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Annotation. High antimicrobial properties of antiseptics determine the scientific interest in the study of their effect on the biofilm
formation of clinically significant pathogens and the detection of a probable dependence between the sensitivity of bacteria to them
and the ability to form biofilms. The aim - was to study the biofilm-forming properties of clinical strains of P.aeruginosa, depending on
their sensitivity to various antiseptic medicines. 30 clinical strains of P.aeruginosa were isolated and identified from the patients with
infectious complications of different areas who had been treated at the burn, intensive care and surgical units. The study of biofilm-
forming properties of clinical isolates of P.aeruginosa was performed by using the spectrophotometric technique by G.D. Christensen
(MtP microtiter plate test). The sensitivity assessment of the derived strains to antiseptics (decametoxine, decasan, miramistin,
chlorhexidine) was done by double serial dilutions according to the standard procedure approved by the Order №167 of the Ministry
of Public Health of Ukraine. The statistical processing of the results obtained was carried out by "Microsoft Excel 2010" software
package. In order to determine the relationship between the biofilm formation and sensitivity to antiseptic medicines of P. aeruginosa
strains, we determined the correlation coefficient (r-Pearson coefficient). The clinical strains of P.aeruginosa were found to be the
most sensitive to decasan and miramistin, and their MICs did not differ 70,31±25,98 mg/ml and 68,5±33,20 mg/ml respectively.
Chlorhexidine has been shown a reducing of antimicrobial efficiency against P.aeruginosa (MIC 115,62±59,75 mg/ml). High biofilm-
forming properties of clinical isolates P.aeruginosa have been proved. The optical density of the biofilms formed by these microorganisms
was 0,674±0,17 density units for 24 hours of cultivation. A direct correlation between the sensitivity of strains P.aeruginosa to
decamethoxine, decasan, miramistin and their biofilm-forming properties was established. The sensitivity of the clinical strains to
chlorhexidine did not depend on their biofilm potential. Clinical strains of P.aeruginosa have high biofilm-forming properties and retain
sensitivity to antiseptic medicines based on cationic surfactant antiseptics. Decamethoxine and miramistin provide the highest
antimicrobial action on P.aeruginosa isolates. The sensitivity of P.aeruginosa to decamethoxine, decasan, miramistin has shown to be
in a direct correlation with their biofilm-forming properties.
Keywords: antiseptics, biofilms, decamethoxine, decasan, miramistin, chlorhexidine.

Introduction
The last decade marked the emergence of new data

on the role of opportunistic microorganisms, that can form
biofilms, in the development of various nosological forms
of purulent-inflammatory diseases with severe course
during a treatment in hospital. Gram-negative non-
fermenting microorganisms occupy a significant place
among them. The ability of Pseudomonas spp. to exist in
the environment of medical institutions, attach to the
surfaces of catheters, probes, respiratory tubes, contact
lenses and to form biofilms indicates their leading role
among known pathogens of infectious complications
associated with the medical care. The presence in the
biofilms gives the pathogens additional resistance to
antimicrobial agents and factors of the immune system,
as well as new properties that are not characteristic for
planktonic forms of bacteria. Therefore, it is naturally that
the acquisition of antibiotic resistance is increasing among
high-biofilm forming strains of bacteria [1, 3, 9, 10].

Taking into account these features, the development
and implementation of new effective antimicrobial agents
against microorganisms in planktonic and biofilm forms

are the important measures on the way of overcoming the
resistance of microorganisms to chemotherapeutic drugs.
Nowadays, there is the positive experience of clinical use
in various fields of medicine a new group of medicines
based on cationic surfactant antiseptics, which belong to
the most effective ones, according to scientific literature.
These drugs possess a multi-vector mechanism of
antimicrobial action, because of their high surface activity,
washing and emulsifying properties, ability to change the
surface tension of the bacterial cell and the violation of its
osmotic balance, resulting in a "osmotic shock" due to
their diphilic structure of the molecule. It provides the death
of the microorganism [2, 4, 6, 7, 8].

High antimicrobial properties determine the scientific
interest in the study of the activity of antiseptics on the biofilm
formation of clinically significant pathogens and the
detection of a probable dependence between the level of
bacterial sensitivity to them and the ability to form biofilms.

This work was aimed to study the biofilm-forming
properties of clinical strains of P.aeruginosa, depending
on the sensitivity to various antiseptic medicines.
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Material and methods
There were isolated from the patients with severe burns

and patients of intensive care and surgical units and
identified 30 clinical strains of P.aeruginosa. Clinical strains
of P.aeruginosa were previously identified by morphological,
tinctorial, cultural and biochemical properties and had been
possessed resistance to antibiotics. Isolation and
identification of microorganisms were carried out according
to the standard method using NEFERM test-24 (PLIVA -
Lachema a.s. Brno, Czech Republic).

The sensitivity assessment of the derived strains to
antiseptic medicines (decamethoxin, dekasan, miramistin,
chlorhexidine) was done by double serial dilutions
according to the standard procedure approved by the Order
№167 of the Ministry of Public Health of Ukraine on "On
Approval of Training Guidance "Assessment of the
sensitivity of microorganisms to antibiotics", dated by April,
5, 2007. Minimum inhibitory concentration (MIC) was
determined at the lowest concentration of antiseptic solution
that was able to suppress the apparent growth of the
microorganism. The minimum bactericidal concentration
(MBC) of antiseptics was determined at the lowest
concentration of antiseptic, which completely destroyed the
bacterial culture, by inoculating microorganisms from a
broth medium, where the growth of the microorganism was
delayed, on an agar medium [5].

The study of biofilm-forming properties of clinical strains
was performed by using the spectrophotometric technique
by G.D. Christensen (MtP microtiter plate test). Biofilms
were reproduced in wells of a sterile, flat-bottom 96-well
polystyrene tray (Corning, USA) and stained with 1%
solution of crystalline violet. Properties of the
microorganisms to form a biofilm were evaluated by the
degree of dye absorption in optical density units using a
spectrophotometer (570 nm). Interpretation of the results
was carried out according to the conventional methodology.
Thus, the ability of microorganisms to form biofilms was
assessed as low (at optical density <0,120), average (at
optical density = 0,121-0,239) and high (at optical density >
0,240) [11].

The statistical processing of the results obtained was
carried out by standard "STATISTICA+" and "Microsoft Excel
2010" software packages. In order to determine the
relationship between the sensitivity to antiseptics and
biofilm formation of investigated microorganisms, we
determined the correlation coeffic ient (r-Pearson
coefficient), the absolute value of which characterized the
binding force.

Results. Discussion
According to the results of the research, it was found

that the highest activity on the clinical strains of
P.aeruginosa, isolated from severely ill patients, was
decasan and miramistin, their MICs were almost identical
(70,31±25,98 mcg/ml, 68,5±33,20 mcg/ml respectively
(table 1)). In turn, the MIC (115,62±59,75 mcg/ml) and MBC

(222,5±110,80 mcg/ml) of chlorhexidine for investigated
strains were the highest, that indicated a decreasing of the
effectiveness of this antiseptic in the treatment of infections,
caused by P.aeruginosa.

As a result of the research, high biofilm-forming
properties of clinical isolates of P.aeruginosa have been
established. The degree of dye absorption of biofilms
formed by investigated pathogens was 0,674±0,17 optical
density units (ODU) for 24 hours of cultivation. However, it
should be noted that this indicator was significantly different

Nazarchuk O.A., Faustova M.O., Bobyr V.V., Kordon Yu.V.

Table 1. The antimicrobial effect of antiseptic medicines on the
planktonic form of clinical strains of  P.aeruginosa (n=30), M±m.

Notes: * - main active substance equivalent; ** - in comparison
with decamethoxin.

Antiseptic MIC (mcg / ml) MBC (mcg / ml)

Decamethoxine 0,1% 79,37±39,20 153,75±73,90

Decasan* 0,02% 68,5±33,20 121,88±52,08

Chlorhexidine 0,05% 115,62±59,75 222,5±110,80

Miramistin 0,01% 70,31±25,98 89,29±16,84

Fig. 1. Correlation between biofilm formation and sensitivity to
decamethoxin of clinical strains of P.aeruginosa (n=30).

Fig. 2. Correlation between biofilm formation and sensitivity to
decasan of clinical strains of P.aeruginosa (n=30).

Fig. 3. Correlation between biofilm formation and sensitivity to
miramistin of clinical strains of P.aeruginosa (n = 30).

Fig. 4. Correlation between biofilm formation and sensitivity to
chlorhexidine of clinical strains of P.aeruginosa (n=30).
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for different clinical strains. So, some of them have shown
the average ability to form biofilms.

A direct correlation between the sensitivity of isolates of
P.aeruginosa to decamethoxine and their ability to form
biofilms was established. The r-Pearson coefficient for
these indicators amounted 0,74 (Fig. 1). It was quite
naturally that the binding force between the biofilm formation
of Pseudomonas strains and their sensitivity to decasan (r-
Pearson 0,78) was similar to those indicators of sensitivity
referring to decamethoxine (Fig. 2).

Moreover, direct correlation between sensitivity of
P.aeruginosa strains to miramistin which was active against
them and their biofilm-forming properties was established.
The r-Pearson coefficient was found to be 0,77 (Fig. 3).

In turn, the properties of biofilm formation of clinical
strains of P.aeruginosa were poorly correlated with their
sensitivity to chlorhexidine. This was pointed by the low r-
Pearson coefficient (0,55). So, the sensitivity of the clinical
strains of P.aeruginosa to this antiseptic did not depend on
their biofilm-forming potential (Fig. 4).

Conclusions and prospects for further research
1. Clinical strains of P.aeruginosa as pathogens of

infectious complications, have high biofilm-forming
properties and preserve sensitivity to antiseptic medicines
based on cationic surfactants. The highest antimicrobial
activity against isolates of P.aeruginosa, isolated from
severely ill patients, was shown by decamethoxine and
miramistin. It has been established that the sensitivity of
P.aeruginosa to decamethoxine, decasan and miramistin
has a direct correlation with their biofilm-forming properties.
It means, the higher ability to form a biofilm has a pathogen,
the higher bacteriostatic concentration of antiseptic should
be applied to it. The sensitivity of clinical strains of
P.aeruginosa to chlorhexidine does not depend on the
biofilm-forming properties of these isolates.

Prospects for further research are based on the in-depth
study of the effect of antiseptic medicines on P.aeruginosa,
to overcome the high adaptive properties of these
pathogens, which are aimed to make a treatment of the
infectious complications caused by it more effective.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ БІОПЛІВКОУТВОРЮЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЛІНІЧНИХ ШТАМІВ P. AERUGINOSA З ЇХ
ЧУТЛИВІСТЮ ДО АНТИСЕПТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Назарчук О. А., Фаустова М.О., Бобир В.В., Кордон Ю. В.
Анотація. Високі протимікробні властивості обумовлюють науковий інтерес до вивчення дії антисептиків на біоплівкоутво-
рення клінічно значущих збудників та виявлення ймовірної залежності між чутливістю бактерій до них та здатністю утво-
рювати біоплівки. Мета - вивчення біоплівкоутворюючих властивостей клінічних штамів P.aeruginosa залежно від чутли-
вості до різних антисептичних препаратів. Від пацієнтів з інфекційними ускладненнями різної локалізації, яких лікували в
опіковому, реанімаційному, хірургічному відділеннях виділено та ідентифіковано 30 штамів P.аeruginosa. Досліджували біопл-
івкоутворюючі властивості ізолятів P.аeruginosa спектрофотометрично (за G.D. Christensen, MtP-test "microtiter plate test").
Чутливість P.аeruginosa до антисептиків (декаметоксин, декасан, мірамістин, хлоргексидин) визначали методом послідов-
них серійних розведень за стандартною методикою (Наказ МОЗ України №167). Статистично визначали кореляційний зв'язок
між чутливістю клінічних штамів P.аeruginosa та їх біоплівкоутворюючими властивостями. Встановлено найвищу активність
щодо клінічних штамів P.aeruginosa у декасану та мірамістину, МІК яких не відрізнялись 70,31±25,98 мкг/мл, 68,5±33,20 мкг/мл
відповідно. У хлоргексидину встановлено зменшення протимікробної ефективності щодо синьогнійної палички (МІК 115,62±59,75
мкг/мл). Доведено високі біоплівкоутворюючі властивості клінічних ізолятів P.aeruginosa. Ступінь світлопропускання біопл-
івок досліджуваних збудників протягом 24 годин був у межах (0,674±0,17) Од.ОЩ. Встановлено пряму залежність чутливості
штамів P.aeruginosa до декаметоксину, декасану, мірамістину, від їх біоплівкоутворюючих властивостей. Чутливість клінічних
штамів синьогнійної палички до хлоргексидину не залежала від їх біоплівкоутворюючого потенціалу. Клінічні штами P.aeruginos
володіють високими біоплівкоутворюючими властивостями, зберігають чутливість до антисептичних препаратів на ос-
нові катіонних поверхнево-активних речовин. Найвищою протимікробною дією на ізоляти P.aeruginosa володіють препарати
на основі декаметоксину та мірамістин. Чутливість P.aeruginosa до декаметоксину, декасану, мірамістину має прямий
кореляційний зв'язок з їх біоплівкоутворюючими властивостями.
Ключові слова: антисептики, біоплівки, декаметоксин, декасан, мірамістин, хлоргексидин.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ БИОПЛЁНКООБРАЗУЩИХ СВОЙСТВ КЛИНИЧЕСКИХ ШТАММОВ P. AERUGINOSA С ИХ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ
Назарчук А. А., Фаустова М.А., Бобырь В.В., Кордон Ю.В.
Аннотация. Высокие противомикробные свойства объясняют научный интерес к изучению действия антисептиков на
биоплёнкообразование клинически значимых возбудителей и выявления возможной зависимости между чувствительнос-
тью бактерий к ним и способностью образовывать биопленки. Целью данной работы было изучение биоплёнкообразующих
свойств клинических штаммов P.aeruginosa в зависимости от чувствительности к различным антисептикам. От паци-
ентов с инфекционными осложнениями различной локализации, которых лечили в ожоговом, реанимационном, хирургичес-
ком отделениях выделены и идентифицированы 30 штаммов P.аeruginosa. Исследовали биоплёнкообразующие свойства
изолятов P.аeruginosa спектрофотометрически (по G.D. Christensen, MtP-test "microtiter plate test").  Чувствительность
P.аeruginosa к антисептикам (декаметоксин, декасан, мирамистин, хлоргексидин) определяли методом последователь-
ных серийных разведений по стандартной методике (приказ МЗ Украины №167). Статистически определяли корреляцион-
ную связь между чувствительностью клинических штаммов P.аeruginosa и их биоплёнкообразующими свойствами. Уста-
новлено высокую активность в отношении клинических штаммов P.aeruginosa у декасана и мирамистина, МИК которых не
отличались 70,31±25,98 мкг/мл, 68,5±33,20 мкг/мл соответственно. В хлоргексидина установлено уменьшение противо-
микробной эффективности в отношении синегнойной палочки (МИК 115,62±59,75 мкг/мл). Доказано высокие биоплёнкооб-
разующие свойства изолятов P.aeruginosa. Степень светопропускания биопленок исследуемых возбудителей в течение 24
часов была в пределах (0,674 ± 0,17) Од.ОЩ. Установлена прямая зависимость чувствительности штаммов P.aeruginosa
к декаметоксину, декасану, мирамистину, от их биоплёнкообразующих свойств. Чувствительность клинических штаммов
синегнойной палочки к хлоргексидину не зависела от их биоплёнкообразующего потенциала. Клинические штаммы P.aeruginosa
обладают высокими биоплёнкообразующими свойствами, сохраняют чувствительность к катионным поверхностно-
активным антисептическим препаратам. Высоким противомикробным действием на P.aeruginosa обладают препараты
на основе декаметоксина и мирамистин. Чувствительность P.aeruginosa к декаметоксину, декасану, мирамистина имеет
прямую корреляционную связь с их биоплёнкообразующими свойствами.
Ключевые слова: антисептики, биопленки, декаметоксин, декасан, мирамистин, хлоргексидин.
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Анотація. Фактори кріоконсервування можуть призводити до порушення молекулярного механізму нормальної сегрегації
хромосом під час мейозу і збільшити кількість анеуплоїдій в ембріонах. Мета дослідження - вивчення частоти хромосом-
них нерозходжень в ембріонах, отриманих після запліднення свіжовиділених і кріоконсервованих ооцитів. Дослідження
частоти анеуплоїдій за хромосомами 13, 16, 18, 21, 22, X, Y проводили методом флуоресцентної гібридизації in situ. Стати-
стичні гіпотези перевіряли за допомогою критеріїв t,  2 при рівнях значущості p<0,05, p<0,01, p<0,001. У роботі показано, що
частота хромосомних нерозходжень у клітинах ембріонів, які були отримані з груп нативних та кріоконсервованих ооцитів
була ідентичною. Проте відмічали збільшення частоти мозаїцизму в ембріонах, отриманих з кріоконсервованих ооцитів.
Неправильне розходження за певними хромосомами рідше визначається серед ембріонів, отриманих із вітрифікованих
ооцитів, що може свідчити про меншу життєздатність ооцитів, що несуть порушення у кількості окремих хромосом.
Ключові слова: кріоконсервування, вітрифікація, ооцити, ембріони, хромосоми.

