотрансверзоанастомоз
Толстокишечные
анастомозы
Всего

Количество
КоличеЛетальопераций
ство НКА
ность
I
II
I
II
I
II
груп- груп- груп- груп- груп- группа
па
па
па
па
па
17

4

-

1

1

1

77

43

2

4

6

9

4

3

-

1

1

2

15

12

1

2

4

4

85

24

3

5

9

8

198

86

6

13

21

24

Для профилактики несостоятельности швов
анастомоза в I группе проводили назоинтестинальную и трансанальную интубацию тонкой
и толстой кишки с интра- и послеоперационной декомпрессией, внутрикишечным диализом оксигенированными растворами, гастроэнтеросорбцию с энтеросгелем, внутрибрыжеечную блокаду и лимфотропную терапию.
Результаты исследований и их обсуждение
В I группе НКА наблюдалась у 6 (3,03 %) из
198 больных, во II группе — у 13 (15,12 %) из 86
пациентов (табл.1), что связано с внедрением
комплексных мероприятий по профилактике
ранних послеоперационных осложнений при
выполнении неотложной резекции кишечника. Больным I группы с целью интраоперационной и послеоперационной декомпрессии,
санации и гастроэнтеросорбции выполняли
назоинтестинальную и трансанальную интубацию желудочно-кишечного тракта. Для назоинтестинальной интубации были использованы зонды: желудочно-кишечный одноканальный и двухканальный силиконовый
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Таблица 2
Динамика изменений ВБД по группам, %
Степень
ВБД
0 ст
I ст
IIст
IIIст
IVст

до операции
15,3
52,8
23,4
4,7
3,8

I группа
1 сутки
3 сутки
28,1
31,5
48,9
51,5
20,6
16,2
2,6
1,7
1,7
1,3

5 сутки
43,8
44,7
11,5
1,3
1,0

№ 25 с наружным диаметром 8,2 мм, длиной
2,5 м, для трансанальной интубации — № 33
с наружным диаметром 11,2 мм, длиной 1,4 м.
Использование оксигенированной воды при
декомпрессии снижает уровень эндогенной
интоксикации, предупреждает транслокацию
бактериальной флоры, образует благоприятные условия для своевременного восстановления моторики и возможности наложения
кишечного соустья без проксимальной стомы.
Растворы готовили ex tempore в разработанном
нами оксигенаторе под давлением 202,6 кПа
(2 атм) в течение 40 минут. Парциальное давление кислорода в растворе при этом увеличивалось в 4 раза.
При этом декомпрессию и внутрикишечный диализ оксигенированными растворами
дополняли энтеросорбцией. С этой целью использовали препарат «Энтеросгель», 15 г которого разводили в 200 мл воды до получения
однородной суспензии. После введения энтеросорбента зонд на 1 час пережимали, после
осуществлялся пассивный сифонный дренаж
интубированного отдела кишечника. Введение начинали во время операции и повторяли каждые 8 часов. Сеансы энтеросорбции
прекращали после восстановления моторной
активности кишечника, как правило на 3–5
сутки послеоперационного периода, непосредственно перед удалением зонда.
Больным с тяжелым эндотоксикозом дополнительно проводили сеансы толстокишечного сорбционного диализа. В послеоперационном периоде выполняли внутрибрыжеечную
блокаду и лимфотропную терапию через катетер, введенный и фиксированный в корне
брыжейки тонкой кишки, лекарственным составом, включающим местный анестетик новокаин 0,5 %, антикоагулянт гепарин, антихолинэстеразный препарат прозерин и антибиотик лораксон. Это позволяет блокировать
патологическую симпатическую и болевую
импульсацию в стенке кишечника, ликвидировать спазм баугиниевой заслонки, быстрее
восстановить перистальтику кишечника, что
приводит к раннему уменьшению внутрикишечного давления, улучшает крово- и лимфообращение в области швов анастомоза, способствует его заживлению и тем самым предотвращает НКА.
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до операции
14,6
51,8
17,3
9,1
7,3

II группа
1 сутки
3 сутки
12,7
25,5
58,2
40,0
16,4
24,6
7,3
6,4
5,5
3,6

5 сутки
30,9
43,6
18,2
4,5
2,7

Всем больным проводилось измерение внутрибрюшного давления (ВБД) непрямым методом, которое выполнялось как в пред- так и
в послеоперационном периоде (табл. 2).
Уровень ВБД и его динамику оценивали на
основании данных, полученных при измерении давления в мочевом пузыре (Kron, Iberti,
1984) с помощью катетера Фолея. Противопоказаний для проведения этого исследования
ни в одном случае не обнаружено. Как видно
из полученных данных количество пациентов
I группы с 0 и I степенью ВБД уже к третьим
суткам составило 82 %, в то время как во II
группе 65,5 %.
Следовательно, внедрение комплексных мероприятий у больных основной группы снижает уровень интраабдоминальной гипертензии и позволяет восстановить перистальтику
в более ранние сроки, что является профилактикой ранних послеоперационных осложнений при выполнении неотложной резекции
кишечника.
Таким образом, выполнение оперативного
пособия с ликвидацией причины заболевания, адекватное дренирование ЖКТ и брюшной полости приводило к устранению признаков внутрибрюшной гипертензии и заметному
снижению показателей ВБД.
Выводы
1. Проведение назоинтестинальной и трансанальной интубационной декомпрессии, санации оксигенированными растворами и гастроэнтеросорбции снижают уровень ВБД
в более ранние сроки и положительно влияют на процесс заживления анастомозов
при выполнении неотложной резекции кишечника.
2. Для профилактики несостоятельности
швов у больных с первичными анастомозами
на фоне кишечной непроходимости и перитонита целесообразно проведение внутрибрыжеечной блокады и лимфотропной терапии.
3. Внедрение разработанного комплекса мероприятий по профилактике несостоятельности швов кишечных анастомозов после экстренной и неотложной резекции кишки позволило уменьшить частоту осложнений на
12,09 % у больных основной группы по сравнению с контрольной.
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Резюме. Проаналізовано результати лікування 432 хворих
після екстреної та невідкладної резекції кишки при непрохідності та перитоніті різної етіології. Для профілактики неспроможності швів анастомозу в основній групі проводили назоінтестінальну і трансанальну інтубацію тонкої і товстої кишки
з інтра- та післяопераційною декомпресією, внутрикишковим
діалізом оксигенованими розчинами, гастроентеросорбцією з
ентеросгелєм, внутрібрижеєчну блокаду та лімфотропну терапію. Впровадження комплексних заходів знижує рівень інтраабдомінальної гіпертензії та дозволяє відновити перистальтику в більш ранні терміни, що є профілактикою ранніх післяопераційних ускладнень при виконанні невідкладної резекції
кишечника. Розроблений комплекс заходів з профілактики
неспроможності швів кишкових анастомозів після екстреної
та невідкладної резекції кишки дозволив зменшити частоту
ускладнень на 12,09 % у хворих основної групи в порівнянні
з контрольною.
Ключові слова: неспроможність кишкових анастомозів, назоінтестінальна інтубація, оксигенований розчин, гастроентеросорбція.

DECOMPRESSION
GASTROINTESTINAL
IN THE PREVENTION
OF INSOLVENCY
JOINTS INTESTINAL
ANASTOMOSES.
N. N. Militca, I. N. Angelovsky,
N. D. Postolenko, K. N. Militca,
V. V. Soldusova, V. S. Kazakov,
V. B. Kozlov

Summary. Results of treatment of 432 patients after emergency
and urgent bowel resection with obstruction and peritonitis of different etiology. For the prevention of insolvency anastomotic sutures in
the main group carried nazointestinalnyh transanal intubation and
small and large intestine with intra-and postoperative decompression
intraenteric dialysis oxygenated solutions with gastroenterosorbtsiyu
enterosgelem, vnutribryzheechnuyu blockade and lymphotropic therapy. The introduction of integrated activities reduces intra-abdominal hypertension and restores peristalsis at an earlier date, which is
the prevention of early postoperative complications when performing
emergency bowel resection. Developed a set of measures for the prevention of insolvency joints intestinal anastomoses after emergency
and urgent bowel resection has reduced the incidence of complications at 12,09 % in the study group compared with the control.
Key words: failure of intestinal anastomoses, nazointestinalnyh intubation, oxygenated solution, gastroenterosorbtsiya.
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ÁÈÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÅÒÎÄÛ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ
ÍÅÑÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ØÂÎÂ ÀÍÀÑÒÎÌÎÇÀ
ÒÎËÑÒÎÉ ÊÈØÊÈ
Резюме. Несостоятельность швов толстокишечного анастомоза является тяжёлым послеоперационным осложнением,
которое приводит к высокой летальности, длительному пребыванию больных в стационаре. Важной задачей является
своевременная диагностика несостоятельности анастомоза
толстой кишки. Целью данного исследования было проверить возможность использования определения концентрации
аммиака и активности щелочной фосфатазы в содержимом
брюшной полости для диагностики несостоятельности швов
анастомоза. В исследование вошли 73 пациента после операций с формированием анастомоза толстой кишки, которые
были разделены на две группы: основная группа состояла из
68 пациентов с благоприятным течением послеоперационного периода; в группу сравнения включены 5 пациентов с несостоятельностью швов анастомоза. В случае несостоятельности швов анастомоза концентрация аммиака была более
300 мкмоль-экв/л, активность щелочной фосфатазы в 2,4 раза
больше, чем у больных основной группы. Аммиак и щелочная
фосфатаза являются маркерами для ранней диагностики несостоятельности швов анастомоза толстой кишки.
Ключевые слова: несостоятельность швов толстокишечного
анастомоза, диагностика, перитонеальный экссудат, аммиак,
щелочная фосфатаза.

