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UDC: 616.36–004–005.1–072.1  

Anghelici Gh., Panici I., Pisarenco S., Crudu O., Danu M. 
ENDOSCOPIC HAEMOSTASIS WITH FIBRIN GLUE IN 

CIRRHOTIC VARICEAL BLEEDING 
State Medical University “N. Testemițanu” (Chișinău, Republica Moldova) 

Surgery Department Nr. 2, Laboratory of Liver Surgery  
 

The aim of the study was to estimate the efficiency of the endoscopic 
haemostasis (EH) with fibrin glue (FG) in acute variceal bleeding (AVB), 
and to evaluate the mortality rate in cirrhotic patients in relation to hepatic 
functional supplies (HFS) and the EH performing time from hemorrhage 
onset. 

Materials and methods. This study included 1096 patients with LC 
and AVB, treated over 2001–2016 (Child A/B/C–165/724/207). EH was 
performed with intravariceal FG injection up to the complete eradication of 
all variceal cordons. The mortality rate was analyzed in relation to the EH 
performing time from the AVB onset, and divided into 2 groups: I–<12 hours 
(471 patients), II–> 12 hours (625 patients). 

Results. The AVB control was achieved in 1079 cases (98.4 %). In 17 
patients (1.6%), the bleeding from the bottom gastric varices couldn’t be 
stopped. No statistically valid relation was established between HFS and the 
mortality of patients with AVH controlled in the first 12 hours from its onset. 
39 patients (8.3 %) died in this group due to an irreversible hemorrhagic 
shock. Meanwhile, we established a direct correlation with the grade of the 
HFS for the patients who received an EH later than 12 hours, the mortality in 
this group rising up to 22.9 % of the cases (143 patients). According to FHS, 
the death rate in stages Child A/B/C/ mounted to 8/85/50 patients, or 
7.4%/20.3%/51.0%, respectively, caused by hepatic failure.  

Conclusions. The recovery of cirrhotic patients with AVB is directly 
related to the efficiency of the primary EH performing time. EH with FG is 
an efficient method to control AVH in LC. The results of EH in the first 12 
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hours from AVH onset did not depend on the HFS, but were determined by 
the severity of the hemorrhage. The mortality of patients with AVH stopped 
later than 12 hours significantly increases and correlates directly with the 
grade of disturbance of the hepatic function. 

 
 

UDC: 616.366–003.7–089.878:616.36–004 
Anghelici Gh., Pisarenco S., Crudu S., Lupu Gh. 

LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY IN CIRRHOTIC 
PATIENTS 

State Medical University “N. Testemițanu” (Chișinău, Republica Moldova) 
Surgery Department Nr. 2, Laboratory of Liver Surgery 

 
Aims is to present our experience in the application of fibrin glue for 

the prophylaxis and stopping bleeding from the gallbladder bed during 
laparoscopic cholecystectomy in cirrhotic patients. 

Methods. The study included 18 patients with hepatic cirrhosis who 
laparoscopic cholecystectomy underwent between 2010–2015 years (men–8, 
women–10, median age 56+/–3, 7 years, Child A/B/C=3/8/7). 

Preoperative diagnosis of cirrhosis was possible in 12 (66,6%) of 
cases, and 6 (33,4%) were diagnosed during surgery. Taking into 
consideration the clinical evolution, the laparoscopic cholecystectomy was 
applied as an emergent procedure in 7 (38,8%) patients with acute calculous 
cholecystitis, the remained of 11 (62,2%) patients underwent a programmed 
surgery for chronic calculous cholecystitis. In all cases in the gallbladder bed 
was applied adhesive fibrin glue. 

Results. Mean operative time was 90 ± 15 min. There was no 
incidence of bile duct injury and conversion to open procedure. Mean 
hospital stay was 7 ± 2.5 days. Intraoperative and postoperative hemorrhage 
from the gallbladder bed were 0 cases. Postoperative morbidity was observed 
in 4 (22,2%) patients with acute calculous cholecystitis and liver cirrhosis 
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(Child C), including postoperative deterioration of liver function in 2, 
worsening ascites in 2 cases. Mortality rate was 0%. 

Conclusions. The use of fibrin glue within laparoscopic 
cholecystectomy allows an efficient hemostasis of the biliary bed in cirrhotic 
patient who operated with cholelithiasis and reduce conversion rates. 

 
 

UDC: [616.36–004:616.381–003.217+617.55–007.43]–072.2 
Anghelici Gh., Pisarenco S., Crudu O., Zugrav T. 

LAPAROSCOPIC PERITONEAL LAVAGE IN UMBILICAL HERNIA 
REPAIR IN CIRRHOTIC PATIENTS 

State Medical University “N. Testemițanu” (Chișinău, Republica Moldova) 
Surgery Department Nr. 2, Laboratory of Liver Surgery 

 
Background. The aim of this study is to provide management of 

pacients with cirrhotic ascites and hernia and to highlight the importance of 
laparoscopic drainage in combined treatment of those.  

Methods. Was done a study on 110 patients with an umbilical hernia 
combined with liver cirrhosis and massive ascites, in the period between 
2012 and 2016 year. To all patients in randomly way was applied complex 
surgical treatment. I group: 52 cirrhotic patients operated on high urgently, 
including 15 (28,8%) with strangulated hernias, 37 (71.2%) – with hernia sac 
erupts with ascites fluid overflow. In 9 (18.8%) patients the endoscopic 
hemostasis for variceal bleeding was performed. 

II group: 58 cirrhotic patients with massive ascites and risk of 
spontaneous eruption of hernia was operated in programmed way, after 
laparascopic drainage of abdominal ascites and abdominal cavity lavage with 
antiseptics and antibacterials. Sealing prophylactic endoscopic variceal was 
performed in 34 (58,6%) patients. 
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Complex surgical treatment consists of laparoscopic peritoneal lavage 
of ascites and hernia repairs by method – "tension–free no mesh". 
Postoperative drainage with lavage was performed to all patients. 

Results. Mortality consist 8 (15,3%) patients in I group, those 
developed hepatic failure, 4 of them had variceal bleeding and 3 developed 
ascites–peritonitis. In group II was 2 (3,4%) death caused by hepato–renal 
failure. Postoperative eventration at 3–6 months: I group – 11 (21,1%); II 
group – 2 (3.4%). Suppuration of postoperative wound: I lot – 8 (15,3%), II 
group without complications. 

Conclusions. Laparoscopic abdominal drainage and lavage with 
antibacterials reduces the risk of ascites–peritonitis and improves wound 
healing. Umbilical hernias in cirrhotic patients with ascites is better operated 
planned. The preferably solution is hernioplastia "tension–free no mesh". 
 
 

УДК: 616.366 – 003.7–089.12 
Бабійчук Ю.В., Карий Я.В. 

СУЧАСНІ ЕНДОСКОПІЧНІ ВТРУЧАННЯ ПРИ МЕХАНІЧНІЙ 
ЖОВТЯНИЦІ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

Кафедра хірургії медичного факультету №2 
 

З 2003 по 2016 роки в ендоскопічному кабінеті Вінницького 
обласного клінічного госпіталю для ветеранів війни проведено 498 
втручань з приводу механічної жовтяниці (МЖ) різного ґенезу. Вік 
хворих від 50 до 92 років (64,3± 17,4 років). МЖ доброякісного ґенезу 
спостерігалась у 437 (87,8%) пацієнтів, злоякісного ґенезу у 61 (13,2%). 

Серед МЖ доброякісного генезу найбільш часто зустрічався 
холедохолітіаз – 344 (69,0%) випадків, стенозуючий папілліт – 71 
(14,3%) випадків, рубцьові стриктури позапечінкових жовчних шляхів –
15(3,0%) випадків, здавлення протоку при хронічних панкреатитах – 7 
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(1,4%) випадків, при післяопераційних деформаціях позапечінкових 
жовчних шляхів – 9 (1,9%) випадків, при холангіті – 17 (3,4%) випадків, 
доброякісних пухлинах великого дуоденального сосочка (ВДС) – 
9(1,8%) випадків. Пухлинна природа захворювання обумовлена раком 
головки підшлункової залози (ПЗ) у 38 (7,6%) хворих, пухлиною ВДС у 
11 (2,2%), пухлинами воріт печінки і метастазами раку іншої локалізації 
в печінку у 12 (1,8%) пацієнтів. Виконано 256 (51,4%) ендоскопічних 
ретроградних холедохопанкреатографій (ЕРХПГ). 

В 2016 році у 42 (46,6%) пацієнтів перед втручаннями 
виконувалась ендоскопічна ультразвукова діагностика на апараті 
Olympus Exera CV 160. У 324 (65,1%) пацієнтів наявність конкременті в 
холедоху встановлена при чрезшкірному ультразвуковому дослідженні. 
В той же час, розміри та кількість конкрементів була встановлена точно 
тільки у 244 (точність 49%) пацієнтів. Кількість та розміри камінців в 
холедоху точно була встановлена тільки при проведенні ЕРХПГ та 
ендоскопічній ультрасонографії. У 256 (51,4%) хворих була виконана 
ЕРХПГ, типова та атипова ендоскопічна папіллосфінктеротомія 
(ЕПСТ). У 20 пацієнтів при виконання ендоскопічної ультрасонографії 
було діагностовано наявність конкрементів більших за 20 мм та 
кількістю більше 5, у 14 було підтверджено проведенням ЕРХПГ, в 2 
випадках діагностовано значний сладж (точність 87,5%). У 52 пацієнтів 
відбулося самостійне відходження конкрементів, як правило, це були 
одиничні конкременти до 8 – 10 мм в діаметрі або сладж. У 272 (79,2%) 
хворих вдалося провести літоекстракцію корзиною Дорміа. У 27 
пацієтів була виконана літотріпсія звичайною корзиною Дорміа, у 19 
літотріпсія единого конкремента виконана літотріптором Olympus BML 
– 201Q, в 2 хворих виконана літотріпсія 4 камінців діаметром від 15 до 
25 мм. В більш ніж 42% випадків конкременти були видалені 
одномоменто, в 58% за 2 – 3 процедури. В 6 випадках балотуючи 
конкременти до 8 мм в діаметрі видалено літоекстракцією через бебі 
холедохоскоп, після повної ЕПСТ. Дивертикули стінки дванадцятипалої 
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кишки були у 72 (14,5%) хворого, у 32 вдалось канюлювати втягнутий 
та змінений ВДС, у 11 пацієнтів проведена неповна ЕПСТ. Ускладнення 
під час транспапілярних втручань виникли у 82 (16,5%) хворих. У 36 
(7,2%) хворих виникла кровотеча з папілотомної рани. Для припиненя 
кровотечі використовували електрокоагуляцію та консервативні методи 
зупинки. У 6 (1,2%) хворих виник реактивний панкреатит. В 12 
випадках було вклинення корзини Дорміа. В 9 випадках вдалось зняти 
шляхом протовкування корзини проксимально, розтягуванням холедоху 
40 – мл теплого фізіологічного розчину. В 3 випадках використано 
механічний літотріптор Olympus BML–110A. Холангіт виник у 4 
хворих, у 12 виникло загострення вже наявного холангіту. 

Застосування ендоскопічних транспапілярних втручань у хворих 
похилого та старечого віку ефективно в 76% випадків і є методом 
вибору в умовах сучасного хірургічного стаціонару з сучасним 
ендоскопічним обладнанням. 

 
 

УДК: 616.367–089.819–072.1 
Болдіжар П.О., Румянцев К.Є., Болдіжар О.О. 

ЕНДОСКОПІЧНА ПАПІЛОТОМІЯ В ЛІКУВАННІ 
ХОЛЕДОХОЛІТІАЗУ 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет 
Кафедра хірургічних хвороб 

 
Поширеність жовчнокам’яної хвороби (ЖКХ) має різний рівень у 

різних країнах, але за останні роки він постійно зростає в динаміці. У 
зв’язку з чим відповідно зростає і кількість оперативних втручань. Це у 
свою чергу приводить і до збільшення кількості пацієнтів з 
постхолецистектомічним синдромом, що частіше усього пов’язано з 
некорегованим холедохолітіазом, який діагностують у 10–30% пацієнтів 
із жовчнокам’яною хворобою. Несвоєчасне та неадекватне хірургічне 
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лікування холедохолітіазу приводить до розвитку подальших 
ускладнень, таких як механічна жовтяниця, холангіт, гострий біліарний 
панкреатит, печінкова недостатність. 

Проаналізовано результати ендоскопічного лікування 797 хворих 
з холедохолітіазом, які знаходилися на лікуванні у хірургічній клініці 
Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака за період 
1997 – 2016рр. Середній вік пацієнтів склав 48,5±4,3. Серед хворих 
жінок було 58,2%,чоловіків – 41,8%. У групу пацієнтів, попередньо 
оперованих з приводу жовчнокам’яної хвороби, увійшло 414 (52%) 
хворих. Механічна жовтяниця у цій групі була діагностована у 298 
(71,9%) хворих, а у групі пацієнтів з холедохолітіазом без попередніх 
операцій на жовчовивідних шляхах – у 177 (46,2%) хворих. Холангіт 
ускладнив холедохолітіаз у 149 (31,3%) пацієнтів із механічною 
жовтяницею. Синдром Мірізі ІІ типу з холецистохоледохеальною 
норицею діагностовано у 56 (7%) хворих. 

На основі клінічних проявів, об’єктивного обстеження, даних 
лабораторних обстежень, ультрасонографії, комп’ютерної томографіі, 
фібродуоденоскопії, фістулохолангіографіі, ендоскопічної ретроградної 
холангіографіїї, були визначені показання до транспапілярних втручань. 
Ендоскопічна папілотомія виконувалася за стандартною методикою із 
врахуванням анатомо–морфологічних особливостей великого 
дуоденального сосочка та розмірів конкрементів. У залежності від 
кількості, форми та розміру конкрементів виконували літоекстракцію 
корзиною Дорміа, при необхідності з попередньою літотріпсією, або 
залишали конкременти для самостійного відходження протягом 2–6 діб. 
При гнійному холангіті або загрозі вклинення невидалених 
конкрементів у термінальний відділ холедоха обов’язково виконували 
назобіліарне дренування або біліодуоденальне стентування. 

Одномоментні транспапілярні втручання були проведені у 297 
(37,2%) хворих, повторні у 94 (11,7%) пацієнтів. З набуттям досвіду 
транспапілярних втручань рахуємо недоцільним виконувати більше 
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двох спроб ендоскопічних літоекстракцій, результатом чого було 
виконання відкритих втручань на холедосі у 54 (6,7%) пацієнтів. 

У 9 (1,1%) хворих з ендоскопічно невидаленими конкрементами 
ендоскопічна папілосфінктеротомія з біліодуденальним стентуванням 
була кінцевим етапом лікування у зв’язку із високим анестезіологічним 
ризиком з приводу супутньої серцевої патології. Ендоскопічна 
папілотомія з наступним самостійним відходженням конкрементів або з 
літоекстракцією була остаточним методом лікування у 27 (48,2%) 
пацієнтів із холецистохоледохеальною норицею та відсутністю 
конкрементів у жовчному міхурі. 

У результаті транспапілярних втручань вдалося ліквідувати 
механічну жовтяницю у 95,9% хворих, повністю санувати та відновити 
пасаж жовчовивідних проток у 93,3% пацієнтів, що доводить високу 
ефективність ендоскопічних втручань у лікуванні жовчнокам’яної 
хвороби, ускладненої холедохолітіазом. 

 
 
УДК: 616.381–007.43–089:616.381 

Бугрідзе З.Д., Грубнік В.В., Воротинцева К.О. 
ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РЕЦИДИВІВ ПРИ 
ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ГЕРНІОПЛАСТИКАХ ПАХВИННИХ 

ГРИЖ 
Одеський національний медичний університет 

Кафедра хірургії № 1 
 

Актуальність. На даний момент лапароскопічні операції при 
лікуванні пахвинних гриж є «Золотим стандартом» лікування. Багато 
рандомізованих дослідження показують, що лапароскопічні 
герніопластики асоціюються з низькою частотою післяопераційних 
ускладнень, помірним больовим синдромом, коротким періодом 
відновлення нормальної фізичної активності і швидким одужанням. 
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Однак за даними літератури частота рецидивів після лапароскопічних 
операцій в 1,5–3% вище, ніж після класичних операцій Ліхтенштейну. 
Це пояснюється тим, що при виконанні лапароскопічних операцій 
використовуються сітки недостатньо великих розмірів, виконується 
неадекватна їх фіксація в зоні пахового каналу, згортання сіток при 
ушивання над нею листків парієтальної очеревини. 

Мета дослідження – вивчення причин рецидивів після виконання 
лапароскопічних і відкритих герніопластик при лікуванні пахвинних 
гриж. 

Матеріали та методи. У період з 2014 по 2017 року на базі 
Одеської обласної клінічної лікарні нами прооперовано 31 пацієнтів з 
рецидивними пахвинними грижами після лапароскопічної 
герніопластики за методикою ТАРР. Середній вік пацієнтів склав 53 ± 6 
років (від 25 до 83 років). Чоловіків було 29 пацієнтів, жінок – 2 
пацієнта. Із 31 пацієнта в нашій клініці прооперовано 8 пацієнтів, в 
інших клініках 23 пацієнт. Рецидиви після першої операції у 16 
пацієнтів розвинулися через 6 місяців, у 10 пацієнтів через 1,5–2 роки, і 
у 2 пацієнтів через 5 років. Всім 31 пацієнтам повторно виконувалися 
лапароскопічні операції, при цьому у 8 пацієнтів причиною рецидивів 
послужив недостатній розмір сітки, у 3х пацієнтів – недостатня 
кількість точок фіксації з подальшою дислокацією сітки. У 20 пацієнтів 
найчастішою причиною рецидивів була дислокація сітки догори і 
частково у бік, що призвело до оголення пахового каналу і розвитку 
рецидиву. Нами розроблена вдосконалена методика лапароскопічних 
герніопластик при лікуванні пахвинних гриж (Патент № 105302 від 
25.04.2014). Основна суть даного методу полягає в тому, що після 
розправлення, укладання і фіксації сітки такерами, її нижній край 
додатково підшивали до пупарту з накладенням окремих 2–3 швів, при 
виконанні даної методики попереджається зміщення сітки в 
післяопераційному періоді і знижується ризик розвитку рецидивів. У 23 
пацієнтів використовувалися поліпропіленові сітки фірми Ethicon, у 8 
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пацієнтів – сітки Progrip фірми Ethicon. За даною методикою нами 
прооперовано 36 пацієнтів, в терміни спостереження за пацієнтами від 6 
до 60 місяців у жодного пацієнта не було рецидиву. 

Висновки. Виконання лапароскопічних герніопластик при 
лікування первинних і рецидивних пахвинних гриж є високо 
ефективним і малоінвазивним методом лікування, однак необхідно 
подальше вивчення даної проблеми для максимального поліпшення 
результатів. 

 
 

УДК: 616.45–089.819.7.168.1 
Бурлак О.С., Грубнік В.В., Воротинцева К.О. 
МОДИФІКАЦІЯ ЕНДОСКОПІЧНОГО 

ТРАНСАБДОМІНАЛЬНОГО ДОСТУПА ДО ЛІВОГО 
НАДНИРНИКА 

Одеський національний медичний університет 
Кафедра хірургії № 1 

 
Вступ. Лапароскопічна адреналектомія в даний час є «золотим 

стандартом» оперативних втручань при пухлинах наднирників. В 
літературі представлені методики трансабдомінального і 
ретроперитонеального доступів оперативного лікування пухлин 
наднирників. Операцією вибору при захворюваннях лівого наднирника, 
асоційованних з синдромами, яки зумовлені різноманітними 
ендокринними порушеннями, запропоновано адреналектомию з 
використанням нового оптимального, найменш травматичного доступу. 
Цей доступ дозволяє своєчасне кліпування та пересічення центральної 
наднирникової вени, що попереджає виділення підвищенної кількості 
кортизолу та катехоламінів у кровообіг. 

Метою роботи був вибір оптимального методу лапароскопічного 
видалення пухлин наднирникових залоз. 
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Матеріали і методи. В період з 1995 року по 2012 роки ми 
виконали 192 відеоендоскопічних адреналектомій, 104 – 
трансочеревинним методом, 88 – позаочеревинним. Ендоскопічне 
втручання було виконано 186 із 192 пацієнтів (96,9%). У 4 пациентів 
(2,08 %) знадобилася конверсія для переходу до відкритої техніки. 
Підставою до операції були: синдром Конна у 41 пацієнтів (21,3%), 
синдром Кушинга у 36 пацієнтів (18,8%), феохромоцитома у 47 
пацієнтів (24,5%), інсиденталоми у 60 випадках (31,5%), метастаз раку 
легенів у праву надниркову залозу 2 (1,04%). Лівобічну адреналектомію 
спочатку ми виконували із траночеревинного доступу, з перетином 
ободочно–діафрагмальної зв'язки, мобілізацією селезінкового кута 
товстої кишки з його відведенням у медіальному напрямі, частковою 
мобілізацією хвоста підшлункової залози і селезінки. Згодом ми 
відмовилися від цього доступу, при виконанні лівобічної 
адреналектомії, вважаючи на великі технічні труднощі і травматичність, 
близькість крупних магістральних судин, селезінки, підшлункової 
залози і відповідно набагато більший ризик виникнення ускладнень. 
Однак, в останній час, лівобічну адреналектомію виконували через 
новий нами розроблений доступ – 28 хворих (14,6 %). Трансочеревинно 
після мобілізації шлунку по великій кривизні, розсікали задній листок 
очеревини та заходили в позаочеревинний простір понад хвостом 
підшлункової залози. Візуализуючи лівий наднирник, виконували його 
мобілізацію. Коагулювали та пересікали дрібні артеріальні стовбури.  

Результати і обговорення. У групі оперованих данним 
ендоскопічним методом в 1 випадку виконано конверсію, тому що 
пухлина лівого наднирника була розміром понад 10 см. Середня 
тривалість перебування в стаціонарі в групі оперованих ендоскопічним 
методом склала 5,5±1,5 діб. У групі оперованих трансочеревинним 
представленим доступом 3,0±1,0 діб. Через 6 місяців у всіх пацієнтів в 
групі оперованих даним трансочеревинним методом з приводу 
новоутворень рецидивів не виявлено.  
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Висновки. Представлений трансочеревинний доступ до лівої 
надниркової залози ми вважаємо найменш травматичним і 
найбезпечнішим з точки зору виникнення ускладнень. Використовуючи 
данний доступ лівобічної адреналєктомії значно знижується 
крововтрата під час операції, середня тривалість перебування хворого в 
стаціонарі. Але ж за пухлин, розміри яких перевищують 5 см, 
доцільніше виконувати втручання позаочеревинно, або відкритим 
доступом, з огляду на технічні труднощі, що виникають при видаленні 
великих пухлин. 