Вступ
Дана робота є фрагментом НДР ІПКіК НАН України

2.2.6.58 "Вивчення впливу факторів кріоконсервування
методом вітрифікації на морфофункціональні характе-
ристики репродуктивних клітин і ембріонів", номер дер-
жреєстрації 0116U003498.

Низькотемпературне зберігання репродуктивних
клітин є актуальним для жінок, які, на сьогоднішній день,
за тих чи інших причин, не можуть реалізувати свій реп-
родуктивний потенціал, але планують материнство в май-
бутньому. Медичними показаннями до кріоконсервуван-
ня ооцитів є збереження генетичного матеріалу жінки
перед хірургічним втручанням з видалення репродуктив-
них органів або до проведення хіміо- чи променевої те-
рапії та накопичення яйцеклітин при зниженому оварі-
альному резерві.

У багатьох дослідженнях повідомлялося, що показ-
ники частоти запліднення, морфокінетичні характерис-
тики розвитку ембріонів, частоти їх імплантації і настан-
ня клінічних вагітностей у програмах допоміжних репро-
дуктивних технологій (ДРТ) з використанням нативних і
кріоконсервованих ооцитів статистично значущо не
відрізнялися [1].

Ооцити мають унікальну будову та характеризуються
значним поліморфізмом, який може впливати на їх кріо-
резистентність [2]. Не зважаючи на це, кріоконсервуван-
ня ооцитів дозволяє уникнути багатьох морально-етич-
них питань низькотемпературного збереження ембрі-
онів [3]. Проте існує стурбованість щодо безпечного вико-
ристання кріоконсервованих яйцеклітин у зв'язку з тим,
що фактори кріоконсервування можуть призводити до
порушення молекулярного механізму нормальної сег-
регації хромосом під час мейозу і збільшити кількість
анеуплоїдій в ембріонах [10].

Тому, метою даного дослідження було вивчення час-

тоти хромосомних нерозходжень в ембріонах, отрима-
них після запліднення свіжовиділених і кріоконсервова-
них ооцитів донорів.

Матеріали та методи
Дослідження було проведено на базі "Медичного цен-

тру ІГР". Були проаналізовані дані передімплантаційно-
го генетичного тестування ембріонів на анеуплоїдії (ПГТ-
А), отриманих з 333 донорських ооцитів, які перебували
на стадії MII (метафази другого мейозу): 229 ооцитів, от-
риманих у 19 циклах лікування безпліддя методами
(ДРТ), склали групу 1, і 104 ооцити, отримані в 10 ДРТ
циклах, які було кріоконсервовано методом вітрифікації
(група 2). Середній вік жінок становив 27,2±2,4 і 27,6±4,8
років для груп 1 і 2 відповідно. Донори яйцеклітин не
мали фізичних або психічних відхилень, мали негативні
результати наявності інфекцій TORCH-комплексу, гепа-
титу та СНІДу. Каріотип усіх донорів був 46, XX. Важливим
критерієм підбору донорів була наявність здорової дити-
ни.

Стимуляція суперовуляції донорів була проведена з
використанням антагоністів гонадотропін рилізинг гор-
мону (GnRH). Аспірацію ооцитів здійснювали трансвагі-
нально під контролем ультразвукового дослідження че-
рез 36 год. після індукції овуляції. Після вилучення ооци-
ти переносили в культуральну чашку (Nunc, США), яка
містила поживне фосфатно-буферне середовище
(LifeGlobal, США) з 10% альбуміном (LifeGlobal, США).
Тільки зрілі ооцити (метафаза II) були кріоконсервовані
за методом М. Кuwayama з мінімальними модифікація-
ми [2, 8].

Через 2 год. після розморожування ооцити заплід-
нювали шляхом інтрацитоплазматичної ін'єкції сперми
(ICSI). Зиготи були розміщені по одному в 40 мкл пожив-
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ного середовища і культивували in vitro при 37° С в суміші
газів 5,5% СО2, 5% О2, збалансованих азотом. Через 16-
18 год. проводили оцінку запліднення за наявністю двох
пронуклеусів. Зиготи культивували in vitro до стадії блас-
тоцисти. На 4-добу культивування проводили процедуру
допоміжного хетчингу з використанням лазерної систе-
ми Saturn-3 (Research Instruments, Великобританія). На
п'яту добу проводили морфологічний аналіз бластоцист.
Для ембріонів, у яких було проведено допоміжний хетчінг,
складно оцінити стадію розвитку бластоцисти по градації
D. Gardner [5], тому ми описували морфологічні характе-
ристики внутрішньоклітинної маси (ICM), клітин трофек-
тодерми (ТЕ) за класифікацією D. Gardner і вказували
відсоткове співвідношення клітин трофектодерми, що
вийшли з Zona pellucida (ZP) по відношенню до всього
об'єму бластоцисти (рис. 1).

Для передімплантаційного генетичного тестування
анеуплоїдій (ПГТ-A) проводили біопсію клітин трофекто-
дерми бластоцист на п'яту-шосту добу культивування, при
умові, що клітини трофектодерми, що вийшли з ZP стано-
вили не менше 30% по відношенню до всього об' єму,
щоб уникнути пошкодження ембріона.

Біопсію клітин трофектодерми виконували за допо-
могою інвертованого мікроскопа Nikon TI-U (Nikon, Япо-
нія) та мікроманіпуляторів (Narishige, Японія). Ембріон
фіксували мікропіпеткою з внутрішнім діаметром 17 мкм
(Сооk, США). Для біопсії трофектодерми використовува-

ли піпетку з діаметром 23-27 мкм
(ORIGIO, Данія). Дослідження ча-
стоти анеуплоїдій за хромосома-
ми 13, 16, 18, 21, 22, X, Y проводи-
ли методом флуоресцентної гібри-
дизації in situ (FISH) з використан-
ням коммерційних наборів PB
MultiVysion и CepX/CepY (Abbott,
США) та флуоресцентного мікрос-
копу Olympus BX 51 (Olympus,
Японія), обладнаного відповідним
набором фільтрів і програмою ав-
томатичної обробки зоображення
ISIS (Meta Systems, Німеччина).

Для перенесення в порожни-
ну матки використовували тільки
еуплоїдні за досліджуваними хро-
мосомами ембріони. За результа-

тами проведеної діагностики, кожен з проаналізованих
ембріонів відносили до певної категорії за класифіка-
цією S. Munne [9].

Перевірку розподілу кількісних даних на відповідність
закону нормального розподілу проводили методами
Шапіро-Уілка та Колмогорова-Смірнова. Порівняння
середніх арифметичних виконували методами Ст'юден-
та. Статистичні гіпотези перевіряли за допомогою кри-
теріїв t,  2 при рівнях значущості p<0,05, p<0,01, p<0,001.

Усі маніпуляції з передімплантаційними ембріонами
проводили відповідно до Законодавства України, Євро-
пейського протоколом захисту ембріонів.

Результати. Обговорення
Середня кількість зрілих ооцитів у групі 1 становила

16,7±6,3, у групі 2 - 15±4,3 (табл. 1). Частота виживання
ооцитів після кріоконсервування становила 96,0%
(n=144).

Частота формування зигот в групах 1 та 2 була іден-
тичною (р> 0,05). Середня кількість ембріонів на 2-4 день
культивування in vitro було статистично не значущою в
обох групах. У першій групі до стадії бластоцисти розвину-
лося 59,6% (n=188) ембріонів, в групі 2 цей показник склав
44,4% (n=64) (р <0,06). Проте бластоцисти найвищої якості
категорії АА в групі 1 склали 53,1%, а в групі 2 - 67,2%, що
було статистично значущим (р<0,05).

Аналіз хромосомних аномалій дозволив визначити,

             А                                         В                                                      С                                                          D
Рис. 1. Ембріон людини на стадії бластоцисти з різним співвідношенням клітин трофектодерми, що вийшли з ZP щодо всього
об'єму бластоцисти (А - 5%, B - 15%, C - 35%, D - 50%).

Рис. 2. 1. Колапсована бластоциста через 15 хв. після проведення біопсії клітин трофек-
тодерми; 2. Бластоциста АА60% через 2 год. після проведення біопсії клітин трофекто-
дерми.
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що передімплантаційні ембріони, отримані зі свіжовид-
ілених і кріоконсервованих ооцитів, відрізняються висо-
кою генетичною гетерогенністю (табл. 2). За досліджува-
ними хромосомами еуплоїдними виявилось 45,8%
(n=105) ембріонів у групі 1 і 44,2% (n=46) - у групі 2, що не

мало статистично значущої різниці (р>0,05) між дослід-
жуваними групами. Встановлена частота анеуплоїдії
відповідає результатам інших дослідників [4, 7].

Поліплоїдія була діагностована в 14,5% (n=18) ембр-
іонах, які розвинулися з свіжовиділених ооцитів і 15,5%
(n=9) - після кріоконсервування. Серед виявлених пато-
логій найбільшу частку становили комплексні хромосомні
аномалії, які виявилися в поєднанні кількісних аберацій
різних хромосом: в 29,8% (n=37) ембріонах, що утвори-
лися із свіжовиділених ооцитів і 31,1% (n=18) - з кріокон-
сервованих, що не мало статистично значущої різниці
(р>0,05). За статевими хромосомами частота нерозход-
жень становила 8,9% (n=11) у групі 1 і 7,0% (n=4) у групі 2.
Проте фактори кріоконсервування індукували збільшен-
ня частоти мозаїчних ембріонів, що становило 6,4% (n=8)
у групі 1 та 13,7% (n=8) у групі 2. Вважають, що хаотичний
розподіл хромосом в мітозі може бути викликаний іна-
ктивацією регуляторних механізмів на стадії дроблення
ембріонів, можливо, через дію факторів кріоконсерву-
вання [6].

Частота анеуплоїдій за окремими хромосомами в
ембріонах, отриманих з нативних і кріоконсервованих
ооцитів, становила 42,7 (n=50) і 37,9% (n=19), відповід-
но.

Отже, неправильне розходження за певними хромосо-
мами частіше визначали серед свіжовиділених ооцитів.
Серед ембріонів, отриманих з розморожених ооцитів, ане-
уплоїдії за хромосомами 13, 16, 18, 21, 22 було виявлено
менше, що може свідчити про невисоку життєздатність
ооцитів, які несуть порушення кількості хромосом.

Незважаючи на це, нами були отримані високі показ-
ники розвитку ембріонів, що сформувалися з кріоконсер-
вованих ооцитів і, відповідно, високий рівень їх імплан-
тації. Ці результати підтверджують той факт, що мейотич-
не веретено і хромосоми ооцитів молодих жінок-донорів
є стійкими до дії факторів кріоконсервування. Кріокон-
сервування ооцитів може бути стратегією збільшення
кількості ембріонів для подальшого використання в ДРТ,
проте отримані ембріони повинні бути проаналізовані
на наявність хромосомних нерозходжень з метою пере-
несення в порожнину матки пацієнток виключно еуп-
лоїдних ембріонів.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. За результатами проведеного дослідження було

встановлено, що морфофункціональні характеристики
ембріонів, які розвинулися in vitro з кріоконсервованих
ооцитів, не відрізняються від свіжовиділених. Не було
значущої різниці досліджуваних груп у частоті імплан-
тації та настанні вагітності. Передімплантаційний гене-
тичний аналіз з'ясував, що частота хромосомних нероз-
ходжень у клітинах ембріонів двох досліджуваних груп
була ідентичною.

2. Фактори кріоконсервування можуть індукувати
збільшення частоти мозаїчних ембріонів, що, вірогідно,
викликано частковою інактивацією регуляторних ме-

Таблиця 1. Клінічні та ембріологічні характеристики дослід-
жуваних груп.

Примітка. * - статистично значущо у порівнянні з відповід-
ним показником групи 1 (р<0,05).

Таблиця 2. Хромосомний статус ембріонів досліджуваних
груп.