Введение
Своевременная диагностика несостоятельности швов толстокишечного анастомоза
(НШТА) является сложной проблемой абдоминальной хирургии [1, 5, 6, 7, 8]. При НШТА
в большинстве наблюдений не отмечается выраженных клинических признаков [1, 4, 8].
Поэтому распознавание указанного осложнения, как правило, вызывает значительные
трудности. Исключение составляют больные,
у которых наблюдается картина перфорации
с выделением по дренажам из брюшной полости кишечного содержимого или введённого
в просвет кишки красящего вещества. Метод
визуального определения цвета отделяемого
по дренажам под влиянием красителя, введённого в просвет кишечника (метиленовый синий или бриллиантовый зелёный), широко используется в клинической практике. При этом
раствор красителя употребляется пациентом
внутрь или вводится через зонд в просвет желудочно-кишечного тракта. Существенным
недостатком использования красителей является длительный период наблюдения за пациентом, во время которого раствор красителя
достигает места несостоятельности швов анастомоза и эвакуируется по дренажам [1, 4, 5].
Альтернативным методом диагностики
НШТА может быть непосредственный химиKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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ческий анализ отделяемого по дренажам в послеоперационном периоде [1, 4, 5]. Кишечное
содержимое характеризуется наличием целого
ряда продуктов бактериального происхождения, в том числе аммиака [9].
Другим биохимическим маркером кишечного
сока считаем щелочную фосфатазу, продуцируемую энтероцитами, активность которой в кишечном содержимом и кале в 30–40 раз больше,
чем в ткани печени и поджелудочной железы,
в 100–200 раз больше, чем в слюнных железах,
слизистой оболочке желудка и желчи [3].
Цель исследования
Проверка возможности использования концентрации аммиака и активности щелочной
фосфатазы в отделяемом из брюшной полости
как биохимических маркеров примеси кишечного содержимого в брюшной полости, т. е. наличия НШТА.
Материалы и методы исследований
Исследование заключалось в определении
концентрации аммиака и активности щелочной фосфатазы в жидкости, отделяемой по
дренажам в раннем послеоперационном периоде у 73 пациентов, оперированных с созданием толстокишечного анастомоза в хирургическом и проктологическом отделениях
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Луганской областной клинической больницы
в 2013 г. В исследование вошли 51 женщина
и 22 мужчины возрастом от 18 до 89 лет, средний возраст пациентов был (54,5±1,7) лет. Среди указанных пациентов у 33 были реконструктивно-восстановительные
операции,
резекция сигмовидной кишки с первичным
анастомозом — у 20 пациентов, правосторонняя гемиколэктомия — у 9 пациентов, левосторонняя гемиколэктомия с первичным анастомозом — у 3 пациентов, субтотальная колэктомия с илеоректальным анастомозом — у
7 пациентов, обходной илеотарнсверзоанастомоз — у 1 пациента.
В соответствии с целью исследования указанные пациенты составили 2 группы. В основную группу вошли 68 больных с неосложнённым течением послеоперационного периода. Группу сравнения составили 5 пациентов,
у которых возникла НШТА с истечением кишечного содержимого в брюшную полость.
Для определения концентрации аммиака
в экссудате брюшной полости, из дренажа,
установленного на операции, производилось
взятие небольшого количества жидкости (достаточно 0,3 мл). К данному образцу добавляли равный объём белок-осаждающего реактива, который готовили из 10 г трихлоруксусной
кислоты, 1,3 г натрия гидроксида, растворённых в 100 мл дистиллированной воды. После
добавления белок-осаждающего реактива полученную смесь центрифугировали с частотой
3000 об/мин в течение 10 мин для удаления
клеточного компонента и тканевого детрита.
В супернатанте концентрацию аммиака определяли колориметрически. Для этого к 0,3 мл
супернатанта добавляли 0,3 мл фенолового реактива, который приготовляли из расчёта 10 г
фенола и 50 мг натрия нитропруссида на 1 л
дистиллированной воды. Затем к исследуемому раствору добавляли 3,0 мл гипохлоритного реактива, который приготавливался следующим образом — 90 г NaHPO4×12H2O, 150 мл
1N NaOH и 100 мл 1 % NaOCl доводили дистиллированной водой до 1 л. После добавления фенолового и гипохлоритного реактивов
исследуемый раствор инкубировали при 37° С
в течение 30 мин. Затем измеряли оптическую
плотность раствора при помощи спектрофотометра СФ-103 (Россия) при длине волны 620 нм.
Для вычисления концентрации аммиака в исследуемом растворе использовался эталонный
раствор, содержащий 150 мкмоль-экв/л аммиака, с которым производили те же действия,
что и с тестируемым раствором, т. е. добавляли
белок-осаждающий реактив, центрифугировали, добавляли феноловый и гипохлоритный реактивы, затем инкубировали в течение 30 мин
при температуре 37° С. Концентрацию аммиака
в тестируемом растворе определяли по формуле:
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С (NH3) = Еопыт/Еэталон × 150 мкмоль-экв/л,
где Еопыт — оптическая плотность исследуемого раствора, Еэталон – оптическая плотность
эталонного раствора, 150 мкмоль-экв/л — концентрация аммиака в эталонном растворе [2].
Определение активности щелочной фосфатазы в экссудате выполняли следующим образом. Незначительное количество отделяемой
по дренажам жидкости (достаточно 0,1 мл) и
образец венозной крови (1,0 мл) центрифугировали для удаления клеточных элементов и
тканевого детрита. В супернатанте и сыворотке активность щелочной фосфатазы определяли колориметрическим методом, используя
реакцию распада 4-нитрофенилфосфата щелочной фосфатазой в щелочном буфере при помощи ноборов «Диахим-ЩФ» НПФ «Абрис +»,
Россия [3].
Статистическая обработка материала производилась при помощи программы Microsoft
Office Excel 2007. Чтобы исследовать характер
распределения вычислялись средние значения: средняя арифметическая (М), стандартная ошибка средней (m), медиана. В тексте и
таблицах значения представлены как M±m.
Для сравнения средних значений выборок вычислялся двухвыборочный t-тест (критерий
Стьюдента) с неравными дисперсиями. Для
сравнения средних значений выборок распределение которых отличалось от нормального,
вычисляли U-тест (Манна-Уитни). Различия
считали достоверными при р<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
Концентрация аммиака в брюшном экссудате, полученном от пациентов без нарушения
целостности кишечного шва, не превышала
148 мкмоль-экв/л. В то же время, у пациентов
с НШТА (5 пациентов) концентрация аммиака в экссудате превышала 300 мкмоль-экв/л
(табл. 1).
Таблица 1
Концентрация аммиака в экссудате брюшной полости у
пациентов основной группы и группы сравнения
Показатели
Число наблюдений
Концентрация аммиака,
мкмоль-экв/л
Диапазон колебаний

Основная
группа
68

Группа
сравнения
5

69±3

644±185*

49-148

306-1244

Примечание: * при определении достоверности
различия средних р<0,01.

Таким образом, при НШТА концентрация
аммиака в экссудате брюшной полости почти
в 10 раз превышала его концентрацию среди
больных с нормальным течением послеоперационного периода. Настоящее исследование
доказало диагностическое значение превышения концентрации аммиака в брюшном экссуХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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Примечание: ** при определении достоверности
различия средних (р<0,001).

полисахарида в экссудате брюшной полости
[1, 7]. Однако данная методика является трудоемкой, требующей сложного оборудования
и дорогостоящих реактивов.
С другой стороны, кишечное содержимое характеризуется высоким содержанием широкого
спектра токсических продуктов бактериального
происхождения, в частности аммиака. Источником аммиака в брюшной полости, является
кишечное содержимое и продукты метаболизма бактерий, находящихся в желудочно-кишечном тракте [9]. В то же время, содержание аммиака в экссудате из брюшной полости при наличии гнойного содержимого (без кишечного)
невысокое, определяется большим количеством
погибших лейкоцитов с фагоцитированными
бактериями [1, 7]. Настоящее исследование
подтверждает возможность использования аммиака как маркера НШТА и диагностировать
это осложнение при концентрации аммиака в
брюшном экссудате более 300 мкмоль-экв/л.
Также маркером присутствия примеси кишечного и калового содержимого в экссудате брюшной полости является щелочная фосфатаза — фермент, производимый кишечным
эпителием. Её активность более 200 ед/л свидетельствует в пользу НШТА. Определение
концентрации аммиака и активности щелочной фосфатазы при подозрении на НШТА не
является чересчур трудоёмким и доступно
практике обычных клинико-диагностических
лабораторий [2, 3].

У всех пациентов основной группы активность щелочной фосфатазы в экссудате была
менее 200 ед/л, тогда как у всех пациентов
группы сравнения (5 человек) активность щелочной фосфатазы превышала 200 ед/л.
Непосредственное исследование экссудата,
оттекающего по дренажам из брюшной полости, может являться методом ранней диагностики НШТА. Так, с целью ранней диагностики несостоятельности анастомоза при
колоректальных операциях предложено исследование концентрации бактериального липо-

Выводы
1. Исследование концентрации аммиака в
экссудате брюшной полости является высоко информативным тестом для ранней диагностики несостоятельности швов анастомоза
толстой кишки, пороговым значением концентрации аммиака является 300 мкмоль-экв/л.
2. Повышение активности щелочной фосфатазы в брюшном экссудате более 200 ед/л также является информативным тестом ранней
диагностики несостоятельности швов толстокишечного анастомоза.

дате более 300 мкмоль-экв/л для ранней диагностики НШТА.
При определении активности щелочной
фосфатазы в сыворотке крови, у больных
с нормальным течением послеоперационного
периода, так же как и у больных с НШТА, отмечался нормальный уровень её активности,
что соответствовало уровню её активности
у здоровых людей [3] (табл. 2).
Активность щелочной фосфатазы в экссудате у больных с НШТА превышала в 2,4 раза
данный показатель среди пациентов с нормальным течением послеоперационного периода (р<0,001). При НШТА активность щелочной фосфатазы в перитонеальном экссудате в
2,4 раза превышала активность щелочной фосфатазы сыворотки крови, что также является
диагностическим признаком (табл. 2).
Таблица 2
Активность щелочной фосфатазы в сыворотке крови и
экссудате брюшной полости у пациентов основной группы
и группы сравнения
Показатель
Активность щелочной фосфатазы (ед/л) у пациентов
основной группы (n=68)
Активность щелочной фосфатазы (ед/л) у пациентов
группы сравнения (n=5)

Сыворотка
крови

Экссудат
брюшной
полости

115±7

120±9**

119±14

286±34**
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Резюме. Неспроможність швів товстокишкового анастомозу є важким післяопераційним ускладненням, яке спричиняє
високу летальність, тривале перебування хворих у стаціонарі.
Важливим завданням є своєчасна діагностика неспроможності анастомозу товстої кишки. Метою даного дослідження було
перевірити можливість використання визначення концентрації аміаку і активності лужної фосфатази у вмісті черевної порожнини для діагностики неспроможності швів анастомозу.
У дослідження увійшли 73 пацієнта після операцій з формуванням анастомозу товстої кишки, які були розділені на дві
групи: основна група складалася з 68 пацієнтів зі сприятливим перебігом післяопераційного періоду; в групу порівняння
включено 5 пацієнтів з неспроможністю швів анастомозу. У
разі неспроможності швів анастомозу концентрація аміаку
була більше 300 мкмоль-екв/л, активність лужної фосфатази
в 2,4 разу більше, ніж у хворих основної групи. Аміак і лужна
фосфатаза є маркерами для ранньої діагностики неспроможності швів анастомозу товстої кишки.
Ключові слова: неспроможність швів товстокишкового анастомозу, діагностика, перитонеальний ексудат, аміак, лужна
фосфатаза.