 
 

УДК: 616–089.166 
Василюк С.М., Вайнагій М.М. 

КРИТЕРІЇ ВИКОНАННЯ СИМУЛЬТАННИХ ОПЕРАЦІЙ НА 
ОРГАНАХ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ 

ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ 
ДВНЗ «Івано–Франківський національний медичний університет» 

Кафедра хірургії № 1 
 

Лапароскопічні технології відкрили нові можливості і розширили 
покази до симультанних операцій при поєднаній патології органів 
черевної порожнини, яка за даними ВОЗ зустрічається у 10–30 %. За 
деякими авторами [Гешелин С.А. и соавт., 2008] кількість симультанних 
операцій при лапароскопічній холецистектомії (ЛХЕ) коливається від 10 
до20%.  

Нами проведено аналіз лікування 897 хворих на гострий 369 
(41,1%) та хронічний калькульозний 538 (58,9%) холецистит (ГКХ, 
ХКХ), за період 2012 –2016 роки в умовах клініки хірургії №1, на базі 
МКЛ № 1. У 297 (33,1 %) з усіх хворих з КХ при лапароскопії як 
основній операції виконано симультанні операції: при ГКХ – у 94 (31,3 
%), а при ХКХ– 203(68,7%). Так у 20 із них при супутньому гострому 
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панкреатиті було виконано дренуванням сальникової сумки та черевної 
порожнини з евакуацією вмісту, а у 15 при наявності ферментативного 
перитоніту було виконано ЛХЕ, що дало можливість в подальшому в 
90% уникнути,, традиційної лапаротомії. У 5 хворих при ГКХ виконано 
дисекцію і адгезіотомію спайкового процесу, що викликав хронічну 
тонкокишкову непрохідність, яка проявлялась наявністю 
гіпертрофованої дещо роздутої петлі, а у 43 – першим етапом була 
адгезіотомія. У 11 хворих після евакуації жовчного міхура через 
латеральний портал, відкритим методом було виконано герніопластику 
пупкових гриж за Мейо у 5, або за Лекснером у 6 хворих.  

При ХКХ симультанні операції були виконані у 203 (68,7 %) із 
всіх (297). При цьому дисекцію і адгезіотомію з приводу спайкової 
хвороби очеревини виконано у 132, в тому числі з приводу синдрому 
Кноха у 2 хворих. У 13 хворих операційною знахідкою були кісти і 
гемангіоми печінки і їм виконано пункцію і діатермокоагуляцію цих 
кіст. У 15 хворих було виявлено оваріальні кіти яйника з приводу чого 
було виконано лапароскоічні оваркістектомії. При огляді печінки у 3 
хорих виявили криптогенний цироз її з приводу чого їм виконано 
лапаароскопічно оментоперитонеофренікопексію з позитивним ефектом 
на протязі 2–х років спостереження. У 25 хворих з грижою передньої 
черевної стінки герніопластику виконували відкритим методом з 
допомогою пропіленової сітки, а при пахвинних грижах методом 
Ліхтенштейна. Другу групу (30) складали хворі у яких КХ був як 
операційна знхідка і тому ЛХЕ були симультанними. При 
лапароскопічній ліквідації гострої кишкової непрохідності шляхом 
дисекції і адгезіотомії спайок у 3 було виконано ЛХЕ, аналогічно при 
хворобі Кноха з больовим синдромом ЛХЕ виконано у 2 хворих. У 5 
хворих при планових лапароскопічних кістектоміях яйника і наявності 
ХКХ виконано лапароскопічну холецистектомію. У 5 хворих з явищами 
гострого живота лапароскопічно діагностовано підкрут жирових 
підвісок які були резиковані, а наявність ХКХ збольовим синдромом, 
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спонукала до виконання ЛХЕ. При цілеспрямованому лапаротомному 
дренуванні гострого панкреонекрозу у 15 хворих(ці хворі включені у 35 
з гострим панкреатитом) у зв'язку з запальними змінами жовчевого 
міхура також виконано ЛХЕ, що на тлі інтенсивної терапії дало добрий 
клінічний ефект. 

Таким чином лапароскопічні технології забезпечують необхідні 
умови виконання холецистектомії та лапароскопічної корекції патології 
органів черевної порожнини, втому числі розміщених діаметрально 
протележно. При ЛХЕ можна виконувати деякі види відкритих 
операцій, в тому числі і герніопластику при грижах передньої черевної 
стінки. 
 
 

УДК: 616–089.166 
Василюк С.М., Шевчук А.Г., Федорченко В.М., Козань Я.І., Прудніков 

О.В., Гуралюк Т.Т. 
ДІАГНОСТИЧНІ ЛАПАРОСКОПІЧНІ ТЕХНОНОЛОГІЇ ПРИ 

ГОСТРІЙ ХІРУРГІЧНІЙ ПАТОЛОГІЇ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ 
ДВНЗ «Івано–Франківський національний медичний університет» 

Кафедра хірургії № 1 
 

Вступ. Діагностика та лікування гострих хірургічних 
захворювань, незважаючи на сучасні досягнення медичної науки, були і 
залишаються складними та відповідальними. В ургентних ситуаціях 
майже завжди зберігається небезпека прооперувати хворого, коли в 
цьому немає потреби, або не діагностувати гостру хірургічну патологію, 
що призведе до розвитку ускладнень і смерті хворого. Основними 
причинами діагностичних помилок у 31,3% хворих з гострими 
хірургічними захворюваннями і у 35,6% – з закритим і відкритим 
травматичним пошкодженням органів черевної порожнини є атипові та 
нечіткі клінічні ознаки, недостатня інформативність лабораторно–
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біохімічних, рентгенологічних та ендоскопічних досліджень. 
Незважаючи на досвід, накопичений за роки застосування лапароскопії, 
все ще не вироблено обґрунтованого, загальноприйнятого алгоритму, 
що визначає роль і місце лапароскопії в послідовності вживання 
діагностичних і лікувальних заходів у невідкладній хірургії. Це 
спонукало нас до виконання даного дослідження. 

Мета. Покращити результати діагностики й лікування гострих 
хірургічних захворювань і пошкоджень живота, шляхом розробки 
алгоритму застосування діагностичної та лікувальної лапароскопії у 
невідкладній хірургії. 

Матеріали та методи дослідження. З 2011 по 2015 роки у нашій 
клініці проведено 4286 операцій на органах черевної порожнини. Серед 
них лапароскопічно було проведено проведено 2136 оперативних 
втручань (49,8 %), з конверсією в 101 випадку (4,6 %). В плановому 
порядку лапароскопічно прооперовано 620 (35,6%) пацієнтів, ургентно 
– 1415 (64,4%) пацієнтів. Їхній вік складав від 19 до 94 років. Жінок 
було 1400 (66,3 %), чоловіків – 635 ( 42,3%). В цей період у 282 
пацієнтів було виконано лапароскопічні діагностично–лікувальні 
втручання з приводу уточнення діагнозу гострої хірургічної патології 
органів черевної порожнини.  

Результати та їх обговорення. Найбільша кількість хворих, які 
вимагали уточнення діагнозу, становили 151 (53,5 %) з доопераційним 
діагнозом «гострий апендицит». У 93 пацієнтів діагноз підтвердився і у 
81 (87,0 %) було виконано лапароскопічну апендектомію, а у 12 – 
лапаротомію, апендектомію. Причини лапаротомії були різними: від 
вираженого деструктивно– інфільтративного запального процесу і 
розлитого перитоніту, так і відсутності навиків володіння 
лапароскопічною технікою черговим хірургом. У 58 хворих з підозрою 
на гострий апендицит під час лапароскопії було діагностовано гострий 
мезаденіт та серозний перитоніт (24), гострі захворювання додатків 
матки (апоплексія, розрив кісти яйника, піосальпінкс з 
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пельвіперитонітом) (29). У всіх випадках гінекологічна патологія була 
прооперована лапароскопічно. У одного хворого було діагностовано 
гострий гангренозний дивертикуліт Меккеля, який лапароскопічно 
резектували з допомогою лінійного степлера. У двох хворих 
діагностовано перфорацію дивертикулів сигмоподібної кишки з 
розлитим каловим перитонітом (у всіх випадках виконали операцію 
Гартмана з наступними реконструкціями). Перфоративну виразку 
дванадцятипалої кишки діагностовано в одного пацієнта, травматичну 
перфорацію тонкої кишки – також в одного. Гостру спайкову кишкову 
непрохідність до операції, діагностовано у шести пацієнтів (в трьох її 
ліквідували лапароскопічно). У інших пацієнтів діагностували відносно 
рідкісні діагнози: рак печінки, рак сигмоподібної кишки, доліхосигму, 
синдром Кноха, підкрути жирової підвіски.  

Висновок. Діагностична лапароскопія – високоефективний 
діагностичний захід у ургентній хірургії, який дозволяє не тільки чітко 
встановити діагноз, а й у більшості випадків усунути патологію без 
виконання лапаротомії. 
 
 

УДК: 616.36–008.51–089 
Велигоцкий Н.Н., Арутюнов С.Э., Шадрин О.В., Скалий Н.Н., 

Маслов С.П. 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МАЛОСИМПТОМНЫХ ФОРМ 

НАРУШЕНИЙ ПРОХОДИМОСТИ ТЕРМИНАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
ХОЛЕДОХА 

Харьковская академия последипломного образования 
Кафедра торакоабдоминальной хирургии 

 
Диагностика малосимптомных форм нарушений проходимости 

терминального отдела холедоха (ТОХ) является наиболее сложной, 
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вопросы выбора метода санации и оптимальной коррекции 
проходимости ТОХ остаются дискутабельными. 

Цель исследования – разработать алгоритм диагностики и 
лечения больных c малосимптомными формами нарушений 
проходимости ТОХ.  

Материал и методы. Среди малосимптомных форм нарушений 
проходимости ТОХ выделены: малосимптомный (бессимптомный) 
холедохолитиаз, микрохоледохолитиаз, билиарный сладж и рубцовые 
стриктуры ТОХ.  

Среди 1972 больных с осложненной ЖКБ у 235 (11,9 %) 
пациентов, которым проведено обследование с использованием 
разработанных в клинике дополнительных методик диагностики, 
выявлены малосимптомные (скрытые) формы нарушений ТОХ. 
Микрохоледохолитиаз выявлен у 114 (48,5 %) больных, билиарный 
сладж – у 72 (30,6 %), стриктура ТОХ – у 21 (8,9 %), стеноз БДС – у 28 
(11,9 %). 

Применялись следующие методы диагностики: 
мультидетекторная (64–срезовая) компьютерная томография с 3–Д 
реконструкцией, магнитно–резонансная томография (МРТ), магнитно–
резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ), УЗИ, ЭРХПГ, 
интраоперационная холангиография, фистулография. В качестве 
дополнительной диагностики малосимптомных форм нарушения 
проходимости ТОХ выполнялись: ЭРХПГ с манометрией, 
мониторинговая дебитоманометрия, термометрия холедоха, измерение 
давления при выполнении эндолюминальной баллонной 
папиллодилятации (патент Украины № 104992), интраоперационная 
холангиография и дебитоманометрия. Для оценки морфологических 
изменений ТОХ, БДС проводилось исследование спектра импеданса 
большого дуоденального сосочка (БДС) (патент Украины № 66525), 
исследование биопсийного материала (забор материала проводился 
после выполнения ЭПСТ) (патент Украины № 65177). Разработан 
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алгоритм диагностики малосимптомной билиарной обструкции, 
включающий оценку дополнительных методов исследования. 

Результаты. Выбор транспапиллярного эндоскопического 
вмешательства у больных с малосимптомными формами нарушений 
проходимости ТОХ зависел от данных импедансометрии и оценки 
степени растяжимости БДС. Эти данные позволяли определить 
эффективный или неэффективный вариант применения 
эндоскопической баллонной дилатации (ЭПД). При наличии 
достаточной растяжимости БДС 112 больным выполнялась ЭПД с 
холедохолитоэкстракцией и санацией гепатикохоледоха: с 
микрохоледохолитиазом – у 62 (55,4 %), с билиарным сладжем – у 50 
(44,6 %). При отсутствии достаточной растяжимости БДС 123 
пациентам произведена ЭПСТ: с микрохоледохолитиазом – у 52 (42,3 
%), с билиарным сладжем – у 22 (17,9 %), со стриктурой ТОХ – у 21 
(17,1 %), со стенозом БДС – у 28 (22,8 %). 

После ЭБД у 8 (7,1 %) пациентов наблюдались осложнения: у 5 
(4,5 %) – острый панкреатит, у 1 (0,9 %) – панкреонекроз, у 2 (1,8 %) – 
холангит. После ЭПСТ у 14 больных (11,4 %) выявлены осложнения: у 
7 (5,7 %) – острый панкреатит, у 2 (1,6 %) – панкреонекроз, у 4 (3,3 %) – 
холангит, у 1 (0,8 %) – кровотечение.  

Выводы. 
1. Применение импедансометрии, эндолюминальной баллонной 

папиллодилятации в алгоритме диагностики малосимптомных форм 
нарушений проходимости ТОХ позволяет оценить степень 
растяжимости и морфологических изменений БДС. 

2. В программе лечения малосимптомных форм нарушений 
проходимости ТОХ при наличии достаточной растяжимости БДС 
показано применение эндоскопической папиллодилатации, при 
отсутствии растяжимости БДС – ЭПСТ. 
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ТОРАКОСКОПІЧНІ ВТРУЧАННЯ З ПРИЧИН ПАТОЛОГІЇ 
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Тимус, або вилочкова залоза, імунний орган, який функціонує у 

дитячому віці та інволює у пубертатному шляхом заміщення жировою 
клітковиною.  

Усю патологію вилочкової залози можна розділити на пухлини, 
кісти та гіперплазію.  

Оперативні втручання є одним із методів лікування захворювань 
тимуса. Безперечно, злоякісні та доброякісні пухлини і кісти підлягають 
хірургічному видаленню. Гіперплазія, яка супроводжується міастенією 
також є показом до оперативного втручання. Проте, у випадку міастенії 
існують особливості. Показом до операції є міастенія у асоціації з 
тимомою для усіх пацієнтів, а також видалення тимусу при міастенії у 
хворих віком 10–55 років без очевидного побільшення органу. При 
очній формі міастенії оперативне втручання можна відтермінувати до 
2х років, оскільки можлива спонтанна ремісія. Недоцільно проводити 
видалення тимусу при наявності антитіл до мускулоспецифічної кінази 
(MuSK), оскільки для міастенії, викликаної патологією тимуса, 
характерно підвищення антитіл до ацетилхолінових рецепторів. 
Тимектомія може сприяти ремісії, яка виникає навіть кілька років після 
операції. Покращення частіше настає у молодих пацієнтів з коротким 
анамнезом та високим титром антитіл до ацетилхолінових рецепторів. 

На сьогодні є декілька хірургічних доступів для операцій на 
вилочковій залозі. Це стернотомія, торакотомія, цервікотомія, а також 
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малоінвазивні втручання. Серед малоінвазивних – це роботоасистована 
лівобічна торакоскопія, та звичайна лівобічна або білатеральна 
торакоскопія. Малоінвазивні методики дозволяють виконати адекватне 
оперативне втручання зменшуючи при цьому оперційну травму та 
скорочуючи період післяопераційної реабілітації. 

Ми провели сім малоінвазивних операцій з причин різноманітної 
патології вилочкової залози. Шість втручань провели з 
монолатерального лівобічного доступу, одне втручання з 
двостороннього доступу. Три операції проведено з причини міастенії, 
одна з них білатеральним доступом. Два оперативних втручання з 
причини тератогенних кист та два оперативних втручання з причини 
ектопії паращитовидної залози у вилочкову. Операції пройшли без 
ускладнень. Встановлювалось 4 порти. Для відеокамери порт 10мм 4–
тому міжребер’ї по передній аксілярній лінії. Решта порти для 
інструментів: у 3, 5 та 6 міжребер’ях. Препарат видаляли через порт 
відеокамери, який при потребі дещо поширювали. Операцію 
завершували дренуванням плевральної порожнини двома дренажами, 
один з яких підводили до ложа тимусу. 

Дві пацієнтки, яким проведено оперативне втручання з причини 
генералізованої міастенії, відчули покращення відразу ж після 
інтервенції і були виписані із стаціонару у короткий термін. Одна на 7 
день, інша, старша, якій проводилось видалення тимоми із 
білатерального доступу на 10 день. У третьої пацієнтки 
післяопераційний період був важкий. На 3 день, після відміни гормонів 
та каліміну, константовано погіршення стану, що вимагало переведення 
у реанімаційне відділення та інтубації. Таких кризів було ще два, 
наступні з менш вираженою симптоматикою без потреби інтубації. 
Пацієнтка виписана на 24 день після операції у задовільному стані. Під–
час контрольного огляду через 3 місяці пацієнтка відмічає покращення 
стану, зменшення симптоматики. У двох пацієнток із ектопією 
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паращитовидної залози у післяопераційному періоді відмічалось 
пониження рівня гормонів до нормальних цифр. 

При проведенні торакоскопічного видалення вилочкової залози 
слід звертати увагу на декілька моментів. Обов’язково візуалізувати 
діафрагмальні нерви та їх оберігати. Тому, якщо процес доволі великий, 
та за даними КТ має значний компонент по правій стороні доцільно 
використовувати білатеральний доступ. Найчастіше пухлина залози, або 
сама залоза добре мобілізується і є можливість чітко візуалізувати 
крупні судини, аорту, легеневу артерію, лівий венозний плечеголовний 
стовбур та верхню порожнисту вену. Тажче проводити операцію при 
кістах, коли може бути супутній зростовий процес. Артерії, які 
харчують залозу доцільно кліпувати, або використовувати зварку судин.  

Малоінвазивні технології дозволяють виконати оперативне 
втручання з причини захворювань вилочкової залози зменшивши при 
цьому операційну травму, скоротити період реабілітації. 
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ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет 
Кафедра хірургічних хвороб 

 
У роботі вивчено та проаналізовано результати комплексного 

обстеження та хірургічного лікування 62 хворих, яких прооперовано у 
відділенні судинної хірургії Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. 
Андрія Новака від 2000 до 2017 року з приводу критичної ішемії на 
фоні оклюзійно–стенотичних уражень стегново–підколінно–
гомілкового сегмента при облітеруючому атеросклерозі судин нижніх 
кінцівок. 
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Всім пацієнтам перед операційним втручанням виконано 
ультразвукове дуплексне сканування (УЗДС) артерій нижніх кінцівок з 
кольоровим картуванням кровоплину. Дослідження проводили на 
апаратах: ALOKA 3500 (Японія) з лінійним трансдюсером 8–10 МГц, 
ESAOTE MY LAB 50 (Італія) з лінійним трансдюсером 8 – 12 МГц та 
ZONARE (США) з лінійним трансдюсером 8 – 10 МГц, TOSHIBA 
APLIO 400 (Японія) з лінійним трансдюсером 8 – 10 МГц. 

До протоколу УЗДС включали візуалізацію артерій нижньої 
кінцівки, встановлення діаметру артерій, структуру стінки (КІМ); 
кровопилну по глибокій артерії стегна, наявність атеросклеротичної 
бляшки, її щільність та протяжність; ступінь стенозу; картограму 
кровоплину (кольоровий потік, який відповідає справжньому діаметру 
судини) та спектрограму кровоплину (пікової систолічної швидкості, 
максимальної кінцевої діастолічної швидкості кровоплину, середньої за 
часом максимальної швидкості кровоплину, індексу периферійного 
опору, індексу пульсації). При УЗДС кровоплин в зоні оклюзії не 
визначався. При вираженому кальцинозі атеросклеротичної бляшки 
визначали рівень стенозу за допомогою критеріїв швидкості за Сossman 
та співавт. (2007 р.). 

Після виконання ультразвукового дуплексного сканування 
артерій нижніх кінцівок ми виконували дослідження великої підшкірної 
вени на стегні та гомілці для визначення діаметру останньої. Велика 
підшкірна вена використовувалася як пластичний матеріал у вигляді 
автовенозної заплати або вставки. 

Критеріями вибору методу профундопластики ми вважали 
наступні: наявність стенозу глибокої стегнової артерії більше 75 %, 
пікової систолічної швидкості не нижче 150 см/с по даним УЗДС, 
можливістю усунення стенозу в її проксимальній третині, діаметр 
глибокої артерії стегна не менше 4 мм з прохідністю її до 20–25 см та 
наявність колатеральних зв’язків з підколінною артерією та артеріями 
гомілки. При щільних атеросклеротичних бляшках виконати адекватну 



25 
 

ендартеректомію технічно не є можливим, були застосовані методи 
протезування. 

Серед методик профундопластики були застосовані: 1. 
Ендартеректомія з автоартеріальною заплатою. 2. Ендартеректомія з 
аутовенозною заплатою. 3.Дисталізацію біфуркації стегнової артерії з 
тромбендартеректомією з або без заплати. 4. Тромбендартеректомію з 
гирла глибокої та поверхневої стегнових артерій із поодинокою або 
множинною заплатою. 5. Стегново–глибокостегнове автовенозне 
шунтування. 6. Стегново–глибокостегнове алопротезування. 7. 
Реімплантація відсіченої дистальної прохідної частини глибокої 
стегнової артерії в поверхневу артерію стегна. 8. Профундопластика 
автоартеріальною вставкою з поверхневої артерії стегна. 

Ультразвукове дуплексне сканування артерій нижніх кінцівок є 
оптимальним неінвазивним методом для визначення показань до різних 
методів профундопластики. 
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Вступ. Лапароскопічні операції при лікуванні післяопераційних 

вентральних гриж асоціюються з меншим числом післяопераційних 
ускладнень, а також значним зниженням числа рецидивів у віддалені 
терміни після операції. Однак, у багатьох пацієнтів виникають технічні 
складності, пов'язані з непомітними під час операцій ушкодженнями 
кишечника, що веде до розвитку перитоніту і навіть до летального 
результату, в подібних ситуаціях частина хірургів наполягають на 
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виконанні відкритих операцій. В даний час існує недостатня кількість 
проведених робіт і достовірних даних, які б демонстрували результати 
лікування пацієнтів з великими післяопераційними вентральними 
грижами комбінованої технікою герніопластики. 