Характеристика Група 1 Група 2

Середній вік донорів, років, x ± sx 27,2±2,4 27,6±4,8

Доза ФСГ (МО)
150-225
IU/day

150-225
IU/day

Загальна кількість фолікулів 385 189

Загальна кількість аспірованих ооцитів 348 172

Загальна к-ть ооцитів на стадії МII,
n, (%)

315 (100) 150 (100)

Середня к-ть ооцитів на 1 цикл, x ± sx 16,7±6,3 15,0±4,3

Загальна к-ть ооцитів після
розморожування, n, (%)

- 144 (96,0)

Загальна кількість зигот (%) 262 (83,1) 121 (84,0)

Загальна кількість бластоцист (%) 188 (59,6) 64 (44,4)*

Загальна кількість бластоцист категорії
AA

101 (53,7) 43 (67,2)*

Середня кількість перенесених
ембріонів

1,2 1,1

Частота настання вагітності 64,7% 62,5%

Примітки: * - статистично значущо у порівнянні з відповід-
ним показником групи 1 (р<0,05), * - статистично значущо у
порівнянні з відповідним показником групи 1 (р<0,01).

Параметри Група 1 Група 2

Загальна кількість проаналізованих
ембріонів

229 104

Загальна кількість еуплоїдніх
ембріонів (%)

105 (45,8%) 46 (44,2%)

Загальна кількість ембріонів з
каріотипом 46, XX (%)

51 24

Загальна кількість ембріонів з
каріотипом 46, XY (%)

54 22

Загальна кількість анеуплоїдних
ембріонів (%)

124 (54,2%) 58 (55,8%)

Загальна кількість ембріонів з
порушенням плоїдності (%)

18 (14,5%) 9 (15,5%)

Загальна кількість мозаїчних
ембріонів (%)

8 (6,4%) 8 (13,7%)**

Загальна кількість ембріонів зі
 структурними аномаліями (13

16,18,21,22)
50 (40,3%) 19 (32,7%)*

Загальна кількість ембріонів з
комплексними хромосомними

аномаліями
37 (29,8%) 18 (31,1%)

Загальна кількість ембріонів з
аномаліями статевих хромосом

11 (8,9%) 4 (7,0%)

Генетичний аналіз ембріонів, отриманих з вітрифікованих ооцитів в донаційних програмах допоміжних ...
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ханізмів на стадії дроблення ембріонів.
3. Неправильне розходження за певними хромосо-

мами частіше визначається серед ооцитів, що не підля-
гали кріоконсервуванню, що може свідчити про меншу
життєздатність ооцитів, які несуть порушення у кількості

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭМБРИОНОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ВИТРИФИЦИРОВАННЫХ ООЦИТОВ В ДОНАЦИОННЫХ
ПРОГРАММАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Будерацкая Н.А, Петрушко М.П., Гонтарь Ю.В.
Аннотация. Факторы криоконсервирования могут приводить к нарушению молекулярного механизма нормальной сегрега-
ции хромосом во время мейоза и увеличить количество анеуплоидий в эмбрионах. Цель исследования - изучение частоты
хромосомных нерасхождений в эмбрионах, полученных после оплодотворения свежевыделенных и криоконсервированных
ооцитов. Исследование частоты анеуплоидий по хромосомам 13, 16, 18, 21, 22, X, Y проводили методом флуоресцентной
гибридизации in situ. Статистические гипотезы проверяли с помощью критериев t,  2 при уровнях значимости p<0,05,
p<0,01, p<0,001. В работе показано, что частота хромосомных нерасхождений в клетках эмбрионов, которые были получе-
ны из груп нативных и криоконсервованных ооцитов, была идентичной. Однако, отмечали увеличение частоты мозаициз-

окремих хромосом.
Розробка високоефективних протоколів кріоконсер-

вування, які б забезпечили збереження стабільності
геному передімплантаційних ембріонів людини є перс-
пективним напрямком подальших досліджень.
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ма в эмбрионах, полученных из криоконсервированых ооцитов. Неправильное расхождение по определенным хромосомам
реже выяляется среди эмбрионов, полученных из витрифицированных ооцитов, что может свидетельствовать о мень-
шей жизнеспособности ооцитов, которые несут нарушения в количестве отдельных хромосом. Данная работа является
фрагментом НИР ИПКиК НАН Украины 2.2.6.58 "Изучение влияния факторов криоконсервирования методом витрификации
на морфофункциональные характеристики репродуктивных клеток и эмбрионов", номер госрегистрации 0116u003498.
Ключевые слова: криоконсервирование, витрификация, ооциты, эмбрионы, хромосомы.

GENETIC ANALYSIS OF EMBRYOS, OBTAINED FROM VITRIFICATED OOCYTES IN DONOR'S PROGRAMS OF ARTIFICIAL
REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES
Buderatska N.O., Petrushko M.P., Gontar J.V.
Annotation. The factors of cryopreservation can disrupt molecular mechanisms of normal chromosome's segregation during meiosis
and to increase the number of aneuploidy in embryos. The aim of the paper was to determine the frequency of aneuploid embryos
obtained from the thawed oocytes in comparison with the fresh embryo cycles. Preimplantation genetic testing for aneuploidy was
performed using fluorescence in situ hybridization with the study of such chromosomes as 13, 16, 18,  21, 22, X, Y. Statistical
hypotheses were checked using criteria t,  2 at levels of significance p<0.05, p<0.01, p<0.001. The results have shown that the embryos
obtained from vitrificated and fresh oocytes had identical frequency of chromosomal nondisjunctions. However, there was marked the
increasing of the mosaicism frequency in the embryos get from thawed oocytes. Aneuploidies were rarer determine among the
embryos obtained from vitrificated oocytes, which may indicate a less viability of oocytes with violations in the number of certain
chromosomes. This research is the fragment of SRW IPCandC NASU 2.2.6.58 "Study of influence of cryopreservation factors by the
vitrification method on morphologically functional descriptions of reproductive cells and embryos", number of state registration
0116u003498.
Keywords: cryopreservation, vitrification, oocytes, embryos, chromosomes.
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Анотація. Венозна гіпертензія, яка лежить в основі розвитку трофічних розладів, ініціює повний каскад патологічних
реакцій на молекулярному, клітинному та тканинному рівнях. Мета - за власною моделлю трофічної виразки, поєднаної з
венозною гіпертензією, ми досліджували процеси, що відбуваються на гістологічному та імуногістохімічному рівнях до і
після трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові. Описовий спосіб фарбування гістологічних відділів, гістохім-
ічний метод для колагенових волокон і фібрину, імуногістохімічний метод для виявлення віментину та фактора Віллебран-
да та елементів морфометрії. Проведено порівняльне оцінювання морфологічних процесів, що відбуваються при лікуванні
виразкового дефекту м'яких тканин кінцівок на тлі хронічної венозної недостатності після трансплантації та без транс-
плантації стовбурових клітин пуповинної крові. Експериментальні трофічні виразки в контрольній групі тварин значно
зменшились, деякі повністю загоїлися. У експериментальній групі тварин виразкові дефекти були вилікувані у всіх випад-
ках. Таким чином, застосування стовбурових клітин пуповинної крові в трофічній виразці венозного ґенезу призводить до
покращеної регенерації шляхом прискорення процесів диференціювання мезенхімальних клітин, активізації процесів ангіо-
генезу, прискорення дозрівання фіброзної складової строми. Результати дослідження можуть слугувати основою для
подальшого вивчення загоєння виразкового дефекту на тлі трансплантації клітин пуповинної крові та розробки нових
методів комплексного лікування хворих з хронічними венозними виразками.
Ключові слова: трофічна виразка венозного ґенезу, пуповинна кров, трансплантація.

Вступ
Незважаючи на досягнення сучасної медицини, ком-

плексне лікування трофічних виразок венозної етіології
залишається актуальним та до кінця не вирішеним пи-
танням сьогоденної хірургії. Венозна гіпертензія є од-
ним з чинників розвитку трофічних порушень та ініціює
цілий каскад патологічних реакцій на субклітинному,
клітинному та тканинному рівнях. За даними літерату-
ри, трофічні венозні виразки становлять понад 70% усіх
виразок нижніх кінцівок і виявляють у кожного п'ятого
пацієнта з хронічною венозною недостатністю. При стан-
дартній консервативній терапії тривалістю до 4-х місяців
загоєння венозних трофічних виразок наступає лише у
50% випадків, 20% не загоюється після 2-х років ліку-
вання, а після 5-ти років у 8% пацієнтів виразковий де-
фект залишається відкритим  1 .

Пошук нових методів комплексного лікування троф-
ічних виразок нижніх кінцівок є актуальним питанням
сучасної флебології, адже незважаючи на постійну ро-
боту гістопатологів, хірургів та фармацевтів над прогно-
зуванням розвитку ранового процесу, його загоєння за-
лишається майже недосяжною ціллю. Все частіше сьо-
годні в медицині використовуються методи трансплан-
тації стовбурових клітин різного походження при ішемії
кінцівок, панкреонекрозі, цукровому діабеті, онкогема-
тології та інших захворюваннях  4, 5 . Завдяки величезній
біологічній цінності кордової крові її розглядають як
джерело стовбурових клітин на рівні з іншими джерела-
ми: кістковим мозком, периферійною кров'ю, плацен-

тою, жировою тканиною та ін.  2 . При вивченні спрямо-
ваного диференціювання стовбурових клітин було по-
мічено певну схожість у послідовності експресії маркер-
них генів і білків in vitro та in vivo. Ці дані свідчать про те,
що стовбурові клітини є адекватною експерименталь-
ною моделлю для вивчення механізмів диференціюван-
ня in vitro, що відкриває певні перспективи для аналізу
регуляції цього процесу на окремих його етапах in vivo
(Guan et al, 1999). Ці клітини мають здатність диферен-
ціюватися в різні типи клітин і відновлювати тканини
пошкоджених органів: печінки, серця, шкіри, судин,
кісток та ін.  3 . Проте, в літературі є мало даних щодо
ведення наукових пошуків можливості застосування
клітинних технологій для лікування пацієнтів з трофіч-
ними виразками венозної етіології.

Мета дослідження - на розробленій нами моделі
трофічної виразки, яка поєднана з венозною гіпертен-
зією, дослідити процеси, що відбуваються на гістологіч-
ному та імуногістохімічному рівнях до та після транс-
плантації стовбурових клітин кордової крові, як основу
для подальших досліджень клітинної терапії.

Матеріали та методи
Експериментальні дослідження проведені на білих

щурах масою 200-240 грам. Всім тваринам, змодельо-
вано трофічну виразку на задній кінцівці в поєднанні з
венозною гіпертензією, за власною методикою, шляхом
двоетапної перев'язки загальної стегнової вени. Кріо-



консервовану клітинну суспензію отримували з банку
кордової крові ТОВ "Інститут клітинної терапії". Тварини
розподілені на дві групи. Першій - на третю добу після
формування "трофічної виразки" в м'язову тканину під
виразку вводилася клітинна суспензія з наступними
параметрами: вміст ядровмісних клітин - 0,11x10  9 до
3,7 x 10 9, кількість мононуклеарів - 15-60%, КУО-ГМ -
(50±10)  x 10 3/мл, вміст гемопоетичних клітин, що не-
суть на своїй поверхні маркери CD34+ CD45+ та CD117+
CD45+, дорівнював відповідно (0,85±0,20) та
(1,52±0,39)%. Життєздатність клітин - (80±10)%.

Друга група тварин - контрольна, на третю добу після
формування "трофічної виразки" в м'язову тканину під
виразку вводився фізіологічний розчин. Морфологічні
дослідження експериментального матеріалу проведені
в динаміці експерименту (на 3, 5, 10, 14, 21 добу після
моделювання виразки) на основі описового методу за-
барвлення гістологічних зрізів (забарвлення гематок-
силіном і еозином), гістохімічного методу на колагенові
волокна та фібрин (забарвлення хромотропом-водним
блакитним за методом Н.З.Слінченко) та імуногістохім-
ічного методу для виявлення віментину (з антитілами
до віментину) та фактору Вілебранда (з антитілами до
фактору Вілебранда).

З метою кількісної оцінки процесів регенерації зас-
тосували елементи морфометрії, а саме планіметрич-
ним методом вимірювали питомий об'єм колагенових
волокон сполучної тканини. Ці вимірювання проводили
на цифрових копіях зображення у середовищі комп'ю-
терної програми Image 1.48V  6 .

Результати. Обговорення
При дослідженні гістологічних особливостей вираз-

ки шкіри щурів першої групи на третю добу експеримен-
ту встановлено наступне. Виразки мають неоднакову
глибину в різних ділянках, зокрема, по краям дефекти
неглибокі, є повними дефектами багатошарового плос-

кого епітелію із частковим захопленням сполучної тка-
нини дерми з руйнуванням колагенових волокон, але
не глибше за рівень залягання потових залоз. Кровови-
ливів в цих місцях не відзначається. Ближче до центру і
в центральних частинах виразкові дефекти досягають
місцями клітковину, при цьому потові та сальні залози,
волосяні фолікули по ходу дефектів повністю зруйно-
вані, в цих місцях локалізуються крововиливи. Навколо
них розміщуються окремі клітини круглястої форми (типу
лімфоїдних). Такі ж клітини у невеликій кількості розмі-
щуються у підлеглих м'язах, але вони відсутні у клітко-
вині. На серійних зрізах при постановці імуногістохіміч-
ної методики на віментин, видно, що вказані клітини
мають слабке забарвлення (рис. 1), переважно в 1 бал
за чотирибальною шкалою (від 0 до 3 балів).

Дно виразок на всьому протязі представлено одно-
рідними масами по типу фібриноїдного некрозу.

При виконанні імуногістохімічної методики на фак-
тор Вілебранда, в цей період позитивного забарвлення
не виявлено. У тварин другої групи на 3-ю добу експери-
менту картина аналогічна.

При дослідженні матеріалу на п'яту добу експери-
менту встановлено, що характеристика форми та
розмірів виразкових дефектів аналогічна третій добі
експерименту, однак, з'являються й нові особливості.
Зокрема, по контуру виразкового дефекту видно, що
частина дрібних кровоносних судин некротизована та
просочена фібрином, кількість лімфоїдних клітин біля
дна виразки зростає, вони розташовується вже чітким
валом (рис. 2).

Також дещо зростає число таких клітин у підлеглих
м'язах. Імуногістохімічна методика на віментин прояв-
ляє гетерогенне забарвлення цих клітин - від 1 до 3 балів,
що вірогідно, вказує на те, що частина з них диференці-
юється в звичайні клітини фіброзної тканини, з'являють-
ся окремі фібробласти - клітини веретеноподібної фор-
ми з видовженим ядром та підтверджує наявність про-

Рис. 1. Третя доба експерименту. Перша група. Центральні
відділи виразки. Імуногістохімічне визначення віментину. Об.
20х. Ок.10х.