BIOCHEMICAL METHODS
OF COLON ANASTOMOSIS
LEAKAGE DIAGNOSIS
K. A. Linyov

Summary. Anastomotic leak after surgical procedures is an important postoperative event that leads to significant morbidity and mortality. The timely diagnosis of intestinal anastomotic leak is an important problem of abdominal surgery. The aim of this study was to
diagnose large intestine anastomotic leak with ammonia and alkaline
phosphatase concentration measurement in abdominal discharge.
In postoperative period drainage discharge was tested on ammonia
concentration and alkaline phosphatase activity. 73 patients after
colorectal surgery were divided on two groups to fulfill the aim of
investigation. The base group consisted of 68 patients with favorable
postoperative period currency. The group of comparison included 5
patients with anastomotic leak. In case of anastomotic leak the ammonia concentration was more than 300 mkmol-eq/l, alkaline phosphatase activity was 2,4 times more than in base group. Ammonia
and alkaline phosphatase are the markers for timely colon anastomosis leakage diagnosis.
Key words: large intestine anastomosis leakage, identification, peritoneal exudates, ammonia, alkaline phosphatase.
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Резюме. Проаналізовано результати хірургічного лікування 57 хворих з гострою кишковою непрохідністю на грунті
раку ободової кишки (РОК). Всі хворі представлені особами
похилого та старечого віку: від 60 до 93 років. Важкі супутні
захворювання мале місце у всіх хворих. У післяопераційному
періоді померли 4 (7,0 %) хворих. Виділені чинники ризику,
визначаючі розвиток післяопераційніх ускладнень у даної категорії хворих, запропоновані заходи їх профілактики.
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Ключові слова: ускладнений РОК, операційний ризик, похилий
вік, етапність, інтубація кишечникаю.
Вступ
Не дивлячись на численні дослідження,
проблема хірургічного лікування гострої кишкової непрохідності (ГКН) є однією з найбільш
складних і до кінця не розв’язаних [3]. Протягом останніх років відзначена зміна структури
ГКН, внаслідок значного збільшення пацієнтів з раком ободової кишки (РОК) [3], а також
хворих з ускладненими її формами (від 50 до
82,5 %). Збільшилася кількість пацієнтів похилого та старечого віку, причому хворі більше
за 60 років складають 2/3 пролікованих [2]. За
загальновизнаною думкою ця група пацієнтів
через низку особливостей відноситься до високого ступеня операційно-анестезіологічного
ризику [1]. Питання діагностики та хірургічної
тактики у хворих з РОК, ускладненим ГКН
на сьогоднішній день залишаються предметом
дискусії й остаточно не вирішені.
Матеріали та методи досліджень
Клініка має досвід хірургічного лікування
137 хворих з різними видами ГКН у пацієнтів
похилого та старечого віку. Хворі з ускладненими формами РОК склали 41,6 % від усіх пролікованих. У 57 пацієнтів з РОК, ускладненим
ГКН вік варіював від 60 до 93 (71,3 ± 3,4) років. Усі хворі госпіталізовані в ургентному порядку. До 24 годин від початку захворювання
госпіталізовано 9 (15,8 %), в терміни від 1 до 18
(6,6 ± 4,4) доби — 48 (84,2 %) хворих. Чоловіків
було 23 (40,4 %), жінок 34 (59,6 %). Локалізація
колоректального раку, який викликав ГКН
була наступною: сліпа кишка — 3, висхідна
кишка — 2, печінковий кут — 2, поперекова ободова кишка — 2, селезінковий кут — 4,
спадна кишка — 10, сигмовидна кишка — 14,
ректосігмоідний перехід— 16, пряма кишка
— 4. Кишкова непрохідність (КН) у стадії субкомпенсації була у 31 54,4 %, декомпенсації у
26 (45,6 %) хворих. Поєднання ГКН з перитонітом констатовано у 13 (22,8 %) хворих.
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Усі пацієнти мали важку супутню патологію
у вигляді ІХС, атеросклеротичного кардіосклерозу, гіпертонічної хвороби недостатності кровообігу 2–3 ст., порушення серцевого ритму,
недостатності кровообігу 2а–3б ст., дифузного
пневмосклерозу, емфіземи легенів, дихальної
недостатності в різній комбінації.
На підставі використання багатофакторного
дискримінантного аналізу у хворих контрольної групи були виявлені прогностично найбільш значущі фактори, що визначають розвиток післяопераційних ускладнень, які були
виражені в балах (від 1 до 5). Фактори включали: стать, вік, давність захворювання, клінічні
дані, показники ендогенної інтоксикації, обсяг передопераційної підготовки, операційні
дані та ведення хворих у післяопераційному
періоді. Таким чином, бальна оцінка важкості стану хворих дозволила розподілити їх на
3 групи: 1 — з відносно низькою (сума балів
від 0 до 10), високої (сума балів від 11 до 15)
і критичної (сума балів понад 15) ступенем
операційного ризику .
Використано клінічні, лабораторні, рентгенологічні, ендоскопічні, статистичні методи
дослідження.
Результати дослідження та їх обговорення
Хірургічні втручання у хворих основної групи з товстокишковою непрохідністю виконували з урахуванням диференційованого підходу і ступеня операційного ризику.
При цьому виділяли 3 групи хворих:
1. Хворі з перитонітом 10 (23,8 %). Їх оперували після проведення короткочасної передопераційної підготовки (1,5–2 години) (операція Гартмана — 5, Микуличі — 3, декомпресійна колостома — 2).
2. Хворі з декомпенсованою КН 15 (35,7 %),
наявністю важкою супутньою патологією без
ознак перитоніту. Це пацієнти з сумою балів
операційного ризику від 16 до 30, у них про117
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водили передопераційну інфузійну терапію до
ліквідації (значного зменшення) синдромів дегідратації та інтоксикації з подальшою ургентної ірігоскопією з встановленням локалізації
перешкоди в ободовоій кишці. При підтвердженні попереднього діагнозу про локалізацію
пухлини в лівій половині ободової кишки виконували етапні втручання під місцевою анестезією з потенціюванням, або під спінальною
анестезією. Передопераційна підготовка склала 4–6 годин.
3. Хворі з субкомпенсированою КН 17 (40,5 %),
у яких за 2–4 години передопераційної підготовки вдавалося нормалізувати основні показники центральної гемодинаміки та добитися
адекватного діурезу. Це пацієнти з сумою балів
операційного ризику від 0 до 15. При сумі балів
від 0 до 10 виконували одномоментні операції: геміколектомія — 9, резекція сигмовидної
кишки — 2, від 11 до 15 — етапні втручання
без первинного відновлення кишкової безперервності.
Одномоментні операції з первинним відновленням кишкової безперервності (правобічна геміколектомія — 9, резекція сигмовидної кишки — 3) виконані у 12 (21,1 %) хворих.
Етапні втручання без первинного відновлення
кишкової безперервності (операція Гартмана —
10, операція Микуличі — 6) виконані у 16
(28,1 %) хворих. Ізольовані етапні втручання, що спрямовані на декомпресію кишечника
(кишкова нориця — 27, обхідний анастомоз —
2) виконані у 29 (50,9 %) хворих (цекостомія —
19, сігмостомія — 4, ілеостомія — 1, трансверзостомія — 3, накладення обхідного анастомозу — 2).
Операції виконували з серединного доступу. При виконанні одномоментних операцій
у 6 хворих з субкомпенсованою КН виводили
ділянку анастомозу через окремий розріз на
передню черевну стінку, підшиваючи його до
парієтальної очеревини. При відсутності ознак
неспроможності на 5–6 добу робили позаочеревинне занурення анастомозу з накладенням
вторинних швів на шкіру. При хірургічному лікуванні данноі категоріі хворих обов’язковим
вважали ітраопераційну інтубацію кишечника. При цьому застосовували назогастральну
інтубацію. Даний спосіб значно покращував
терміни відновлення моторної функції кишечника із подальшим введенням водних і харчувальних розчинів, які сприяли адекватному
відновленню водно-електролітних розладів у
хворих.
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У післяопераційному періоді померло 4
(7,0 %) хворих. Причиною смерті стали: повторний інфаркт міокарда (2), гостре порушення мозкового кровообігу (1), гостра серцевосудинна недостатність (1).
Відновлення кишкової безперервності
виконано у 44 (77,2 %) хворих: без виписки зі
стаціонару у 16, в терміни від 6 місяців до 1
року — у 28 хворих. При відновленні кишкової
безперервності враховували поширеність ракового процесу, ступінь компенсації кишкової
непрохідності, а також ступінь компенсації
супутніх захворювань. Решті (13 хворим) відновні операції не проводилися через наявність
віддалених метастазів, канцероматозу черевної
порожнини (9), декомпенсації супутніх захворювань (2), відмови хворих від повторної операції (2). У післяопераційному періоді широко
застосовували цибор в дозах 2,5–3,5 МО для
попередження емболічних ускладнень.
Таким чином, облік факторів, що обумовлюють розвиток післяопераційних ускладнень,
ступеня операційного ризику, використання
етапності хірургічних втручань у хворих похилого та старечого віку з РОК, ускладненим
ГКН дозволило уникнути таких ускладнень
як: неспроможність швів анастомозу, перитоніту та поліпшити безпосередні результати
хірургічного лікування пацієнтів з товстокишковою непрохідністю.
Висновки
1. Визначення обсягу і методу невідкладного хірургічного втручання за гострої кишкової
непрохідності, що обумовлена на рак ободової
кишки має будуватися з урахуванням диференційованого підходу, наявності супутньої патології, а також ступеня операційного ризику.
2. Обсяг невідкладного оперативного втручання у хворих з декомпенсованою формою
кишкової непрохідності, наявністю важкої
супутньої патології повинен носити етапний
характер і бути спрямованим на створення
адекватної декомпресії кишечника. Обовязковим слід вважати необхідність ітраопераційної
інтубації кишечника, яка значно покращує
терміни відновлення моторної функції кишечника, сприяє адекватному відновленню водно-електролітних розладів.
3. Відновлення кишкової безперервності повинно проводитися з урахуванням поширеності ракового процесу, ступеня компенсації
наслідків кишкової непрохідності, а також супутніх захворювань.
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ОСОБЕННОСТИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ
КИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТИ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Резюме. Проанализированные результаты хирургического
лечения 57 больных с острой кишечной непроходимостью
обусловленной раком ободочной кишки (РОК). Все больные
представленные лицами преклонного и старческого возраста:
от 60 до 93 лет. Тяжелые сопутствующие заболевания имели
место у всех больных. В послеоперационном периоде умерло 4
(7,0 %) больных. Разработаны факторы риска, определяющие
развитие послеоперационных осложнений у данной категории
больных, предложены мероприятия их профилактики.

А. Г. Гринцов,
Ю. Л. Куницкий,
А. А. Христуленко,
Л. А. Ясногор

Ключевые слова: осложненный рак ободочной кишки, операционный риск, пожилой возраст, этапность, интубация кишечника.

FEATURES OF SURGICAL
TREATMENT ACUTE
INTESTINAL OBSTRUCTION
AT PATIENTS OF ELDERLY
AND SENILE AGE.

Summary. The results of surgical treatment are analysed 57 patients
with acute intestinal obstruction on soil of cancer of colon. All patients are represented by the persons of elderly and senile age: from 60
to 93 years. The heavy concomitant diseases took place at all operated patients. In a postoperative period died 4 (7,0 %) patients. Risk
factors are selected determining development of postoperative complications at this category of patients, the measures of his prophylaxis
are offered.

А. G. Grintsov,
Yu. L. Kunitskiy,
А. А. Khristulenko,
L. A. Yasnogor

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

Key words: complicated cancer of colon, operating risk, elderly age,
stages, intestine intubations.

№ 3(66) 2014

119

ЗАПИСКИ ПРАКТИЧНОГО ЛІКАРЯ

Є. М. Гриценко
ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна
академія», м. Полтава
© Гриценко Є. М.

²ÍÒÓÁÀÖ²ß ÊÈØÅ×ÍÈÊÀ Â Ë²ÊÓÂÀÍÍ² ÃÎÑÒÐÎ¯
Õ²ÐÓÐÃ²×ÍÎ¯ ÏÀÒÎËÎÃ²¯ ÎÐÃÀÍ²Â ×ÅÐÅÂÍÎ¯
ÏÎÐÎÆÍÈÍÈ Ó Ä²ÒÅÉ
Резюме. Проаналізовано досвід 129 випадків використання інтубації тонкої кишки при гострій хірургічній патології
органів черевної порожнини у дітей. Найбільш часто використовувалася трансанальна інтубація (74 випадки). Інтубація через апендикоцекостому була використана в 31 випадку,
назоінтестинальна — в 8, інтубація через ентеростому — в 8,
сигмостому — в 3, у 4 випадках використовували комбінацію
методів. Запропоновано використання дивертикула Меккеля
для декомпресії тонкої кишки при гострій хірургічній патології органів черевної порожнини. Для корекції синдрому ентеральної недостатності проводилася ентеральна чреззондова
терапія.
Ключові слова: інтубація тонкої кишки, гостра кишкова непрохідність, розповсюджений перитоніт, ентеральна череззондова терапія, діти.