Мета роботи – вивчення результатів хірургічного лікування 
післяопераційних вентральних гриж великих розмірів при використанні 
класичної лапароскопічної герніопластики в порівнянні з комбінованою 
лапарокопічною герніопластикою. 

Матеріали та методи. У період з 2012 по 2017 року на базі 
Одеської обласної клінічної лікарні було прооперовано 74 пацієнтів з 
післяопераційними вентральними грижами великих розмірів (розмір 
грижового дефекту > 10 см). Після інтраопераційної оцінки вираженості 
спайкового процесу черевної порожнини, пацієнти були розділені на 2 
групи. 

У групі I (n = 32), при можливості виконання у пацієнтів 
адекватного лапароскопічного адгезіолізіса застосовувалася стандартна 
лапароскопічна герніопластика з сітчастими трансплантатами фірм 
Atrium, MMDI, Proceed, з фіксацією їх трансфасціальнимі швами і 
такерами до передньої черевної стінки. У групі II (n = 42) 
використовувалася комбінована лапароскопічна методика 
герніопластики. Першим етапом виконували діагностичну 
лапароскопію, адгезіолізіс, при наявності у пацієнтів вираженого 
спайкового процесу, додаткових гриж, з огляду великий ризик 
виникнення кровотечі, перфорації кишечника при диссекції тканин, 
переходили до другого етапу операції – виконували мінілапаротомію 
(8–10 см). 

Результати. У всіх 74 хворих середній розмір грижового дефекту 
був > 10 см, з розміром грижі 178 ± 75,2 см². Середня тривалість 
оперативного втручання була порівняно менше в другій групі пацієнтів 
92,7 ± 8,5 хв. в порівнянні з 138,4 ± 6,5 хв. в першій групі (p <0,05). 
Загальна тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі в 
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післяопераційному періоді склала 4,7 ± 1,9 днів в групі I, і 7,1 ± 2,2 днів 
в групі II (p> 0,05). Такі післяопераційні ускладнення як серома, 
гематома, загоєння післяопераційної рани дещо частіше спостерігалися 
у пацієнтів в групі II (32%) з використанням комбінованого методу 
герніопластики, в групі I ранові післяопераційні ускладнення були у 
22% пацієнтів. Виражений больовий синдром був у 6 пацієнтів після 
класичної лапароскопічної герніопластики, і у 8 пацієнтів після 
комбінованої герніопластики. У одного пацієнта при використанні 
стандартної лапароскопічної операції була виконана релапаротомія з 
приводу поранення кишечника. При спостереженні за пацієнтами в 
терміни від 6 до 24 місяців в групі I було виявлено 3 пацієнта з 
рецидивом грижі (8,9%), в той час як при використанні комбінованої 
методики рецидив грижі був відсутній. 

Висновки. Застосування комбінованих операцій з використанням 
міні лапаротомий, дозволило в технічно складних випадках при великих 
післяопераційних грижах у пацієнтів з надмірною вагою досягти 
відсутність рецидивів грижі в післяопераційному періоді. 

Ми вважаємо, що використання комбінованих методик операцій 
при лікуванні великих післяопераційних гриж є гідною альтернативою 
травматичних відкритих операцій, які асоціюються з великим відсотком 
післяопераційних ускладнень. 
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Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) зустрічається у 
20–30% дорослого населення і асоціюється з грижами стравохідного 
отвору діафрагми (ГСОД) в 79–85% випадків. Великою кількістю робіт 
доведено, що аллопластика ГСОД, дозволяє домогтися гарних стійких 
результатів у 80–95% хворих. У той же час частота рецидивів, особливо 
при наявності великих і гігантських ГПОД, може досягати 30–50%. При 
використанні спеціальних сітчастих аллотрансплантатів вдається значно 
зменшити число рецидивних гриж. Проте, до теперішнього часу не 
визначені оптимальні методики фіксації сітчастих аллотрансплантатів, а 
також не встановлено, які види аллотрансплантатів є оптимальними – не 
тільки перешкоджають рецидивам, але і не дають ускладнень. 

Мета – вивчення можливості використання самофіксуючих сіток 
Progrip (Covidien, США), при виконанні лапароскопічної пластики 
стравохідного отвору діафрагми і фундоплікації. 

Матеріали та методи. Проаналізовано результати операцій у 169 
хворих з великими ГСОД. Основну групу склало 64 пацієнта, яким 
пластика була виконана за допомогою самофіксуючейся сітки Progrip, 
контрольну групу склало 105 пацієнтів, яким пластика виконана 
звичайною поліпропіленовою сіткою Prolene (Ethicon, США). Сітки 
Progrip мають спеціальні гачки (як у «липучок» на взуття), якими при 
прикладанні до тканин вони надійно фіксуються. В основній групі цією 
сіткою зміцнювали виконану задню крурорафію. В основній групі 
чоловіків було – 36, жінок – 28. Вік оперованих хворих був від 41 до 78 
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років. Віддалені результати вивчалися через 6, 12 і 24 місяців після 
операції. Методи дослідження включали опитувальники симптомів, 
рентгеноскопію, ендоскопію і добовий внутрістравохідний рН–
моніторинг. 

Результати. В основній групі, ні в одному випадку, не було 
виявлено рецидиву грижі. Індекс якості життя до операції був 35, після 
операції – 9 (p <0.05). Індекс DeMeester перед операцією був 78 ± 15, 
після операції – 13.6 ± 4 (p <0.01). У контрольній групі мало місце 5 
(5,1%) випадків рецидивів. 

Висновки. Перший досвід використання самофіксуючихся сіток 
Progrip для зміцнення крурорафії показав безпеку і високу ефективність 
нової методики. Застосування сітки, в зв’язку з її властивістю к 
самофіксаціі, суттєво зменшує тривалість операції, кількість 
інтраопераційних ускладнень та рівень складності операції для 
оперуючого хірурга, що виправдовує доцільність її використання. 
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Актуальність. Грижі стравохідного отвору діафрагми (ГСОД) 

асоціюються з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ) у 
50–90 % і становлять великий ризик виникнення таких ускладнень, як 
шлунково–стравохідні виразкування та кровотечі, метаплазії, 
стриктури, перфорації, компресії органів середостіння [2,5].  

За останні 20 років типи відеолапароскопічних антирефлюксних 
операцій при ГСОД набули значної модифікації, однак кількість 
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післяопераційних ускладнень залишається високою. Серед них 
найбільше значення має рецидив ГСОД (10–84%), ГЕРХ (1–20%), 
зісковзування фундоплікаційної манжети (1–8%), дисфагія (2–70%), 
gas–bloat синдром (6–46%). Неправильний вибір типу операції, 
виникнення післяопераційних ускладнень і, як наслідок, погіршення 
якості життя роблять цю патологію однією з актуальних проблем 
сучасної хірургії [1,4].  

Мета роботи – вивчити результати методики виконання 
лапароскопічної антирефлюксної операції при ГСОД. 

Матеріали і методи. За стандартною методикою 
(лапароскопічною фундоплікацією за Ніссеном) протягом 2006–2016 
років, у клініці прооперовано 245 пацієнтів (127 чоловіків і 118 жінок, у 
віці від 25 до 72 років (середній – 49,2±3,5), що склали 1–у групу 
досліджень. За модифікованою методикою лапароскопічної операції 
при ковзній ГСОД (патент на корисну модель №2010 14413) 
прооперовано 55 хворих (29 чоловіків і 26 жінок, у віці від 31 до 75 
років (середній – 55,2 ± 3,5), що склали 2–у групу досліджень. Отримані 
числові результати досліджень опрацьовано методом варіаційної 
статистики з використанням пакету комп’ютерної програми 
медикостатистичних обчислень STATISTICA for Windows 5.0 (Stat Soft, 
USA) з визначенням вірогідних діапазонів ймовірності. З метою 
діагностики грижі стравохідного отвору діафрагми проводили аналіз 
скарг хворого, анамнезу захворювання, фіброгастродуоденоскопію 
(ФГДС), 24–годинну стравохідну рН–метрію, рентгеноскопію 
шлунково–кишкового тракту та грудної клітки, стравохідну 
манометрію, електрокардіографію. Дослідження, стандартизоване 
опитування та анкетування хворих з визначенням індексу DeMeester 
якості життя проводили перед операцією і через 3, 12 та 36 місяців після 
неї.  

Результати досліджень та їх обговорення. Найбільш 
прийнятним операційним лікуванням ГСОД і ГЕРХ є спосіб 
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лапароскопічної операції за Ніссеном. Недоліком цього способу є ризик 
розвитку гіперфункції ремодульованої кардії та виникнення дисфагії, 
що становить у ранньому післяопераційному періоді від 2 до 70%, а у 
віддалених термінах – від 1 до 20%, виникнення gas–bloat синдрому – у 
6–46% випадках [3,4].  

Модифіковану лапароскопічну операцію при ковзній ГСОД 
здійснювали наступним чином: в черевну порожнину вводили п’ять 
троакарів, накладали карбоксиперитонеум 10–15 мм рт. ст. Препарували 
та мобілізували нижній сегмент стравоходу, пересікали зв’язку 
Лаймера–Бартеллі за допомогою електрокоагулятора LigaSure 
(Covidien, USA), виділяли печінкову гілку n.vagus, ідентифікували 
стравохідний отвір діафрагми, почергово виділяли праву та ліву ніжки 
діафрагми. Стравохід разом із задньою гілкою n.vagi брали на трималку 
і виконували тракцію. Мобілізували дно шлунка шляхом пересічення 
коротких судин шлунка між його дном і селезінкою. Звужували 
стравохідний отвір зшиванням ніжок діафрагми одним або двома Ζ–
подібними швами позаду стравоходу і одним вузловим швом спереду 
нього за допомогою апарату EndoStich (Covidien, USA) так, щоб 
відстань між стравоходом і швами з обох сторін становила 10 мм, яку 
вимірювали за допомогою введеного інструмента діаметром 5 мм між 
стравоходом і швами на ніжках діафрагми спереду і ззаду. Формували 
антирефлюксну манжету (довжиною 2–3 см) за рахунок переміщення 
дна шлунка позаду стравоходу на 360˚ у верхній його частині за 
допомогою одного або двох вузлових швів EndoStich із захопленням 
стравоходу, а у нижній його частині – на 270˚, фіксували дно шлунка до 
стравоходу двома вузловими швами зліва і справа від стравоходу. 
Відстань між діафрагмою та верхнім швом на манжеті становила 3–4 
см. Прохідність стравоходу перевіряли калібровочним зондом з 
манжетою діаметром 2 см. 

У 1–й групі хворих ковзну грижу стравохідного отвору діафрагми 
середніх розмірів діагностовано у 135 (55,1%), велику – у 43 (17,6%), 
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гігантську – у 67 (27,3%) оперованих. ГЕРХ діагностовано у 211 (86,1%) 
хворих. Середня тривалість операції становила 110±20 хвилин. 
Тривалість перебування хворого в стаціонарі в середньому – 3±2,5 діб. 
Опитано і обстежено 79,5 % пацієнтів у терміни від 3 до 36 місяців 
після операції. Через 3 місяці помірну дисфагію виявлено у 25 хворих 
(10,2%), 12 місяців – у 4 обстежених (1,6%). Рецидив ГСОД 
діагностовано в 3 пацієнтів (1,2 %), які були прооперовані з приводу 
гігантської змішаної грижі стравохідного отвору діафрагми, «короткого 
стравоходу». Gas–bloat синдром виявлено у 13 хворих (5,3%) через 6 
місяців після операції і жодного випадку не було через 12 і 36 місяців. 
Серед інтраопераційних ускладнень було ушкодження селезінки з 
кровотечею у 2 (0,8%) хворих і карбокситоракс у 5 (2,0%) пацієнтів. Не 
було жодного випадку міграції антирефлюсної манжети, 
післяопераційних гнійно–септичних чи тромбоемболічних ускладнень. 
Індекс якості життя був відмінний у 85 %, добрий – у 13 %, 
незадовільний – у 2 % обстежених.  

У 2–й групі хворих ковзну грижу стравохідного отвору діафрагми 
середніх розмірів діагностовано у 28 (50,9%), великих – у 21 (38,2%), 
гігантських – у 6 (10,9 %) оперованих. ГЕРХ діагностовано у 47 (85,5%) 
обстежених. Середня тривалість операції становила 90±15 хвилин. 
Тривалість перебування хворого в стаціонарі в середньому становила 
3±2,5 доби. Опитано і обстежено 74,5 % пацієнтів у терміни від 3 до 36 
місяців після операції. Через 3 місяці у 2 хворих, оперованих з приводу 
гігантської грижі, виявлено помірну дисфагію, яка добре піддалася 
консервативному лікуванню, через 6 місяців хворі скарги не виявляли. 
Не було жодного випадку рецидиву ГСОД, ГЕРХ, інтраопераційних, 
гнійно–септичних чи тромбоемболічних ускладнень. Дисфагія та gas–
bloat синдром були відсутні у всіх опитаних через 6,12 та 36 місяців 
після операції. Індекс якості життя був відмінний у 94 %, добрий – у 
6 % осіб.  
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Висновки. 
1. Серед ускладнень після антирефлюксних операцій найбільше 

значення мають рецидив ГСОД, ГЕРХ, дисфагія, gas–bloat синдром. 
2. Правильний вибір типу операційного лікування та адекватний обсяг 

операції дає можливість покращити результати лікування хворих з 
ГСОД. 

3. Модифікована методика лапароскопічної операції при ГСОД дає 
можливість знизити кількість післяопераційних ускладнень та 
підвищити якість життя хворого після операції. 

 
 

УДК: 616.361–007.271–089+616–072.1 
Довбенко О.В. 

ЕНДОСКОПІЧНА АНТЕГРАДНА СФІНКТЕРОТОМІЯ 
Військово–медичний клінічний центр південного регіону 

Відділення ендоскопічної хірургії 
 

Незважаючи на все більш широке застосування ендоскопічних 
транс папілярних втручань з використанням наявних методик та 
сучасної апаратури, не завжди вдається досягти хороших кінцевих 
результатів. Це обумовлено, насамперед, із зруйнуванням функції 
сфінктерного апарату панкреатобіліарної системи. 

Нами запропоновано метод антеградної папілосфінктеротомії, 
основною метою котрого є збереження функції сфінктера Одді і таким 
чином досягти зменшення кількості небажаних ускладнень.  

При користуванні цим методом спеціально сконструйованим 
папілотомом проводиться антеградно розсікання тільки циркулярного 
мускульного шару сфінктера Одді.  

На протязі 1998–2015 років у відділенні ендоскопічної хірургії 
Військово–медичного клінічного центру виконано 2021 РХПГ. 
Папілосфінктеротомія проведена 1879 хворому. В основному при 
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стенозуючому папіліті, холангіолітіазі, зовнішніх жовчних норицях, 
стентуванні холедоха, гострому панкреатиті. 

Метод ендоскопічної антеградної сфінктеротомії нами 
застосовується з 2008 року 421 хворим, що склало 47,8 % від усіх 
сфінктеротомії.  

Аналізуючи данні одержаних результатів встановлено, що частота 
ускладнень зменшилась з 8,5 % до 1,4%, а у 71,2% випадків вдалося 
уникнути холецистектомії. 

Ендоскопічна антеградна сфінктеротомія повинна виконуватися 
досвідченим лікарем–ендоскопістом і може бути альтернативою 
загально прийнятій папілосфінктеротомії. 
 
 

УДК: 616.361–007.271–089+616–072.1 
Дронов О.І, Насташенко І.Л., Земсков С.В., Довбенко О.В., Хоменко 

Д.І., Левченко Л.В. 
РЕЗУЛЬТАТИ ЕНДОБІЛІАРНОГО СТЕНТУВАННЯ ЖОВЧНИХ 

ПРОТОК 
Київський національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

Кафедра загальної хірургії №1 
 

Вступ. Сучасні малоінвазивні технології (лапароскопічні, 
ендоскопічні, УЗД–контрольовані) в біліарній хірургії є найбільш 
сприятливими при вирішені питань забезпечення відновлення 
природного пасажу жовчі, порушеного внаслідок основного 
захворювання або з ятрогенних причин. Внутрішнє дренування 
жовчних проток (ЖП) із застосуванням пластикових стентів (ПС) або 
металічних стентів, що розправляються самостійно (МСС) є 
ефективним і фізіологічним.  

Недоліками застосування ендобіліарних стентів є можливість їх 
дислокації, інкрустація солями жовчних кислот та обтурація при 
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гнійному холангіті. Остання потребує проведення повторних санацій 
ЖП з метою реканалізації стентів або їх заміни. За необхідності 
виконується паралельне стентування двома та більшою кількістю 
стентів. Більш довговічними вважаються МСС – можливість їх 
фрагментації та проростання пухлинною тканиною з порушенням 
прохідності є суттєвими недоліками. Покриття нітінолових стентів 
суцільною оболонкою запобігає проростанню МСС пухлиною, але 
значно зменшує їх дренажну спроможність. 

Метою дослідження є визначення показань до застосування 
ендобіліарного стентування із застосуванням стентів різних типів при 
біліарної обструкції з урахуванням природи її походження та характеру 
ураження жовчних проток.  

Об’єкт і методи дослідження. За 2010–2016 рр. на кафедрі 
загальної хірургії №1 НМУ імені О.О.Богомольця з приводу 
непрохідності ЖП ендоскопічні транспапілярні втручання виконувались 
4923 хворим: ендоскопічна папілосфінктеротомія виконувалась в 2500 
(50,8%) випадках, в 117 (4,7%) випадків вона виконувалась в два етапи. 
Ендостентування ЖП виконано 379 (7,7%) хворим стентами 7,5 Fr, 
бистентування – 23 (6,1%) з них, МСС – 83 (21,9%).  

Результати досліджень та їх обговорення. Серед 273(72,0%) 
хворих, яким виконано стентування ЖП одним ПС показанням у 
16(5,9%) випадках були післяопераційні стриктури ЖП, у 38 (10,2%) 
пухлинні ураження загальної жовчної протоки, у 145 (53,1%) хворих 
мали місце пухлинні ураження голівки підшлункової залози. 11 (4,0%) 
пацієнтам ендостенти встановлювали в зв’язку з неможливістю 
одномоментного ендоскопічного видалення конкременту з ЖП для 
запобігання його вклинення і розвитку або прогресування гнійного 
холангіту.  

У 26(6,9%) спостереженнях в терміни 4–6 (в середньому 4,6) 
місяців після ендобіліарного стентування відбувалася обтурація ПС 
жовчними солями, у 4 (4,8%) через 8–18 (в середньому 14,6) місяців 
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виникала непрохідність МСС. Гострий післяопераційний панкреатит 
спостерігали в 11 (2,9%) випадках.  

У 296 (78,1%) хворих, яким було виконано стентування ЖП, 
відновлення природного пасажу жовчі сприяло зниженню рівня 
білірубінемії, явищ холангіту, що дозволило в подальшому виконати 
радикальні або паліативні оперативні втручання, в решті 83 (21,9%) 
випадків єндобіліарне стентування з різних причин було самостійним 
остаточним методом лікування. 

Висновки. 
1. Показаннями для використання пластикових дренажів при 

стентуванні жовчних проток є: необхідність їх тимчасового 
дренування при підготовці хворих до наступних, більш радикальних 
втручань; лікування зовнішніх жовчних нориць; довічне стентування 
при не усуненому холедохолітіазі. 

2. При довічному стентуванні жовчних проток з приводу їх пухлинного 
ураження оптимальним є використання металевих стентів, що 
розправляються самостійно. 

 
 

УДК: 617.55–089.819 
Капшитарь А.В. 

МИНИЛАПАРОСКОПИЯ В ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНОЙ 
ТАКТИКИ У БОЛЬНЫХ С НЕОТЛОЖНОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
Запорожский государственный медицинский университет 

Кафедра хирургии и анестезиологии ФПО 
 

Цель исследования: оценить возможности минилапароскопии в 
оптимизации лечебной тактики в неотложной абдоминальной хирургии.  

Материал и методы исследования. В хирургическом отделении 
КП, “Городской клинической больницы № 2”, базы кафедры хирургии и 
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анестезиологии ФПО, с 2012 по 2016 годы минилапароскопия (МЛС) 
набором инструментов, центральной частью которых являлась 
оптическая трубка диаметром 5 мм с углом оптики 30о производства 
фирмы, “ЭлеПС” г. Казань (Россия), троакар диаметром 5 мм с 
автоматическим клапаном и гладкой канюлей фирмы ООО НПФ 
“КРЫЛО” г. Воронеж (Россия) и манипулятор собственной 
конструкции выполнена у 51 больного. Использована однопрокольная 
методика О.С. Кочнева (1988). Мужчин – 31 (60,8%), женщин – 20 
(39,2%). Возраст 19–93 года. Сопутствующая патология была у 47 
(92,2%) пациентов. Ранее оперированы 14 (27,5%) больных.  

Анализ клинического обследования, выполненных лабораторно–
биохимических исследований, рентгенологических, УЗИ, ФЭГДС 
оказался неинформативным. Показанием к МЛС у 34 (66,6%) больных 
были невозможность дифференциальной диагностики между острыми 
хирургическими абдоминальными заболеваниями с различными 
лечебными тактическими подходами, у 9 (17,7%) – установлен 
асептический панкреонекроз, распространённый перитонит и у 8 
(15,7%) – закрытая травма живота, подозрение на повреждения 
абдоминальных органов.  

Результаты исследований. 
Согласно заключению хирурга, после МЛС сформированы 3 

группы.  
Группу А составили 35 (68,6%) больных с острыми 

хирургическими абдоминальными заболеваниями (асептический 
панкреонекроз–12, прикрытая прободная язва двенадцатиперстной 
кишки–7, острое нарушение мезентериального кровообращения–5, 
деструктивный аппендицит–4, флегмонозный калькулёзный 
холецистит–3 и калькулёзный холецистит–1, спаечная тонкокишечная 
непроходимость–1, межпетельный абсцесс мезогастральной области–1, 
разлитой гнойно – фибринозный перитонит–1).  
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В группу В включили 6 (11,8%) пациентов с закрытой травмой 
живота (чрескапсульный разрыв печени–2 и селезёнки–1, 
внебрюшинный разрыв двенадцатиперстной кишки, разрыв брыжейки 
тонкой кишки–1, разрыв внутрибрюшинной части мочевого пузыря–1, 
напряжённая забрюшинная гематома, вскрывшаяся в брюшную 
полость–1).  