Рис. 2. П'ята доба експерименту. Друга група. Центральні
відділи виразки. Забарвлення хромотропом-водним блакит-
ним за методом Н.З.Слінченко. Об.20х. Ок.10х.
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цесів диференціювання поліпотентних клітин у сполуч-
нотканинні. Імуногістохімічна методика на фактор Вілеб-
ранда на п'яту добу дозволила виявити невеликі ком-
пактні групки позитивно забарвлених клітин (рис. 3), які
слід оцінити як осередки ангіогенезу (початок утворен-
ня нових кровоносних судин).

У щурів, яким вводили стовбурові клітини на 5-у добу
експерименту у характеристиці форми та розмірів ви-
разкових дефектів відзначено суттєві відмінності. Так,
по контуру виразкового дефекту не знайдено судин з
некротичними явищами і просяканням фібрину, що слід
оцінити як позитивний ефект, який свідчить про явища
загоєння виразки. Вал лімфоїдних клітин також при-
сутній, але він у 2-3 рази потужніший, а лімфоїдні кліти-
ни у середньому більш диференційовані, на що вказує
більший ступінь імуногістохімічного забарвлення на
віментин разом з набуванням частини з даних клітин
видовженої форми, характерної для клітин фіброблас-
тичного ряду (рис. 4). Ще слід відмітити, що лімфоїдні
клітини густо інфільтрують периульцерозну клітковину.

Рис. 3. П'ята доба експерименту. Друга група. Центральні відділи виразки. Імуногістохімічне визначення віментину та фактору
Вілебранда. Об. 20х. Ок.10х.

Рис. 4. П'ята доба експерименту. Перша група. Центральні
відділи виразки. Імуногістохімічне визначення віментину. Об.
20х. Ок.10х

Рис. 5. 21-а доба експерименту. Друга група. Центральні
відділи виразки. Забарвлення хромотропом-водним блакит-
ним за методом Н.З.Слінченко. Об. 20х. Ок.10х.

Рис. 6. 21-ша доба експерименту. Перша група. Введення стовбу-
рових клітин. Центральні відділи виразки. Забарвлення хромотро-
пом-водним блакитним за методом Н.З.Слінченко. Об. 20х. Ок.10х.
Імуногістохімічна методика на фактор Вілебранда доз-
волила виявити компактні групки позитивно забарв-
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лених клітин, більш крупних розмірів та більш інтенсив-
но забарвлені, що можна розцінити, як більш активний
ангіогенез, у порівнянні з групою тварин, яким не вводи-
ли стовбурові клітини.

На 10-ту добу експерименту характерною відмінністю
від 5-ої доби експерименту є те, що кількість лімфоїд-
них клітин продовжує зростати як по контуру виразки,
так і в підлеглих м'язах, причому у тварин, яким вводили
стовбурові клітини, їх присутність і надалі є більш потуж-
ною. Ступінь диференціювання цих клітин згідно імуно-
гістохімічної методики на віментин зростає, що більше
виражено у щурів, яким вводили стовбурові клітини. Іму-
ногістохімічна методика на фактор Вілебранда вияви-
ла, що позитивні об'єкти на 10-у добу зустрічаються
зрідка, що відповідає рівню нестимульованого неоангі-
огенезу.

На 14-у добу експерименту в порівнянні з 10-ю до-
бою експерименту помітної динаміки не відмічено.

На 21-у добу експерименту у тварин першої та другої
груп виразкові дефекти вкриті багатошаровим плоским
епітелієм. Місце виразки заміщено сполучною ткани-
ною з великою кількістю колагенових волокон, але руб-
цева тканина ще не сформована до кінця, адже містить
велику кількість фібробластів та кровоносних судин. При
порівнянні щурів першої та другої груп можна відзначи-
ти, що в останніх ступінь зрілості рубцевої тканини є ниж-
чим, що проявляється в більшому питомому об'ємі кро-
воносних судин (12±0,6% проти 8±0,4%), але меншому
питомому об'ємі колагенових волокон (10±1,2% проти

38±2,4%) - рис. 5 та рис. 6). Віментин-позитивні клітини
переважно мають фібробластне диференціювання (рис.
7 та рис. 8).

Експериментально сформовані виразкові дефекти
в контрольній та дослідній групі тварин значно змен-
шились в об'ємі, деякі загоїлися повністю. У дослідній
групі тварин виразкові дефекти загоїлись у 100% ви-
падків.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. Активність процесів відновлення та загоєння екс-

периментально-створеного виразкового дефекту
різняться у тварин дослідної та контрольної групи.

2. Встановлено, що трансплантація клітин кордової
крові активує процеси регенерації та загоєння виразко-
вого дефекту, зокрема, за рахунок прискорення дифе-
ренціювання клітин мезенхімального ряду та активації
ангіогенезу.

3. Отримані результати дослідження показали, що
завдяки прискоренню дозрівання волокнистого компо-
нента строми темпи регенерації тканин у тварин дослі-
дної групи зростають у 1,5-2 рази.

Потребує подальшого дослідження питання впливу
стовбурової крові на редукцію венозної гіпертензії. Ре-
зультати дослідження можуть слугувати основою для
подальшого вивчення процесів розвитку виразкового
дефекту на тлі трансплантації клітин кордової крові та
розробки нових методів комплексного лікування хво-
рих із хронічними венозними виразками.

Рис. 7. 21-а доба експерименту. Друга група. Центральні
відділи виразки. Імуногістохімічне визначення віментину. Об.
20х. Ок.10х.Об. 40х. Ок.10х.

Рис. 8. 21-а доба експерименту. Перша група. Центральні відділи
виразки. Імуногістохімічне визначення віментину. Об. 20х.
Ок.10х.Об. 40х. Ок.10х.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГЕНЕРАЦИИ ТРОФИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ ВЕНОЗНОГО ГЕНЕЗА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК КОРДОВОЙ КРОВИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Домбровский Д.Б., Олиник Ю.В., Давиденко И.С.
Аннотация. Венозная гипертензия, лежащая в основе развития трофических нарушений, инициирует полный каскад пато-
логических реакций на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях. Цель - на нашей собственной модели трофической
язвы в сочетании с венозной гипертензией мы исследовали процессы, происходящие на гистологическом и иммуногисто-
химическом уровнях до и после трансплантации стволовых клеток пуповинной крови. Описательный метод окрашивания
гистологических разрезов, гистохимический метод для коллагеновых волокон и фибрина, иммуногистохимический метод
определения виментина и фактора Виллебранда и элементов морфометрии. Проведено сравнительное описание морфо-
логических процессов, возникающих при лечении язвенного дефекта мягких тканей конечностей на фоне хронической
венозной недостаточности после трансплантации и без трансплантации стволовых клеток пуповинной крови. Экспери-
ментальные язвенные дефекты в контрольной группе животных значительно уменьшились, некоторые были полностью
излечены. В экспериментальной группе животных язвенные дефекты исцелялись во всех случаях. Применение стволовых
клеток пуповинной крови в трофической язве венозного генеза приводит к улучшению регенерации путем ускорения про-
цессов дифференциации мезенхимальных клеток, активизации процессов ангиогенеза, ускорения созревания волокнисто-
го компонента стромы. Результаты исследования могут послужить основой для дальнейшего изучения исцеления язвен-
ного дефекта на фоне трансплантации клеток пуповинной крови и разработки новых методов комплексного лечения
пациентов с хроническими венозными язвами.
Ключевые слова: трофическая язва венозного генеза, пуповинная кровь, трансплантация.

MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE REGENERATION OF VENOUS TROPHIC ULCERS WITH THE USE OF CORD BLOOD STEM
CELLS IN THE EXPERIMENT
Dombrovskyi D. B., Olinyk Yu. V., Davydenko I. S.
Annotation. Venous hypertension, which underlies the development of trophic disorders, initiates a complete cascade of pathological
reactions at the molecular, cellular and tissue levels. Objectives - on our own model of the trophic  ulcer, combined with venous
hypertension, we investigated the processes occurring on the histological and immunohistochemical levels before and after stem
cells of cord blood transplantation. Descriptive method for coloring histological sections, histochemical method for collagen fibers
and fibrin, the immunohistochemical method for the detection of vimentin and the Villebrand factor and elements of morphometry were
used. A comparative description of the morphological processes occurring in the treatment of the ulcerative defect of the soft tissues
of the limbs on the background of chronic venous insufficiency after the transplantation and without the transplantation of stem cells
of the cord blood was carried out. Experimental ulcer defects in the control of animals significantly decreased, some were completely
healed. In the experimental group of animals ulcerative defects were healed in all cases. So, the application of stem cells of cord blood
in a trophic ulcer of venous genesis leads to improved regeneration by accelerating the processes of differentiation of mesenchymal
cells, activating the processes of angiogenesis, accelerating the maturation of the fibrous component of the stroma. The results of the
study can serve as the basis for further study of the healing of ulcerative defect on the background of transplantation of cord blood cells
and the development of new methods for complex treatment of patients with chronic venous ulcers.
Keywords: trophic ulcer of venous genesis, cord blood, transplantation.
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Анотація. Резистентність мікроорганізмів до антимікробних лікарських препаратів є важливою проблемою медицини.
Мета - дослідити формування резистентності до декаметоксину® (ДКМ®), декаміну (ДКН) і властивості у мікроор-
ганізмів. У роботі було проведено кількісну оцінку антимікробних лікарських препаратів за індексом активності лікарського
препарату (ІАЛ), що показує відношення робочої концентрації антисептика до його мінімальної діючої концентрації для
конкретного збудника. Перший показник для визначення ІАЛ отримують з інструкції по застосуванню препарату, відповід-
них довідників. Показник мінімальної інактивуючої концентрації (МІК) визначають дослідним шляхом на штамах відповідних
видів, які не мали контакту з лікарськими препаратами. У роботі було проведено мікробіологічні дослідження на штамах
дифтерійної палички, білого, золотистого стафілококів, клінічних штамах Candida albicans, які володіли типовими тинк-
торіальними, морфологічними, культуральними властивостями. Визначено діючі концентрації лікарських антимікробних
препаратів декаметоксину®, декаміну, леворину, ністатину методом послідовних серійних розведень. Визначали умови для
формування резистентних форм мікроорганізмів (поживне середовище, мікробне навантаження, концентрація лікарських
препаратів). Проаналізовано резистентність стафілококів, коринебактерій дифтерії, Candida albicans до лікарських пре-
паратів; моніторинг стійкості мікроорганізмів до декаметоксину®, декаміну, леворину, ністатину. За результатами дос-
лідження резистентності на поживних середовищах у стафілококів, коринебактерій дифтерії, Candida albicans до анти-
септиків було встановлено повільне формування резистентності до декаметоксину® (ДКМ®), декаміну. Дані досліджень
засвідчили відсутність перехресної резистентності клінічних штамів Candida albicans до протигрибкових засобів ДКМ®
і декаміну, з одного боку, та леворину і ністатину з другого. Декаметоксинрезистентні варіанти штамів Candida albicans
зберегли чутливість до декаміну (3,9 мкг/мл), леворину (0,12 мкг/мл) та ністатину (1,9 мкг/мл). У процесі формування
резистентності до лікарських антимікробних препаратів у мікроорганізмів було встановлено зміни в морфології з утво-
ренням поліморфних клітин. Визначено втрату біологічної активності мікроорганізмів за рахунок зміни активності фер-
ментів мікробних клітин в процесі формування резистентності. Доведено доцільність застосування ДКМ®, декаміну,
леворину, ністатину для профілактики, лікування, подолання резистентності у резистентних варіантів мікроорганізмів
до ДКМ®, декаміну.
Ключові слова: мікроорганізми, резистентність, антибіотики, антисептики, декаметоксин®, декамін, леворин, ністатин.

Вступ
Резистентність мікроорганізмів до антимікробних

лікарських препаратів (АЛП) залишається важливою про-
блемою медицини, яка характеризує здатність мікроор-
ганізмів розмножатись в їх присутності. Стійкість у бак-
терій до АЛП несе небезпеку для здоров'я людей. Дію
АЛП на збудників захворювань визначають різні дози,
що підтримують концентрацію ліків в організмі протягом
всього курсу лікування. Мікробна популяція  характери-
зується гетерогенністю за чутливістю до АЛП. В одному
біотопі можуть знаходитись збудники, які мають
відмінності по спектру, рівню чутливості. В процесі ліку-
вання хворих відбувається зміна властивостей збудників
від чутливих до АЛП до стійких варіантів.

Мета роботи - дослідити формування резистентності
до декаметоксину® (ДКМ®), декаміну (ДКН) і властивості
у мікроорганізмів.

Матеріали та методи
Для кількісної оцінки антимікробних лікарських пре-

паратів використовують індекс активності лікарського
препарату (ІАЛ), що показує відношення робочої концен-
трації антисептика до його мінімальної діючої концент-

рації для конкретного збудника. Перший показник для
визначення ІАЛ отримуюють з інструкції по застосуванню
препарату, відповідних довідників. Показник мінімаль-
ної інактивуючої концентрації (МІК) визначають дослід-
ним шляхом на штамах відповідних видів, які не мали
контакту з ЛП [3, 9].

Досліди виконували на штамах дифтерійної палички,
білого, золотистого стафілококів, двох клінічних штамах
Candida albicans. Мікроорганізми характеризувались
типовими тинкторіальними, морфлологічними, культу-
ральними властивостями. Їх вирощували на відповідних
стандартних поживних середовищах. Діючі концентрації
лікарських антимікробних препаратів декаметоксину®,
декаміну, леворину, ністатину визначали методом по-
слідовних серійних розведень [5]. Препарати одержува-
ли в аптеці. Морфологічні особливості мікроорганізмів
визначали в світловому мікроскопі. Культуральні, фер-
ментативні властивості контрольних і резистентних вар-
іантів мікроорганізмів вивчали в процесі формування
стійкості на поживних середовищах з глюкозою, мальто-
зою, сахарозою, лактозою, галактозою. Визначали умо-
ви, для формування резистентних форм мікроорганізмів
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(поживне середовище, мікробне навантаження, концен-
трація лікарських препаратів).

Результати. Обговорення
Вивчення резистентності у стафілококів, коринебак-

терій дифтерії, Candida albicans до ДКМ®, ДКН ілюструє
таблиця 1.