Вступ
Невід’ємною складовою гострої патології
органів черевної порожнини є синдром ентеральної недостатності, при чому нозологічна
характеристика патології визначає лише характер первинного пускового механізму, що порушує моторику кишечника. Після проведення
адекватного оперативного втручання з усуненням джерела перитоніту чи причини кишкової непрохідності, одним з основних джерел
ендогенної інтоксикації у дітей залишається
паретичний кишечник. У цих умовах тонка кишка, за висловлюваннями Meakins J. L.
та Marshall J. C. (1986), стає «недренованим
абсцесом», джерелом ендотоксикозу та «мотором» поліорганної недостатності. Наслідком
прогресування функціональної недостатності тонкої кишки є розвиток ендотоксикозу та
системної запальної реакції, що призводять
до виникнення поліорганної недостатності та септичних ускладнень. Прогресуванням
внутрішньокишкової гіпертензії, обумовлене
накопиченням у просвіті паретичної тонкої
кишки великої кількості газів та застійного,
високотоксичного, гіперколонізованого мікроорганізмами, рідкого вмісту потребує пошуку
ефективних методів його видалення [1, 2, 9].
З метою декомпресії тонкої кишки, видалення її токсичного вмісту використовується
інтубація тонкої кишки, однак в дитячій хірургії по відношенню до інтубації кишечнику існують діаметрально протилежні погляди
[3, 5, 6].
Відомо, що клінічна ефективність інтубації кишечнику підвищується при застосуванні
активних лікувальних заходів, що потребує
розробки комплексу череззондової терапії [3].
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Cвідчення про ефективність різних способів
інтубації в літературі носять суперечливий характер, що обумовлює необхідність проведення порівняльного аналізу застосування окремих способів інтубації кишечнику [4, 7, 8].
Матеріали та методи досліджень
Проведено аналіз результатів застосування
інтубації кишечнику у дітей з гострою хірургічною патологією за період 2003–2013 років.
В комплексі хірургічного лікування інтубація
тонкої кишки (ІТК) була виконана в 129 випадках 120 дітям віком від 1 місяця до 15 років.
З приводу кишкової непрохідності оперовано 62 дитини. У 53 дітей причиною кишкової
непрохідності був злуковий процес — у 11 дітей визначалася рання злукова кишкова непрохідність, у 42 — пізня. У 2 дітей мала місце
непрохідність викликана дивертикулом Меккеля, у 4 — гостра кишкова інвагінація, у 2 —
заворот кишки, в 1 випадку спостерігався стеноз сигмовидної кишки після операції Соаве.
У дітей оперованих з приводу перитоніту,
причиною його були: деструктивні форми
апендициту (27 випадків), післяопераційний
перитоніт, що продовжувався (8 випадків),
внутрішньочеревні абсцеси (6), неспроможність швів кишкових анастомозів (6), перфорація гострих виразок кишечнику (6), закрита
травма живота з пошкодженням тонкої кишки
(4), неспроможність кукси апендикса (2), множинні перфорації тонкої кишки сторонніми
тілами (1).
До інших причин виконання ІТК віднесені
7 випадків (резекція тонкої кишки з приводу
лімфангіоми брижі, тяжкий парез кишечнику
викликаний масивною заочеревинною гемаХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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томою, реконструктивні операції на кишечнику та ін.).
Результати досліджень та їх обговорення
Всі хворі оперовані після проведення передопераційної підготовки. Основними етапами
операції при гострій кишковій непрохідності
були усунення її причини, при розповсюдженому перитоніті ліквідували його джерело,
виконували санацію та дренування черевної
порожнини.
На наступному етапі визначалися показання до інтубації кишечнику, вибір методики та
виконання інтубації. Показаннями для проведення інтубації кишечнику вважали наявність
грубих морфофункціональних та гемоциркуляторних порушень у стінці кишки (дилатацію петель тонкої кишки, перерозтягнення їх
газом чи секвестрованою рідиною, відсутність
перистальтики після евакуації кишкового
вмісту та новокаїнової блокади брижі, інфільтрацію стінки тонкої кишки, крововиливи під
серозну оболонку), розповсюджені форми перитоніту; множинні міжпетельні абсцеси на
фоні розповсюдженого перитоніту; резекцію
кишки з кишковим анастомозом або виконання реанастомозу після його неспроможності; операції, що супроводжувалися масивним
роз’єднанням злук або ушиванням вражених
запальним, або адгезивним процесом петель
тонкої кишки; наявність множинних ділянок тонкої кишки з порушеною трофікою та
можливістю неспроможності стінки кишки;
операції з приводу злукової кишкової непрохідності (особливо рецидивної), використання
методів запрограмованих ревізій і санацій черевної порожнини.
ІТК використовували з декомпресійно-детоксикаційною, профілактичною та «каркасною» метою. Були використані різні методики
інтубації кишечнику, вибір способу інтубації
визначався індивідуально у кожному конкретному випадку.
У переважної більшості хворих використовувалися ретроградні методи інтубації кишечнику. Трансанальна інтубація кишечнику виконана 74 дітям. Цей спосіб інтубації дозволяє
уникнути дискомфорту, забезпечує аспірацію
кишкового вмісту у фізіологічному напряму,
природне переміщення зонду та його виштовхування із кишечнику при поновленні повноцінної перистальтики. Але при трансанальній інтубації відмічаються технічні складнощі
при проведенні зонда через лівий згин товстої
кишки та ілеоцекальний клапан. Для полегшення проведення зонда через товсту кишку у
дітей були розроблені та впровадженні в практику власні способи (Пат. 7084 U України,
Пат. 7086 U України).
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Для проведення зонда через лівий згин товстої кишки утворюють запас зонда в сигмовидній кишці, потім ліву руку через лапаротомний розтин заводять над лівим згином
товстої кишки під селезінкою, правою рукою
проштовхують зонд, а лівою корегують напрямок руху його робочого кінця в поперечноободову кишку.
При проведенні інтубаційного зонда через
ілеоцекальний клапан використовується спосіб, суть якого полягає в наступному: асистент
утримує зонд у кишці, а хірург, фіксуючи оливу зонда I пальцем, проводить II палець через ілеоцекальний клапан, інвагінуючи стінку
термінального відділу здухвинної кишки, затискає оливу між пальцями та проводить її у
здухвинну кишку.
Серед «відкритих» ретроградних методів інтубації найчастіше використовувалася інтубація через апендикоцекостому (в 31 випадках). Апендико- та цекостомія не призводять
до деформації кишкової трубки, відходження
стоми від передньої черевної стінки є менш
небезпечним, ніж ентеростоми, виділення із
стоми менш агресивне, а нориця, як правило,
закривається самостійно
У 3 дітей з пошкодженням сигмовидної
кишки виконано сигмостомію з наступною
інтубацією кишечнику.
Застосування відкритого способу інтубації
ретроградно через ентеростому є значно простішим у технічному виконанні, часто менш
травматичним. Однак використання цього
способу досить обмежене завдяки ряду можливих ускладнень, що пов’язані з його використанням. Інтубація через ентеростому була
виконана у 8 дітей. Ентеростомія виконувалася у дітей вкрай важкого стану, за умов розлитого калового перитоніту при неспроможності
кишкового анастомозу, перфорації гострих виразок тонкої кишки, некрозі ділянки кишки.
Основним недоліком кінцевих ентеростом є
наявність постійної тонкокишкової нориці зі
збільшенням втрат білку та електролітів, парастомальний дерматит, що вимагалє якомога раннього реконструктивного хірургічного
втручання після стабілізації стану дитини.
Назоінтестинальна інтубація тонкої кишки
використовувалася в 8 випадках. Причинами
відмови від більш широкого використання назоінтестинальної інтубації були погане перенесення її дітьми, ранні ускладнення, що виникають у легенях, середньому вусі, особливо
у дітей раннього віку. Крім цього недоліками
методу є низька ефективність дренування внаслідок необхідності в постійній активній аспірації по зонду проти градієнта тиску, можливість дислокації зонду з розвитком аспірації
в дихальні шляхи, посилення проксимальної
контамінації мікрофлорою дистальних відділів
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під час спонтанного відтоку або активної аспірації із антеградно інтубованого кишечнику.
У 4 випадках використовували комбінацію
антеградного та ретроградного способів інтубації: у 1 дитини зустрічну назоінтестинальну
та трансанальну інтубацію, у 3 — назоінтестинальну інтубацію в поєднанні з інтубацією
через апендикоцекостому. Такий спосіб дозволяв виконувати проточну санацію тонкої
кишки у фізіологічному напрямку, а у випадку
«зісковзування» кишки вона все одно залишалася шинованою на одному із зондів (Пат. 7083
U України) .
У 1 хворого при операції з приводу ранньої
злукової кишкової непрохідності був виявлений незмінений дивертикул Меккеля, який
був використаний для створення дивертикулостоми та інтубації тонкої кишки. При гострій хірургічній патології органів черевної порожнини, що була викликана дивертикулом
Меккеля та у випадках, коли дивертикул є випадковою знахідкою, формувати стому при необхідності в кишковій декомпресії раціонально саме з нього. Радикальне його видалення
під час першої операції в умовах перитоніту
може ускладнитися неспроможністю швів, а
планове оперативне втручання для його видалення може виявитися досить складним за
наявності вираженого злукового процесу. При
використанні дивертикула для створення стоми виконується декомпресія і спрощується наступне його видалення.
Нами запропонований спосіб ентеростомії у
хворих з дивертикулом Меккеля (Пат. 7088 U
України), при якому дивертикул Меккеля через окремий розтин виводять і фіксують до передньої черевної стінки, відтинають верхівку і
через неї виконують інтубацію тонкої кишки
з наступним закриттям кишкової нориці відомими способами.
Для підвищення ефективності декомпресії
застосовувалася череззондова ентеральна терапія (Пат. 15720 U України). Спосіб включає
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проведення в післяопераційному періоді кишкового лаважу 2 % розчином натрію хлориду
фракційно, ентеросорбцію сорбентом «Ентеросгель» у вигляді 10 % однорідного гідрогелю,
селективну деконтамінацію кишечнику розчинами цефтріаксону та метрагілу. Процедури
виконували 3–4 рази на добу до відновлення
ефективної перистальтики, відновлення пасажу по кишечнику, покращення стану хворого,
під контролем показників ендогенної інтоксикації.
При порівнянні показників ендогенної інтоксикації між групами дітей, яким виконували різні види ІТК, встановлено, що на 3–5
добу післяопераційного періоду достовірних
відмінностей показників не виявлено. В цілому в усіх групах на протязі 3–5 діб післяопераційного періоду спостерігалася стійка тенденція до їх зниження. Аналізуючи результати
лікування встановлено, що достовірної різниці
в термінах відновлення перистальтики, відходження випорожнень, початку ентерального
харчування, терміну функціонування зонда
не виявлено, не відрізнялися також тривалість
операцій в цих групах та час перебування в
стаціонарі.
Висновки
1. Інтубація тонкої кишки в поєднанні з череззондовою ентеральною терапією є ефективним методом усунення ентерогенного джерела
інтоксикації, корекції ентеральної недостатності при гострій хірургічній патології органів
черевної порожнини у дітей.
2. Спосіб інтубації кишечника не має суттєвого впливу на динаміку показників ендогенної інтоксикації та перебіг післяопераційного
періоду. Тому вибір способу інтубації визначається індивідуально у кожному конкретному
випадку з урахуванням стану дитини, інтраопераційної візуальної оцінки особливостей
будови органів черевної порожнини та патологічних змін з боку кишечника та очеревини.
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Резюме. Проанализирован опыт 129 случаев использования интубации тонкой кишки при острой хирургической патологии органов брюшной полости у детей. Наиболее часто
использовалась трансанальная интубация (74 случая). Интубация через аппендикоцекостому была использована в 31
случае, назоинтестинальная — в 8, через ентеростому — в 8,
сигмостому — в 3, в 4 случаях использовали комбинацию методов. Предложено использование дивертикула Меккеля для
декомпресии тонкой кишки при острой хирургической патологи органов брюшной полости. Для коррекции синдрома
энтеральной недостаточности проводилась энтеральная чреззондовая терапия.

ИНТУБАЦИЯ КИШЕЧНИКА
ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У
ДЕТЕЙ
Е. Н. Гриценко

Ключевые слова: интубация тонкой кишки, острая кишечная
непроходимость, распространенный перитонит, энтеральная
чреззондовая терапия, дети.

BOWEL INTUBATION IN THE
TREATMENT OF SURGICAL
ABDOMINAL DISEASES
IN CHILDREN
E. N. Gritsenko

Summary. The experience of using small bowel intubation in 129
cases of acute surgical pathology of the abdominal cavity in children has been analysed, transanal intubation being mainly used (74
cases). Intubation through appendicoсecostomy was carried out in 31
cases, nasointestinal intubation — in 8, through enterostomy — in 8,
through sigmostomy — in 3, and a combination of methods in 4 cases. The use of Meckel’s diverticulum for intestinal decompression at
acute surgical pathology of abdominal cavity organs has been offered.
To correct the enteral insufficiency syndrome the enteral transtube
therapy has been applied.
Key words: small bowel intubation, acute ileus, diffuses peritonitis,
enteral transtube therapy, children.
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Резюме. Нами був проведений порівняльний аналіз результатів використання 45 традиційних та 35 лапароскопічних
апендектомій у вагітних у віці з 18 до 40 років з різними термінами гестації, які були госпіталізовані до Дніпропетровської
обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечнікова. В ІІ і ІІІ триместрах вагітності використовували метод відкритої лапароскопії Hassen і перший троакар вводили в епігастрії по середній
лінії або нижче і правіше від мечовидного відростку грудини.
Використання ендовідеохірургії прискорило реабілітацію пацієнтів, приводило до зниження числа ранніх післяопераційних ускладнень з боку ран, скороченню частоти проявів загрози переривання вагітності.
Ключові слова: гострий апендицит, вагітність, традиційна
апендектомія, лапароскопічна апендектомія.

Вступ
Апендицит є найбільш частою патологією серед усіх гострих хірургічних захворювань
органів черевної порожнини у вагітних і, згідно з літературними даними, зустрічається в
0,05–0,13 % випадках [8, 9, 11]. При цьому, його
частота у I і II триместрах відповідно складає
19–32 % і 44–66 %, у III триместрі — лише
15–16 % [1, 3, 4].
Крім підвищеної небезпеки для матері, гострий апендицит несприятливо впливає на
перебіг вагітності, викликає її переривання,
викидні та передчасні пологи, перинатальну
смертність [2, 6]. Своєчасна діагностика гострого апендициту у вагітних, особливо у II і
III триместрах, є досить складною і до кінця
не вирішеною задачею [5, 7]. Традиційні лапаротомні втручання при гострому апендициті
на тлі вагітності супроводжуються великим
відсотком ранніх і пізніх післяопераційних
ускладнень, у тому числі у зв’язку з впливом
хірургічної травми [4, 12]. Усе це пояснює прагнення клініцистів до поліпшення діагностики гострого апендициту під час вагітності та
використання малоінвазивних технологій для
його хірургічного лікування.
Розвиток ендоскопічної хірургії та методів знеболювання істотно змінив погляди на
можливості використання лапароскопії у вагітних. На теперішній час відеолапароскопічні
технології, що сполучають в собі високу інформативність і малоінвазивність, є гарною
альтернативою традиційній операції, у тому
числі, при гострому апендициті. Однак продовжуються дискусії про можливість та доцільність застосування лапароскопії під час вагіт-
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ності [5, 9, 10]. До кінця не вирішені питання
про вибір оптимального методу хірургічного
втручання при гострому апендициті в різні
строки вагітності; суперечливі свідчення про
частоту, характер та причини ускладнень після
апендектомії у цих пацієнток при видаленні
червоподібного відростку традиційним і лапароскопічним засобами [1, 2, 8].
Мета дослідження
Визначення технічних особливостей виконання лапароскопічної апендектомії у різні
сроки вагітності та порівняння результатів лапароскопічної і традиційної апендектомії у вагітних.
Матеріали та методи досліджень
Проведений аналіз результатів лікування 80
хворих гострим апендицитом на тлі вагітності, що були госпіталізовані в обласну клінічну
лікарню ім. І. І. Мечнікова м. Дніпропетровська. Вік вагітних варіював від 18 до 40 років,
середній вік був (26,4±0,6) років. Строк вагітності складав від 4–5 до 35–36 тижнів. При
цьому, вагітних у I триместрі було 13 (16,6 %), у
II триместрі — 59 (59,8 %) і у III триместрі — 8
(10,0 %). Хворі були розподілені на дві групи.
Жінкам І групи (n=45) апендектомія була виконана традиційним шляхом, ІІ групи (n=35)
— у якості хірургічного лікування була використана лапароскопічна апендектомія. Групи
хворих були співставні за віком, строком вагітності, характером ураження червоподібного
відростку. Із загальної кількості вагітних 53
жінки (66,2 %) надійшли до клініки у першу
добу від початку захворювання и 27 хворих
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6 і підпечінкове — у 2, в III триместрі (n = 5)
в 4 спостереженнях мало місце під печінкове
розташування апендикса. Це дає підстави для
висновку щодо зміщення купола сліпої кишки
догори під тиском збільшеної матки.