Группа С представлена 10 (19,6%) больными, у которых 
неотложная абдоминальная патология была исключена.  

Оптимизирована лечебная тактика. Малотравматичная лечебная 
МЛС (аспирация перитонеального экссудата, блокада круглой связки 
печени разработанным способом, холецистостомия, дренирование 
брюшной полости) при асептическом панкреонекрозе, осложнённом 
перитонитом, выполнено у 12 (23,5%) пациентов, все выздоровели. 
Лапаротомия с коррекцией хирургической патологии осуществлена у 27 
(52,9%) больных с 6 (22,2%) летальными исходами (абдоминальный 
сепсис–2, острый инфаркт миокарда+инфаркт мозга–2, инфаркты ствола 
мозга и полушария–1, тромбоэмболия лёгочной артерии–1). В группе С 
из 10 (19,6%) пациентов умерли 2 (20%) с циррозом печени, стадии С по 
CHILD–PUGH (печёночно–почечная недостаточность–1, острый 
инфаркт миокарда–1).  

Выводы. 
1. МЛС своевременно позволила у 68,6% больных установить диагноз 

острых хирургических абдоминальных заболеваний, у 11,8% – 
травматических повреждений, а у 19,6% – их исключить. 

2. Оптимизирована лечебная тактика. Сокращены лечебные 
лапаротомии до 51% и напрасная – до 2%, лечебная МЛС выполнена 
у 23,5%.  

3. Летальные исходы имели место после лапаротомии – 22,2% и в 
группе больных, не имевших хирургической патологии – 20%. 
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УДК: 616.37–002.4–089–052.1–08–035 
Капшитарь А.В. 

КОРРЕКЦИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ СТЕРИЛЬНОГО 
ПАНКРЕОНЕКРОЗА ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНО–ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ЛАПАРОСКОПИИ 
Запорожский государственный медицинский университет 

Кафедра хирургии и анестезиологии ФПО 
 

Цель исследования: оценить результаты контрольно–
динамической лапароскопии по коррекции стерильного панкреонекроза. 

Материалы и методы. В клинике хирургии и анестезиологии 
ФПО с 2008 по 2016 годы у 61 больного выполнена контрольно–
динамическая лапароскопия (КДЛ) с разнообразными острыми 
хирургическими заболеваниями и травматическими повреждениями 
органов брюшной полости. Показанием к КДЛ у 28 (0 %) пациентов 
было прогрессирующего течения стерильного панкреонекроза. Мужчин 
было 19 (67,9%), женщин – 9 (32,1%). Возраст больных – от 23 до 86 лет 
с преобладанием пациентов в возрасте от 51 до 80 лет – 18 (64,3%). 
Лапароскопия и КДЛ выполнены аппаратом фирмы Karl Storz 
(Germany). Методика КДЛ заключалась в наложении 
пневмоперитонеума по одному из дренажей, установленных во время 
лапароскопии. Троакар для лапароскопа вводили в точке, отступив не 
менее 5–6 см от места предыдущего введения. Показанием к 
исследованию у 23 (82,1%) пациентов было прогрессирующее течение 
стерильного панкреонекроза и его осложнений, у 3 (10,7%) – перитонит 
неясной этиологии и у 2 (71,4%) – заподозрено острое нарушение 
мезентериального кровообращения. В течение первых суток КДЛ 
проведена у 16 (57,1%) больных, вторых суток – у 6 (21,4%), третьих–
четвертых суток – у 6 (21,4%). 

Результаты. В процессе КДЛ абортивный панкреонекроз 
диагностирован у 8 (28,6%) пациентов, из которых динамическая 
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кишечная непроходимость имела место у 6 (75%) и асептический 
серозный перитонит – у 2 (25%). Выполнена блокада круглой связки 
печени под контролем лапароскопа, разработанной лекарственной 
смесью (патент № 28854 А). Геморрагический панкреонекроз с 
перитонитом подтвержден у 4 (14,2%) больных и впервые 
диагностирован – у 9 (32,1%), что свидетельствовало о 
прогрессировании стерильного панкреонекроза, подтверждённого при 
сравнительной оценке эндоскопической семиотики при КДЛ и 
лапароскопии. Осуществлена блокада круглой связки печени под 
контролем лапароскопа, аспирация перитонеального экссудата с 
помощью полого манипулятора собственной конструкции, 
дренирование сальниковой сумки, подпеченочного и 
поддиафрагмальных пространств, полости малого таза у 12 (92,3%) 
пациентов, а у 1 (7,7%) – со стерильным панкреонекрозом, 
осложнённым острой перфоративной язвой передней стенки желудка 
определены показания к неотложной лапаротомии. Жировой 
панкреонекроз впервые диагностирован у 1 (3,6%) больного, выполнена 
блокада круглой связки печени, дренирование подпечёночного 
пространства и полости малого таза. Смешанный панкреонекроз 
подтвержден у 1 (3,6%) пациента и впервые диагностирован у 5 (17,9%). 
Эта форма стерильного панкреонекроза имела наиболее тяжелое 
течение и выраженную динамическую кишечную непроходимость. 
После аспирации перитонеального экссудата канюлирована круглая 
связка печени под контролем лапароскопа для пролонгированной её 
блокады, выполнена также блокада брыжейки кишечника и 
направленное дренирование брюшной полости. 

Выводы. 
1. Показанием к контрольно–динамической лапароскопии явилось 

прогрессирующее тяжелое течение стерильного панкреонекроза с 
наличием осложнений (перитонит, панкреатогенный инфильтрат, 
нарастающая динамическая кишечная непроходимость), возникшие 
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подозрение на острые хирургические абдоминальные заболевания и 
перитонит неясной этиологии. 

2. Наиболее часто контрольно–динамическую лапароскопию 
выполняли в течение первых суток лечения стерильного 
панкреонекроза в клинике – у 16 (%) больных. 

3. Контрольно–динамическая лапароскопия позволила оптимизировать 
лечебную тактику (лечебная КДЛ с интенсификацией 
консервативной терапии или неотложная традиционная 
лапаротомия) и исключить напрасные лапаротомии. 

 
 

УДК: 617.55–001.31 
Клецко Я.І., Яринич Ю.В., Сироїд О.М., Марцинковський І.П., 

Ордатій А.В. 
ЗАСТОСУВАННЯ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
ПАЦІЄНТІВ ІЗ БОЙОВОЮ ТРАВМОЮ ОРГАНІВ ЖИВОТА 

Військово–медичний клінічний центр Західного регіону 
Військово–медичний клінічний центр Центрального регіону 

 
Сучасна бойова травма (БТ) органів черевної порожнини має 

низку особливостей. Велика кінетична енергія ранячого снаряду, яка 
передається організму, може призвести до пошкодження внутрішніх 
органів навіть при непроникаючих пораненнях живота. Вогнепальні 
рани часто є множинними (мінно–вибухова травма, осколкові 
поранення), іноді із ураженням кількох анатомічних ділянок. Крім 
цього, на початкових етапах медичної евакуації хірурги обмежені в 
термінах і можливостях діагностики пошкоджень органів черевної 
порожнини. За таких умов доволі привабливим є використання 
лапароскопічних технологій у пацієнтів із БТ живота. 

Мета роботи: вивчити результати застосування лапароскопічних 
технологій в осіб із БТ органів черевної порожнини. 
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Лапароскопію проведено у 56 військовослужбовців із БТ живота 
віком від 20 до 45 років. Вогнепальні поранення стверджено у 48 
(85,7%) пацієнтів: осколкові – у 31 (55,4%), кульові – у 17 (30,3%) осіб. 
Множинні вогнепальні поранення встановлено у 40 (71,4%) пацієнтів. 
Закриту травму живота діагностовано у восьми (14,3%) осіб. 

Пошкодження внутрішніх органів, які потребували переходу до 
відкритої операції, виявлено у 45 (80,4%) із 56 військовослужбовців, 
яким проводилась лапароскопія. Натомість, в дев’яти (19,6%) випадках 
лапароскопія була єдиним діагностично–лікувальним заходом. 
Ізольоване осколкове поранення печінки, яке не супроводжувалося 
крово– і жовчотечою, визначено у трьох (5,4%) пацієнтів. У них 
проведено санацію та дренуванням черевної порожнини. 

Осколкове поранення правого купола діафрагми (без 
пошкодження парієтальної плеври) діагностовано в одного (1,8%) 
пораненого. Рану діафрагми ушито вузловими швами. В одного (1,8%) 
пацієнта виявлено дефект черевної стінки з порушенням цілості 
очеревини в проекції правого підребер’я і незначною кровотечею з 
м’язів черевної стінки, що вимагало тільки первинної хірургічної 
обробки рани. Під час лапароскопічної ревізії органів черевної 
порожнини і парієтальної очеревини у чотирьох (7,1%) осіб не 
встановлено жодних пошкоджень. Всі лапароскопічні операції 
завершено дренуванням черевної порожнини. 

Таким чином, із 56 військовослужбовців з БТ живота, яким 
виконувалась лапароскопія у дев’яти (19,6%) осіб вдалось уникнути 
лапаротомії. 
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ПОВТОРНІ ЕНДОСКОПІЧНІ ТРАНСПАПІЛЯРНІ ВТРУЧАННЯ 
У ХВОРИХ НА РЕЦИДИВНИЙ ХОЛЕДОХОЛІТІАЗ 

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 
Кафедра хірургії №1 

 
На сучасному етапі розвитку хірургії, яка орієнтована на широке 

використання мініінвазивних технологій, провідне місце в діагностиці 
та лікуванні рецидивного холедохолітіазу посідають ендоскопічні 
транспапілярні втручання. Інтервенційне лікування в переважній 
більшості випадків дозволяє виконати екстракцію конкрементів із 
жовчних проток, провести санацію загальної жовчної протоки та 
відновити пасаж жовчі. Однак, рецидивний холедохолітіаз, за даними 
різних дослідників зустрічається у 17,7 – 27,1% хворих, що ставало 
причиною повторних ендоскопічних трансдуоденальних втручань, 
відкритих холедохолітотомій чи формування біліодигестивних 
анастамозів, що, в свою чергу, супроводжується значною кількістю 
ускладнень та високою летальністю.  

Проаналізовано особливості лікування 77 пацієнтів з рецидивним 
холедохолітіазом, яким виконані повторні ендоскопічні втручання з 
використанням транспапілярного доступу на базі Львівської обласної 
клінічної лікарні у період з 2007 по 2015 років. Терміни рецидиву 
холедохолітіазу були наступними: у період до 1 року – 7 (9,1%) 
пацієнтів, від 1 до 3 років – 47 (61%), після 3–ох років з моменту 
первинного ендоскопічного втручання у 23 (29,9%) хворих. Усім 
пацієнтам проведено ендоскопічну транспапілярну літоекстракцію з 
наступною санацією та лаважем жовчних проток. У 3 (3,9%) пацієнтів 
ранній післяопераційний період ускладнився кровотечею з папілотомної 
рани, ще у 3 (3,9%) хворих, у яких холедохолітіаз поєднувався з 
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папілостенозом виник гострий панкреатит. Всі ускладнення усунені 
консервативними і мініінвазивними заходами.  

Видалені конкремети у 12 (15,6%) пацієнтів мали щільну 
консистенцію, у 13 (16,9%) – мікроліти, у 52 (67,5%) хворих – м’яку, які 
часто мали замазкоподібний характер. 

Висновки.  
1. Отримані добрі результати лікування свідчать про ефективність 

проведення повторних ендоскопічних транспапілярних втручань у 
хворих з рецидивним холедохолітіазом. 

2. У структурі видаленого каміння з жовчних проток основну частку 
складали конкременти м’якої консистенції. 

 
 

УДК: 616.366–089.87–06: 616.361–089 
Коломійцев В.І., Сироїд О.М. 

СТЕНОЗУЮЧІ ПРОЦЕСИ ВЕРХНІХ ВІДДІЛІВ 
ПОЗАПЕЧІНКОВИХ ЖОВЧНИХ ПРОТОК ПІСЛЯ 

ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ 
ЖОВЧНОКАМ’ЯНОЮ ХВОРОБОЮ 

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 
Кафедра хірургії №1 

 
У віддалені терміни після лапароскопічної холецистектомії 

(ЛХЕ), виконаної з приводу калькульозного холециститу, механічну 
жовтяницю (МЖ) констатують у 3–5% пацієнтів. Здебільшого 
обструкція біліарного тракту виникає на рівні загальної жовчної 
протоки і головки підшлункової залози й обумовлена холелітіазом, 
рубцевими стріктурами, стенозом папіли, пухлинами тощо. Проте, в 
окремих осіб до жовтяниці призводять стенозуючі процеси верхніх 
відділів жовчновивідних шляхів (ВВЖШ) – правої, лівої та загальної 
печінкової проток. 
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Мета роботи – вивчити частоту і причини звуження ВВЖШ у 
віддалені терміни після ЛХЕ й опрацювати раціональну лікувальну 
тактику у цих хворих. 

Протягом 2000–2016 рр. у клініці хірургії №1 на лікуванні 
перебувало 449 пацієнтів із МЖ, яка виникла через шість місяців – 18 
років після ЛХЕ з приводу калькульозного холециститу. Вік хворих 
становив 20–90 років; жінок було 332 (73,9%), чоловіків – 117 (26,1%) 
осіб. Стенотичні процеси ВВЖШ виявлено у 68 (15,1%) хворих. 
Звуження ВВЖП діагностували за допомогою лабораторних 
досліджень, трансабдомінальної та ендоскопічної ультрасонографії, 
комп’ютерної томографії (КТ), магнітнорезонансної холангіографії 
(МРХГ), ендоскопічної ретроградної холангіографії.  

Виділено дві групи пацієнтів зі стенотичними процесами ВВЖШ. 
До першої групи увійшло 45 (66,2%) осіб із доброякісними звуженнями 
жовчних проток (рубцеві стріктури, первинний склерозуючий холангіт, 
холелітіаз), до другої – 23 (33,8%) хворих з пухлинами Klatskin (ПК). 
Відповідно до класифікації H. Bismuth (1982), ІІ тип стріктур 
стверджено у 15 (33,3%) осіб першої групи, ІІІ тип – у 28 (62,2%), ІV 
тип – у двох (4,4%) хворих. У другій групі рівень ураження ВВЖШ, 
згідно класифікації Bismuth–Corlette (1975), був наступним: І тип ПК 
визначено у восьми (34,8%) пацієнтів, ІІ тип – у шести (26,1%), ІІІа тип 
– у трьох (13,0%), ІІІб тип – у двох (8,7%), ІV тип – у чотирьох (17,4%) 
осіб. 

 У клінічному перебігу доброякісних і пухлинних стенозів 
ВВЖШ встановлено певні відмінності. Терміни від ЛХЕ до появи МЖ у 
хворих першої групи були статистично значимо меншими (Ме=1,0 рік 
порівняно із Ме=10,0 років, р<0,001). Це обумовлено тим, що рубцеві 
звуження просвіту ВВЖП здебільшого виникають внаслідок 
розростання сполучної тканини після інтраопераційної 
електротермічної травми проток в ділянці трикутника Calot і 
формуються приблизно шість місяців [Ничитайло М.Ю. і співавт., 
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2006]. Пацієнти з ПК були істотно старшими (Ме=59 років порівняно із 
Ме=48 років, р<0,001), серед них переважали чоловіки (56,5% 
порівняно із 31,1%, р<0,001). Із лабораторних показників в осіб другої 
групи відмічено вищі (р<0,001) рівні білірубіну (Ме=210 мкмоль/л 
порівняно із Ме=98 мкмоль/л), лужної фосфатази (Ме=410 од/л 
порівняно із Ме=218 од/л) та онкомаркеру СА 19–9 (Ме=390 од/л 
порівняно із Ме=72 од/л). На підставі апаратних методів дослідження 
(ультрасонографія, КТ, МРХГ), у хворих із ПК частіше виявляли 
патологічні утвори в проекції ВВЖП: 20 (86,9%) порівняно із 13 
(28,9%). Проте, у шести (13,3%) пацієнтів першої та у чотирьох (17,4%) 
осіб другої групи остаточний діагноз встановлено тільки під час 
операційного втручання. 

Лікування хворих зі стенотичними процесами ВВЖП 
здійснювали мініінвазійними і хірургічними методами. Біліарне 
стентування, як остаточний метод лікування, проведено у 18 (40,0%) 
пацієнтів першої й у восьми (34,8%) осіб другої групи, біліодигестивні 
анастомози сформовано у 17 (37,8%) і семи (30,4%) хворих, зовнішнє 
дренування жовчних проток здійснено у трьох (6,7%) і п’яти (21,7%), 
резекцію проток – у семи (15,6%) і трьох (13,0%) осіб. Післяопераційні 
ускладнення виникли у семи (15,6%) і п’яти (21,7%) пацієнтів 
відповідно. 

Таким чином, причиною МЖ у віддалені терміни після ЛХЕ у 
15,1% хворих були стенотичні процеси ВВЖП. Серед стенозів 
переважали доброякісні рубцеві стріктури жовчних проток. 
Застосування комплексу діагностичних методів дозволило у більшості 
пацієнтів встановити причину звуження ВВЖП і обрати раціональну 
лікувальну тактику. 
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Кафедра хірургії ННІ післядипломної освіти 
 

Вступ. Ендовенозна лазерна коагуляція вен (ЕВЛК) є 
пріоритетним методом лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок. 
Однак, є ряд специфічних ускладнень, що знижують ефективність її 
застосування. 

Мета дослідження. Зменшити її специфічні ранні та пізні 
післяопераційні ускладнення за рахунок впровадження математичного 
моделювання параметрів ендовенозної лазерної коагуляції. 

Матеріали та методи дослідження. Об’єктом дослідження були 
160 хворих із варикозною хворобою нижніх кінцівок, яким перед 
операцією було виконано математичне обчислення основних параметрів 
лазерної коагуляції – щільності лазерного опромінення та швидкості 
зворотного руху світловоду в залежності від діаметру варикозної вени. 
Контрольна група були 100 хворих з варикозною хворобою, у яких 
вище означені параметри встановлювалися згідно інструкції 
користування лазерним апаратом. 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз ускладнень в 
двох групах пацієнтів, яким була виконана ЕВЛК показав, що такі 
ускладнення, як паравазальні гематоми по ходу коагульованої великої 
та малої підшкірної вен стали наслідком їх пошкодження під час 
виконання паравазальної тумесцентної інфільтраційної анестезії 
розчином Клейна. 
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В той же час відмічено, що завдяки застосування математичного 
обчислення лінійної щільності лазерного випромінювання та швидкості 
зворотної тракції світловода вдалося зменшити кількість таких 
ускладнень як: індурація шкіри по ходу коагульованої великої або малої 
підшкірної вени, флебіти в проекції великої або малої підшкірної вени, 
екхимози, гіперпігментація шкіри, больовий синдром. Позитивним 
моментом у застосуванні цього методу є також зменшення кількості 
післяопераційних рецидивів у хворих, які були оглянуті через рік після 
операції. 

Висновки. 
1. Застосування математичної моделі обчислення щільності лазерного 

випромінювання та швидкості зворотної тракції світловода з 
переводом її у графічне зображення дає можливість підвищити 
безпеку ЕВЛК за рахунок зменшення кількісті притаманних їй 
специфічних ускладнень. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. 
Необхідні подальші наукові розробки в плані удосконалення технічного 
забезпечення ЕВЛК та стандартизації методики її виконання. 
 
 

УДК: 616.366–003.7–085–089.12:616.1 
Литвиненко О.М., Федосенко О.В. 

ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ 
КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ З СУПУТНЬОЮ 
ПАТОЛОГІЄЮ СЕРЦЕВО–СУДИННОЇ СИСТЕМИ 

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені 
О.О.Шалімова» 

Відділ лапароскопічної хірургії та холелітіазу 
 

В роботі проаналізовані результати обстеження та лікування 71 
хворого на гострий калькульозний холецистит з супутніми 
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захворюваннями серцево–судинної системи. Хворі були розподілені на 
дві групи: дослідну – 36(50,7%) хворих, які були проліковані із 
застосуванням розробленого діагностично – лікувального алгоритму 
лікування та використанням методу електричного зварювання 
біологічних тканин, групу порівняння – 35 (49,3%) хворих, які були 
проліковані без застосування розробленого діагностично–лікувального 
алгоритму. З загальної кількості хворих жінок було 53 (74.6%), 
чоловіків – 18 (25,4%). Середній вік пацієнтів склав – 67,2 роки. 

Зі всієї кількості пацієнтів 51 (71,8%) хворий оперований з 
приводу гострого калькульозного флегмонозного холециститу та 20 
(28,2%) хворих – з приводу гострого калькульозного гангренозного 
(перфоративного) холециститу. У кожного хворого діагностовано від 2 
до 5 супутніх захворювань серцево–судинної системи. 

Хворим дослідної групи був розроблений діагностично–
лікувальний алгоритм обстеження хворих на жовчнокам’яну хворобу з 
супутньою патологією серцево–судинної системи. Після корекції 
порушень серцево–судинної системи всім хворим була виконана 
лапароскопічна холецистектомія. Метод інтраопераційного 
електричного зварювання біологічних тканин застосовувався у всіх 
хворих дослідної групи.  

Конверсії були виконані у 2 (2,6%) хворих дослідної групи та у 4 
(5,5%) хворих групи порівняння. Ускладнень у віддаленому 
післяопераційному періоді виявлено не було.  

Висновки. 
1. Проблема лікування хворих на гострий калькульозний холецистит з 

супутніми захворюваннями серцево–судинної системи є актуальною 
та потребує подальшого вивчення периопераційної терапії порушень 
серцево–судинної системи для зменшення ризиків виникнення 
післяпераційних ускладнеь. 

2. Застосування уніфікованої схеми хірургічної тактики з 
інтраопераційним використанням методу електричного зварювання 
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біологічних тканин дозволяє знизити кількість ускладнень в 
ранньому післяопераційному періоді у хворих на гострий 
калькульозний холецистит з супутньою паталогією серцево–
судинної системи. 

 
 

УДК: 616.37–006.2–089.12:616.381–001.5 
Матвійчук Б.О., Бубняк М.Р. 