Як видно з даних таблиці 1, формування резистент-
ності до декаметоксину®, декаміну на поживних середо-
вищах проходило повільно. Так, після 20 пасажів стійкість
мікроорганізмів підвищилась у 8-32 рази. На 20 пасажі
чутливість названих вище мікроорганізмів до декаміну
зменшилась лише у 8-16 разів.

Відомо, що до лікарських препаратів близьких за
хімічною будовою, механізмом дії мікроорганізми можуть
мати перехресну резистентність. Для з'ясування наяв-
ності перехресної стійкості було проведено вивчення чут-
ливості контрольних і резистентних до ДКМ®, декаміну
варіантів Candida albicans (табл. 2).

З наведених у таблиці 2 даних видно, що декаметок-
синрезистентні варіанти штамів Candida albicans збе-
регли чутливість до декаміну (3,9 мкг/мл), леворину (0,12
мкг/мл) та ністатину (1,9 мкг/мл). Аналогічна зако-
номірність встановлена у двох декамінрезистентних куль-
тур C.albicans, які зберегли чутливість до ДКМ®, левори-
ну та ністатину. Одержані дані свідчать, що штами Candida
albicans не мали перехресної резистентності до протиг-
рибкових лікарських препаратів ДКМ® і декаміну, з одно-
го боку, та леворину і ністатину з другого.

У процесі формування резистентності до лікарських
антимікробних препаратів виникали зміни в їх морфо-
логії з утворенням поліморфних клітин. Стійкі варіанти
стафілокока втрачали здатність утворювати пігменти.
Резистентні варіанти стафілококів знизили свою гемолі-
тичну, лецитовітелазну активність, уповільнили утворен-
ня колоній, гідроліз вуглеводів. Втрата біологічної актив-
ності мікроорганізмів в процесі формування резистент-
ності, очевидно, зумовлена змінами в активності фер-
ментів мікробної клітини. Доведено, що ДКМ®, ДКН, ле-
ворин, ністатин доцільно застосовувати для профілакти-
ки, лікування, подолання резистентності у резистентних
варіантів мікроорганізмів до ДКМ®, ДКН.

Чисельним і поширеним механізмом резистентності
бактерій до β-лактамів є їх біохімічна інактивація β-лак-
тамазами. Відомо понад 500 β-лактамаз, які відрізня-
ються активністю до окремих β-лактамів. Характеризую-
чи стійкість макролідів, необхідно зазначити, що у них є
поширеними три різновиди модифікацій мішені для мак-
ролідів, кетолідів, лінкозамідів (метилювання 23S субо-
диниці рРНК є спільною мішенню для всіх препаратів
цього ряду; мутація в 5 домені 23S субодиниці рРНК; му-
тації в генах рибосомальних білків L4, L22). Поширеним
механізмом резистентності бактерій до аміноглікозидів
є біохімічна ферментативна інактивація. Інактивований
антибіотик втрачає здатність до зв'язування з рибосома-
ми бактерій у результаті стає неефективним. Відомо по-

над 50 ферментів, що здійснюють інактивацію аміноглі-
козидів. У механізмі резистентності бактерій до аміногл-
ікозидів лежить зниження проникності клітинної стінки
бактерій у результаті мутацій.

Механізм дії фторхінолонів на бактерії характеризуєть-
ся унікальністю, оскільки мішенями цих препаратів в
бактеріальній клітині служать два ферменти топоізоме-
раза IV, що відповідає за організацію просторового розта-
шування хромосоми в цитоплазмі в процесі поділу кліти-
ни. ДНК-гіраза відповідає за процес суперспіралізації бак-
теріальної ДНК. Формування клінічно значущої резистен-
тності відбувається в процесі виникнення мутацій у генах,
що кодують обидва ферменти (топоізомераза IV, ДНК-гіра-
за), і пояснюють повільний розвиток резистентності до
фторхінолонів. Так, за даними TRUST (2003) за 5 років
використання левофлоксацину (2000-2005 рр.) рівень
стійкості до препарату змінився на 0,5% [10].

Резистентність стафілококів після 30 пасажів харак-
теризувалась зростанням стійкості до бензилпеніциліну
у 256 разів, до ванкоміцину у 256 разів, до цефазоліну у
128 разів, до хлоргексидину у 32 рази; декасану в 16 разів;
мірамістину в 64 рази. Для подолання резистентності до
АЛП, необхідно активізувати розробку, впровадження
нових лікарських препаратів; використання відомих

Таблиця 1. Динаміка формування резистентності у корине-
бактерій дифтерії, стафілококів, Candida albicans до декаме-
токсину®, декаміну.

Мікроорганізми Контроль

Дослід

5
 пасаж

10
 пасаж

15
пасаж

20
пасаж

Декаметоксин® (мкг/мл)

C.diphtheriae 21108 0,24 0,5 0,5 1,0 2,0

C.albicans 582 3,9 7,8 31,2 31,2 62,5

C.albicans 688 3,9 7,8 31,2 31,2 31,2

S.aureus ATCC 25923 0,12 0,12 0,25 1,0 3,9

S.albus Wood 46 0,24 0,25 1,0 1,0 3,9

Декамін (мкг/мл)

C.diphtheriae 21108 0,03 0,06 0,06 0,12 0,25

C.albicans 582 3,9 15,6 31,2 62,5 62,5

C.albicans 688 3,9 15,6 62,5 62,5 62,5

S.aureus ATCC 25923 0,5 0,5 1,0 3,9 7,8

S.albus Wood 46 1,0 1,0 1,0 2,0 7,8

Таблиця 2. Чутливість контрольних і резистентних варіантів
C.albicans до антимікробних лікарських препаратів.
Мікроорганізми Варіанти ДКМ® Декамін Леворин Ністатин

C.albicans 582

Контроль 3,9 3,9 0,12 1,9

ДКМR 62,5 3,9 0,12 1,9

ДКНR 3,9 62,5 0,12 1,9

C.albicans 688

Контроль 3,9 3,9 0,12 1,9

ДКМR 31,2 3,9 0,12 1,9

ДКНR 3,9 62,5 0,12 1,9



лікарських субстанцій; моніторинг за розповсюдженням
резистентності у мікроорганізмів.

Протимікробні препарати застосовують в якості по-
ширеного і доступного методу профілактики місцевих
інфекційних процесів, сепсису. Масштаби їх використан-
ня обумовлені значним поширенням антибіотикорезис-
тентних бактерій [7, 8, 11]. Зміни умов і способу життя
людей, розвиток медико-санітарної допомоги супровод-
жують протягом останніх десятиліть прискорення темпів
еволюції мікроорганізмів хворі з місцевими інфекційни-
ми захворюваннями займають в основному стаціонарні
ліжка та поліклінічні відділення. Витрати помітно вирос-
ли на фінансування медичного обслуговування пацієнтів
з місцевими інфекційними процесами.

Ще Лістер розробив методику інактивації збудників
септичних процесів в ранах і на оточуючих об'єктах розчи-
ном фенолу (карболової кислоти), який обробляв фено-
лом шкіру, розпилював препарат у повітрі операційної. Ефек-
тивність антисептичної обробки було перевірено на хво-
рих з відкритими переломами, які раніше закінчувались
ампутацією кінцівки або загибеллю хворих. Успіх виявив-
ся надзвичайно значним і протягом короткого проміжку
часу поширився на більшість хірургічних клінік Європи.
Антисептики використовують для значного зменшення
чисельності мікроорганізмів в ділянці хірургічного втручан-
ня; на шкірі рук медичного персоналу; в місцях колонізації
мікроорганізмів; локалізації аутохтонних збудників на по-
верхні свіжих ран, в інфікованих вогнищах запалення [3].

Сучасні антисептичні препарати виготовляє медич-
на промисловість в різноманітних лікарських формах:
розчини, аерозолі, гелі, гранули, драже, краплі, капсу-
ли, креми, мазі, лосьйони, мила, настоянки, плівки ан-
тисептичні, пов'язки антисептичні, присипки, сиропи,
супозиторії, емульсії та ін. [9]. Потрібно відзначити, що
фармацевтична форма лікарських антисептичних пре-
паратів не завжди відповідає сучасним потребам ліку-
вання інфекційних уражень, тому існує необхідність в
створенні ліків з тривалим рівномірним вивільненням
антимікробного засобу в оточуюче середовище [8,11].

АЛП для системного застосування за обсягом про-
дажу займають 8,9-9,2% ринку, які тримають лідерські
позиції по виявленню побічних ефектів - 33-36%.
Спеціалісти проаналізували лідерів продаж серед лікарсь-
ких антимікробних засобів в Україні, Естоніі та Данії; склали
рейтинги щодо їх споживання. Встановлено переважання
безрецептурних препаратів для симптоматичного лікуван-
ня легких форм захворювань в Україні порівняно з Данією
та Естонією. В европейських країнах переважно застосову-
ють лікарські засоби, які відповідають принципам раціо-
нальної фармакотерапії та доказової медицини. В резуль-
таті проведеного аналізу доведено, що у 3 випадках ле-
тальні наслідки побічних реакцій виникли в результаті са-
молікування та допущених при цьому помилок [4].

Застосування антимікробних препаратів в офтальмо-
логії досить поширене. Для лікування запальних процесів
параорбітальної ділянки та очного яблука зазвичай ви-

користовують антибіотики. Запальні захворювання очей
залишаються серйозною соціальною проблемою, як
причина тимчасової непрацездатності (80%) та сліпоти
(10-30%). Хворі з запальними захворюваннями очей зай-
мають перше місце серед пацієнтів і звертаються на
амбулаторний прийом (40,2%), що становить по Україні
близько 2 млн. пацієнтів щорічно. Перелік антимікроб-
них препаратів для місцевого застосування в офтальмо-
логії в Україні значно знизився за останні 4 роки. З дос-
тупних для споживача залишилися альбуцид - сульфа-
цил натрію, хлорамфенікол, окодек, офтальмодек, тоб-
раміцин, левофлоксацин, офлоксацин, норфлоксацин,
ципрофлоксацин, моксіфлоксацин, мірамістин. Альбуцид
та левоміцетин призначають часто безконтрольно. До-
ведено, що антибіотикорезистентність до хлорамфені-
колу та тобраміцину знаходиться в межах від 10-18% [6].

Фахівці використовують фторхінолони для лікування
запальних захворювань для профілактики інфекційних
ускладнень очей під час оперативних втручань. Дове-
дено високу протимікробну активність левофлоксаци-
ну, офлоксацину та ципрофлоксацину. Вивчено про-
никність левофлоксацину в передню камеру ока, кера-
тотоксичність фторхінолонів. Найменш цитотоксичним
виявили левофлоксацин. Моксіфлоксацин, ципрофлок-
сацин показали більшу кератотоксичність. Доведено
однакову ефективність монотерапії фторхінолонами в
порівнянні комбінацією з тобраміцином та цефазолі-
ном. Застосування фторхінолонів обумовлено широким
спектром дії та повільним формуванням резистентності
у бактерій. Фторхінолони показані до застосування у
пацієнтів з інфекцією шлунково-кишкового тракту з діа-
рейним синдромом, інфекційних захворюваннях в уро-
логії, в гінекології, в хірургії черевної порожнини, тяжких
позалікарняних пневмоніях, ЛОР-інфекції, остеомієлі-
тах, опіковій хворобі, в онкології, гематології. Фторхіно-
лони застосовують у 59% випадків, в комбінації з інши-
ми антибіотиками [1]. Всесвітня організація охорони
здоров'я закликала до обмеження застосування анти-
біотиків у клініці, в тваринництві до здійснення належ-
ного контролю з метою попередження швидкого роз-
витку резистентності [2]. Підвищення концентрації ан-
тимікробних засобів в кров'яному руслі забезпечує бак-
терицидну дію та може спричиняти побічні ефекти.

Висновок та перспективи подальших розробок
1. Резистентність до декаметоксину®, декаміну за-

безпечують у стафілококів, коринебактерій, C.albicans
здатність розмножатись в присутності різних лікарсь-
ких препаратів.

2. Подолання резистентності у збудників захворю-
вань доцільно вирішувати шляхом впровадження нових
антимікробних препаратів для значного покращення ре-
зультатів.

Важливо систематично проводити моніторинг за роз-
повсюдженням резистентності у мікроорганізмів до АЛП
в медичних установах, регіонах.

Характеристика резистентності мікроорганізмів до антимікробних препаратів
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ К АНТИМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ
Палий Г. К., Павлюк С. В., Дудар А. А., Палий Д. В., Кулик А. В.
Анотация. Резистентность микроорганизмов к антимикробным лекарственным препаратам является важной пробле-
мой медицины. Цель - исследовать формирование резистентности к декаметоксину® (ДКМ®), декамин (ДКН) и свойства
у микроорганизмов. В работе было проведено количественную оценку антимикробных лекарственных препаратов по ин-
дексу активности лекарственного препарата (ИАЛ), показывающий отношение рабочей концентрации антисептика в его
минимальной действующей концентрации для конкретного возбудителя. Первый показатель для определения ИАЛ получа-
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ют из инструкции по применению препарата, соответствующих справочников. Показатель минимальной ингибирующие
концентрации (МИК) определяют опытным путем на штаммах соответствующих видов, не имели контакта с лекар-
ственным препаратом. В работе были проведены микробиологические исследования на штаммах дифтерийной палочки,
белого, золотистого стафилококков, клинических штаммах Candida albicans, которые владели типичными тинкториаль-
ными, морфологическими, культуральными свойствами. Определены действующие концентрации лекарственных анти-
микробных препаратов декаметоксина®, декамина, леворина, нистатина методом последовательных серийных разведе-
ний. Определяли условия для формирования резистентных форм микроорганизмов (питательную среду, микробная нагруз-
ка, концентрация лекарственных препаратов). Проанализированы резистентность стафилококков, коринебактерий диф-
терии, C.albicans к лекарственным препаратам; мониторинг устойчивости микроорганизмов к декаметоксину®, декамин,
леворина, нистатина. По результатам исследования резистентности на питательных средах в стафилококков, корине-
бактерий дифтерии, C.albicans к антисептикам было установлено медленное формирование резистентности к декаме-
токсину® (ДКМ®), декамину. Данные исследований показали отсутствие перекрестной резистентности клинических
штаммов C.albicans к противогрибковым средствам ДКМ® и декамину, с одной стороны, и леворину и нистатину с другой.
Декаметоксинрезистентные варианты штаммов C.albicans сохранили чувствительность к декамину (3,9 мкг/мл), лево-
рину (0,12 мкг/мл) и нистатину (1,9 мкг/мл). В процессе формирования резистентности к лекарственным антимикробных
препаратам у микроорганизмов было установлено изменения в морфологии с образованием полиморфных клеток. Опреде-
лены потери биологической активности микроорганизмов за счет изменения активности ферментов микробных клеток
в процессе формирования резистентности. Доказана целесообразность применения ДКМ®, декамина, леворина, ниста-
тина для профилактики, лечения, преодоления резистентности у резистентных вариантов микроорганизмов к ДКМ®,
декамину.
Ключевые слова: микроорганизмы, резистентность, антибиотики, антисептики, декаметоксин®, декамин, леворин,
нистатин.