(33,7 %) — пізніше за добу. Середній час догоспітального періоду у вагітних з гострим апендицитом складав (17,3±1,9) години.
Оглядали жінок за допомогою загально
прийнятих фізікальних методів обстеження.
Широко і неодноразово застосовували лабораторні та апаратні методи дослідження, такі
як загальні аналізи крові та сечі, біохімічний
аналіз крові, ультразвукове дослідження (УЗД)
органів черевної порожнини.
Всі операції проведені під внутрішньовенним знеболюванням з штучною вентиляцією
легень ендотрахеальним шляхом. Методика
традиційної апендектомії у жінок не відрізнялась від загальноприйнятої та виконувалась
із доступу за McBurney. При лапароскопічній
апендектомії у хворих в I триместрі вагітності
перший троакар 10 мм вводили сліпо під пупком. У II і III триместрах вагітності застосовували метод відкритої лапароскопії Hassen і
перший троакар вводили в епігастрії по середній лінії або нижче і праворуч від мечовидного відростку грудини. У 29 (64,4 %) вагітних
культю апендикса перетискали лігатурою, у 16
(35,6 %) — металевими кліпсами. Коли збільшена матка перешкоджала під час лапароскопії маніпуляціям у ділянці бокового фланку
зправа, перетинання і лігування культі відростку проводили екстракорпорально через розширений порт у правій здухвинній ділянці чи
у правій боковій стінці черева.
Статистичний аналіз проводили за загально
прийнятим методам із розрахунком середньої
арифметичної (M), стандартної помилки середньої арифметичної (m), критерію Стьюдента.

Примітка: Р — достовірність відмінностей показників у хворих різних груп.

Результати досліджень та їх обговорення
За лапароскопічній апендектомії в І і ІІ триместрах вагітності збільшена матка не заважала виконувати маніпуляції. У III триместрі
виникали деякі труднощі, а саме збільшена у
розмірах матка перешкоджала огляду купола
сліпої кишки, червоподібного відростка, анатомічних поглиблень малого тазу, обмежувала можливість застосовувати лапароскопічні
інструменти особливо на рівні мезогастрія. У
двох жінок, оперованих ургентно з приводу
гострого апендициту в III триместрі виникла
потреба в конверсії у зв’язку з ретроцекальним розташуванням флегмонозно-зміненого
червоподібного відростка та наявністю досить
щільного параапендикулярного інфільтрату.
Дані про характер запалення червоподібного відростку у вагітних жінок представлені
в табл. 1.
Під час лапароскопії у всіх жінок в I триместрі (n = 9) спостерігалось типове (6 випадків) чи тазове (3 випадки) розташування
червоподібного відростку, в II триместрі (n =
21) — типове у 13 випадках, мезогастральне у

Після виконання лапароскопічної апендектомії ускладнень не було. Загальна кількість
ускладнень після традиційної апендектомії
склала 6 (17,1 %): у 4 жінок спостерігалися сероми в ділянці ран; у 2 вагітних відбулось нагноєння післяопераційної рани. У 3 випадках
спостерігався тривалий парез кишковника.
Після проведення лапароскопічної апендектомії 6 (17,1 %) жінок відмічали наявність
тривалого больового синдрому в місцях проколу черевної стінки. Завдяки застосуванню
ендовідеохірургічного методу був отриманий
сприятливий косметичний результат у всіх жінок цієї групи. У пізньому післяопераційному періоді 4 (11,4 %) вагітних жінки (3 в в II
триместрі, 1 — в I) були госпіталізовані в акушерсько-гінекологічне відділення у зв’язку з
виникненням загрози переривання вагітності. Родорозрішення відбулось через природні
пологові шляхи у 30 (85,7 %) жінок, у 2 (5,7 %)
зроблений кесарів розтин за акушерськими
показаннями.
Аналіз результатів традиційної апендектомії показав, що сильний біль в області після-
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Таблиця 1
Патоморфологічні форми гострого апендициту у вагітних
Форма запалення апендиксу

Група І
(n=45)

Група
ІІ
(n=35)

11
27
6
1

9
21
4
1

Катаральний
Флегмонозний
Гангренозний
Гангренозно-перфоративний

Всього
(n=80)
абс.
%
20
25,0
48
60,0
10
12,5
2
2,5

Післяопераційний період при лапароскопічній апендектомії відрізнявся легкістю перебігу
в більшості випадків, про що свідчать отримані результати (табл. 2).
Таблиця 2
Особливості перебігу післяопераційного періоду в порівнювальних групах вагітних
Показник
Тривалість операції, хв
Нормалізація температури тіла, доба
Тривалість застосування анальгетиків, доба
Активізація хворої,
доба
Поява активної
перистальтики, доба
Поява самостійного
випорожнення, доба
Середній ліжко-день

Група І
(n=45)
49,66±1,50

Група ІІ
(n=35)
31,57±1,75

Р
0 P< 0,001

2,35±0,11

1,96±0,10

P<0,05

2,13±0,12

1,75±0,12

P<0,05

1,80±0,13

1,37±0,11

P<0,05

2,88±0,15

1,47±0,10

P<0,01

3,24±0,24

2,02±0,12

P<0,01

6,15 ± 0,23

3,40±0,18

0,0 P< 0,01
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операційної рани відмічали 20 (44,4 %) жінок,
26 (57,5 %) жінок оцінили стан рубцю, як вкрай
незадовільний, 14 (31,1 %) жінок (8 в II триместрі вагітності, 6 — у III) в післяопераційному
періоді були переведені в акушерсько-гінекологічне відділення у зв’язку з виникненням загрози переривання вагітності. Родорозрішення відбулось через природні пологові шляхи у
31 (68,9 %) жінки, у 5 (11,1 %) — зроблений кесарів розтин за акушерськими показаннями.
У 12 жінок (3 після лапароскопічної апендектомії, 9 після традиційної) вагітність пролонгує по теперішній час, патології розвитку
плоду за даними ультразвукового дослідження
немає.

Висновки
Таким чином, використання лапароскопічної апендектомії у різні строки вагітності, за
умови виконання вказаних вище технічних
прийомів, є ефективним методом хірургічного лікування гострого апендициту у вагітних,
що у порівнянні з результатами традиційної
операції забезпечило більш швидку фізичну
реабілітацію хворих, зменьшення кількості
післяопераційних ускладнень і випадків загрози переривання вагітності. Це дає підстави
рекомендувати ендовідеохірургічні втручання
для широкого використання при гострому
апендициті у вагітних з різними строками гестації.

ЛІТЕРАТУРА
1. Амельченя О. А. Острый аппендицит у беременных /
О. А. Амельченя // Хирургия. Восточная Европа: Международный научно-практический журнал. — 2012. —
№ 2.— С. 139–152.
2. Короткевич А. Г. Техника диагностической лапароскопии у беременных / А.Г. Короткевич, Л.А. Злобина,
Ю. Ю. Ревицкая // Эндоскопическая хирургия. —2010.
— № 2. — С. 37–41.
3. Лапароскопическая аппендектомия при беременности // В. П. Сажин, Д. Е. Климов, И. В. Сажин,
В. А. Юрищев // Хирургия. — 2009.— № 2. — С. 12–15.
4. Лапароскопическая хирургия при беременности /
А. Б. Кутовой, Н. В. Енотова, М. А. Кутовой [и др.]
/ Украинский Журнал Хирургии. — 2011, №3 (12). —
С. 117–119.
5. Опыт лечения беременных пациенток с острой хирургической патологией / В. А. Бондаренко, М. В. Турбин,
О. Л. Дегтярев [и др.] // Эндоскопическая хирургия. —
2013. — № 1. — С. 143–144.
6. Современные вопросы диагностики и лечения острого
аппендицита у беременных / Г. П. Рычагов, О. А. Амельченя, О. А. Пересада, Е. Ю. Трухан // Новости хирургии.
— 2011. — Т. 19, № 5. — С. 23–31.

126

7. Современные технологии в диагностике острого аппендицита при беременности (обзор литературы) /
Ю. Г. Шапкин, Г. В. Ливадный, Д. В. Маршалов, А. П. Петренко // Бюллетень медицинской Интернет-конференций. — 2011. — Т. 1.— № 2. — С. 29–37.
8. Федоров И. В. Лапароскопическая хирургия и ее последствия на фоне беременности / И. В. Федоров, М. И. Мазитова // Эндоскопическая хирургия 2010.— № 5.— С. 59–62.
9 Хатьков И. Е. Лапароскопия в диагностике и лечении
острых хирургических заболевания беременных: преимущества, недостатки, осложнения, прогноз (обзор
литературы) / И. Е. Хатьков, С. М. Чудных, Э. С. Алиев
// Эндоскопическая хирургия, 2011. — № 4. — С. 43–49.
10. Чудных С. М. Диагностические и лечебные возможности лапароскопии при «остром животе» у беременных
/ С. М. Чудных // Эндоскопическая хирургия, 2011. —
Т. 17, № 4. — С. 33–38.
11. Шаймарданов Р. Ш. Инструментальные методы исследования в диагностике острого аппендицита у беременных / Р. Ш. Шаймарданов, Р. Ф. Гумаров // Казанский медицинский журнал. — 2010. — № 5. — С. 622–625.
12. Adam V. N. Laparoscopic surgery during pregnancy /
V. N. Adam, V. Mrsic, A. Smiljanic, Z. Cala // Lijec Vjesn. —
2004. — Vol. 126, № 7–8. — P. 201–203.

ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

№ 3(66) 2014

NOTES OF MEDICAL PRACTITIONER

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ
АППЕНДЭКТОМИЯ
У БЕРЕМЕННЫХ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
И ЛЕЧЕБНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
А. Б. Кутовой, В. А. Пелех,
И. И. Петрашенко,
М. О. Пелех

Резюме. Нами был проведен сравнительный анализ результатов использования 45 традиционных и 35 лапароскопических аппендэктомий у беременных в возрасте от 18 до 40
лет с различными сроками гестации, госпитализированных
в Днепропетровскую областную клиническую больницу
им. И. И. Мечникова. Во II и III триместрах беременности использовали метод открытой лапароскопии Hassen и первый
троакар вводили в епигастрии по средней линии или ниже
и правее от мечевидного отростка грудины. Использование
эндовидеохирургии ускорило реабилитацию больных, приводило к снижению числа ранних послеоперационных осложнений со стороны ран, сокращению частоты проявлений угрозы
прерывания беременности.
Ключевые слова: острый аппендицит, беременность, традиционная аппендэктомия, лапароскопическая аппендэктомия.

LAPAROSCOPIC
APPENDECTOMY
IN PREGNANT
WOMEN: TECHNICAL
CHARACTERISTICS AND
MEDICAL EFFICIENCY
O. B. Kutoviy, V. A. Peleh,
І. I. Petrashenko, M. O. Peleh

KHARKIV SURGICAL SCHOOL

Summary. Comparative analysis of results 45 traditional appendectomy and 35 laparoscopic appendectomy in pregnant women in age
18 to 40 in various terms of pregnancy who were admitted to Dnipropetrovsk region hospital Mechnikova was conducted. During II and
III trimesters of pregnancy were using method of open laparoscopy
Hassen and put first trocar into epigastrium by median line or lower
and right from xiphoid of sternum. Using endovideosurgery speeded
up rehabilitation of patients, reduction early postoperative wound
complications, lowering frequency of reveals threats to abortion.
Key words: acute appendicitis, pregnancy, traditional appendectomy,
laparoscopic appendectomy.
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ÎÑËÎÆÍÅÍÈß È ÎÒÄÀËÅÍÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ËÅ×ÅÍÈß ÁÎËÜÍÛÕ
Ñ ÄÎÁÐÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÓÇËÎÂÛÌÈ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÌÈ ÌÎËÎ×ÍÛÕ ÆÅËÅÇ
Резюме. Изучены осложнения послеоперационного периода
и отдаленные результаты хирургического лечения 64 больных
с доброкачественными узловыми образованиями молочных
желез. Из осложнений раннего послеоперационного периода
выявлены гематомы (1,56 %) и воспалительный инфильтрат
(3,1 %), характерные для пациенток раннего репродуктивного возраста, при проведении оперативного вмешательства во
2-й половине менструального цикла под местной анестезией
в объеме стандартной или экономной секторальной резекции
молочной железы. В позднем послеоперационном периоде
выявлены кистозное расширение протоков в зоне операции
(3,1 %), обострение предменструального синдрома (1,56 %),
рецидивы доброкачественных узловых образований молочной
железы вне зоны операции (4,66 %), которые в 77,8 % случаев
были обусловлены отсутствием длительной патогенетической
консервативной терапии после выполнения оперативного
вмешательства.
Ключевые слова: доброкачественные узловые образования молочной железы, хирургическое лечение, послеоперационные осложнения.