ЕНДОВАСКУЛЯРНІ ВТРУЧАННЯ ПРИ ГОСТРИХ 
КРОВОТЕЧАХ ЯК УСКЛАДНЕННЯХ ПСЕВДОКІСТ 

ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ 
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 

Кафедра хірургії та ендоскопії ФПДО 
Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова 

 
Вступ. Крововиливи у псевдокісту підшлункової залози 

виникають в 1,4–8,4% випадків. В загальній структурі ускладнень 
псевдокіст кровотеча становить лише 0,04–7,8%, проте летальність 
перевищує 40%. 

Метою роботи було визначити можливості ендоваскулярних 
втручань в діагностиці, лікуванні і профілактиці кровотеч як ускладнень 
псевдокіст підшлункової залози. 

Матеріали і методи. За період 2012–2016рр., у клініці, з 
використанням ендоваскулярних втручань проліковано 9 пацієнтів з 
псевдокістами підшлункової залози, ускладненими кровотечами. Серед 
них 1 жінка і 8 чоловіків віком від 35 до 69 років. Клінічно у всіх 
пацієнтів були ознаки внутрішньої кровотечі, у 7 пацієнтів були сильні 
болі в епігастрії (в проекції псевдокісти), у 2 – клініка тяжкої 
постгеморагічної анемії. Діагноз псевдокісти підшлункової залози у всіх 
пацієнтів було встановлено за даними ультрасонографії з дуплексним 
скануванням та комп’ютерної томографії. При ангіографії у всіх 
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пацієнтів виявлено екстравазацію контрасту в обмежену порожнину 
розмірами від 3 до 15 см. Джерелом екстравазації була селезінкова 
артерія у 5 пацієнтів, нижня панкреато–дуоденальна артерія у 2, права 
шлунково–сальникова артерія у 1, гастро–дуоденальна артерія у 1. Всім 
пацієнтам проведено емболізацію судини–джерела кровотечі з 
використанням спіралей типу Гіантурко, пінополіуретанових емболів і 
етилового спирту в різних комбінаціях. Повторну емболізацію з 
приводу відновлення кровоплину в порожнині псевдокісти успішно 
виконано 2 пацієнтам. Невдалою емболізація була в одного пацієнта з 
вираженими колатералями до селезінки через ліву шлункову і 
шлунково–сальникову артерії. В результаті лікування 8 з 9 пацієнтів 
були виписані зі стаціонару в задовільному стані без ознак рецидиву 
кровотечі в період від 7 до 23 днів. Порожнина псевдокісти у 1 пацієнта 
зменшилася більше, ніж у 3 рази, у 2 – зникла за рахунок спорожнення 
через норицю в шлунок і 12–палу кишку, у 2 пацієнтів порожнина 
зникла, імовірно, за рахунок спорожнення через Вірсунгову протоку. У 
решти 3 пацієнтів порожнина псевдокісти після емболізації зменшилася 
в розмірах, проте, за період госпіталізації, повністю не зникла.  

Висновки. 
Ангіографія з ендоваскулярною емболізацією дає можливість не 

тільки виявити причину кровотечі у порожнину псевдокісти 
підшлункової залози, а й у більшості випадків зупинити її та запобігти її 
рецидиву. 
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БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ 
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 

Кафедра хірургії та ендоскопії ФПДО 
 

Вступ. Лікування хворих з хронічним панкреатитом (ХП) 
залишається актуальною проблемою, у зв’язку з тим, що захворювання 
вирізняється інтенсивним больовим синдромом, який тяжко піддається 
консервативному лікуванню. 

Матеріал і методи. Проаналізовано результати лікування з 
використанням малоінвазивних технологій 28 пацієнтів з хронічним 
алкогольним панкреатитом (23 чоловіків, 5 жінки) віком від 13 до 59 рр. 
(медіана – 38 р.). Згідно з Марсельско–Кембріджською класифікацією 
тяжку форму ХП визначено в 25 пацієнтів, середньої тяжкості – в 3. 
Діаметр вірсунгової протоки (ВП) коливався від 6 до 15 мм (медіана – 
10 мм). Інтенсивність больового синдрому перед і після лікування 
оцінювали за 10–ти бальною шкалою облич Вонга–Беккера (Wong–
Baker Faces Pain Rating Scale (FPRS)) та оригінальною 20–бальною 
візуально–аналоговою шкалою (ВАШ).  

Результати. Дилатацію стриктур ВП виконано 6 хворим, 
стентування – 25, у 7 хворих виконано літотрипсію конкрементів 
вірсунгової протоки та підшлункової залози, а комбінацію 
ендоскопічних методів лікування застосовано у 12 хворих із супутньою 
біліарною гіпертензією, яким проведено ендобіліарне дренування та 
балонну дилатацію холедоха. За шкалою FPRS інтенсивність больового 
синдрому до операції коливалась від 5 до 10 балів (медіана 8), за ВАШ – 
від 11 до 20 (медіана 16). Оцінки за обома шкалами добре корелювали 
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між собою (коефіцієнт Кендала 0,9, p<0.001). Зниження інтенсивності 
больового синдрому відзначено у всіх пацієнтів, після лікування 
інтенсивність болю за шкалою FPRS коливалась від 0 до 4 балів 
(медіана 3), за ВАШ – від 2 до 10 (медіана 6) (p<0.001 для оцінки 
динаміки болю за обома шкалами, парний критерій Вілкоксона). 
Больовий синдром істотно знижувався при різному ступені дилатації 
ВП, проте, інтенсивність залишкового болю прямо корелювала з 
діаметром ВП до втручання. Хоча стенти більшого діаметра у ВП 
встановлювали при сильнішому больовому синдромі (пряма кореляція з 
доопераційною інтенсивністю болю), засвідчено істотну обернену 
кореляцію діаметра стента з вираженістю болю після лікування. 

Висновки. Застосування ендоскопічних методів лікування 
достовірно зменшує больовий синдром при тяжкій формі ХП з 
протоковою гіпертензією, при цьому ефективніше застосування стентів 
ВП більшого діаметра. Результати застосування розробленої у клініці 
ВАШ добре корелюють з 10–ти бальною шкалою лиць Вонга–Беккера 
(Wong–Baker Faces Pain Rating Scale (FPRS)). 
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ДІАГНОСТИКА КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ І ПОЛІПІВ ПІД 
ЧАС КОЛОНОСКОПІЇ УПРОДОВЖ 2000–2015 РР.: 
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Колоректальний рак (КРР) є соціально важливою проблемою 

унаслідок високої захворюваності та тенденції до її зростання. Ключем 
до вирішення проблеми є виявлення поверхневих неоплазій, насамперед 



54 
 

поліпів у рамках скринінгових програм та їх видалення під час 
колоноскопії (КС). Епідеміологія КРР суттєво відрізняється залежно від 
країни і регіону, тому локальні епідеміологічні дослідження мають 
суттєве значення для планування скринінгових програм  

Мета роботи. Оцінити динаміку виявлення КРР та поліпів товстої 
кишки під час КС. 

Матеріал і методи. Проаналізовано висновки всіх КС, виконаних 
в ендоскопічному відділенні ЛОКДЦ за 2000–2015 рр., усього – 65 072 
КС – більше половини всіх обстежень, виконаних в області. 

Результати. Було виявлено 3202 (4,92%) випадків раку ободової 
кишки та 1461 (2,25%) – раку прямої кишки і ректосигмоїдного вигину. 
Водночас поліпи ободової кишки виявлено в 11691 пацієнтів (17,97%), 
прямої кишки і ректосигмоїдного вигину – в 1767 (2,72%).  

В окремих роках частота КРР коливалася в межах від 6,2% до 
8,5% (медіана 7,2%), у т.ч. рака ободової кишки від 3,9% до 6,0% 
(медіана 5,1%), з трендом до зниження в останні 5 рр. (що зумовлено 
збільшенням кількості скринінгових КС в цілому і діагностики КРР в 
інших установах). Найчастіше рак виявляли у сигмоподібній кишці 
(медіана 2,74%). Відношення пухлин правої половини ободової кишки 
до пухлин лівої половини коливалося від 0,42 до 0,75 (медіана 0,55) з 
істотною тенденцією до зниження (p<0,05).  

Частота виявлення поліпів коливалася від від 16,5% до 26,5% 
пацієнтів (медіана 21,3%). Поліпи також найчастіше локалізувалися у 
сигмоподібній кишці, співвідношення поліпів правої половини ободової 
кишки до пухлин лівої половини коливалося від 0,48 до 1,0 (медіана 
0,62) без явної тенденції до зниження. Таким чином, упродовж 
спостереження переважали як карциноми, так і доброякісні поліпи лівої 
половини ободової кишки.  

За 16 рр. спостереження виявлено істотне зниження 
співвідношення жінки/чоловіки для пухлин лівої половини ободової 
кишки і КРР в цілому.  
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Медіана співвідношення поліпи/рак ободової кишки становила 
6,4 для осіб молодших 50 рр, 4,7 для осіб віком 50–60 рр. і 2,8 для осіб 
віком понад 60 рр. (різниця істотна для порівняння усіх трьох груп). 

Висновки. Частота діагностування поліпів в установі відповідає 
стандартам якості виконання КС. Для України, враховуючи кадрово–
технічні особливості, базовим етапом скринінгу КРР має бути широке 
впровадження гнучкої сигмоскопії (крім установ, де ендоскопісти добре 
володіють повною КС) з видаленням виявлених поліпів при першому 
огляді або зі скеруванням пацієнтів у спеціалізовані установи. 
Колоноскопічний скринінг КРР в Україні, подібно як і в країнах Заходу 
необхідно впроваджувати не пізніше 50 років. 
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Кафедри хірургії №1 з урологією ім. Л.Я. Ковальчука 
 

Хірургічна тактика при холедохолітіазі, ускладненому 
обтураційною жовтяницею, передбачає дво– та одноетапні мініінвазивні 
втручання. 

Мета дослідження – визначення темпу декомпресії жовчних 
протоків за динамікою біохімічних показників холестазу після 
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ендоскопічного транспапілярного мініінвазивного втручання у пацієнтів 
з холедохолітіазом ускладненого обтураційною жовтяницею. 

Матеріали та методи. В якості першого етапу 59 пацієнтам 
виконано транспапілярні ендоскопічні декомпресійні втручання 
(ТЕДВ). Пацієнтів було поділено на групи відносно рівня 
гіпербілірубінемії: легкий ступінь – до 100 мкмоль/л, середній ступінь – 
100–200 мкмоль/л, тяжкий ступінь – більше 200 мкмоль/л. Було 
досліджено біохімічні показники холестазу: білірубінемія за методом 
Ендрасіка–Грофа, активність лужної фосфати (ЛФ) до проведення 
оперативного втручання, а також на 1–3 та 4–6 доби після проведення 
декомпресії жовчних протоків. Темп відтоку жовчі визначали за 
модифікованою проф. Е.І. Гальпериним та співав. формулою відповіді 
жовтяниці на декомпресію жовчних протоків і оцінювали як: > 5 ≤ 10 
затяжний темп, > 10 ≤ 15 – помірний, > 15 ≤ 20 – швидкий темп. 

Результати досліджень та їх обговорення. Відмічено достовірне 
зниження рівня загального і прямого білірубіну крові відносно 
доопераційних показників. У пацієнтів з рівнем гіпербілірубінемії до 
100 мкмоль/л зниження загального і прямого білірубіну на 1–3 доби 
після операції відповідно склало на 52,2 % і 28,2 %, а на 4–6 добу – на 
62,9 % і 65,0 % відповідно. Темп відповіді жовтяниці при проведенні 
ТЕДВ на 1–3 добу після операції був помірним (B = 14,3). Тоді як на 4–6 
добу, темп відповіді відповідав затяжному (В =9,62). Показники лужної 
фосфатази були достовірно знижені на 1–3 і 4–6 доби відповідно на 13,8 
% і 26,1 % в порівнянні з доопераційними показниками. У групі хворих 
із середнім ступенем тяжкості жовтяниці (гіпербілірубінемія від 100 до 
200 мкмоль/л) динаміка зниження рівня загального і прямого білірубіну 
були наступними: на 1–3 добу після ТЕДВ рівень загального і прямого 
білірубіну достовірно знизився на 58,9 % і 49,9 % відповідно. А вже на 
4–6 добу після операції дані показники знизилися відповідно на 90,1 % і 
87,2 % (р < 0,01). Відмічено зниження рівня лужної фосфатази на 1–3 
доби на 30,0 % і на 4–6 добу на 31,7 % після декомпресії в порівнянні з 
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доопераційними показниками. Темп відповіді жовтяниці на ТЕДВ у 
даної категорії пацієнтів на 1–3 добу становив (B=19,8), що відповідає 
швидкому темпу, а на 4–6 добу після декомпресії відмічено 
трансформацію швидкого темпу в помірний (B =11,14). У пацієнтів з 
важким ступенем жовтяниці, рівень гіпербілірубінемії більше 200 
мкмоль/л, відмічено зниження рівня загального і прямого білірубіну на 
1–3 добу після декомпресії на 48,7 % і 54,5 % відповідно, а на 4–6 добу 
– на 90,7 % і 91,3 % відповідно в порівнянні з вихідним рівнем 
білірубіну. У вказаній групі показник лужної фосфатази знизився на 
21,4 % і 33,3 % в 1–3 і 4–6 добу після декомпресії відповідно. Темп 
відповіді жовтяниці на декомпресію в 1–3 добу після операції був 
затяжним (B =9,66), тоді як на 4–6 добу після декомпресії темп відповіді 
жовтяниці трансформувався в швидкий (B =20,66).  

Висновки. ТЕДВ у пацієнтів з рівнем гіпербілірубінемії < 200 
мкмоль/л супроводжується затяжним і помірним темпом декомпресії. У 
хворих з рівнем гіпербілірубінемії > 200 мкмоль/л відмічається 
трансформація затяжного темпу декомпресії в швидкий на 4–6 добу 
після декомпресії, що може призвести до явищ синдрому «швидкої 
декомпресії». 
 
 

УДК: 616.33:59.085:59.086:59.089 
Петрушенко В.В., Гребенюк Д.І., Радьога Я.В., Собко В.С. 

ПОЄДНАННЯ КЛІТИННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 
МІНІІНВАЗИВНОЇ ХІРУРГІЇ В ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОЇ 

ВИРАЗКИ ШЛУНКУ ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ 
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова 

Кафедра ендоскопічної та серцево–судинної хірургії 
 

Вступ. Хронічна виразка шлунку протягом багатьох десятиліть 
залишається актуальною проблемою гастроентерології та хірургії. 
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Частота розвитку даної патології та кількість випадків важкого та 
ускладненого її перебігу постійно зростають, не зважаючи на постійну 
оптимізацію підходів щодо її консервативного лікування, а також 
розвиток та впровадження в практику нових фармакологічних засобів. 

Можливість локальної стимуляції репарації з використанням 
клітинних технологій активно обговорюється в сучасній літературі та 
підтверджується великою кількістю рандомізованих досліджень. Одним 
із найбільш перспективних напрямків є застосування плазми збагаченої 
тромбоцитами, як джерела факторів росту. 

Матеріали та методи дослідження. 
В дослідження були включені 19 пацієнтів із хронічними 

виразками шлунку, поперечні розміри яких знаходилися в межах 2–3 
см, тобто мали середні розміри. Середній вік пацієнтів знаходився в 
межах від 27 до 65 років і складав 46±7,8 років. 

Пацієнти були розподілені на групу порівняння (стандартна 
консервативна противиразкова терапія) та дослідну групу (стандартна 
консервативна противиразкова терапія доповнена ендоскопічним 
введенням аутоплазми збагаченої тромбоцитами). В дослідну групу 
увійшло 9 пацієнтів, в групу порівняння – 10 пацієнтів. 

При ініціальному ендоскопічному дослідженні всім пацієнтам 
було виконано поліпозиційну експрес–біопсію для виявлення такого 
можливого ускладнення хронічної виразки, як малігнізація (наявність 
атипових клітин, дисплазії, метаплазії). У жодного із пацієнтів нашого 
дослідження малігнізація виявлена не була. 

Як при ініціальному ендоскопічному дослідженні, так і при всіх 
наступних (на 7, 14 та 21 добу) ми вираховували та фіксували 
показники площі виразкових дефектів для оцінки процесу загоєння в 
динаміці. 

Ендоскопічні ін’єкції плазми збагаченої тромбоцитами 
виконувалися із використанням одноразових ін’єкційних пристроїв 
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виробництва Olympus. Весь об’єм препарату вводився в периульцерозну 
зону в 5 рівновіддалених точках і розподілявся порівну між ними. 

Результати та їх обговорення. 
Як у групі порівняння, так і в дослідній групі спостерігалося 

зменшення площі виразкових дефектів починаючи з 7 доби. 
У групі порівняння на 7 добу площа виразок становила (273,6 ± 

126,1) мм2, тобто мало місце швидке достовірне (p<0,01) зменшення 
площі виразкових дефектів, порівняно із 1 добою (418,5 ± 96,7) мм2. 
Проте, на 14 добу відмічалося певне гальмування репарації, яке 
спостерігалося і на 21 добу. Хоча ми спостерігали постійне зменшення 
площі виразок, проте, достовірних відмінностей між 7 та 14, а також 
між 14 та 21 добою не було (p>0,05). 

У дослідній групі на 7 та 14 добу спостерігалося достовірне 
зменшення площі виразкових дефектів (p<0,01). На 21 добу показники 
площі достовірно (p<0,01, t–критерій Ст’юдента) відрізнялися від 
аналогічних показників на 1 та 7 добу, проте, різниця із 14 добою була 
недостовірною (p>0,05). 

При порівнянні динаміки репаративних процесів на кожному 
терміні було отримано наступні дані. На 1 добу дослідження жодні 
відмінності (p>0,05) між показниками площі виразок в обох групах 
нами не спостерігалися. На 7 добу було помічене незначне, проте, 
недостовірне (p>0,05) зменшення площі в дослідній групі. На 14 добу 
відмінності були ще більш вираженими, причому різниця була 
статистично підтверджена (p<0,01). Аналогічно до 14 доби, на 21 добу 
мало місце достовірне переважання показників дослідної групи над 
показниками групи порівняння (p<0,01). 

У досліджуваному контингенті повного загоєння виразкових 
дефектів протягом 21 доби не вдалося досягти у жодному випадку. 

Стрімке прогресування відновлення цілісності слизової оболонки 
шлунка в дослідній групі починаючи з 7 доби, і до 14 доби, із наступним 
гальмуванням репаративних процесів пояснюється тим, що згідно 
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літературних даних, середня тривалість життя тромбоцитів складає 7 
діб, а максимальна – 10–12 діб. Виходячи з цього, можна припустити, 
що до 7 доби має місце максимальне локальне вивільнення факторів 
росту та диференціації із тромбоцитів ін’єктованих в підслизовий шар 
стінки шлунка. Крім того, дані літератури також свідчать, що 
максимальний ефект, зумовлений плазмою збагачено тромбоцитами 
проявляється протягом перших двох тижнів після аутотрансплантації. 
Цей факт пояснює згасання репараторних процесів ближче до 21 доби. 

Висновки. Однократна локальна стимуляція репараторних 
процесів стінки шлунка шляхом ендоскопічної ін’єкції плазми 
збагаченої тромбоцитами дозволяє достовірно (p<0,01) прискорити 
процес епітелізації та зменшити площу виразкових дефектів великих 
розмірів протягом 14 діб із наступним гальмуванням репараторних 
процесів. Так як навіть на 21 добу у пацієнтів із виразковими дефектами 
великих розмірів повного загоєння нами не було досягнуто в жодному 
випадку, доцільною може бути повторна локальна стимуляція процесів 
репарації. 
 
 

УДК: 616.366–002–089.87 
Петрушенко В.В., Гуменюк К.В. 
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Клініка ендоскопічної хірургії та ендоскопічної діагностики 

 
Вступ. Хірургічне лікування жовчнокам’яної хвороби в Україні 

та усьому світі залишається актуальною проблемою, враховуючи що 



61 
 

кількість операцій з даної патології займає питому вагу. В умовах 
сьогодення жовчнокам’яна хвороба в структурі захворювань органів 
черевної порожнини становить біля 40%. Кількість хворих з 
жовчнокам’яною хворобою кожних 10 років збільшується вдвічі, при 
тому, що вік пацієнтів стає молодшим. Розвиток сучасних технологій та 
впровадження SILS однопортової холецистектомії це крок вперед, який 
сьогодні диктує нам час та вимога до професійного лапароскопічного 
хірурга в освоєнні нової технології. SILS (Single Incision Laparoscopic 
Surgery), хірургія єдиного лапароскопічного доступа, це сучасна 
малоінвазивна технологія за допомогою якої здійснюється хірургічне 
втручання через один троакарний доступ. 

Мета – оцінити результати лікування пацієнтів, які були 
оперовані за допомогою SILS однопортової холецистектомії.  

Об’єкт і методи дослідження. В клініці було виконано 28 
операцій по технології SILS. Чоловіків було – 5 (17,8%), жінок – 23 
(82,2%). Вік пацієнтів становив від 18 до 53 років, в середньому (37±2). 
Проводили ретельний відбір пацієнтів на SILS операцію, без ознак 
загострення на жовчнокам’яну хворобу та без ознак на її ускладнення. 
Клініко інструментальне та лабораторне обстеження було стандартним 
для пацієнтів з даною патологією. Використовували порт (“ИПП – 
Казань”), ультразвуковий скальпель Гармоніка (Ethicon). Доступ був на 
півовальним навколо пупка від 2 до 2,5см.  

Результати та їх обговорення. Тривалість оперативних втручань 
відповідала кривої навчання, де перші операції становили (180±20) хв., 
згодом з набуттям досвіду практичних навичок тривалість операцій 
значно зменшилась (40±20) хв. Використання ультразвукового 
скальпеля з чіткою візуалізацією анатомічних структур та трикутника 
Кало прискорювали етапи операції. Усі пацієнти були активізовані 
через 6–8 годин після операції, відмічений менший післяопераційний 
біль, у порівнянні з традиційною лапароскопічною холецистектомією. 
Не використовували наркотичні анальгетики. У 2 (7,1%) випадках на 
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початку освоєння методики була потреба у введені додаткового 5 мм., 
троакара для виділення елементів жовчного міхура. У 1 (3,5%) випадку 
через 40 хв., після SILS операції була потреба в оглядовій 
релапароскопії враховуючи гіпотонію та підозру у внутрішньочеревній 
кровотечі. Ознак за кровотечу не виявлено, гіпотонія була пов’язана з 
анестезіологічним забезпеченням. Пацієнту був встановлений дренаж в 
під печінковому просторі. Летальних випадків не було. Тривалість 
перебування в клініці усіх пацієнтів становила 3 ліжко дні. Відмічений 
гарний косметичний ефект після SILS операцій. 