CHARACTERISTICS OF THE RESISTANCE OF MICROORGANISMS TO ANTIMICROBIAL DRUGS
Paliy G. K., Pavliuk S. V., Dudar A.O., Paliy D.V., Kulyk A. V.
Annotation. The resistance of microorganisms to antimicrobial drugs is an important problem of medicine. The aim - to study forming
of the resistance to decamethoxine® (DCM®), decaminum (DC) and properties of microorganisms. In the study, a quantitative
assessment of antimicrobial drugs was performed based on the activity index of the drug (AID), which shows the ratio of the working
concentration of antiseptic to its minimum active concentration for a specific agent. The first indicator for determining the AID is
derived from the instructions for the use of the drug, the relevant directories. Minimum inactivation concentration (MIC) values was
determined experimentally in strains of the corresponding species that did not have contact with medicinal products. Microbiological
studies on diphtheria rods, Staphylococcus albus and S. aureus, clinical strains of Candida albicans , which possessed typical
tinctorial, morphologic, and cultural properties were carried out in this work. The effective concentrations of medicinal antimicrobial
drugs decamethoxine®, decaminum, levorinum, nystatin were determined by means of the method of double serial dilutions. Conditions
were defined for the formation of resistant forms of microorganisms (nutrient medium, microbial load, concentration of drugs). There
was analyzed the resistance of Staphylococci, Corynebacterium diphtheria, Candida albicans drugs and the monitoring of the
resistance of microorganisms to decamethoxine®, decaminum, levorinum, nystatin was carried out. According to the results of
experimental study on the nutrient medium the slow forming of resistance in Staphylococci, C.diphtheria, C.albicans to DCM and DC
were found. These studies showed a lack of cross-resistance of clinical strains of C.albicans to antimycotics DCM® and DC, on the
one hand, and levorinum and nystatin on the other. Resistant to DCM of C.albicans were found to be susceptible to decaminum (3,9
?g/ml), levorinum (0,12 ?g/ml) and nystatin (1,9 ?g/ml). While forming the resistance to antimicrobial drugs changes of morphology
with the formation of polymorphic cells have been established in microorganisms. The loss of biological activity of microorganisms
due to changes in the activity of microbial cell enzymes during the formation of resistance was determined. The expediency of using
DCM®, decaminum, levorinum, nystatin for prevention, treatment, overcoming of resistance in resistant variants of microorganisms to
DCM®, decaminum.
Keywords: microorganisms, resistance, antibiotics, antiseptics, decamethoxine®, decaminum, levorinum, nystatin.
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Анотація. З метою вивчення кількісного та якісного складу муцинів епітелію гастроезофагеальної зони (ГЕЗ) на етапах
ембріонального та фетального періодів онтогенезу нами були проведені морфометричні та гістохімічні дослідження
епітеліального диферону стравохідно-шлункового переходу (СШП). Дослідження виконано на 169 ембріонах та плодах
людини віком від 4-5 до 38 тижнів внутрішньоутробного розвитку. Встановлено, що на ранньому ембріональному періоді (5-
6 тиждень) спостерігається поступове збільшення секреції нейтральних та кислих муцинів у стравохідному відділі епіте-
ліального диферону СШП. Для раннього фетального періоду (10-28 тижні) характерним було зникнення кислих сіаломуцинів
в епітеліоцитах ГЕЗ з 10 по 18 тиждень та зростання до 7,65±0,18% нейтральних муцинів з падінням їх рівня у 18-20
тижневий період та зниженням до 2,4±0,10% у 28 тижнів (р<0,001). Пізній фетальний період - з 28 до 38 тижня характери-
зувався завершеною структурною перебудовою епітеліального диферону багатошарового плоского незроговілого епіте-
лію ГЕЗ з формуванням двох функціональних зон: захисної і гермінативної в стравохідному відділі СШП з неповним гісто-
хімічним цитодиференціюванням стравохідного епітелію гастроезофагеальної зони, про що свідчили залишки кислих
муцинів (сіаломуцинів), які не характерні для зрілого стравохідного епітелію. Таким чином, отримані дані щодо гістологі-
чних особливостей епітеліального диферону ГЕЗ в пренатальному періоді онтогенезу дозволять підвищити точність
діагностики та оцінку патологічних змін слизової оболонки СШП.
Ключові слова: гастроезофагеальне з'єднання, муцини, гістохімічний аналіз, морфологія.

Вступ
Вивчення морфологічних властивостей та структурно-

функціональної перебудови епітеліального диферону
слизової оболонки гастроезофагеальної зони (ГЕЗ) має
принципове значення у зв'язку з виконанням нею життє-
во-важливих функцій та активною участю компонентів
езофагогастроінтестінального бар'єру в клітинній адгезії,
міграції, диференціації і малігнізації. Останнім часом
швидко зростає цікавість до муцинів, що зумовлене важ-
ливою функціональною роллю слизу в діяльності шлун-
ково-кишкового тракту (ШКТ) і тим, що великі муцино-
подібні домени приймають участь у міжклітинних та
клітинно-середовищних взаєминах у складі глікопротеїнів
зв'язаних з мембранами багатьох епітеліальних клітин.
Пре- та епітеліальний бар'єри ШКТ складаються з вели-
кої групи глікопротеїнів або муцинів, які розподіляються
на дві групи - секреторні та трансмембранні. Трансмем-
бранні глікопротеїни вбудовані у мембрани епітеліоцитів
і виконують "якірну" функцію. Секреторні муцини при-
кріплюються до трансмембранних та формують проша-
рок, або слизову плівку [8]. Інші захисні білки включають
простагландини (PGE2), епідермальний фактор росту
(EGF) та трансформуючий фактор росту - альфа (TGF ?)
[19, 18, 15]. Муцини мають високу молекулярну масу, скла-
даються з центрально локалізованої білкової молекули,
з'єднаної з олігосахаридами. Сегмент білкового центра
має множинні вуглеводні ланцюги і нагадує йоржик для
миття пляшок. Вуглеводні компоненти в ньому мають
вигляд прямих або розгалужених структур, можуть бути
кислими (містити сіалову кислоту або сульфатні групи)

або нейтральними. Тут можлива велика кількість варі-
антів. При цьому олігосахариди мають відношення до
формування трьох різних зон. Одна з них - це ділянка, де
вуглеводи приєднуються прямо до пептиду, потім йдуть
зони центру і периферична, яка зазвичай містить сіалову
кислоту, речовини групи крові або сульфатовані речови-
ни [3, 5, 6]. Участь муцинів у формуванні, дозріванні,
клітинній міграції та диференціації епітелію ГЕЗ ембрі-
онів та плодів залишається до кінця не з'ясованою.

Ось чому метою нашого дослідження стало вивчити
кількісний та якісний склад муцинів епітелію гастроезо-
фагеальної зони на етапах ембріонального та феталь-
ного періодів онтогенезу.

Матеріали та методи
Дослідження виконано на ембріонах та плодах лю-

дини віком від 4-5 до 38 тижнів внутрішньоутробного роз-
витку, що розвивалися у матці за відсутності явно вира-
жених чинників зовнішнього і внутрішнього середовища,
одержаних при медичних абортах, або мертвонародже-
них у відносно здорових жінок у Вінницькому обласному
патологоанатомічному бюро (ВОПАБ) та пологових бу-
динках м. Вінниці і які загинули від причин, не пов'язаних
із захворюваннями ШКТ.

Препарати плодів вагою понад 500,0 г вивчали без-
посередньо у ВОПАБ м. Вінниці (наказ МОЗ України "Про
затвердження Інструкції з визначення критеріїв перина-
тального періоду, живонародженості та мертво-народ-
женості. Порядку реєстрації викиднів і мертвонародже-



них" № 179 від 29.03.2006). Вік суб'єктів дослідження виз-
начали за таблицями Т. Садлер (2001) на підставі вимі-
рювання тім'яно-куприкової довжини [10].

Загальна кількість ембріонів та плодів становила 169,
які були розподілені за віком і тім'яно-куприковою дов-
жиною (ТКД) на наступні групи (табл. 1).

Досліджувані об'єкти були розподілені також за віко-
вою періодизацією A.B. Мазурина, І.М. Воронцова (1985)
та Р.К. Данілова, Т.Г. Борової (2003) та включали наступні
періоди пренатального розвитку людини [3, 5, 6]: ембрі-
ональний період - з 5 по 6 тиждень (35-42 діб); ембріо-
фетальний (неофетальний) період - з 7 по 9 тиждень
(43-62 діб); ранній фетальний період - з 10 до 28 тижня
(63-196 діб); пізній фетальний період - з 28 до 38 тижня
(197-266 діб за Р.К. Даніловим, Т.Г. Боровою, 2003).

Дослідження проведені згідно з методичними реко-
мендаціями "Дотримання етичних та законодавчих норм
і вимог при виконанні наукових морфологічних дослід-
жень" та "Порядок вилучення і використання біологічних
об'єктів від померлих осіб, тіла яких підлягають судово-
медичній експертизі та патологоанатомічному дослід-
женню, для наукових цілей" [5, 7]. Для визначення мор-
фологічних змін використовували наступні методики: за-
гально-гістологічні (фарбування гематоксилін-еозином),
гістохімічні: фарбування слизової оболонки ГЕЗ альдегід
фуксином за Гоморі для виявлення сульфомуцинів, аль-
ціановим синім при pH 1,0 та 2,5 у поєднанні з ШИК-
реакцією за Моурі для ідентифікації кислих та нейтраль-
них муцинів [1]. Кількісну оцінку та якісну ідентифікацію
муцинів виконували за допомогою власно розробленої
корисної моделі з використанням фазового аналізу [2].

Мікроскопію і фотографування гістологічних препа-
ратів проводили за допомогою світлового мікроскопа
OLIMPUS BX 41 при збільшеннях у 40, 100, 200 і 400 разів.
Отримували і обробляли знімки, проводили морфомет-

рію та статистичну обробку за допомогою програми
"Quick PHOTO MICRO 2.3". Вміст клітинних елементів виз-
начали з розрахунку на одиницю умовної площі (1 мм2).
При виконанні морфометричних досліджень керували-
ся основними засадами, викладеними в керівництві Г.Г.
Автандилова (2002) [1].

Результати
На ранніх етапах ембріонального розвитку у ембрі-

онів з тім'яно-куприковою довжиною (ТКД) до 5 мм епі-
телій головної кишки в структурному відношенні практич-
но не відрізнявся від одношарового циліндричного епі-
телію, що вистилав інші відділи травної трубки. В подаль-
шому нам вдалося встановити певні гістологічні та
гістохімічні відмінності епітеліального диферону в залеж-
ності від строку гестації. Так, при гістологічному дослід-
женні стравоходу зародків 4-5 тижнів з середньою ТКД
6,1±0,3 мм вже починали осередково спостерігатися
острівці двох- і трьохрядного призматичного епітелію,
ядра якого помітно видовжувалися, а епітеліоцити зміню-
вали свою форму від високопризматичної до кубічної та
низькопризматичної в апікальних відділах, ядерця в нук-
леолемі, як правило не визначалися. Більшість ядер були
зміщені ексцентрично, ближче до апікальної поверхні
цитоплазми та знаходилися на різних рівнях (рис. 1).

Висота епітеліального пласту коливалася від 29 до
34 мкм та становила в середньому 31,5±0,846 мкм (табл.
2). На поверхні апікальної частини цитоплазми епітеліо-
цитів спостерігали утворення тонкої еозинофільної посму-
гованої облямівки, що давала позитивне забарвлення, як
на нейтральні, так й на кислі муцини. За даними фазового
аналізу переважали нейтральні муцини, які були добре
помітні при використанні комбінованої ШИК-реакції з аль-
ціановим синім та давали малинове забарвлення з пур-
пурним відтінком та перевагою за даними фазового анал-
ізу нейтральних, які були добре помітні при використанні
комбінованої ШИК-реакції з альціановим синім і давали
малинове забарвлення з пурпурним відтінком.

Середньостатистична площа ядер епітеліоцитів страво-

№ Вік (тижні) Kількість ТKД, мм

1 4-5 6 6,1±0,3

2 6-7 6 15,1±0,6

3 8-9 7 19,4±0,5

4 10-11 10 39,02±0,5

5 12-13 11 58,72±2,27

6 14-15 12 93,11±5,1

7 16-17 15 122,17±2,7

8 18-20 19 152,9±3,5

9 21-24 20 192,14±1,8

10 25-28 13 230,96±3,1

11 29-32 14 264,83±1,7

12 33-36 20 302,92±1,4

13 37-38 16 341,5±5,7

Усього 169 -

Таблиця 1. Розподіл ембріонів та плодів людини за віковими
групами.

Рис. 1. Трьохрядний епітелій стравоходу, з ядрами, що розта-
шовані на різних рівнях. Стравохід зародка 4-5 тижнів з ТКД
6,1±0,3 мм. Гематоксилін й еозин, х 100.

Гістохімічна оцінка розподілу муцинів стравохідного епітелію гастроезофагеальної зони в ембріональному...
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ходу становила 102,8±3,206 мкм2, цитоплазми - 53,5±1,492
мкм2, ядерно-цитоплазматичний індекс (ЯЦІ) дорівнював
1,92 на даному терміні спостереження (табл. 2).

За даними гістохімічного аналізу цитоплазматичного
вмісту клітин, як правило в субнуклеарних відділах пере-
важали нейтральні муцини, які добре фарбувалися у
малиновий колір при комбінованому забарвленні ШИК-
реакції з алціановим синім (рис. 2). Оточуюча слизову
оболонку мезенхіма мала інтенсивне синє забарвлення
(альціанофілію), що свідчило про значну кількість у ній
сіаломуцинів. При цьому середній вміст нейтральних

муцинів за даними фазового аналізу в епітелії стравохо-
ду складав 4,85±0,31 % з розрахунку на 0,01 мм2 (табл. 3).
Сіаломуцини складали 0,74±0,05 %, сульфомуцини як
правило не визначалися.

У ембріонів з гестаційним віком 6-7 тижнів (ТКД
15,1±0,6 мм) епітелій стравоходу в ділянці СШП зали-
шався псевдобагатошаровим трьохрядним, найбільш
глибокий його шар був утворений призматичними кліти-
нами з базофільною цитоплазмою, які лежали у 2-3 ряди
(рис. 3), загальна висота епітеліального пласта станови-
ла в середньому 43,33±2,431 мкм.