Введение
В последние годы отмечается тенденция к
неуклонному росту доброкачественных заболеваний молочной железы (МЖ). Женщины в возрасте от 30 до 50 лет в 20–60 %
страдают мастопатией и различными доброкачественными узловыми образованиями
молочных желез (ДУОМЖ) [2]. Более 80 %
выявленных узловых образований МЖ являются доброкачественными новообразованиями (фиброаденомы, узловые мастопатии,
внутрипротоковые папиломы и т. д.) [3].
Хирургический метод остается основным в
лечении пациентов с ДУОМЖ [5]. На сегодняшний день в традиционном хирургическом
лечении ДУОМЖ используют следующие виды оперативных вмешательств: стандартная
секторальная резекция (ССР), экономная
секторальная резекция (ЭСР), квадрантэктомия, лампэктомия, энуклеация фиброаденом
(ЭФА). В случае кист МЖ в зависимости от
клинических особенностей проводится лечебная пункция, либо ССР. В последнее время отмечается значительный прогресс в эволюции
хирургического лечения ДУОМЖ.
Несмотря на усовершенствование методов
хирургического лечения ДУОМЖ, ряд авторов указывают на послеоперационные осложнения, которые могут быть как в раннем,
так и позднем послеоперационном периоде.
128

Так, частота ранних послеоперационных осложнений после выполнения ССР МЖ составляет 3,5–7 % и обусловлена формированием
гематом, сером и воспалительными процессами в ране. Перечисленные экссудативные
осложнения, в соответствии с основными
принципами хирургии, имеют прямую зависимость от адекватности гемостаза в ране
[1, 2, 4].
В позднем послеоперационном периоде, возможно формирование гипертрофического или
келлоидного рубца, развитие психо-эмоциональных расстройств, обусловленных неудовлетворенными результатами хирургического
лечения [2, 4, 6]. Проведение обширных оперативных вмешательств по поводу ДУОМЖ в
более поздние сроки после операции может
привести к косметическим дефектам МЖ, нарушению лактационной функции в результате развития рубцовой ткани. Кроме того,
натяжение тканей может способствовать возникновению злокачественной опухоли в зоне
рубцевания.
Таким образом, послеоперационные осложнения, причины и факторы, способствующие
их появлению в разные временные промежутки с момента проведения оперативного вмешательства у больных с ДУОМЖ, несмотря на
достижения современной хирургии МЖ, остаются весьма актуальными.
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Цель исследования
Изучение отдаленных результатов, частоты
и особенностей послеоперационных осложнений у больных с ДУОМЖ.
Материалы и методы исследования
Проведен анализ раннего послеоперационного периода и отдаленных результатов хирургического лечения 64 пациенток с ДУОМЖ
репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет),
из которых фиброаденомы (ФА) выявлены
в 52 случаях, узловая мастопатия (УМ) — в 1
случае, внутрипротоковая папиллома (ВПП) —
в 1 случае, нагноившаяся посттравматическая
киста (ПТК) — в 2 случаях. Средний возраст больных составил (26,25±0,9) лет. Предоперационный диагностический алгоритм
обследования больных с ДУОМЖ включал:
клиническое обследование (N=64), ультразвуковое исследование (УЗИ) (N=64), маммографию (N=9), трепан-биопсию солидного образования с использованием толстой иглы под
УЗ-навигацией с помощью аппарата Magnum
с проведением морфологического (гистологического и иммуногистохимического) исследования ткани трепан-биоптата (N=38), изучение фоновых заболеваний (исследование
органов малого таза, щитовидной железы
и гепатобилиарной системы) (N=64). Хирургическое лечение планировали в 1-й половине
менструального цикла (МЦ) (N=44).
Для УЗИ использован цифровой ультразвуковой сканер экспертного класса Toshiba
Xario SSA-660A с линейными датчиками 7,5 и
10,0 МГц, с помощью которого на дооперационном этапе (N=64) производилась предварительная УЗ-разметка образования с переносом
его поперечника и длинника на поверхность
кожных покровов МЖ, а в послеоперационном периоде — УЗ-контроль состояния тканей
МЖ в зоне оперативного вмешательства.
Результаты исследования и их обсуждение
Больных раннего репродуктивного возраста
(15–30 лет) было 79,7 % (51 женщина), позднего
репродуктивного возраста (31–49 лет) — 20,3 %
(13 женщин). Оперативное лечение в условиях стационара одного дня было выполнено в
46,7 % случаях, остальные больные (53,1 %)
находились на стационарном режиме в течение одних суток, затем были переведены на
дневное пребывание в стационаре, в целом
на (5,1±2,2) дня. На основании результатов
ультразвукового и клинического обследования
наиболее частой локализацией ДУОМЖ оказался верхне-наружный квадрант МЖ — у 24
больных (37,5 %).
С учетом данных клинического обследования и УЗ-разметки ДУОМЖ было запланировано и выполнено 44 оперативных вмешательKHARKIV SURGICAL SCHOOL
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ства из периареолярного доступа, из инфрамаммарного доступа — 2 случая, в 4 случаях
при двусторонней локализации узловых образований оперативные вмешательства произведены из периареолярного и дугообразного
доступов непосредственно над образованием
МЖ. Дугообразный доступ в целом применили
в 12 случаях, аксилярный доступ выполнен в 2
случаях. Без сомнения, у каждой больной мы
планировали возможность выполнения оперативного вмешательства из наиболее выгодного
в эстетическом плане периареолярного доступа. Так, в 9 случаях периареолярный доступ
был запланирован при отдаленном расположении узлового образования от края ареолы,
на расстоянии более чем на 3 см. При множественных фиброаденомах стремились к удалению нескольких образований из одного доступа (N=3). В этих случаях производили подкожное тунелирование над передним листком
поверхностной фасции до противоположного
края доброкачественного образования и удаляли последнее через сформированный канал.
Под местной анестезией прооперировано
15 женщин (23,4 %), анестезиологическое пособие (внутривенная анестезия, масочный наркоз) применили у 49 пациенток (76,6 %). Общая
анестезия особо предпочтительна во время выполнения хирургических манипуляций в области сосково-ареолярного комплекса. Проведение оперативного вмешательства под местной анестезией периареолярным доступом
чрезвычайно не комфортно для больной. При
любом оперативном доступе с тунелированием подкожной клетчатки инфильтрация тканей анестетиком затрудняет идентификацию
узлового образования, увеличивает продолжительность операции и повышает ее травматичность. Выше сказанное нашло подтверждение и в нашем исследовании. Использование
местной анестезии увеличивало длительность
оперативного вмешательства до (53,6±5,5) мин,
в то время как операция под внутривенным
наркозом продолжалась (30,7±1,5) мин.
Всего выполнено 23 энуклеации (35,94 %)
при 22 фиброаденомах МЖ и в 1 случае при
кисте (выполнена энуклеация кисты с капсулой). ССР выполнена у 10 больных (во всех
случаях при узловых мастопатиях, в 1 случае
при кисте МЖ, расположенной в толще железистой ткани). Железистую ткань в этих случаях обычно ушивали Викрил-рапидом 3/0. У 30
больных удаление узлового образования произведено в объеме ЭСР при ФА МЖ, которые
располагались интрамаммарно или у основания МЖ. При ВПП в одном случае выполнена
микродуктэктомия с предварительной предоперационной маркирой кровоточащего протока метиленовым синим. Периареолярным
доступом с частичной мобилизацией и отве129
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На амбулаторном этапе лечения с целью
профилактики ранних послеоперационных
осложнений применяли УЗ-контроль за течением раневого процесса на 5–7–14 день,
а для оценки проведения последующей этиопатогенетической терапии — через 2,6 и
12 месяцев после оперативного вмешательства.
В раннем послеоперационном периоде под
УЗ-контролем выполнялось пунктирование зоны операции с аспирацией раневого
экссудата.
В позднем послеоперационном периоде на
контрольном УЗИ МЖ в 2 случаях в проекции
зоны оперативного вмешательства обнаружено
кистозное расширение протока. Гипертрофические рубцы и изменения контуров оперированной МЖ через 1 год с момента операции
выявлены не были. Среди женщин, которые в
последующем родили, не было выявлено проблем с лактационной функцией оперированной МЖ.
При анализе отдаленных результатов хирургического лечения имели место рецидивы
ДУОМЖ вне зоны оперативного вмешательства (N= 3), обострение предменструального
синдрома (N=2). Следует отметить, что перечисленные неблагоприятные проявления в
отдаленные сроки с момента операции были
выявлены у 5 больных, которые после оперативного лечения, несмотря на рекомендации
лечащего врача, не находились на диспансерном наблюдении и, соответственно, не проводили рекомендуемую патогенетическую терапию. Рецидивы ДУОМЖ и малигнизация в
проекции послеоперационного рубца в течение 5 лет вывлены не были.

дением ареолы кожным крючком обнажались
центральные протоки. Проток, содержащий
краситель, иссекался вместе с подлежащей железистой тканью. Дренирование послеоперационной раны производили с помощью резинового выпускника. На кожу накладывали
внутрикожный шов Проленом 4/0. Средний
размер выделенных и удаляемых узловых образований МЖ при макроскопической интраоперационной оценке составил (22,6±0,9) мм.
Осложнения раннего послеоперационного
периода наблюдали в 3 случаях, которые были
представлены воспалительным инфильтратом
(2 случая) и гематомой (1 случай) (табл. № 1).
После оперативного лечения больным
с ДУОМЖ проводилась длительная (в течение 2-х лет) патогенетическая консервативная терапия. У больных с воспалительными
и пролиферативными изменениями в тканях
ДУОМЖ, подтвержденных гистологическими и иммуногистохимическими исследования
трепан-биоптатов и операционного материала, в комплекс консервативных мероприятий
была включена и противовоспалительная терапия (N=23), начиная с предоперационного
периода (N=14).
Проведение оперативных вмешательств в
первой фазе МЦ снижает риск возникновения ранних послеоперационных осложнений.
Кроме того, взятие материала в 1-й фазе МЦ
обеспечивает получение достоверных результатов морфологического исследования, так как
во 2-й половине МЦ в ткани МЖ имеют место физиологические пролиферативные изменения, которые сложно дифференцировать с
истинными патологическими процессами [4].

Таблица 1
Частота осложнений в раннем послеоперационном периоде в зависимости от особенностей проведенного
хирургического лечения
Обьем оперативного вмешательства

Фаза МЦ

Возраст, лет

Обезболивание

1-я

2-я

15-30

31-49

Местное

Общее

ЭФА

—
—

1
2

1
1

—
1

1
2

—
—

44

20

51

13

15

49

Осложнение

Гематома
Воспалительный
инфильтрат
Всего

—
—

ССР
МЖ
—
1

ЭСР
МЖ
1
1

23

10

31

Выполнение
тунелирования
операционного
канала

Ушивание
железистой
ткани МЖ

да

нет

да

нет

1
2

—
—

—
1

1
1

12

52

49

15

Таблица 2
Частота осложнений в позднем послеоперационном периоде и отдаленные результаты лечения ДУОМЖ
Фаза МЦ

Возраст, лет

Обьем оперативного вмешательства

1-я

2-я

15-30

31-49

ЭФА

ССР
МЖ

ЭСР
МЖ

—
1

2
1

2
2

—
—

—
1

2
—

—
1

—
44

3
20

2
51

1
13

3
23

—
10

—
31

Осложнения

Кистозное расширение протоков
Обострение предменструального
синдрома
Рецидив ДУОМЖ вне зоны операции
Всего

130

Консервативная терапия в послеоперационном периоде
Консервативная
Консервативная
терапия не протерапия провеведена
дена
1
1
2
—
3
9
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Выводы
1. При выполнении миниинвазивного хирургического лечения больных с ДУОМЖ
с соблюдением эстетических принципов проводимого оперативного вмешательства процент осложнений послеоперационного периода минимален, а отдаленные результаты при
проведении патогенетического комплексного
лечения являются хорошими и благоприятными.
2. Из осложнений раннего послеоперационного периода выявлены гематомы (1,56 % — 1
случай) и воспалительный инфильтрат (3,1 % —

2 случая), которые были характерны для пациенток раннего репродуктивного возраста
(15–30 лет), при проведении оперативного вмешательства во второй половине МЦ под местной анестезией в объеме ССР или ЭСР.
3. В позднем послеоперационном периоде выявлены: кистозное расширение протоков в зоне операции (3,1 %), обострение предменструального синдрома (3,1 %), рецидивы
ДУОМЖ вне зоны операции (4,6 %), которые в 77,8 % случаев были обусловлены отсутствием патогенетической консервативной
терапии после операции.
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УСКЛАДНЕННЯ ТА
ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ХІРУРГІЧНОГО
ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
З ДОБРОЯКІСНИМИ
ВУЗЛОВИМИ
УТВОРЕННЯМИ
МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ
Ф. М. Ільченко,
Т. Е. Усманова,
О. С. Філатов

Резюме. Вивчено ускладнення післяопераційного періоду
та віддалені результати хірургічного лікування 64 хворих з
доброякісними вузловими утвореннями молочних залоз. З
ускладнень раннього післяопераційного періоду виявлено гематоми (1,56 %) і запальний інфільтрат (3,1 %), які характерні
для пацієнток раннього репродуктивного віку, при проведенні оперативного втручання в другій половині менструального
циклу під місцевою анестезією в обсязі стандартної або економною секторальної резекції молочної залози. У пізньому
післяопераційному періоді були виявлені кістозні розширення проток в зоні операції (3,1 %), загострення передменструального синдрому (1,56 %), рецидиви доброякісних вузлових
утворень молочних залоз поза зоною операції (4,66 %), які в
77,8 % випадків були обумовлені відсутністю тривалої патогенетичної консервативної терапії після виконання оперативного втручання.
Ключові слова: доброякісні вузлові утворення молочної залози,
хірургічне лікування, післяопераційні ускладнення.