Висновки. Таким чином, впровадження SILS однопортової 
холецистектомії продиктовано часом та сучасними технологіями. Метод 
має переваги в косметичному ефекті, меншому післяопераційному 
болю, дає можливість використовувати хірургію одного дня. Потрібно 
ретельно проводити відбір пацієнтів для даного методу, та чітко 
візуалізовувати анатомічні структури, щоб уникнути можливих 
ятрогенних ускладнень. 
 
 

УДК: 616.37–002:616–002.3:616.71–002.4:575.18 
Петрушенко В.В., Людкевич Г.П., Леванчук А.С. 

ЗАЛЕЖНІСТЬ СТУПЕНЮ ТЯЖКОСТІ ПАНКРЕАТИТУ ВІД 
НАЯВНОСТІ ПОЛІМОРФНОЇ АЛЕЛІ Arg122His В PRSS1 ГЕНІ 
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова 

Кафедра ендоскопічної та серцево–судинної хірургії 
Навчально–наукова клініко–діагностична лабораторія ПЛР 

 
Панкреатит є однією з найактуальніших проблем невідкладної 

хірургії. Протягом останнього десятиліття кількість хворих на 
панкреатит різко зросла. На даний час в Європі ці показники 
коливаються від 5,0 до 26,4 на 100 000 населення [Ю. М. Степанов, Н. Г. 
Гравировская, И. Ю. Скирда, О. П. Петишко // Гастроентерологія. – 
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2014. – №3 (53). – С. 7–14]. Тоді як статистичні данні США дещо 
відрізняються і становлять від 13,0 до 45,0 на 100 000 населення [D. 
Yadav, A. B. Lowenfels // Gastroenterology. – 2013. – Vol. 144. – P. 1252–
1261]. За даними досліджень Ю.М. Степанова та співавторів, показник 
розповсюдженості панкреатиту в Україні зріс на 56,8% з 2006 по 2013 
роки, а Вінницька область ввійшла в п’ятірку областей з самим високим 
показником розповсюдженості захворювання (3487,8) після Київської, 
Одеської та Дніпропетровської. 

Панкреатит є другою за частотою причиною госпіталізації хворих 
до стаціонару. При цьому зростає кількість тяжких форм з гнійно–
некротичними ускладненнями та високою летальністю, що варіює від 
25 до 75%.  

Етіологічні фактори панкреатиту в багатьох випадках визначають 
особливості патогенезу, прогноз та вибір лікувальної тактики. За 
даними Європейської панкреатологічної асоціації в 70% атаки 
панкреатиту пов’язані з вживанням алкоголю, порушенням дієти або 
жовчно–кам’яною хворобою. У 15–20% хворих визначити причину 
розвитку панкреатиту не вдається.  

Тяжкість панкреатиту не завжди прямопропорційна дозі вжитого 
алкоголю чи тяжкості жовчно–кам’яної хвороби. Існують генетично 
детерміновані фактори, які відповідають за об’єм пошкодження 
підшлункової залози.  

Перспективним направленням в сучасній панкреатології є 
дослідження закономірностей генетичної схильності до деструктивних 
форм захворювання. На даний час визначений ряд генів, мутації в яких 
впливають на початок, розвиток та лікування панкреатиту. Детальних 
досліджень щодо ролі цих генів в Україні немає, тоді як ряд іноземних 
авторів доводить прямий зв'язок генних мутацій (PRSS1, CFTR, SPINK 
та ін.) з тяжкістю перебігу захворювання.  

Мета роботи – виявити закономірність впливу генетичної мутації 
PRSS1 на ступінь тяжкість панкреатиту. 
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Матеріали та методи. Робота виконується на кафедрі серцево–
судинної та лапароскопічної хірургії з 2014 року.  

Група дослідження склала 39 хворих, чоловіки – 27 (69,2%), 
жінки 12 (30,8%), що проживають у м. Вінниця та Вінницькій обл. 
Діагноз встановлювався на основі даних анамнезу, об’єктивних, 
клініко–лабораторних та інструментальних досліджень. В клінічну 
групу увійшли пацієнти з алкогольним, біліарним та післяопераційним 
панкреатитом різної тяжкості. Вік пацієнтів коливається від 21 до 79 
років. Середній вік хворих 46,1±16,65 (ДІ 5,22).  

Ідентифікація поліморфних алелей Arg122His гена PRSS1 
виконувалась методом полімеразної ланцюгової реакції. Геномна ДНК 
екстрагувалась із мононуклеарів периферичної крові з використанням 
набору для виділення ДНК Gene Jet Whole Blood Genomic DNA 
Purification Mini Kit (Thermo Scientific, США) згідно інструкції 
виробника. Для ідентифікації поліморфних алелей Arg122Hi гена PRSS1 
використовували ампліфікацію відповідної ділянки гену методом 
алель–специфічної ПЛР (паралельно проводили дві реакції ампліфікації 
– з двома парами алель–специфічних праймерів) в режимі реального 
часу з використанням комплекту реагентів за методикою SNP–експрес–
PB (Литех, РФ). Ампліфікацію проводили на приладі “iCycler IQ5 
(BioRad, США). Режим ампліфікації: 930C, 1 хв; 35 циклів: 930C, 10 сек.; 
640C, 10 сек., 720C, 20 сек. 

Тяжкість перебігу панкреатиту встановлювався відповідно до 
класифікації Атланти, 2012 року. За тяжкістю перебігу захворювання 
пацієнти були поділені на 2 групи. 

В першу входили пацієнти з тяжкими формами панкреатиту та 
середньої тяжкості, в другу – легкої. Для аналізу впливу генетичних 
мутацій ми використали проспективне когортне дослідження. До 
першої групи увійшло 28 (71,8%) пацієнтів, з них 19 (48,71%) з 
поліморфною алелю Arg122His в PRSS1 гені та 9 (23,09%) без 
поліморфної алелі Arg122His в PRSS1 гені. 
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До другої групи увійшло 11 (28,2%) пацієнтів, з них 4 (10,26%) з 
поліморфною алелю Arg122His в PRSS1 гені та 7 (17,94%) без 
поліморфної алелі Arg122His в PRSS1 гені. 

Результати. Обговорення. 
В ході аналізу статистичних даних оцінювались первинні рівні, 

відносний ризик та атрибутивний ризик.  
Первинні рівні: 

1. 1 група = 19/28 = 678‰ 
2. 2 група = 4/11 = 363‰ 

Відносний ризик: 678/363 = 1,86. Відносний ризик, що становить 
більше 1 вказує на існування прямопропорційного зв’язку між 
наявністю поліморфної алелі Arg122His в PRSS1 гені та тяжкістю 
панкреатиту. 

Атрибутивний ризик: (678–1/678)×100 = 99%. Асоціація між 
поліморфною алелю Arg122His в PRSS1 гені та тяжкістю панкреатиту 
причинна: 99% нових випадків тяжких форм панкреатиту можна 
запобігти, якщо вчасно виявити наявність мутації.  

Висновки. 
1. Клінічна група сформована на основі даних анамнезу, об’єктивних, 

клініко–лабораторних та інструментальних досліджень.  
2. Виявлена мутація в гені PRSS1 у 23 (58,97%) пацієнтів, серед яких 19 

мутацій (82,6%) у хворих з тяжким та середньої тяжкості 
панкреатитом.  

3. Прогностична значимість виявлення мутації в гені PRSS1 висока на 
відміну від існуючих прогностичних шкал. Тому усім хворим, не 
залежно від етіологічного фактору захворювання, необхідно 
рекомендувати проходження генетичного обстеження на наявність 
мутації в гені PRSS1, що дасть змогу знизити кількість тяжких форм 
панкреатиту та летальність у стаціонарі. 
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УДК: 617.58: 616.14–007.64 
Петрушенко В.В., Татарін А.Є., Гребенюк Д.І. 

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
РАДІОЧАСТОТНОЇ АБЛЯЦІЇ ТА ЕНДОВЕНОЗНОЇ ЛАЗЕРНОЇ 
ОБЛІТЕРАЦІЇ У ЛІКУВАННІ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ ВЕН 

НИЖНІХ КІНЦІВОК 
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова 

Кафедра ендоскопічної та серцево–судинної хірургії 
 

Вступ. Розвиток нових медичних технологій дав поштовх до 
розробки і впровадження в клінічну практику ендовенозних 
малотравматичних методів лікування варикозного розширення вен 
нижніх кінцівок (ВХВНК) – радіочастотної абляції (РЧА) та 
ендовенозної лазерної облітерації (ЕВЛО). 

Мета дослідження – порівняти ефективність РЧА та ЕВЛО у 
лікуванні пацієнтів із ВХВНК С2–4. 

Матеріали і методи дослідження. У дослідження відповідно до 
мети та завдань включено 185 пацієнтів, із яких 148 пацієнтам виконано 
РЧА і 63 – ЕВЛО вен нижніх кінцівок. Із них було сформовано 4 групи 
респондентів: I – С2–3 + РЧА; ІІ – С2–3 + ЕВЛО; ІІІ – С4 + РЧА; IV – С4 
+ ЕВЛО. 

ЕВЛО виконували із використанням апарату “ЛИКА–хирург” із 
довжиною хвилі 1470 нм, РЧА – RFG2 Covidien. 

У післяопераційному періоді вивчали частоту та структуру 
ускладнень та оцінювали якість життя. Оцінку якості життя 
здійснювали за допомогою опитувальника MOS SF–36 в групах із 
початково однаковими клінічними класами по СЕАР – I з II, III з IV. 

Результати дослідження. 
При статистичному аналізі, порівнювані групи хворих були 

однорідні за статтю та віком. 
Парестезії післе РЧА мали місце у близько 2% пацієнтів, а після 
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ЕВЛО – у близько 11%, причому різниця була достовірною (p<0,01). 
Екхімози після РЧА виникли лише у двох випадках, що становило 1,4%, 
а при ЕВЛО – у 6 випадках (16,2%). Відмінності у частоті виникнення 
екхімозів також були статистично достовірними (p<0,01). 

Характерним було те, що у пацієнтів після РЧА опіки оточуючих 
тканин не спостерігалися в жодному випадку, в той час, як після ЕВЛО 
опіки мали місце у близько 5% випадків. 

Як при порівняльному аналіз якості життя в групах хворих із 
вихідними С2–3 клінічними класами (СЕАР), так і при аналізі в групах 
хворих із вихідними С4 клінічними класами (СЕАР), було 
продемонстровано вищі значення показників «Фізичний компонент 
здоров’я» та «Психологічний компонент здоров’я» при виконанні РЧА. 

Висновки. 
1. У нашому дослідженні частота найбільш характерних ускладнень 

була достовірно вищою (p<0,01) після застосування ЕВЛО, ніж після 
РЧА. 

2. У респондентів з ВХВНК С2–3 після лікування виявив методом РЧА 
та ЕВЛО більш високий рівень ЯЖ у осіб, що лікувалися РЧА за 
рахунок відсутності больового синдрому та гарного естетичного 
ефекту (р<0,05). Серед пацієнтів на ВХВНК С4 зареєстровано 
статистично значимий більш високий рівень якості життя. Виявлено 
статистично значимі відмінності чисельних значень шкали MOS SF–
36 «Соціальне функціонування» (р<0,05) та «Рольове 
функціонування, зумовлене емоційним станом» (р<0,05). 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ПОКАЗНИКІВ ЖИРНИХ КИСЛОТ 
ЛІПІДІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ У ХВОРИХ НА ПОЛІПИ 

ШЛУНКА 
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 

Kафедра хірургії та трансплантології 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ 

Лабораторія експериментальних досліджень 
 

Вступ. До складу біологічних мембран входять ненасичені жирні 
кислоти (ЖК), які мають високу метаболічну активність та беруть 
участь у структурно–функціональних взаємозв’язках цих мембран, що 
визначає важливість вивчення метаболізму ліпідів. У просвіті товстої 
кишки в процесі бактеріальної ферментації утворюється масляна жирна 
кислота, якій притаманні протизапальні та антиканцерогенні 
властивості. Масляна кислота відновлює рівень антимікробних білків, 
підтримує гомеостаз кишечника та сприятливо діє на бар’єрну функцію 
товстої кишки. Рівень коротколанцюгової масляної кислоти у крові 
пов'язаний із довголанцюговими жирними кислотами, оскільки в 
організмі людини одні жирні кислоти взаємоперетворюються в інші.  

Метою досліджень було вивчити та оцінити стан складу жирних 
кислот ліпідів у сироватці крові у хворих на поліпи шлунка.  

Матеріали і методи. Обстежено 35 (52,2 %) здорових осіб (І 
група, порівняння) і 32 (47,8 %) хворих із 1–2 поліпами шлунка (ІІ 
група). Склад жирних кислот фосфоліпідів у сироватці крові вивчався 
на газорідинному хроматографі серії «Цвет – 500» із 
плазмоіонізаційним детектором в ізотермічному режимі. Оцінку стану 
жирних кислот ліпідів крові проводили за їх кількісним складом за 
допомогою методу нормування площ шляхом визначення піків 

метилових ефірів жирних кислот та їх частки. Похибка склала  10 %. 
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Дослідження проводили на базі клініки Державної установи 
«Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. 
Шалімова» НАМН України, де знаходились хворі на амбулаторному чи 
стаціонарному лікуванні. 

Результати й обговорення. У хворих із 1–2 поліпами шлунка (ІІ 
група) зростав сумарний вміст ненасичених ЖК (в тому числі 
поліненасичених) та знижувався сумарний вміст насичених ЖК. У 

пацієнтів ІІ групи сумарний вміст ненасичених ЖК зростав до (54,71,8) 

% (р<0,001) при (43,02,0) % у контрольній групі. Зростання вмісту 

поліненасичених ЖК (ПН ЖК) в осіб ІІ групи до (39,01,6) % (р<0,001) 

при (18,81,8) % у здорових осіб відбувалось в результаті збільшення 
рівня лінолевої (С18:2) та арахідонової (С20:4) ЖК. Рівень лінолевої (С18:2) 

ЖК зростав до (26,41,5) % в осіб ІІ групи (р<0,001) при (16,01,4) % у І 
групі (групі порівняння). Рівень арахідонової (С20:4) ЖК зростав до 

(11,31,0) % в осіб ІІ групи (р<0,001) (при (2,80,3) % у здорових осіб). 
Сумарний вміст насичених жирних кислот знижувався у хворих ІІ групи 

до (45,3  1,8) % (р<0,001) при (57,02,0) % у здорових осіб. У сироватці 
крові в осіб ІІ групи з’являлась міристинова (С14:0) та маргаринова (С17:0) 

ЖК ((9,50,8) % і (0,70,1) % відповідно) (р<0,001), які були відсутні у 
здорових осіб. Кількість пальмітинової (С16:0) та стеаринової (С18:0) ЖК 

вірогідно знижувалась до (28,61,5) % і (5,80,6) % відповідно у 
пацієнтів ІІ групи (р<0,001) порівняно із здоровими особами, де 

кількість пальмітинової ЖК складала (41,90,9) %, а стеаринової – 

(15,11,3) %. 
Висновки та перспективи. У хворих із 1–2 поліпами шлунка (ІІ 

група) змінюється склад жирних кислот ліпідів у сироватці крові: 
зростає сумарний вміст ненасичених ЖК (в тому числі 
поліненасичених) та знижується сумарний вміст насичених ЖК, що 
свідчить про необхідність корекції їх складу та є перспективою наших 
подальших досліджень. 
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Технологічний прогрес значно розширяє можливості виконання 
малоінвазивних оперативних втручань, які за радикальністю та 
єфективністю не відрізняються від класичних, однак є менш 
травматичними і високоінформативними. 

У торакальному відділенні клініки впроваджено виконання 
торакоскопічних оперативних втручань у при ургентній та плановій 
хірургії. Використання стандартного оснащення ліпароскопічної стійки 
з певними технологічними вдосконаленнями дають можливість не 
тільки вірогідно діагностувати патологію легень та плевральної 
порожнини, а й провести адекватне оперативне втручання. Так, при 
спонтанному пневмотораксі з 27 пацієнтів у 23 виявлено бульозну 
хворобу легень, при цьому у 17 випадків причиною пневмотораксу був 
розрив одиночної булли, а у 6 випадках – розрив від 2 до 4 булл. 
Діатермокоагуляція була ефективною для відновлення герметичності 
легень у 19 пацієнтів, у 4 випадках виникла потреба у крайовій резекції 
легені. 

У 3–х випадках причиною пневмотораксу слугували розрив 
легені із–за спайок, які фіксували легені до грудної стінки. Відновлення 
герметичності у таких випадках досягалось діатермокоагуляцією 
ураженої ділянки. У 1 випадку причини пневмотораксу виявити не 
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вдалось, а дренування плевральної порожнини дало позитивний 
лікувальний ефект. 

При гемотораксі торакоскопія дала можливість не тільки виявити 
джерело кровотечі, а й у 7 випадках – коагулювати кровоточиву 
міжреберну артерію, у 2 випадках – зупинити кровотечу із пошкодженої 
паренхіми легень.  

У 4 випадках ушкодження легені зміщеним переломаним ребром 
виконана не тільки зупинка кровотечі та відновлення герметичності 
легені, а й відновлення каркасності переломаних ребер щляхом 
комбінованої їх транспозиції за розробленою методикою. 

При згорнутому гемотораксі завданням торакоскопічних операцій 
було не тільки підвищення надійності гемостазу шляхом додатковї 
коагуляції джерела кровотечі, а й ефективна санація плевральної 
порожнин та адгезіолізис, який сприяв відновленню екскурсії легені. 
Для санацій плевральної порожнини використовували антисептики, які 
володіють поверхневою активністю, що попереджує розвиток 
спайкового процесу. 

При піопневмотораксі, причиною якого був прорив 
периферійного абсцесу легень у плевральну порожнину, торакоскопія 
дала можливість не тільки ефективно санувати плевральну порожнину, 
а й провести санацію порожнини абсцесу, забезпечити адекватне 
дренування його порожнини. 

Таким чином, клінічний досвід свідчить, що малоінвазивні 
технології є ефективним методом лікування таракальної патології. Мала 
травматичність, високі інформативність та надійність цих методів 
спонукають до широкого їх впровадження у практику. 
 
 
 
 
 



72 
 

УДК: 616–007.43–08–084 
Пюрик М.В. 

СПОСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ ТРОАКАРНИХ УСКЛАДНЕНЬ 
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Навчально–науковий інститут післядипломної освіти ІФНМУ 
Кафедра хірургії 

 
Переваги ендоскопічної хірургії підтвердили вітчизняний та 

світовий досвід застосування малоінвазивних технологій. Широке 
впровадження оперативної лапароскопії призвело до появи нових, 
раніше невідомих, специфічних ускладнень. Серед можливих 
ускладнень застосування ендохірургії можливі: ятрогенне пошкодження 
внутрішніх органів, судин, екстраперитонеальна інсуфляція, нагноєння 
операційних ран, утворення післяопераційних грижових дефектів. На 
кафедрі післядипломної освіти завдяки накопиченому досвіду 
оперативних втручань, вивченню досвіду вітчизняних та іноземних 
науковців запроваджено ряд модифікацій стандартних методів операції. 

Мета роботи – підвищити ефективність лапароскопічних 
втручань шляхом зменшення кількості троакарних ускладнень. 

Матеріали і методи. Для реалізації поставленої мети нами 
проведений ретроспективний аналіз результатів 5237 лапароскопічних 
холецистектомій (ЛХЕ) проведених за останні 10 років на базі кафедри 
хірургії «Навчально–наукового інституту післядипломної освіти» та 
результатів досліджень закордонних науковців. 

Ускладнення внаслідок застосування троакарів були розділені 
наступним чином на групи: пошкодження судин передньої черевної 
стінки, екстраперитонеальна інсуфляція, пошкодження внутрішніх 
органів, ушкодження великих за очеревинних судин, газова емболія, 
защемлення сальника в рані передньої черевної стінки, нагноєння 
операційних ран в місцях введення троакарів, розвиток 
післяопераційних гриж.  
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Результати дослідження. Для попередження троакарних 
ускладнень лапароскопічних холецистектомій розроблено алгоритм, 
згідно якого нами запропоновано дотримуватися ряду правил. На 
початку операції пацієнт повинен лежати горизонтально з порожнім 
сечовим міхуром і шлунком, за результатами УЗД дослідження та 
пальпаторно слід визначити пульсацію аорти та інших утворень. 
Попередньо пацієнтів ділили на групу з підвищеним ризиком і без 
ризику розвитку троакарних ушкоджень. У пацієнтів без високого 
ризику троакарних ушкоджень рекомендуємо застосовувати 
інфраумбілікальний доступ. У хворих з високим ризиком (абдомінальні 
операції в анамнезі, виражене ожиріння, екстремальне схуднення, 
внутрішньочеревинні спайки) ми рекомендуємо використовувати 
відкриту лапароскопію за Hasson. Введення голки Вереша (в разі її 
використання): під 90° до поверхні шкіри і 45° до горизонту після 
мануального максимального підняття передньої черевної стінки. Після 
введення голки Вереша в черевну порожнину кінчик її повинен бути 
нерухомий для профілактики пошкоджень внутрішніх органів. Тиск 
перед введенням першого троакара можна короткочасно підвищити до 
25 мм рт. ст. для безпечного введення останнього. Перший троакар 
вводимо вертикально під кутом 90° до шкіри і 45° до горизонту. Після 
введення лапароскопа відразу перевіряємо стан внутрішніх органів на 
предмет пошкодження, особливо в проекції доступу. Під контролем 
лапароскопа вводимо наступні троакари, уникаючи поранення 
епігастральних судин. Кількість троакарних ускладнень зменшилась до 
0,4 %, післяопераційна летальність становила 0,002%. Середня 
тривалість госпіталізації склала 2,3 доби проти 4,1 доби у групі 
порівняння. 

Висновки. Всебічне обстеження пацієнтів перед операцією, 
вдосконалення і оптимізація техніки оперативного втручання та 
індивідуалізований підхід із застосуванням розробленого алгоритму 
дозволяють попередити розвиток троакарних ускладнень при ЛХЕ і 
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покращити результати хірургічного лікування пацієнтів. Дотримання 
розробленого алгоритму дозволило скоротити тривалість госпіталізації 
на 1,8 доби. 
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Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова 

 
На сьогоднішній день діагностика та лікування тромбозів 

глибоких вен (ТГВ), що ускладнюються тромбоемболією легеневої 
артерії (ТЕЛА), залишаються одним з найбільш актуальних, проблемних 
та невирішених питань сучасної ангіології.  