Межі між клітинами добре візуалізувалися. Ядра ви-
довжені, розташовані перпендикулярно базальній мем-
брані, містять 1-2 ядерця. Середньостатистична площа
ядер епітеліоцитів стравоходу зменшувалася до
94,3±2,328 мкм2, попри зростання площі цитоплазми -
76,6±3,969 мкм2, ядерно-цитоплазматичний індекс (ЯЦІ)
дорівнював 1,23 (табл. 2). У ділянці з'єднання епітелію та
мезенхіми на препаратах помітні еозинофільні волок-
на, орієнтовані уздовж довжини тіла зародка. Характер-
ним для цього періоду було формування внутрішнього
циркулярного м'язового шару.

Базальні клітини розташовувалися на безперервній
тонкій мембрані (пластинці) товщиною 0,9-1,1 мкм, яка
добре контурується, особливо при використанні ШИК-
реакції. На відміну від інших авторів, за даними яких не
характерні цитохімічні зміни для даного періоду спосте-
реження [14], в нашому дослідженні, ми відмічали появу
яскраво рожево-малинових гранул в субнуклеарних
відділах цитоплазми дворядного призматичного епіте-
лію (рис. 3), що свідчило про наявність вже на цьому
терміні нейтральних глікопротеїнів та глікогену. При
цьому оточуюча власна пластинка та підслизова осно-
ва проявляла значну алціанофілію, що було добре по-
мітно при використанні комбінованої ШИК-реакції з
альціновим синім (рис. 2).

Таблиця 2. Висота, площа ядра, цитоплазми та ядерно-ци-
топлазматичний індекс епітелію нижньої третини стравоходу
слизової оболонки СШП.

Примітки: ЯЦІ - ядерно-цитоплазматичний індекс. * - p<0,001
у порівнянні з попереднім терміном.

№
Вік

(тижні)

Висота
епітелію

(мкм)

Площа ядра
(мкм2)

Площа
цитоплазми,

(мкм2)
ЯЦІ

1. 4-5 31,5±0,846 102,8±3,206 53,5±1,492 1,92

2. 6-7 43,33±2,431* 94,3±2,328* 76,6±3,969* 1,23

3. 8-9 30±2,011 79±2,836 50,4±1,045 1,57

4. 10-11 29,1±1,709 71,6±3,037 38,2±1,474 1,87

5. 12-13 22,2±0,879 82,6±3,438 22,5±1,267 3,67

6. 14-15 25,2±1,103 63,4±1,808 28,6±1,557 2,21

7. 16-17 23,4±0,653 38,7±1,961* 25,1±1,048 1,54

8. 18-20 18,4±1,002 15,1±1,206* 12,6±0,733 1,19

9. 21-24 48±1,909 24,2±2,640* 18,3±1,751 1,32

10. 25-28 62,20±1,698 33,9±2,115 19,3±1,033 1,75

11. 29-32 208,6±8,005* 44±5,138 20,1±0,835 2,18

12. 33-36 306,8±9,363* 50,1±2,172 18,2±0,646 2,61

13. 37-38 248,8±5,615 59,5±3,646 17,6±0,971 3,38

№ Вік (тижні) KМ (%) НМ (%) СМ (%)

1. 4-5 0,74±0,05 4,85±0,31 -

2. 6-7 0,94±0,05 5,18±0,30 -

3. 8-9 0,70±0,01 6,18±0,15 -

4. 10-11 0,40±0,01 5,95±0,15 -

5. 12-13 - 4,95±0,2 -

6. 14-15 - 5,6±0,09 -

7. 16-17 - 7,65±0,18 -

8. 18-20 4,63±0,008 4,6±0,09 -

9. 21-24 5,8±0,10 7,45±0,009 -

10. 25-28 2,4±0,10 7,94±0,08 1,96±0,3

11. 29-32 2,1±0,10 2,15±0,11 2,18±0,34

12. 33-36 0,36±0,07 1,65±0,13 1,4±0,2

13. 37-38 0,24±0,01 1,02±0,03 0,93±0,12

Таблиця 3. Вміст муцинів в епітелії стравоходу за даними
фазового аналізу з розрахунку на 0,01 мм2.

Примітки: КМ - кислі муцини, НМ - нейтральні муцини, СМ -
сульфомуцини - муцини відсутні.

Рис. 2. Дрібні рожево-малинові гранули нейтральних глікоп-
ротеїнів в субнуклеарних відділах клітин. Тонка базальна мем-
брана (малинового кольору), що відмежовує епітеліоцити від
підлеглої мезенхіми власної пластинки. Стравохід ембріона 6
тижнів, ТКД 15,1±0,6 мм. Комбінована ШИК-реакція з алціа-
новим синім (pH 2,5), х 400.
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Рівень кислих муцинів достовірно зростав у порівнянні
з попереднім терміном 0,94±0,05% (p<0,01), у той час як
кількість нейтральних муцинів дещо підвищувалася до
5,18±0,30%, посилення їх секреції було недостовірним
(p<0,05), сульфомуцини на даному періоді спостережен-
ня не реєструвалися.

На восьмому і дев'ятому тижнях (ТКД 19,4±0,5 мм) у
просвіті стравоходу епітелій активно розмножувався зі
звуженням просвіту, але повної оклюзії стравохідного
просвіту проліферуючим епітелієм ми не спостерігали.
Епітеліоцити розташовувалися як правило у 4 ряди,
змінювали свою форму від призматичної до кубічної, мали
слабко еозинофільну цитоплазму і великі світлі ядра.
Зміна форми епітеліоцитів підтверджувалася морфомет-
ричним аналізом, так висота епітелію достовірно змен-
шувалася до 30±2,011 мкм, площа ядер становила
79±2,836 мкм2, цитоплазми - 50,4±1,045 мкм2, ЯЦІ - 1,57.
Для даного періоду розвитку СШП характерним була по-
ява вакуолей у цитоплазмі епітеліоцитів стравоходу з їх
дистрофічними змінами.

У плодів 10-11 тижнів з ТКД 39,02±0,5 мм базальний

шар в окремих ділянках набував важливих структурно-
функціональних особливостей внаслідок того, що в епі-
телій стравоходу проникає підлегла власна пластинка
слизової оболонки у вигляді високих сполучнотканинних
сосочків, які розташовуються закономірно на певній
відстані один від одного (рис. 4). У результаті цього ба-
зальний шар поділяється на два компоненти: міжсосоч-
ковий, або інтерпапілярний базальний шар - МБШ, роз-
ташований між сосочками з порівняно лінійною конфігу-
рацією, та сосочковий, або папілярний, базальний шар -
СБС, що покриває сосочки.

Епітеліальні клітини, що проліферують довільно роз-
поділені упродовж базального шару. Разом з тим, розта-
шування клітин, що діляться і стовбурових клітин у стра-
воході людини було пов'язано з їх локалізацією щодо со-
сочків (рис. 3). Поряд з 4-х рядним розташуванням епіте-
ліоцитів між сосочками, в ділянках над сосочками епі-
телій як правило 2-рядний призматичний. Серед епітел-
іоцитів зустрічаються округлі оптично пусті утворення, що
як правило не містять секрету. Базальна мембрана тон-
ка, погано візуалізується при забарвленні шифйодною
кислотою та фарбується у малиновий колір. Місцями
відзначаються безпосередні контакти епітеліоцитів і
мезенхімальних клітин. Поряд з внутрішнім циркулярним
м'язовим шаром, вже добре візуалізується зовнішній
повздовжній м'язовий шар.

Висота епітелію на даному терміні спостереження
становила 29,1±1,709 мкм, площа ядра - 71,6±3,037
мкм2, цитоплазми - 38,2±1,474 мкм2. Ядерно-цитоплаз-
матичний індекс - 1,87. Також 10-11 тиждень характери-
зувався як втратою кислих муцинів у цитоплазмі
(0,40±0,01%), так і зменшенням кількості нейтральних
(5,95±0,15%) (див. табл. 3). Характерним для даного пе-
ріоду була поява війок, епітелій за своєю гістоархітектон-
ікою нагадував війчастий стовпчастий псевдобагатоша-
ровий епітелій трахеї, проте справжніх келихоподібних
клітин, що характерні для останнього, ми не зустрічали.
Вставні епітеліоцити були з витягнутою клиноподібною
формою, широкою основою лежали на базальній мемб-
рані, війчасті епітеліоцити, високо диференційовані кліти-
ни витягнутої форми, вузькою частину лежать на ба-
зальній мембрані, а широкою верхівкою досягають по-
верхні епітеліального пласту. Останні на апікальній по-
верхні мають велику кількість війок, ядро в них було
зміщено до апікальної мембрани. Проте справжні кели-
хоподібні клітини з більш світлої цитоплазмою заповне-
ною секреторними гранулами зміщеними до базальної
мембрани ядрами, які характерні для трахеї, нами не
реєструвалися в епітелії стравоходу. Ядра зазначених
клітин були розташовані на різних рівнях, проте всі кліти-
ни знаходилися на базальній мембрані.

На третьому місяці (12-13 тижнів, ТКД 58,72±2,27 мм)
продовжується вакуольний розпад з дистрофічними
змінами центрально розташованих клітин (стадія вакуо-
лізації), що призводить до розширення просвіту, тобто
формування стравоходу як порожнистого органу.

Рис. 3. Формування сосочкоподібних виростів власної плас-
тинки з проліферуючим базальним епітелієм на їх верхівках.
У цитоплазмі епітеліоцитів відсутні сульфомуцини. Плід 10
тижнів. ТКД 39,02±0,5 мм. Альдегід-фуксин за Гоморі, x 100.

Рис. 4. Потовщення епітеліального пласту з проліферацією
росткового шару та збільшенням до 23-24 рядів епітеліоцитів.
35 тиждень. ТКД 302,92±1,4. Гематоксилін й еозин, х 400.
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У період 12-13 тижнів спостерігали зниження висоти
епітелію до 22,2±0,879 мкм та площі цитоплазми до
22,5±1,267 мкм2, що співпадало з падінням секреції сли-
зу, при цьому площа ядер складала 82,6±3,438 мкм2,
останні змінювали свою форму і ставали більш округли-
ми. Епітеліоцити мали призматичну та місцями кубічну
форму, слабо еозинофільну цитоплазму і великі ядра з
ядерно-цитоплазматичним індексом 3,67. Сіало- та суль-
фомуцини на даному періоді не реєструвалися, вміст
нейтральних муцинів зменшувався до 4,95±0,2% (табл.
3). Епітеліальний покрив нерівномірної товщини, розпу-
шений, місцями десквамується аж до базальної мемб-
рани.

У плодів з гестаційним віком 14-15 тижнів та ТКД
93,11±5,10 мм поступово зникали вакуолі в епітеліоци-
тах. Ядерно-цитоплазматичний індекс складав 2,21, при
цьому ядра займали більше половини цитоплазми з
апікальним розташуванням. Середньостатистична пло-
ща ядер складала 63,4±1,808 мкм2, цитоплазми
28,6±1,557 мкм2. Сіало- та сульфомуцини в цитоплазмі
епітеліоцитів не реєструються, нейтральні зустрічають-
ся у вигляді осередкових гранул, за даними фазового
аналізу 5,6±0,09%.

У 16 тижневих плодів з ТКД 122,17±2,7 мм епітелій
стравоходу багатошаровий, складається з 7-8 рядів, од-
нак шари ще не диференціюються. Війчастий епітелій
відтісняється підлеглим багатошаровим плоским. Проте
починаючи з 17 тижня вже починається диференціація
епітелію на базальний та остистий шари, цитоплазма
його не містить сіаломуцинів. Кількість ШИК-позитивних
речовин в клітинах епітелію і мезенхіми стравоходу по-
чинає достовірно зростати в основному за рахунок біо-
синтезу нейтральних глікопротеїнів 7,65±0,18% (p<0,001)
та глікогену, які концентрується у вигляді гранул в цитоп-
лазмі клітин. Проте, слід зазначити, що сіаломуцини та
сульфомуцини на даному періоді розвитку не визнача-
ються. Слід відмітити розширення зони базальних і па-
рабазальних клітин до 5-6 шарів, ядра в них збільшені,
гіперхромні. Висота епітелію складала 23,4±0,653 мкм,
площа ядер епітеліоцитів 38,7±1,961 мкм2, цитоплазми
25,1±1,048 мкм2, ядерно-цитоплазматичний індекс 1,54.

У плодів з гестаційним віком 18-20 тижнів та серед-
ньої ТКД 152,9±3,5 мм окремі епітеліоцити втрачають
облямівку, у цитоплазмі з'являються кислі муцини
4,63±0,008%, осередково зустрічаються нейтральні му-
цини 4,6±0,09%. Епітеліальні шари добре диференцію-
ються, вже візуалізується базальний та остистий шари,
війчасті клітини не зустрічаються. Висота епітелію
18,4±1,002 мкм, площа ядер 15,1±1,206 мкм2, цитоплаз-
ми 12,63±0,733 мкм2, ядерно-цитоплазматичний індекс
складав 1,19.

Слизова оболонка езофагеальної частини СШП у
плодів з гестаційним віком 21-24 тижні (ТКД 192,14±1,8
мм) характеризувалася втратою у більшості епітеліоцитів
облямівки, незначним осередковим скупченням кислих
- 5,8±0,10% (рис. 6) та нейтральних муцинів 7,45±0,009%.

Висота епітелію 48±1,909 мкм, площа ядер 24,2±2,64
мкм2, цитоплазми 18,3±1,751 мкм2, ядерно-цитоплаз-
матичний індекс становив 1,32.

У плодів з гестаційним віком 25-28 тижнів та ТКД
230,96±3,1 мм. Багатошаровий плоский незроговілий
епітелій складається з базального та проміжного шарів,
що відповідають ростковому шару в епідермісі. Про-
міжний шар утворений 1-2 шарами клітин, цитоплазма
яких гомогенна. У цьому шарі зустрічаються поодинокі
мітози. Ядра розташовані в центральних відділах, мають
або округлу (ті, що лежать глибше), або сплющену (по-
верхневі) форму. В нуклеоплазмі ідентифікуються дрібні
та великі глибки хроматину. Кількість глибок хроматину
зменшується у направленні від базального шару до по-
верхневого. Висота епітелію 62±2,0 мкм, площа ядер -
33,9±2,115 мкм2, цитоплазми - 19,3±1,033 мкм2, ядерно-
цитоплазматичний індекс становив 1,75. У цитоплазмі
осередково з'являються гранули сульфомуцинів
(1,96±0,3%), а також виявляються сіаломуцини
(2,4±0,1%), на даному терміні дослідження переважа-
ють нейтральні муцини (7,94±0,08%).