COMPLICATIONS AND
LONG-TERM RESULTS OF
SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH BENIGN
BREST TUMORS
F. N. Ilchenko,
T. E. Usmanova,
A. S. Filatov

Summary. Studied postoperative complications and long-term results of surgical treatment of 64 patients with benign brest tumors.
Complications of early postoperative period revealed a hematoma
(1,56 %) and inflammatory infiltrate (3,1 %), typical of the early
patients of reproductive age during surgery in the second half of the
menstrual cycle under local anesthesia in the volume of standard or
economical sector resection of the breast. In the late postoperative
period were identified cystic duct expansion in the area of operation
(3,1 %), exacerbation of premenstrual syndrome (1,56 %), recurrent
benign brest tumors outside operation zone (4,66 %) and in 77,8 % of
cases were due to lack of long-term pathogenetic conservative therapy
after operations.
Key words: benign brest tumors, surgical treatment , postoperative
complications.
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ÎÑËÎÆÍÅÍÈß ÏÐÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ
ÑÎÑÓÄÈÑÒÎÃÎ ÄÎÑÒÓÏÀ ÄËß ÃÅÌÎÄÈÀËÈÇÀ
Резюме. В Центральной городской клинической больнице № 1 г. Донецка в течение 6 лет функционирует отделение
хронического гемодиализа. В статье проанализированы результаты лечения 53 больных, которым выполнено 79 оперативных вмешательств по формированию и реконструкции артерио-венозной фистулы на предплечьи. Обращено внимание
на необходимость тщательной подготовки и планирования
предстоящей операции, а также стабилизации уровня артериального давления пациента. Во время операции тщательным
образом необходимо придерживаться правил микрохирургической техники формирования анастомоза.
Ключевые слова: хронический гемодиализ, сосудистый доступ, артерио-венозная фистула, осложнения.

Введение
Для большинства пациентов, страдающих
хронической почечной недостаточностью, гемодиализ является единственным способом
очищения крови. Сегодня в мире сотни тысяч
больных, страдающих терминальной хронической почечной недостаточностью нуждаются в
лечении методом внепочечного очищения крови [2, 6]. Формирование постоянного сосудистого доступа (ПСД) для гемодиализа остается
достаточно сложной технической проблемой.
Наличие надёжного и долговременного ПСД
для этой категории больных вопрос жизненно важный, как следствие занимает одно из
ведущих мест среди причин госпитализации
и смертности. Без обеспечения достаточного кровотока по экстракорапоральному контуру невозможно осуществление процедуры
гемодиализа. Эффективным является доступ,
который позволяет обеспечить объемную скорость кровотока через аппарат «искусственная почка» не менее 300 мл/мин, исключает
рециркуляцию крови (повторный забор крови, прошедшей через диализатор), функционирует многие годы без осложнений. Сегодня известны три вида ПСД для гемодиализа:
а) нативная (из собственных сосудов) артериовенозная фистула (АВФ); б) артерио-венозный протез, который может быть аутогенным,
аллогенным, ксеногенным и синтетическим;
в) постоянный центральный венозный катетер
(перманентный, он же манжеточный) [4].
Ни один из известных вариантов ПСД не
является идеальным, но более других отвечает
требованиям, которые предъявляются, артерио-венозная фистула (АВФ). Чаще всего, в
качестве первичной операции по ее созданию
применяется методика Чимино-Брешиа, при
которой формируется анастомоза между ар-
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терией и веной по типу «конец в бок» на предплечье [3, 4, 5].
В Центральной городской клинической
больнице № 1 г. Донецка в течение 6 лет функционирует отделение хронического гемодиализа, в связи с чем в клинике хирургических
болезней возникла необходимость выполнения операций формирования ПСД.
Цель работы
Проанализировать осложнения формирования и реконструкции артерио-венозной
фистулы, с которыми пришлось столкнуться
на практике и предложить мероприятия по
улучшению результатов оперативных вмешательств.
Материалы и методы исследования
Объектом исследования явились 53 больных, которым выполнены 79 операций по формированию и реконструкции артерио-венозной фистулы на предплечье. В данной группе
мужчин было — 30 (56,6 %), женщин — 23
(43,4 %). Возраст пациентов варьировал от
25 лет до 74 лет. Заболевания, приведшие к
хронической почечной недостаточности, распределились среди исследуемых следующим
образом: хронический гломерулонефрит – 20
(37,7 %); сахарный диабет — 16 (30,2 %); поликистоз почек — 6 (11,3 %); интерстициальный нефрит — 2 (3,8 %); хронический пиелонефрит, двусторонние сморщенные почки — 4
(7,5 %); мочекаменная болезнь, кораловидные
камни, хронический пиелонефрит — 2 (3,8 %);
синдром Гудпасчера – 1 (1,9 %); гипертоническая болезнь, первично сморщенные почки
— 1 (1,9 %); подагрическая нефропатия — 1
(1,9 %). Всем больным перед операцией проводилась допплерография и дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей. Сред133
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ний диаметр артерий составил (2,1±0,4) мм. В
качестве обезболивания применялась местная
анестезия смесью 0,5 % раствора новокаина с
0,5 % раствором бупивокаина в соотношении
2 : 1. Во всех случаях нами формировалась
радиобазилярная АВФ на разных уровнях недоминантного предплечья. Анастомозы между
а. radialis и v. cephalica выполнялись узловым
проленовым швом 6/0-7/0 по типу «конец в конец» в 49 (62,0 %) случаях, «конец в бок» — в 25
(31,6 %) случаях, «бок в бок» — в 1 (1,28 %) случае, в 2 (2,56 %) случаях был сформирован тоннель с анастомозом по типу «конец в конец», в
1 (1,28 %) случае для реконструкции фистулы
нами была использована подкожная аутовена
голени. У всех больных исследовались показатели свертывающей системы крови и проводилась их коррекция.
Результаты исследований и их обсуждение
В качестве ПСД отдается предпочтение нативным АВФ, сформированным на верхней
конечности в максимально дистальной позиции. Только в случае невозможности их
формирования рассматривается формирование проксимальных ПСД (брахиобазилярных
АВФ), ПСД на нижних конечностях, применение синтетических многократно пунктируемых протезов.
Во время операций у больных сахарным диабетом даже в молодом возрасте обращает на
себя внимание выраженный кальциноз стенки
периферических артерий, что создает дополнительные сложности на этапе формирования
анастомоза. Предполагается, что у таких пациентов создание стандартной дистальной АВФ
сопряжено с повышенным риском тромбоза
вследствие характерного поражения периферических артерий (атеросклероза, кальцифицирующего склероза и диффузного фиброза
интимы) как следствие уменьшения кровотока
по ним [1].
В послеоперационном периоде большинство больных получали инъекции низкомолекулярных гепаринов подкожно 1 раз в сутки в раннем послеоперационном периоде, с
последующим переходом на антиагрегантные
препараты. Несмотря на это, в послеоперационном периоде развился тромбоз анастомоза
в 20 случаях на ранних сроках, а в 8 случаях
в интервале от 5 суток до 4 лет и 8 месяцев,
что требовало выполнения реконструктивных
операций. В двух случаях в послеоперационном периоде у пациенток с хроническим гломерулонефритом на 3 и на 6 сутки отмечалось
кровотечение из раны. У одной пациентки это
привело к тромбозу фистулы с ее последующей
реконструкцией.
С учетом нашего опыта, среди имевших место тромбозов нативных АВФ по причинам
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терминальной почечной недостаточности они
распределились следующим образом (табл.).
Таблица
Количество случаев тромбоза нативной АВФ в
зависимости от причины ХПН
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Заболевания, приведшие
Ранний п/о
к развитию хронической
период
почечной недостаточности
Хронический гломерулонефрит
7
Сахарный диабет
6
МКБ, коралловидные
2
камни почек
Хронический пиелонефрит,
4
сморщенные почки
Поликистоз почек
Синдром Гудпасчера
1
Всего
20

Более 5
суток п/о
периода
2
2
2
2
8

Проанализировав полученные данные, мы
пришли к выводу, о невыраженности связи
между причиной терминальной ХПН и частотой тромбозов АВФ в нашей практике.
Ни в одном из наших наблюдений пациентами не было отмечено проявлений синдрома
обкрадывания кровоснабжения верхней конечности, что объясняется дистальной позицией формирования АВФ. В свою очередь, повышение скорости кровотока через анастомоз
достигалось применением противостенотической методики — использованием отдельных
узловых швов и уменьшением артериального
сброса путем тщательного препарирования с
лигированием артериальных сосудов, отходящих от магистрального в зоне операции.
Не было отмечено также связи между методикой формирования анастомоза («конец в
конец», «конец в бок» и др.) и вероятностью его
тромбоза.
В 9 случаях (45 %) тромбоза АВФ в раннем
послеоперационном периоде у больных имела место нестабильная гемодинамика, проявившаяся эпизодами снижения артериального
давления до уровня 100/70 мм рт. ст. и ниже.
Проанализировав оставшиеся 11 случаев (55 %)
с неудовлетворительным результатом в раннем
послеоперационном периоде мы пришли к выводу, что причиной их были недостаточное
предоперационное изучение венозной системы верхней конечности и огрехи микрохирургической техники. Излишнее натяжение при
завязывании швов сосудистого анастомоза
приводит к микронадрывам интимы сосудов,
равно как и вворачивание адвентиции в просвет сосуда, являются причиной тромбоза.
Для профилактики вворачивания адвентиции сосуда в ее просвет во время формирования анастомоза нами был предложен и
изготовлен микрохирургический подъемник.
Применение данного инструмента позволяет
хирургу расправить достаточно тонкую венозную стенку и облегчить наложение швов анастомоза.
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С целью профилактики кровотечений в послеоперационном периоде, по нашему мнению, следует обратить внимание на обеспечение максимального покоя оперированной
конечности.
Выводы
При формировании артерио-венозной фистулы для гемодиализа наиболее вероятным
осложнением в раннем послеоперационном
периоде является ее тромбоз.

В процессе подготовки к операции по формированию или реконструкции артерио-венозной фистулы следует обращать внимание
на тщательное планирование предстоящей
операции, а также стабилизацию уровня артериального давления.
Во время операции тщательным образом
придерживаться правил микрохирургической
техники формирования анастомоза.
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Резюме. У Центральній міській клінічній лікарні № 1 м. Донецька протягом 6 років функціонує відділення хронічного
гемодіалізу. У статті проаналізовані результати лікування 53
хворих, яким виконано 79 оперативних втручань по формуванню та реконструкції артерио-венозної фістули на передпліччі. Звернута увага на необхідність ретельної підготовки
і планування майбутнього оперативного втручання, а також
стабілізації рівня артеріального тиску пацієнта. Під час операції необхідно ретельно дотримуватися правил мікрохірургічної техніки формування анастомозу.
Ключові слова: хронічний гемодіаліз, судинний доступ,
артеріо-венозна фістула, ускладнення.
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Summary. The department of chronic hemodialysis has performance during 6 years in the Central city clinical hospital № 1 of
Donetsk. The results of treatment of 53 patients which a 79 surgical
procedures on forming and reconstruction of artery — vein fistula on
a forearm are introduced in the article. Paid attention to the necessity of careful preparation and planning of forthcoming surgical procedure, and also stabilization of level of arterial pressure of patient.
During operation it is carefully necessary hold to terms the lines of
microsurgical technique of forming of anastomosis.
Key words: chronic hemodialysis, vascular access, artery-vein fistula,
complications.
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ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂÎÉ ÀÍÅÑÒÅÇÈÈ ÏÐÈ
ÎÏÅÐÀÖÈßÕ ÍÀ ÍÈÆÍÈÕ ÊÎÍÅ×ÍÎÑÒßÕ
Ó ÁÎËÜÍÛÕ Ñ ÑÀÕÀÐÍÛÌ ÄÈÀÁÅÒÎÌ
Резюме. При выполнении блокады седалищного нерва
в подколенной ямке в положении больного на животе существует риск осложнений обусловленных рядом факторов, в
первую очередь, повышением внутрибрюшного давления.
Предложена методика выполнения блока в положении больного на боку, что оказало положительное клиническое влияние на течение анестезии. Показаны очевидные преимущества
и преодолимые недостатки данной методики.
Ключевые слова: сахарный диабет, стопа, внутрибрюшное
давление, блокада седалищного нерва.