Метою дослідження було покращення результатів лікування ТГВ 
шляхом введення у клінічну практику вдосконаленого способу 
реґіонарного тромболізису.  

Проаналізовано результати лікування з застосуванням катетер–
спрямованого тромболізису у 30 хворих, регіонарного тромболізису у 30 
хворих, системного тромболізису у 30 хворих з ТГВ.  

При катетер–спрямованому тромболізисі у 11 (36%) хворих 
спостерігалось повне відновлення прохідності венозного русла(повний 
лізис), у 19(64%) хворих спостерігався частковий лізис тромбів. При 
використанні регіонарного тромболізису повний лізис спостерігався у 7 
хворих(23%), частковий у 23 хворих (77%). При використанні 
системного тромболізису повний лізис спостерігався у 4 хворих (13%), 
частковий у 23 хворих (77%), відсутність лізису спостерігалась у 3 
хворих (10%). 
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Протягом 6–місячного спостереження в групі катетер–
спрямованого тромболізису повна прохідність венозного русла 
спостерігалась у 14 (46%) хворих, часткова прохідність спостерігалась у 
16 хворих (54%). В групі регіонарного тромболізису повна прохідність 
венозного русла спостерігалась у 11 хворих (36%). Часткова прохідність 
спостерігалась у 19 хворих (64% випадків). В групі системного 
тромболізису повна прохідність венозного русла спостерігалась у 8 
хворих (27%). Часткова прохідність спостерігалась у 22 хворих (73% 
випадків).  

В результаті проведеного статистичного аналізу було визначено, 
що по ступеню зменшення больового синдрому запатентована методика 
на 23% ефективніша за регіонарний тромболізис у тильну вену стопи та 
на 46% ефективніша за системний тромболізис (p<0,001). По ступеню 
зменшення набряку запатентована методика на 33% ефективніша за 
регіонарний тромболізис у тильну вену стопи та на 58% ефективніша за 
системний тромболізис (p<0,001). По ступеню відновлення прохідності 
венозного русла запатентована методика виявилась на 6,5% 
ефективніша за регіонарний тромболізис у тильну вену стопи та на 13% 
ефективніша за системний тромболізис (p<0,001). При загальній оцінці 
ефективності методик по всім трьом критеріям ми виявили, що 
ефективність запатентованої методики на 20,5% більша за ефективність 
тромболізису у тильну вену стопи та на 39% більша за ефективність 
системного тромболізису (p<0,001).  

В нашому дослідженні на 60 випадків застосування РТЛТ 
геморагічні ускладнення виникли у 2 (3,3%) випадках.  

Таким чином, проаналізувавши результати лікування, можна 
стверджувати, що катетер–спрямований тромболізис дозволяє отримати 
кращі як найближчі, так і віддалені результати в порівнянні з системним 
тромболізисом. 
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жовчовивідних проток 
 

Вступ. 
Проблема діагностики й лікування пухлин лівого анатомічного 

сегмента підшлункової залози потребує поглибленого вивчення 
можливостей сучасних ендоскопічних методик. 

Мета роботи – покращити результати діагностики та 
хірургічного лікування хворих з пухлинами лівого анатомічного 
сегменту підшлункової залози. 

Матеріали і методи дослідження. 
Проаналізовано 231 історію хвороби пацієнтів з пухлинами лівого 

анатомічного сегмента підшлункової залози (ПЗ), яких лікували у 
клініці НІХТ імені О.О. Шалімова з 2009 по 2014 рр. Хворі розподілені 
на 2 групи. У 168 хворих основної групи (2011–2014 рр.), застосований 
розроблений діагностично–лікувальний алгоритм. За наявності сумнівів 
в остаточному діагнозі в 46 випадках застосували ендоскопічну 
ультрасонографію (ЕУС). З метою радикального хірургічного лікування 
у 16 випадках застосовано лапароскопічний доступ. У 63 пацієнтів 
групи порівняння (2009–2010 рр.) застосовані стандартні підходи. 

Результати. 
Виконання ЕУС дозволило у всіх випадках диференціювати 

пухлинний процес від запального. За наявності кістозної патології 
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підшлункової залози у всіх пацієнтів визначено тип основного 
захворювання. Інформативність ендоскопічної ультрасонографії з 
виконанням пункції чи взяттям біопсії з подальшим лабораторним 
дослідженням матеріалу наближається до 100%. 

Результати виконання операцій з використанням 
лапароскопічного доступу порівнювали з такими при застосуванні 
відкритого втручання (окрім центральної резекції). Дистальна резекція 
підшлункової залози з використанням лапароскопічного доступу за 
частотою післяопераційних та панкреатогенних ускладнень, величиною 
інтраопераційної крововтрати та тривалістю оперативного втручання 
зіставна з відкритим оперативним втручанням. Частота ускладнень 
після здійснення лапароскопічної та відкритої енуклеації патологічних 
утворень підшлункової залози зіставна, проте, величина 
інтраопераційної крововтрати достовірно менша при застосуванні 
лапароскопічного доступу. Тривалість лікування хворого у стаціонарі 
після операції достовірно менша після виконання лапароскопічних 
оперативних втручань. 

Висновок. 
Застосування ендоскопічної ультрасонографії та 

лапароскопічного доступу у якості вагомих моментів діагностично–
лікувального алгоритму дозволило покращити точність доопераційної 
діагностики з 74,2 до 86,4% та достовірно (χ2=35,47; р<0,001) зменшити 
частоту виконання експлоративної лапаротомії з 38 до 7%, а також 
збільшити частоту радикальних втручань майже на 10% (р=0,2). 
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УДК: 616.27–006.3 
Усенко О.Ю., Сидюк А.В., Сидюк О.Є., Клімас А.С. 

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ХІРУРГІЇ ПУХЛИН СЕРЕДОСТІННЯ 
ДУ “Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. 

Шалімова НАМН України” 
Відділ хірургії шлунково–кишкового тракту 

 
Вступ. Проблема лікування хворих онкоторакального профілю на 

сьогодні продовжує залишатись провідною проблемою клінічної 
онкології. Пухлини середостіння є одним з найбільш складних розділів 
у торакальній хірургії та онкології, оскільки вони походять з 
різнорідних тканин, а об'єднання їх у цю групу базується лише за 
ознакою спільності анатомічних меж. 

Матеріали та методи. На прикладі власного досвіду 
продемонстровані безпечність та ефективність методу 
відеоторакоскопічного видалення новоутворень середостіння. За 2015 – 
2016 рр. в клініці НІХТ ім. О.О. Шалімова НАМН України, 
пропоперовано 15 пацієнтів з новоутвореннями середостіння різних 
локалізацій. 

Результати. Обговорення. У випадках новоутворень 
середостіння тактика оперативних втручань повинна мати тенденцію до 
їх виконання за допомогою мініінвазивних методів, оскільки видалення 
новоутворень може бути виконаним методом відеоторакоскопї та 
відповідати як анатомічним, так і хірургічним вимогам, а сам метод є 
багатообіцяючим і безпечним. Такий метод дозволяє забезпечити 
меньшу травматичнісь оперативного втручання, веде до більш 
короткострокового знаходження пацієнта в стаціонарі та збільшує 
комлаентність пацієнта до запропонованого методу лікування.  

При новоутвореннях середостіння великих розмірів зі зміщенням 
серця та судин розроблено мультидисциплінарний підхід сумісного 
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оперативного втручання з використанням кардіохірургічних прийомів 
та апарату штучного кровообігу.  

Висновки та перспективи подальших розробок. 
Відеоторакоскопічне видалення новоутворень середостіння є безпечним 
та ефективним методом лікування хворих такого контингенту, що дає 
змогу скоротити перебування пацієнта в стаціонарі та зменшити 
кількість післяопераційних ускладнень після торакальних оперативних 
втручань. 

Мультидисциплінарний підхід до оперативного втручання 
дозволяє безпечно та ефективно виконувати радикальні оперативні 
втручання у пацієнтів з пухлинами середостіння, що провокують 
порушення серцево–судинної системи. 
 
 

УДК: 616.33–089.819–089.12 
Усенко О.Ю., Тивончук О.С., Москаленко В.В. 

ЛАПАРОСКОПІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ХІРУРГІЇ ТРАВНОГО 
ТРАКТУ 

ДУ “Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. 
Шалімова НАМН України” 

Відділ хірургії шлунково–кишкового тракту 
 

Вступ. Ахалазія кардії (АК) та грижа стравохідного отвору 
діафрагми (ГСОД) відносяться до найбільш розповсюджених 
доброякісних захворювань стравоходу Доброякісні пухлини стравоходу 
зустрічаються рідко, частіше це лейоміоми. До теперішнього часу 
остаточно не вирішено питання вибору хірургічного доступу та ряд 
технічних моментів при виконанні операцій на стравоході. Питання 
профілактики виникнення ускладнень та розвитку рецидиву 
захворювання, незважаючи на досить великий досвід виконання 
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лапароскопічних оперативних втручань на кардіоезофагеальній зоні і до 
теперішнього часу залишається актуальним.  

Матеріали і методи. У відділі хірургії шлунково–кишкового 
тракту НІХТ ім. О.О. Шалімова НАМН України з 2001 по 2017 р.р. 
лапароскопічні оперативні втручання на кардіо–езофагеальній зоні були 
застосовані у 378 хворих. А саме: лапароскопічна 
езофагокардіоміотомія і фундоплікація (ЛЕКМТФ) виконана 187 
пацієнтам на АК; лапароскопічна фундоплікація і круроррафія (ЛФ) – 
166 хворим з ГСОД, лапароскопічна енуклеація лейоміоми стравоходу 
чи шлунка – у 11 хворих, торакоскопічна дивертикулектомія 
епіфренального дивертикулу стравоходу – у 1 пацієнта. 13 хворим з 
рецидивами ГСОД виконані різні способи лапароскопічної 
рефундоплікації, серед них 8 пацієнтів, що раніше прооперовані в інших 
лікувальних закладах країни. 

Жінок було прооперовано 218, чоловіків 156, середній вік склав 
49,4±11,8 (від 18 до 73 років). ІІ тип ахалазії кардії (S–подібний 
стравохід) спостерігали у 13 (6,9%) хворих на АК. 68% пацієнтів з АК 
мали в анамнезі по два і більше курсів пневмокардіоділятаціі або 
введення ботулотоксину. Серед 166 пацієнтів з ГСОД оперованих 
вперше діагноз аксіальна ГСОД (type I) встановлено 71 (42,7%) 
пацієнтам, параезофагеальна ГСОД (type II) – 52 (31,5%) хворим, 
змішана грижа з укороченням стравоходу (type III) – 37 (22,5%) 
пацієнтам, type IV – 6 (3,4%) пацієнтам. ЛФ по Nissen виконана 108 
пацієнтам з ГСОД, за Nissen–Rossetti – 9, по Toupet – 43 хворим; по 
Nissen–Donahue (позавагусна) – 6 пацієнтам. Круроррафія була 
виконана 92%, у 5 (3,0%) хворих було використано сітчастий протез 
Proceed. Показами до повторних операції були: дисфагія у 3 хворих, 
рецидив ГЕРХ у 4 хворих, загрудинний біль у 2 хворих. 

Результати. Термін спостереження склав від 1 до 13 років. 
Летальних випадків не було. Було 2 конверсії у хворих на АК та у 2 
хворих на ГСОД. Хороші та задовільні результати після ЛЕКМТФ 
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отримані у 182 (97,3%) пацієнтів. Спостерігались такі інтраопераційні 
ускладнення: пневмомедиастинум: у 3 (1,6%) пацієнтів, лівобічний 
пневмоторакс – у 1 (0,5%) хворого, перфорація слизової оболонки у 5 
(2,7%) пацієнтів. Віддалені ускладнення: рецидив ахалазії – у 3 (1,6%) 
хворих, рефлюкс–езофагіт – 1 (0,5%) пацієнта.  

Хороші та задовільні результати після ЛФ отримані у 157 (94,4%) 
пацієнтів. Інтраопераційні ускладнення мали місце у 10 (6,0%) хворих: у 
5 (3,0%) пневмомедіастіум, у 3 (1,8%) пневмоторакс, 1 (0,6%) хворого 
кровотеча з короткої судини шлунка, 1 (0,6%) хворого травматичне 
пошкодження печінки. У 5 (3,0%) хворих впродовж перших 6 місяців 
спостереження періодично з’являлась дисфагія I ступеня, але це істотно 
не впливало на якість життя хворих і не потребувало додаткової 
медичної корекції. Незадовільні результати лікування отримані у 4 
хворих: у 3 (1,8%) виник рецидив ГСОД. У 2 (1,2%) хворих через 1 та 2 
роки після антирефлюксного оперативного лікування посилились 
прояви стравоходу Барретта. При рецидивах ГСОД: 4 хворим, що 
раніше виконано парціальну фундоплікацію проведено лапароскопічну 
повна рефундоплікацію; решті 9 хворим була виконана лапароскопічна 
крурорафія рефундоплікація за Ніссеном.  

Висновки. Лапароскопічний доступ є пріоритетним у лікуванні 
будь–яких форм гриж стравохідного отвору діафрагми чи ахалазії 
кардії. 
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УДК: 613–089–072.1(083.13) 
Форманчук А.М., Форманчук Т.В. 

ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ 
ТРОАКАРНИХ РАН 

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова 
Кафедра загальної хірургії 

Кафедра хірургії №2 
 

Частота інфекцій області хірургічного втручання – ІОХВ (Surgical 
site infection – SSI), не зважаючи на розвиток сучасної медицини, не 
зменшується у порівнянні із минулими роками і становить від 3% до 
21,4% [Akhter F, 2016; Leaper D., 2010; Мохов Е.М. и соавт., 2009]. 
Частота гнійно–запальних ускладнень троакарних ран після 
лапароскопічних операцій складає 0,5–6,4% [Ravindranath GG, 2016; 
Karthik S. 2014; Капшитарь, А.В., 2008]. Подальше удосконалення 
способів зашивання післяопераційних троакарних ран є актуальним 
напрямком сучасних досліджень [Ahmad G, 2016]. 

Мета роботи – провести порівняльну оцінку морфологічних змін 
тканин передньої черевної стінки в залежності від методу формування 
вузлового шва при зашиванні троакарної рани в експерименті. 

Матеріали та методи. Дослідження виконане на 30 щурах 
самцях, яким під внутрішньом'язовим наркозом згідно до вимог 
біоетики, моделювали троакарні рани передньої черевної стінки, 
використовуючи 5 мм троакар. У першій дослідній групі (15 тварин) 
троакарні рани зашивали шляхом накладання хірургічного шва 
монофіламентною ниткою – Prolene 5/0 з підапоневротичним 
розташуванням вузлів. У групі порівняння троакарні рани зашивали 
загальноприйнятим способом із надапоневротичним розташуванням 
вузлів. Біопсію фрагментів післяопераційної рани виконували на 3–ю, 
7–у, 14–у та 21–у добу після операції. 
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Обговорення. Найбільш виражені і тривалі запальні зміни були 
відмічені в жировій тканині. При використанні монофіламентного 
шовного матеріалу із підапоневротично розташованими вузлами 
визначали найменш виражені рубцево–склеротичні зміни. Дозрівання 
грануляцій, формування нових судин та впорядкованих пучків 
колагенових волокон рубця в апоневрозі прямого м'язу живота 
відбувались інтенсивніше, ніж у групі порівняння (p<0,05). В групі швів 
із підапоневротично розташованими вузлами відмічалась менша 
запальна інфільтрація і найбільш завершене формування рубця без 
вогнищ гістіоцитарної інфільтрації та некрозів навкололігатурних 
тканин. Гнійно – запальних ускладнень в обох групах виявлено не було. 

Висновки. Оптимальне дозрівання та формування рубця 
апоневрозу та м’язової тканини в післяопераційній рані при 
використанні вузлового шва відбувається при використанні 
монофіламентного шовного матеріалу із підапоневротичним 
розташуванням вузлів. 
 
 

УДК: 616.147.3–007.64–085 
Цигалко Д.В., Лазоренко В.Е., Юрец С.С., Леванчук С.М., Мельник В.Б., 

Шапринский В.В. 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭВЛК В ЛЕЧЕНИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕН НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ. ОСЛОЖНЕННЫЕ ФОРМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова 
Кафедра эндоскопической и сердечно–сосудистой хирургии 

Винницкий областной клинический госпиталь ветеранов войны 
 

Цель работы. Целью работы было улучшить клинические 
результаты лечения больных с хроническим заболеванием вен (ХЗВ) 
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нижних конечностей, в том числе с осложненными формами 
варикозной болезни, с использованием современных лазерных 
технологий и предоставить возможные осложнения метода ЭВЛК. 

Материалы и методы. Проанализировано результаты лечения 76 
пациентов с трофическими венозными язвами голеней из общего числа 
пациентов (n=2000), прооперированных в период 2012 – 2016 гг. на базе 
Винницкого госпиталя ветеранов войны с использованием 
эндовенозной лазерной коагуляции (ЭВЛК) длиной волны 1470 нм и 
фотодинамической терапии с использованием голубого лазера. Из них 
52 – мужчины, 24 – женщины. Причинами хронической венозной 
недостаточности были: варикозная болезнь – 27 больных, 
посттромботическая болезнь – 49 болных. Размеры трофических язв 
составляли: от 2 – 5 см до циркулярных. До операции все пациенты 
подвергались ультразвуковому дуплексному сканированию сосудов 
нижних конечностей с картированием подкожных вен и перфорантов. 
Операции проводились под спинно–мозговой анестезией. 

 Этапами операции были: кроссэктомия, ЭВЛК перфорантных вен 
под ультразвуковым контролем, минифлебэктомия притоков, 
паравенозная инфильтрация сафены, склеротерапия, фотодинамическая 
терапия язв после очистки скальпелем, собственно ЭВЛК большой 
(малой) подкожных вен, эластическая крмпрессия с использованием 
эластических медицинских чулков второй степени компрессии. В пяти 
случаях гигантских язв мы выполнили дополнительно пересадку 
лоскутов кожи вторам этапом. 

 Среди интра– и послеоперационных осложений мы наблюдали: 
тромбофлебіт, гематомы, ожог кожи, обрыв катетора и оставленну 
оплетку световода. 

Результаты и их обсуждение. По результатам лечения полное 
заживление трофических язв отмечено в сроки 2 – 6 недель у всех 
пациентов без случаев рецидива. Все возможные побочные эффекты и 
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осложнения разрешились с хорошими результатами. Средний срок 
пребывания в стационаре составил 1,2 суток. 

Лечение венозных трофических язв нижних конечностей 
составляет сложную медико–социально–экономическую проблему. 
Значительный процент такой категории пациентов с длительно 
незаживающими трофическими язвами определяет потребность в 
миниинвазивных методиках лечения, позволяющих максимально 
эффективно и малотравматично получить хорошие результаты в 
короткие сроки. 

 Использование лазерной энергии для проведения ЭВЛК и 
фотодинамической терапии трофических ран является одним из 
последних достижений в лечении хронической венозной 
недостаточности. ЭВЛК является одним из вариантов оброботки 
перфорантных вен, когда вследствии большой поверхности 
трофического дефекта доступ невозможен. Вмсте с тем, не смотря на 
видимую простоту метода, ЭВЛК, как и любое хирургическое 
вмешательство может сопровождаться осложнениями. 

Выводы. Таким образом, использование ЭВЛК позволяет 
уменшить операционную травму, избежать риска гнойно–
некротических ослонений, сократить время проведення оперативного 
вмешательства, сократить койко–день прибывания пациента в 
стационаре, значительно улучить качество жизни пациента после 
операции. 
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КОРЕКЦІЯ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ ПІСЛЯ 
ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ 

ДВНЗ «Івано–Франківський національний медичний університет» 
Кафедра хірургії стоматологічного факультету 
Маловисківська центральна районна лікарня 

 
Широке впровадження в хірургічну практику малоінвазивних 

методів лікування, питання післяопераційного болю залишається 
актуальним. По да–ним літератури, від 30 до 50 % всіх оперованих 
хворих після лапароскопічих втручань страждають від сильного болю. 
Найбільш болючими зонами вважають верхні відділи черевної стінки, 
де частота сильного або помірного болю сама висока і зустрічається в 
40 % пацієнтів. Використання наркотичних анальгетиків в сучасній 
хірургії значно знизилось через побічні ефекти – сонливість, 
пригнічення дихання, нудоту, блювання, парез шлунково–кишкового 
тракту, порушення сечовипускання, спазм сфінктера Одді. 

В країнах Європи широко використовують парацетамол, як 
препарат вибору. Слід відмітити, що вплив парацетамолу на стан 
печінки і нирок в терапевтичних дозах аналогічний плацебо, а 
застосування парацетамолу в терапевтичних дозах (4 г в добу) у хворих 
з хронічними гепатитами і цирозами різної етіології не приводить до 
погіршання функціонального стану печінки.  

Враховуючи все вищевикладене для досягнення стійкої аналгезії 
в післяопераційному періоді після лапароскопічної холецистектомії, в 
хірургічному відділенні Маловисківської центральної лікарні 
Кіровоградської області використовували вітчизняний парацетамол для 
парентерального ведення – інфулган 100 мл (1000 мг). Препарат 
вводили внутрішньовенно за 30 хвилин до завершення операції. В 
післяопераційний період інфулган вводили не частіше ніж кожні 6 
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години крапельно, внутрішньовенно за необхідності. Максимальна 
добова доза не перевищувала 4 г. Тривалість введення препарату 
продовжувалася 1 –2 доби. 

Для оцінки ефективності препарату використовували візуально–
аналогову шкалу (ВАШ) в двох групах хворих після перенесеної 
лапароскопічної холецистектомії (ЛХ). Основна група – 37 пацієнтів, 
які отримували інфулган по вище запропонованій схемі впродовж 2014 
– 2016 років. Група порівняння – 35 хворих, прооперовані в період 2012 
– 2014 років, в лікуванні яких використовували комбінацію анальгіну, 
димедролу з НПЗП а при вираженому больовому синдромі наркотичні 
анальгетики. 

Вихідні показники болю в післяопераційному періоді за шкалою 
ВАШ коливались від 7 до 8 балів. В основній групі зменшення 
больового синдрому до 2 – 3 балів впродовж години після операції 
відмічали у 29 хворих, що склало 78,4 %. У 8 хворих, 21,6 %, рівень 
больового синдрому коливався в межах 5 – 6 балів, що вимагало 
додаткової аналгезії. В групі порівняння аналогічного результату 
знеболення вдалось отримати лише в 16 хворих, що склало 45,7 %, а в 
19 (54,3 %) пацієнтів виникла потреба в застосуванні опіоїдів. 

В основній групі потреба в знеболенні в першу післяопераційну 
добу виникла в 13 хворих – 35,1 % і не перевищувала 2 г парацетамолу. 
В групі порівняння відмічали больовий синдром в межах 4 – 5 балів в 
першу післяопераційну добу в 26 хворих (74,3 %), та 2 – 3 бали на другу 
післяопераційну добу в 9 (25,7 %).  

В післяопераційному періоді в групі порівняння в двох випадках – 
5,7 % після оперативних втручань тривалістю більше двох годин 
відмічали пригнічення дихання. У трьох пацієнтів – 8,5 % відмічали 
нудоту і блювання, які усунені після введення одноразово 
метоклопраміду гідрохлориду 0,5 % – 2,0 внутрішньовенно. 
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Висновки. 
1. Застосування внутрішньовенного введення парацетамолу ефективно 

зменшує больовий синдром в післяопераційному періоді після 
лапароскопічних холецистектомій. 

2. Використання парацетамолу не потребує використання опіоїдних 
анальгетиків та зменшує ускладнення в післяопераційному періоді. 

 
 

УДК: 616.366/.367–003.7–089.819.5 
Шаповалова Е.И., Ромак Р.П. 

СРАВНЕНИЕ ОДНО– И ДВУХЭТАПНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА 

Одесский национальный медицинский университет 
Кафедра хирургии № 1 

 
Актуальность. Желчнокаменная болезнь осложняется 

холангитом в 2,6 – 70,0% случаев. Во многих клиниках основным 
подходом в лечении холедохолитиаза, осложненного холангитом, 
являются 2–х этапные оперативные вмешательства. Первым этапом 
выполняют эндоскопическую папиллосфинктеротомии (ЭПСТ) с 
последующей лапароскопической холецистэктомией. Изучение 
результатов показывает, что ЭПСТ имеет ряд грозных 
послеоперационных осложнений и не совсем удовлетворительные 
отдаленные результаты. Актуальным является поиск возможности 
устранения недостатков данного метода лечения. 

Цель исследования – оценить риск развития послеоперационных 
осложнений при одно– и двухэтапном лечении холедохолитиаза. 

Материалы и методы. В период с 2009 по 2016 на базе кафедры 
хирургии № 1 ОНМедУ было проведено сравнительное исследование, 
включающее 68 пациентов с холедохолитиазом, осложненного 
холангитом. В I группе (n = 33, 48,5%) больным лапароскопическая 
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холецистэктомия дополнялась баллонной дилатацией большого 
дуоденального сосочка (БДС) для экстракции конкрементов. Во II 
группе (n = 35, 51,5%) больным выполнялась ЭПСТ как первый этап 
лечения с последующей лапароскопической холецистэктомией, которая 
дополнялась ревизией протоковой системы печени с последующим 
вымыванием конкрементов. Данный подход уменьшает риск развития 
кровотечения и снижает риск перфорации ДПК. Баллонную дилатацию 
проводили при помощи дилататора размерами рабочей части 30 х 10 
мм, диаметром 7 F, давлением 6 атм. 

Результаты. Наши исследования показали высокую 
эффективность извлечения конкрементов из желчных протоков в обеих 
исследуемых группах. У 14 (20,5 %) больных I группы и у 11 (16,1 %) 
больных II группы развился острый панкреатит. У 3 (4,4 %) пациентов I 
группы и у 5 (7,3 %) пациетов II группы имелся выраженный 
лейкоцитоз и палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы, 
клинические проявления холангита – ознобы, повышение температуры. 
Средняя продолжительность операции в I группе составила 68,1 ± 28,5 
(30 – 125) мин, во II группе составила 45,1 ± 14 (20 – 100) мин. Среднее 
время пребывания больных I группы в стационаре составило 5,7 ± 2,8 
койко–дня, II группы составило 7,5 ± 1,2 койко–дня. Средняя 
длительность наблюдения за пациентами в отдаленном периоде 
составила 18 месяцев (от 1 до 24 месяцев). При наблюдении за 
пациентами в отдаленном периоде через 1–2 года после проведенного 
лечения наблюдается тенденция к большей выраженности 
патологических гастроэнтерологических синдромов во II группе 
больных, что связано с большей частотой рецидивов заболевания. 

Выводы. Результаты данного исследования показывают, что 
применение антеградной баллонной дилатации БДС во время 
лапароскопической холецистэктомии при лечении желчнокаменной 
болезни, осложненной холедохолитиазом позволяет выполнить 



90 
 

одноэтапное интраоперационное восстановление пассажа желчи в 
двенадцатиперстную кишку. 
 
 

УДК: 616.334–005.1:615.276 
Шапринський В.О., Романчук В.Д. 

ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНИХ УРАЖЕНЬ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ, УСКЛАДНЕНИХ ГОСТРОЮ 

КРОВОТЕЧЕЮ 
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова 

Кафедра хірургії №1 
 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку хірургії 
лікування гастродуоденальних виразок залишається актуальною 
проблемою не тільки в Україні, але і у всьому світі. Виразкова хвороба 
шлунку та дванадцятипалої кишки (ДПК), ускладнена гострою 
кровотечею, залишається одним з найбільш поширених хірургічних 
захворювань органів черевної порожнини. За останнє десятиріччя 
змінилась епідеміологія і структура шлунково–кишкових кровотеч на 
фоні демографічної ситуації (старіння населення), появі нових 
лікарських препаратів та безконтрольне їхнє вживання. Велика питома 
вага гострих кровоточивих виразок обумовлена прийомом цілого ряду 
фармакологічних препаратів, які спричиняють загострення хронічного 
процесу або утворення гострих виразок. Серед факторів, що впливають 
на розвиток запальних та деструктивних уражень слизової оболонки 
гастродуоденальної зони, нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) 
посідають друге місце після Нelicobaсter pylori. Слід визнати, що 
відкриття і синтез нестероїдних протизапальних препаратів відносяться 
до видатних досягнень медичної науки, адже нестероїдні протизапальні 
препарати (НПЗП) є однією з найпоширеніших груп лікарських засобів 
у світі, що зумовлено унікальним поєднанням аналгетичної, 
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протизапальної, дезагрегатної та антипіретичної властивостей. За 
масштабами і частотою застосування НПЗП займають 1–е місце в світі. 

Метою нашого дослідження було: проаналізувати результати 
лікування шлунково – кишкових кровотеч, що спричиненні вживанням 
медикаментозних ульцерогенних препаратів.  

Матеріали та методи. Ми проаналізували дані Центру 
шлунково–кишкових кровотеч, який знаходиться на базі відділення 
абдомінальної хірургії Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. 
Пирогова, за період з 2008 по 2012 рік. Проліковано 300 пацієнтів віком 
від 25 до 87 років. Чоловіків було 168 (56%) та 132 (44%) жінок, у яких 
діагностовано гостру або хронічну виразку, ускладнену профузною 
кровотечею. В структурі захворювань з приводу яких приймали 
медикаментозні препарати виявлено, що ішемічна хвороба серця була у 
132 хворого (44%), больовий синдром у 96(32%), захворювання хребта 
та суглобів у 45(15%), порушення мозкового кровообігу у 18(6%), 
захворювання вен нижніх кінцівок у 9(3%). Тривалість прийому 
препаратів становила від 1 – 2 діб до 8 років. Виразковий анамнез було 
встановлено у 138 хворого ( 46 %).  

За даними ЕФГДС було встановлено джерело кровотечі та 
ступінь гемостазу відповідно до загальновизнаної класифікації Forrest. 
Більшість хворих знаходилися в стадії нестабільного гемостазу.  

Обговорення результатів. У хворих з гострими виразками, що 
ускладнились ШКК на фоні прийому медикаментозних препаратів 
основним напрямком лікування було призначення гемостатичної та 
кровозамісної терапії. Консервативно проліковано – 264 хворих. Всім 
пацієнтам призначались препарати, які пригнічують шлункову 
секрецію, а також відміну препаратів, що призвели до кровотечі. Для 
гемостатичної терапії використовували свіжозаморожену плазму; 
транексамову кислоту в дозі 15 мг/кг(1гр. – 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 
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фізіологічного розчину в/в крапельно 2 рази на добу; етамзілат натрію 
4,0 в/в 2 рази на добу; вікасол 2,0 в/в 2рази на добу. Ендоскопічний 
гемостаз виконано 35 хворим з добрими наслідками. З неоперованих 
хворих померло 24 (8%), в основному за рахунок складної супутньої 
патології на фоні профузної кровотечі. Кровотечі, які не вдалось 
зупинити консервативно, підлягали хірургічній корекції. 58 хворим із 
загостренням хронічної виразки було виконано наступні операції: 
висічення виразки з проведенням дуоденопластики – у 23 хворих, 
секторальна резекція шлунку у 10 хворих, резекція шлунку за Більрот – 
1 у 7 хворих, екстериторизація виразки у 10 хворих та прошивання 
виразки у 8 хворих. Післяопераційних ускладнень не спостерігали, 
хворих у задовільному стані виписано із стаціонару. Летальності в 
післяопераційному періоді не було. 

Висновки.  
1. 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. 

2. Використання сучасних засобів ендоскопічного гемостазу з 
подальшою адекватною фармакотерапією в більшості випадків 
дозволяє домогтися остаточної зупинки кровотечі. Серед методів 
ендоскопічного гемостазу найбільш ефективним є аргоноплазмова 
коагуляція. 

3. 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 
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операціям. 
 
 

УДК: 616–089+616.346.2–002 
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Козань Я.І., Лабяк І.Р., Василюк А.С. 
ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИБОРУ МЕТОДУ ОПЕРАТИВНОГО 

ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО АПЕНДИЦИТУ 
ДВНЗ «Івано–Франківський національний медичний університет» 

Кафедра хірургії №2 та кардіохірургії 
 

В структурі захворюваності на гостру хірургічну абдомінальну 
патологію гострий апендицит продовжує займати одне з провідних 
місць. Лапароскопічна апендектомія щораз ширше впроваджується у 
хірургічну практику. Поряд з цим, немає чітких показів і протипоказів 
до методу ендоскопічного видалення апендиксу, не завжди встановлені 
чіткі критерії до виконання діагностичної лапароскопії та подальшої 
лапароскопічної хірургічної тактики, або конверсії її в традиційну 
лапаротомію. Переваги лапароскопічної апендектомії є суттєвими. Вона 
дозволяє скоротити час перебування хворих у стаціонарі, пришвидшує 
терміни фізичної реабілітації, має нижчу ймовірність розвитку ранової 
інфекції, кращу естетику післяопераційних рубців.  

При вивченні еволюції хірургічної тактики при гострому 
апендициті в клініці, нами відмічено, що у 2011 році всього було 
прооперовано 194 хворих на гострий апендицит. При цьому у 184 з них 
виконано лапаротомну апендектомію (94,8 %) і у 10 (5,2 %) – 
лапароскопічну. У 2012 році лапаротомних апендектомій було 121 (90,9 
%), а лапароскопічних – 12 (9,1 %). Починаючи з 2013 року частота 
лапароскопічної апендектомії зросла до 35,0 % (49 пацієнтів). В 2014 
році кількість пацієнтів з гострим апендицитом була невеликою (107), 
що на нашу думку, пов’язане з широким впровадженням діагностичної 
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лапароскопії. Частота лапароскопічних апендектомій зросла до 42,1 %. 
У 2015 році було прооперовано 123 пацієнти: лапароскопічно – 96 (78 
%), лапаротомно – 27 (22 %). 

Лапароскопічну апендектомію розпочинали з введення 10 мм. 
троакару по серединній лінії на 1–2 см вище від пупка. Через троакар 
вводили прямий лапароскоп і проводили ревізію органів малого тазу, 
правої і лівої здухвинних діляно. У 49 хворих з деструктивним 
апендицитом у порожнині малого тазу знаходився випіт. Серозний 
випіт у малому тазу було відмічено у 7 (14,3 %) хворих, серозно–
фібринозний – у 29 (59,1 %) та гнійний – у 13 (26,6 %). Взагалі, на нашу 
думку, при наявності випоту у малому тазу лапароскопічний метод 
операції повинен бути пріоритетним – ретельно і адекватно санувати 
черевну порожнину можна краще під контролем ендоскопа, ніж із 
доступу у правій здухвинній ділянці. Випіт евакуйовували аспіратором, 
та дренували малий таз в точці Мак–Бурнея трубчастим (5 мм) 
дренажом. Таке дренування з метою контролю за гемостазом 
виконували у решти (47) хворих, однак дренажі забирали, при наявній 
перистальтиці і відсутності виділень з них, уже через 8– 10 годин (у 6 з 
катаральним, та 28 флегмонозним). Всі ці 34 хворі були виписані на 
амбулаторне лікування на 3–4 добу після операції, У решти 13 хворих з 
неускладненим флегмонозним апендицитом із за серозних виділень 
дренажі були видалені на 3–4 добу, і вони виписані на 5–6 добу. Хворим 
гангренозним апендицитом (17) з неускладненим перебігом. дренажі 
забирали 5–6 добу і виписували на 7–8 день. Двоє хворих похилого віку 
з гангренозно– перфоративним апендицитом та дифузним перитонітом, 
які післяопераційний період перенесли без ускладнень виписані додому 
на 12 і 14 добу. При типовій апендектомії із 14 хворих з флегмонозним 
апендицитом, з середнім ліжко днем –8 днів, у 3 був інфільтрат 
операційної рани. У 2 хворих із 5 з гангренозним апендицитом, було 
нагноєння рани, а у 8 хворих з гангренозним перфоративним 
апендицитом та дифузним перитонітом: в 4 відмічали нагноєння рани, у 
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3 базальну плевропневмонію з ексудатом в синусі, який в одному 
випадку вимагав двічі евакуації. Все це збільшувало терміни лікування 
до 19–23 днів.  

Висновок. Лапароскопічна апендектомія – операція вибору у 
пацієнтів з гострим апендицитом, яка дозволяє скоротити терміни 
лікування та зменшити кількість післяопераційних ускладнень. 
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АППЕНДЭКТОМИИ ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ У 

ВЗРОСЛЫХ 
Запорожский государственный медицинский университет 

Кафедра хирургии и анестезиологии ФПО 
 

Цель исследования – оценить результаты лечения больных, 
которым выполнена лапароскопическая аппендэктомия с применением 
методики клипирования культи червеобразного отростка титановыми 
клипсами. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 569 
историй болезни пациентов, поступивших в 1 хирургическое отделение 
ГКБЭ и СМП г. Запорожья с диагнозом «острый аппендицит» в период 
с 2013 по 2015 год, которым была выполнена лапароскопическая 
аппендэктомия. По данным гистологического исследования у 190 
пациентов (33,4%) обнаружена катаральная форма острого 
аппендицита, у 341 больного (59,9%) выявлена флегмонозная форма 
воспаления червеобразного отростка, и у 38 оперированных (6,7%) – 
гангренозная форма. 

Результаты и обсуждения. Всем больным выполнялась 
видеолапароскопия, с проведением электрокоагуляции биполярным 



96 
 

коагулятором брыжейки и клипированием культи отростка двумя (в 
редких случаях –3) титановыми клипсами.  

Не осложненные формы острого аппендицита наблюдались у 312 
пациентов (54,8%); осложненные – у 231 больного (40,6%): 
парааппендикулярные инфильтраты – у 28 больных (4,9%), 
периаппендикулярные абсцессы у 9 больных (1,7%), местные 
перитониты: у 96 оперированных (16,9%). Причем, серозное воспаление 
брюшины отмечено у 14 (2,5%) – серозно–фибринозное воспаление, у 
13 больных (2,3%) – фибринозно–гнойное, и у 9 пациентов (1,6%) – 
гнойный перитонит.  

Диффузный перитонит наблюдали у 49 больных, из них в 36 
случаях (73,5%) выявлен серозный характер воспаления брюшины, у 13 
пациентов (26,5%) – серозно–фибринозный перитонит.  

При выполнении виделапароскопии, у 7 случаях (1,2%) 
произведена конверсия: у 3 больных (0,5%) был деструктивный 
гангренозно–перфоративный аппендицит с перфорацией у основания 
отростка и диффузным серозно–фибринозным перитонитом; у 2 (0,35%) 
– периаппендикулярный абсцесс, вскрывшийся в брюшную полость с 
местным гнойным перитонитом и деструкцией червеобразного 
отростка, у 2 больных (0,35%) были выраженные воспалительные 
изменения купола слепой кишки (тифлит) на фоне деструктивных 
изменений червеобразного отростка. Конверсия выполнялась путем 
нижнесрединной лапаротомии.  

Дренирование брюшной полости выполнялось 324 больным 
(56,9%), 1 полихлорвиниловым дренажом в полость малого таза, в 152 
случаях (27,6%), устанавливали дополнительный дренаж в правой 
подвздошной области, при наличии периаппендикулярного абсцесса 
или диффузного перитонита. 

В послеоперационном периоде у 11 больных (1,9%) наблюдались 
осложнения: у 1 пациента (0,2%) – ранняя спаечная тонкокишечная 
непроходимость, у одного больного (0,2%) выявлен не разрешившийся 
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абсцесс правой подвздошной области, что потребовало лапаротомии и 
дополнительной санации. У 8 оперированных (1,4%) имелись нагноения 
троакарных ран передней брюшной стенки в месте экстракции 
червеобразного отростка из брюшной полости. 

Среднее время оперативного вмешательства при проведении 
лапароскопической аппендэктомии составило 31±19 минут. Средний 
койкодень при лапароскопической аппендэктомии, составил 4,3±1,2 
дня. Летальных случаев не было. 
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Військово–медичний клінічний центр Західного регіону 
 

Протягом останніх десятиліть кількість пацієнтів із надмірною 
масою тіла зросла настільки, що більшість дослідників вказує на 
“епідемію ожиріння”. Серед населення економічно розвинених країн 
ожиріння стверджують у 20–40% осіб. Хворі з надмірною масою тіла 
схильні до розвитку патології серцево–судинної, дихальної, травної та 
ендокринної систем, у них частіше діагностують злоякісні новоутвори. 
Ожиріння призводить до виникнення метаболічного синдрому (МС), 
вперше описаного G. Reaven (1988) під назвою “синдром Х”. Згідно 
рекомендацій IDF (2005) основним компонентом метаболічного 
синдрому вважають абдомінальне ожиріння. Іншими складниками МС 
визнано артерійну гіпертензію, дисліпідемію (підвищення концентрації 
тригліцеридів, пониження рівня ліпопротеїдів високої густини) і 
гіперглікемію.  
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При виборі лікувальної тактики у пацієнтів із ожирінням 
враховують індекс маси тіла (ІМТ). Хворим з ІМТ<35,0 кг/м2 показана 
консервативна терапія. Якщо ІМТ коливається від 35,0 кг/м2 до 40,0 
кг/м2 хірургічне лікування проводиться за наявності МС. Пацієнти із 
морбідним ожирінням (ІМТ>40 кг/м2) потребують операційного 
лікування. Виконані за показаннями, баріатричні операції дозволяють 
не тільки ефективно зменшити масу тіла, але й ліквідувати більшість 
компонентів МС. 

Мета роботи – вивчити результати застосування 
гастрорестриктивних операцій для лікування осіб із морбідним 
ожирінням. 

Протягом 2014–2016 рр. у відділенні абдомінальної хірургії 
Військово–медичного клінічного центру Західного регіону оперовано 17 
хворих на морбідне ожиріння (ІМТ = 43 – 55 кг/м2) віком від 33 до 56 
років. Жінок було 13 (76,5%), чоловіків – четверо (23,5%) пацієнтів. 
Перед операцією, крім загальноклінічних досліджень, вираховували 
ІМТ, визначали ліпідограму, рівні тироїдних гормонів, кортизолу, 
інсуліну, індекс інсулінорезистетності (HOMA), функцію зовнішнього 
дихання, проводили фіброгастродуоденоскопію. 

Відповідно до рекомендацій IDF (2005), МС діагностовано в усіх 
хворих. Передопераційна підготовка була спрямована на нормалізацію 
артерійного тиску, показників серцевої діяльності, вуглеводного обміну, 
компенсацію супутньої патології та проводилася переважно 
амбулаторно. Тільки троє (17,6%) пацієнтів перед операцією 
потребували лікування в умовах терапевтичного стаціонару. 

Перевагу надавали лапароскопічним гастрорестриктивним 
операціям. Поздовжню лапароскопічну гастроплікацію (мобілізація 
великої кривини з подальшим зануренням її в порожнину шлунка 
серозно–м’язовими швами і формуванням «трубки» на грубому зонді) 
виконано у 15 осіб. Лапароскопічну рукавну резекцію шлунка 
(laparoscopic sleeve gastrectomy) здійснено у двох хворих. Як правило, 
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лапароскопічні втручання добре переносилися, що дозволило 
активізувати пацієнтів у першу добу після втручання. У ранньому 
післяопераційному періоді диспептичні явища (гіркота в роті, нудота, 
печія) виникли у шести осіб. Зазначені симптоми вдалося ліквідувати з 
допомогою медикаментних засобів (прокінетики, інгібітори «протонної 
помпи»). Запальних змін в місці розташування лапаропортів не 
виявлено. Тривалість стаціонарного лікування становила 5–8 діб.  

У подальшому хворі були оглянені через 1, 6 і 12 місяців після 
операції. У всіх пацієнтів відмічено поступове стабільне зниження ІМТ. 
Через рік маса тіла зменшилася на 30–35% від надлишкової. 
Нормалізування артерійного тиску встановлено у восьми осіб. 
Концентрація глюкози крові знизилася з Ме=8,2 ммоль/л до Ме=6,1 
ммоль/л (р=0,031). Покращилися показники ліпідограми (коефіцієнт 
атерогенності зменшився з Ме=4,9 до Ме=3,1, р<0,001). 

Таким чином, застосування гастрорестриктивних операцій для 
лікування пацієнтів із морбідним ожирінням дозволило отримати добрі 
безпосередні і віддалені (до одного року) результати. 
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