Введение
Оперативные вмешательства у больных с
гнойно-некротическими осложнениями диабетической стопы (ГНО ДС) ассоциируются с высоким риском развития осложнений в
периоперационном периоде. Основное и сопутствующие заболевания формируют «порочные круги» совокупно с патофизиологическим процессами, сформированными сахарным диабетом (СД), что вследствие взаимного
отягощения изначально гетерогенных процессов, значимо ухудшает прогноз выздоровления
больных с ГНО ДС.
Важнейшим требованием к анестезии у
больных ГНО ДС является достижение адекватной, в первую очередь, антиноцицептивной защиты от стрессорного воздействия операционной травмы путем правильного выбора
и применения методики анестезии. На современном этапе развития анестезиологии проводниковая анестезия (ПА) при низких ампутациях у больных ГНО ДС считается наиболее
адекватной ввиду достаточной антиноцицептивной защиты, отсутствия системного влияния общих анестетиков, низкой стоимости
и относительно хорошей управляемости. При
этом, анестезия в целом является адекватной,
если удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ней всеми участниками операции:
больной после операции приобретает психоэмоциональный комфорт от результатов выполненной операции, анестезиологу удаётся
избежать нежелательных патологических реакций анестезии и т. д.
При низких ампутациях у больных ГНО
ДС наилучшим соотношением адекватность/
травматичность обладает методика выполнения нейростимулятор ассистированной блокады седалищного нерва в подколенной ямке
в положении больного «на животе». Однако
для больных данной категории адекватность
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традиционной техники заднего доступа к выбранному сегменту нерва авторами признаётся
сомнительной по нескольким причинам.
1. В положении на животе у больных с ожирением (которое часто является сопутствующим СД) повышается внутрибрюшное давление, что вызывает усугубление дыхательной,
сердечно-сосудистой недостаточности, а при
гепатомегалии (кардиального в том числе генеза) может спровоцировать развитие печеночной колики.
2. В процессе поворота и непосредственно в
положении на животе у больных с диабетической кардиомиопатией (которая сопутствует
СД), вследствие эмоционального и физического стресса, повышения внутрибрюшного давления увеличивается риск развития аритмий
«вагусного» и катехоламинового генеза.
3. Поворот вокруг вертикальной оси тела на
ограниченной (40–50 см по ширине) поверхности операционного стола у всех больных в
сознании вызывает эмоциональный дискомфорт.
4. Для больных с ГНО ДС поворот вокруг
вертикальной оси тела является особенно затруднительным по нескольким причинам: мышечная дистрофия и нейропатия метаболического генеза, вестибулярные расстройства сосудистого генеза, болевой синдром вследствие
ГНО ДС, психические расстройств возрастного генеза.
5. Ухудшение условий мониторинга и управления (при экстренных ситуациях) витальными
функциями в положении больного на животе.
Таким образом, совершенствование методики нейростимулятор ассистированной блокады седалищного нерва в подколенной ямке
у больных ГНО ДС является актуальной проблемой современной анестезиологии.
Данные доступных специализированных
источников, которые описывают разработанХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА
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ные методики блокады седалищного нерва
при операциях у больных травматологического профиля, указывают на возможность выполнения нейростимулятор ассистированной
блокады седалищного нерва в подколенной
ямке в положении больного на контрлатеральном боку.
Для больных с ГНО ДС авторами предлагается оптимизация традиционной методики
нейростимулятор ассистированной блокады седалищного нерва в подколенной ямке
посредством заднего доступа путём замены
варианта положения больного во время выполнения блока с «на животе» на «на контрлатеральном боку». Предлагаемый вариант
уменьшает потенциальные риски методики
«на животе» так как: не будет развиваться увеличение внутрибрюшного давления, меньше
градус поворота больного на операционном
столе, положение на боку для большинства
больных более привычно, улучшается доступ
для выполнения мониторинга и управления
витальными функциями.
Цель исследования
Оценить адекватность проводниковой анестезии у больных с ГНО ДС при низких ампутациях с применением методики нейростимулятор ассистированной блокады седалищного
нерва в подколенной ямке в положении больного на контрлатеральном боку.
Материалы и методы исследований
Исследование проведено на клинической
базе кафедры анестезиологии и интенсивной
терапии Харьковской медицинской академии
последипломного образования в 3-м хирургическом отделении центра «Диабетическая стопа» КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня
№ 2». Проведено проспективное, рандомизированное, одноцентровое, открытое, простое
в параллельных группах, продольное, по типу
«случай-контроль» исследование. Критерии
включения: больные, которым проводились
операции по поводу ГНО ДС в области иннервации исключительно седалищного нерва
(подошвенная область, пальцы стопы), информированное согласие больного на участие в
исследовании. Критерии исключения: сопутствующая энцефалопатия, несогласие больного на участие в исследовании. Рандомизацию
проводили жеребьёвкой методом «конвертов».
Контрольные точки (КТ) исследования: КТ
1 — за 18–24 ч до операции, КТ 2 — во время
проведения блока, КТ 3 — через 30 мин после
введения анестетика, КТ 4 – перед переводом
в палату.
На всех КТ исследовались: артериальное
давление осцилометрически (систолическое —
АД с, диастолическое — АД д, среднее — Ср. АД),
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частоту сердечных сокращений (ЧСС) по данным пульсоксиметрии, частоту дыхательных
движений (ЧД) при визуальном подсчёте, насыщение кислородом смешанной артерио-венозной крови SpO2 по данным пульсоксиметрии. Однократно регистрировались в КТ 1:
операционно-анестезиологический риск (ОАР)
по ASA, возраст, индекс массы тела (ИМТ),
уровень гемоглобина. На этапе КТ 3 фиксировались время выполнения блока, необходимость потенцирования ПА средствами общей
анестезии.
Статистический анализ данных выполняли
с помощью Exel for Windows и программы MedStat. Данные представлены как медиана и 95 %
доверительный интервал. Проверку нулевых
гипотез проводили методами непараметрической статистики на уровне р≤0,05 (Манна-Уитни (U), оценка критерия χ²).
Результаты исследований и их обсуждение
Обследовано 60 больных, средний возраст
60,5 (57–64) лет, после рандомизации формировалось две группы исследования: основная
(1-я), где ПА выполнялась «на контрлатеральном боку» и группа контроля (2-я) — ПА «на
животе».
Таблица 1
Основные клинико-антропометрические данные групп
сравнения
Группа
I
II

ИМТ, кг/м2
30,4 (28,2-34,7)
30,4 (28,1-34,6)

Возраст, г
60,5 (57-64)
61 (57-64)

Гемоглобин, г/л
128 (113-134)
124 (119-128)

Примечания: 1 — данные представлены в виде Ме
(ДИ 95 %); 2. Ме — медиана значений; 3. ДИ
95 % — доверительный интервал.

При статистическом анализе основных клинико-антропометрических данных (ИМТ, возраст, гемоглобин) сформированные группы
оказались сопоставимы (табл. 1). После статистического анализа полученных данных (табл.
2) выявлены достоверные отличия показателей: ЧСС и ЧД на этапе выполнения блока (КТ
2). В основной группе ЧСС оказалась меньше
и составила 82,5 (76–86) уд. в мин, в контрольной — 88 (86–90) уд. в мин. И показатель ЧД
в основной группе оказался достоверно меньше и составил 17 (17-18) в 1мин, в то время как
в контрольной – 20 (18–21) в 1мин.
Такие отличия указывает на большую стабильность условий функционирования систем
транспорта кислорода, которые были обеспечены больным основной группы на этапе выполнения регионального блока.
При анализе характеристик технических
трудностей достижения адекватной анестезии выявлено наличие достоверных отличий
между группами по параметрам «время выполнения блока» и «потенцирование» (табл. 3).
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Таблица 2
Динамика изученных показателей на этапах исследования
Показатели
АД с
АД диастол.
Ср. АД
ЧСС
ЧД
SpO2

Группы
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

КТ 1
150 (140–170)
140 (130–170)
89 (80–90)
90 (80–100)
110 (100–120)
103 (100–117)
81 (72–84)
84 (72–88)
17 (16–18)
17,5 (17–19)
98 (96–99)
97 (96–98)

КТ 2
165 (150–170)
165 (150–170)
90 (80–95)
90 (80–95)
110 (107–117)
110 (107–117)
82,5 (76–86)
88 (86–90)*
17 (17–18)
20 (18–21)*
94 (92–95)
94 (92–95)

КТ 3
150 (140–160)
155 (140–160)
80 (75–90)
80 (75–90)
107 (100–110)
107 (100–110)
83 (73–85)
84 (74–87)
17 (16–18)
17 (16–18)
93 (91–94)
92,5 (92–94)

КТ 4
155 (130–165)
155 (130–165)
80 (75–90)
80 (80–100)
107 (97–110)
107 (97–110)
81 (72–84)
79 (75–84)
17,5 (17–18)
17,5 (17–18)
95 (93–96)
95 (93–96)

Примечания: 1 — данные представлены в виде Ме (ДИ 95 %); 2. Ме — медиана значений; 3. ДИ 95 % — доверительный интервал.

Так время выполнения блокады чаще было
длительнее в основной группе — 4 минуты
против 3 минут в группе контроля. Клинические показания к потенцированию выявлялись в основной группе также относительно
чаще — у четырёх человек, против трёх — в
контрольной. Это можно объяснить добавлением технических трудностей в виде миграции
таргетного образования (ствола нерва) вследствие фронтального влияния силы тяжести на
синтопию в подколенной ямке в положении
больного на контрлатеральном боку, этапом
освоения мануальных навыков методики.
Таблица 3
Характеристики технических трудностей достижения
адекватной анестезии
Группы
I
II

Время выполнения
блока, мин
4 (3-6)
3 (2-4)

Потенцирование ПА, чел.
4
3

Примечания: 1 — данные представлены в виде Ме
(ДИ 95 %); 2. Ме — медиана значений; 3. ДИ 95 %
— доверительный интервал.

Проведенный анализ параметров витальных
функций в КТ3 и КТ4 указал отсутствие достоверных отличий между группами и соответствие общеизвестным возрастным значениям нормы дыхательной и сердечно-сосудистой
систем. Дополнительно, нормальные значения
изученных параметров на интра- и послеопе-
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рационном этапе являлось признаком отсутствия болевого синдрома.
Таким образом, проведенное исследование
показало адекватность антиноцицептивной
защиты больных с ГНО ДС при ПА по предложенной методике на фоне уменьшения факторов, которые способствуют периоперационным осложнениям, обусловленным патофизиологическими особенностями выполнения
манипуляции ПА «на животе».
Выводы
Распространенность ожирения у больных
сахарным диабетом позволяет рекомендовать
овладение и применение блокады седалищного нерва в подколенной ямке «на контрлатеральном боку» вне связи с ожиданием профилактики соматических расстройств.
Показана адекватность антиноцицептивной
защиты больного при выполнении проводниковой анестезии по предложенной методике.
Положение «на контрлатеральном боку»
уменьшает изменения функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем в течение анестезии.
Предлагаемая методика обладает большими
техническими трудностями, что обусловлено
физическими факторами, которые могут быть
преодолены усовершенствованием мануальных навыков выполнения анестезии.
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Резюме. При виконанні блокади сідничого нерва в підколінній ямці в положенні хворого на животі існує ризик
ускладнень обумовлених рядом чинників, в першу чергу, підвищенням внутрішньочеревного тиску. Запропонована методика виконання блоку в положенні хворого на боці, що зробило позитивний клінічний вплив на течію анестезії. Показані
очевидні переваги і переборні недоліки цієї методики.

М. О. Голяніщев

Ключові слова: цукровий діабет, стопа, внутрішньочеревний
тиск, блокада сідничого нерва.

TECHNIQUE OF
CONDUCTION ANESTHESIA
AT THE LOWER EXTREMITY
OPERATIONS AT PATIENTS
WITH DIABETES

Summary. When performing blockade of a sciatic nerve in a popliteal pole in prone position of the patient there is a risk of complications of the factors caused by a row, first of all, increase of intra-abdominal pressure. The technique of performance of the block in lateroposition is offered that had positive clinical impact on the course
of anesthesia. Obvious advantages and surmountable disadvantage of
this technique are shown.

M. A. Golyanishchev
Key words: diabetes, foot, intra-abdominal pressure, blockade of a
sciatic nerve.
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