У плодів з гестаційним періодом 29-32 тижнів з ТКД
264,83±1,7 мм морфометричний аналіз встановив, що з
віком відбувається збільшення кількості шарів клітин
базального та проміжного шарів, внаслідок чого епітелій
стає товщим. Різниця у ядерно-цитоплазматичному
співвідношенні упродовж даного терміну гестації на од-
них та тих самих ділянках епітеліального пласту дозво-
ляє встановити, що специфічне диференціювання епіте-
ліальних клітин на сосочках настає швидше, ніж між ними.
Епітелій стравоходу добре диференціюється, при цьому
визначаються базальний, зернистий та остистий шари,
останній зі значними дистрофічними змінами та
збільшенням об'єму цитоплазми. Слід зазначити різке
достовірне зростання висоти епітеліального пласту стра-
воходу в порівнянні з попереднім строком до 208,6±8,005
мкм. Висота епітелію не скрізь однакова та коливається
від 177 мкм до 251 мкм, в середньому 208,6±8,005 мкм,
площа ядер 44±5,138 мкм2, цитоплазми 20,1±0,83 мкм2,
ядерно-цитоплазматичний індекс складав 2,18.

У цитоплазмі в незначній кількості виявляються сіло-
та сульфомуцини (2,1±0,1% та 2,18±0,34% відповідно),
зменшується кількість нейтральних муцинів до
2,18±0,34%. Сіаломуцини не визначаються в базально-
му шарі, проте в невеликій кількості реєструються цитоп-
лазматичних мембранах остистих епітеліоцитів. Базаль-
ний шар складається з одного диферону клітин - керати-
ноцитів, на відміну від епідермісу, меланоцити між ба-
зальними епітеліоцитами на даному терміні досліджен-
ня ми не спостерігали.

У багатошаровому плоскоклітинному епітелії відзна-
чається кілька шарів клітин, які поступово переходять
один в іншій: базальний, парабазальний, проміжний (ос-
тистий), поверхневий. Ростковий шар лежить на ба-
зальній мембрані і представлений одним рядом дрібних
клітин з великими ядрами як еліпсоїдної, так і круглястої
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форми. Серед епітеліоцитів зустрічаються  стовбурові
клітини, які піддаються постійному поділу. Частина
дочірніх клітин, що утворилися, витісняється у наступний
парабазальний шар. Парабазальний шар, представле-
ний 2-3 рядами більших клітин з відносно великою
кількістю цитоплазми і великими ядрами. Подекуди виз-
начаються поодинокі правильні фігури мітозів. Про-
міжний шар частіше складається з 8-10 рядів більш ве-
ликих полігональних клітин з невеликими ядрами. По-
верхневий шар складається з 10-12 рядів великих плос-
ких клітин, що розташовуються окремо або невеликими
групами, зі значною кількістю цитоплазми й більш дрібни-
ми ядрами.

У плодів з гестаційним віком 33-36 тижнів та ТКД
302,92±1,4 слід відмітити значне потовщення епітеліаль-
ного пласту з проліферацією росткового шару та
збільшенням до 23-24 рядів епітеліоцитів (рис. 4). Висо-
та епітелію 306,8±9,363 мкм, площа ядер 50,1±2,172
мкм2, цитоплазми 19,2±0,646 мкм2, ядерно-цитоплаз-
матичний індекс становив 2,61.

Клітини базального й остистого шарів мали округлу
форму, добре забарвлювалися еозином, ядра їх мали
різну площу (50,1±2,172 мкм2 та 45,3±1,667 мкм2 відпов-
ідно), щільно прилягали один до одного. Площа цитоп-
лазми також відрізнялася, так для базального шару се-
редньостатистичний показник складав 18,2±0,646 мкм2,
у той час як для остистих епітеліоцитів - 79,6±2,130 мкм2.
Овальні ядра розташовувалися біля основи цих клітин і
містили нечисленні мітози, ядерно-цитоплазматичний
індекс для базальних епітеліоцитів становив 2,61, для
остистих епітеліоцитів - 0,56. Базальна мембрана була
чітко виражена. Внутрішньоепітеліальні лімфоцити не
виявлялися.

У плодів з гестаційним віком 37-38 тижнів та серед-
ньому ТКД 341,5±5,7. При морфометричному аналізі СО
стравоходу ГЕЗ встановив певну стабілізацію висоти епі-
теліального пласту, він зменшується у порівнянні з попе-
реднім строком до 248,8±5,615 мкм, площа ядер
59,5±3,646 мкм2, цитоплазми 17,6±0,971 мкм2. Фазовий
аналіз гістохімічного складу глікопротеїнів виявляє на
даному періоді різке зниження сіаломуцинів до
0,24±0,01%, які практично не виявляються в базально-
му та остистому шарі, незначну кількість нейтральних
муцинів - 1,02±0,03%, які були локалізувалися в основно-
му в поверхневих відділах базального шару та осередко-
ве скупчення сульфомуцинів у цитоплазмі остистих епі-
теліоцттів - 0,93±0,12%. При вивченні серійних зрізів та-
кож нами виявлена мала кількість рівномірно і дрібно
розпорошеного глікогену по цитоплазмі переважно ос-
тистих епітеліоцитів. У цій групі спостереження гіперпла-
зія клітин базального шару добре виражена - ядра ве-
ликі, гіперхромні, "лінійність" клітин базального шару
порушена. У центрі епітеліоцитів розташовувалося одне
округло-овальне ядро з рівномірно розподіленим хро-
матином. Виявляються добре виражені акантотичні тяжі.
Ядра розташовуються перпендикулярно до базальної

мембрани, з підвищеною кількістю мітозів, з нерівними
обрисами, а також скупченням великих грудочок хрома-
тину в центрі ядра. Виявлено пристінкове розташування
ядерного хроматину у вигляді оптично щільних грудочок
(його конденсація).

Отже на 38 гестаційному тижні ми спостерігали за-
вершену структурну перебудову стравохідної частини ГЕЗ
з наявністю двох різних за функціональними властивос-
тями зон: захисної (поверхневі відділи остистого шару),
для якої характерним є наявність нейтральних муцинів в
остистих епітеліоцитах та гермінативної (базальні епіте-
ліоцити), в якій нейтральні глікопротеїни не виявлялися.

Обговорення
Вивчення гістогенезу клітин (тобто перетворення

клітин, що експресують риси специфічної диференціації,
в інший клітинний тип, відмінний від початкового набо-
ром нових морфологічних ознак) є актуальним, як
мінімум, з двох причин. Ця проблема - одна з фундамен-
тальних, по-перше, в області вивчення клітинного дифе-
ренціювання, по-друге - при дослідженні регенерації
органів і тканин. Саме пластичність клітинного фенотипу
є одним із механізмів (поряд з участю недиференційова-
них, або стовбурових клітин), які забезпечують регенера-
цію багатьох органів і тканин у безхребетних та нижчих
хребетних тварин. Як відомо, секреторні муцини, що про-
дукуються епітеліоцитами ШКТ, грають важливу роль у
підтримці клітинного гомеостазу, а також у формуванні
захисних бар'єрів [9, 20].

Зі специфічною структурою вуглеводних детермінант
глікопротеїнів пов'язані механізми, що забезпечують
орієнтацію білкових молекул у ліпідному шарі цитомемб-
ран, стабілізацію просторової структури білків, трансмем-
бранний і внутрішньоклітинний транспорт (зокрема, пе-
ренесення гідролітичних ферментів з комплексу Гольджі
до лізосом), а також молекулярні механізми міжклітин-
ного розпізнавання. Останнє відіграє важливу роль щодо
дозрівання та диференціації клітин, гістогенезу й орган-
ного морфогенезу, контактного гальмування проліфе-
рації, забезпечення імунного нагляду. Сучасні уявлення
про гастроінтестинальний бар'єр пов'язані зі здатністю
поверхневих і залозистих епітеліоцитів до синтезу муцинів
[8, 9].

Характер і ступінь глікозилування муцинів ШКТ варію-
ють. Утворення олігосахаридних ланцюгів регулюється
серією глікозилтрансфераз, кожна з яких специфічна для
одного з них. В умовах розвитку запального процесу муци-
ни зазнають ряд важливих перетворень, які пов'язані з
глікозилуванням і сульфатуванням. При цьому якщо
ступінь сульфатування макромолекул знижується, то
ефект сіалування збільшується. Сульфатування і сіалуван-
ня відіграють важливу роль в забезпеченні ступеня рези-
стентності муцина до бактеріального пошкодження.

Вивчення розподілу муцинів у цитоплазмі епіттеліо-
цитів ГЕЗ показало, що певному типу муцина відповідає
свій клітинний фенотип. Кожний етап диференціації, доз-
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рівання та заміни одного епітелію іншим проходить ци-
тодиференціювання, яке характеризується появою, змен-
шенням або збільшенням кількості певного типу муцину
в цитоплазмі епітеліоцитів ГЕЗ.

Так, на ранніх стадіях (ембріональній період) призма-
тичний псевдобагатошаровий епітелій продукує переваж-
но нейтральні муцини, кількість яких збільшується до 10
тижня, а з 10 до 15 залишається низьким, дещо підви-
щується на 16-17 тижні та знову падає на 18-20 тижні.
Починаючи з 21 та до 28 тижня залишається на високо-
му рівні. Після 29 тижня спостерігали зниження рівня
нейтральних муцинів маже у 3,5 рази у порівнянні з по-
переднім строком (28 тижнів), яке продовжувалося до
38 тижня. Рівень кислих муцинів дещо зростав на 6-7
тижні з наступним достовірним падінням (p<0,001) до
0,40±0,01% на 10-11 тижнях та практично повним зник-
ненням у період з 12 до 17 тижня. Наступний етап зміни
гістохімічної цитодиференціації співпадав зі структурною
перебудовою епітелію та характеризувався появою кис-
лих муцинів на 18 тижні з їх поступовим падінням до
найбільш низького рівня 0,24±0,01% на 38 тижні.

Сульфомуцини у стравохідному епітелії починали ви-
являтися з 25 гестаційного тижня, при цьому їх поява з
наступним незначним підвищенням відповідала падін-
ню рівня сіаломуцинів з 2,40±0,01% до 0,36±,07% та
0,34±0,01% на 33 та 37 тижнях відповідно. Досить ціка-
вим у нашому дослідженні була виявлена структурна пе-
ребудова епітеліального диферону СШП, так висота еп-
ітеліального пласта стравохідної частини ГЕЗ зростала
в 4-5 тижнів з 31,5±0,846 мкм до 43,33±2,341 мкм в 6-7
тижнів, що супроводжувалося зменшенням ядерно-ци-
топлазматичного індексу з 1,92 до 1,23 за рахунок змен-
шення площі ядер з 102,8±3,206 мкм2 до 94,376,6±2,328
мкм2 та збільшення площі цитоплазми з до 76,6±3,969
мкм2, що супроводжувалося відповідним зростанням
рівня кислих та нейтральних муцинів (див. табл. 2, 3).
Поряд з цим за своєю структурою епітелій залишався
однорядним псевдобагатошаровим призматичним з пе-
реважною локалізацією ядер в центральних відділах
цитоплазми та місцями зміщенням їх в апікальну час-
тину. Починаючи з 8 тижня відбувалося достовірне змен-
шення висоти епітелію у порівнянні з попереднім стро-
ком, при цьому структурна перебудова його характери-
зувалася зміною форми від призматичного до кубічного
зі зростанням кількості рядів до 4, що співпадає з дани-
ми Kaiyo Takubo (2007) [16]. Для даного періоду розвит-
ку стравоходу характерним була поява вакуолей в ци-
топлазмі епітеліоцитів з їх дистрофічними змінами. 10-
11 тиждень характеризувався трансформацією псевдо-
багатошарового призматичного епітелію у слизово-
війчастий варіант, що нагадував епітелій трахеї, але сли-
зові та келихоподібні клітини, як правило не зустрічали-
ся на відміну від трахеального епітелію. Цей період суп-
роводжувався зниженням вмісту як кислих, так й нейт-
ральних муцинів, що співпадає з дослідженнями [16,
17]. 12-13 тиждень характеризувався перевагою дист-

рофічних змін з вакуолізацією та десквамацією епітелі-
оцитів. Епітелій ще залишається призматичним, проте
місцями вже втрачає війки. Починаючи з 17 тижня зно-
ву відбувається зміна епітелію при цьому вже з'являється
диференціація на базальні та остисті шари. Після 28
тижня як правило вже чітко візуалізуються базальний,
остистий та поверхневий шари. Проте проліферативна
активність базального шару залишається високою, про
що свідчить досить велика кількість проліфератів та
акантотичні розростання епітелію на 37-38 тижні. За
даними М.Р. Сапина та співав., (2013) закладка шлунко-
вих залоз починається на 10 тижні внутрішньоутробно-
го розвитку дитини [11], проте в нашому дослідженні в
зоні СШП ми не спостерігали залозистих структур на
даному терміні спостереження. Зачатки кардіальних
залоз стравоходу починали з'являтися за нашими да-
ними з 21 тижня, щодо власних залоз то їх зачатки нами
не виявлялися до 36 тижня, проте вже сформовані
власні залози ми реєстрували у плодів на 36-37 гестац-
ійному тижні. Kaiyo Takubo (2007) виявляли їх на 29 тижні
внутрішньоутробного розвитку [16]. Упродовж прена-
тального періоду у СО нижньої третини стравоходу ГЕЗ
нами було зареєстровано зміна 3-х типів епітелію: псев-
добагатошарового призматичного після 7-го тижня на
війчастий багаторядний стовпчастий та починаючи з 12
тижня до 17 тижня - на багатошаровий плоский незро-
говілий.

Щодо факторів, які впливають на диференціацію епі-
теліоцитів, то вони на сьогоднішній день залишаються
невідомими, одним з них може бути поява ковтального
рефлексу з проникненням амніотичної рідини у ШКТ, за
даними різних авторів вперше плід починає ковтати з 11
[17], інших з 16 тижня [12], смоктальний рефлекс з'яв-
ляється з 18-20 тижня та, як правило, повністю формуєть-
ся до 34-35 тижнів. Кількість амніотичної рідини, що ков-
тається плодом, поступово збільшується з декількох
мілілітрів до 13 мл у 20 тижнів гестації та до 450 мл у
третьому триместрі вагітності [12]. Враховуючи наявність
різних білків, ферментів та факторів росту, амніотична
рідина цілком ймовірно може впливати на дозрівання,
диференціацію та спеціалізацію епітелію ШКТ [13]. У на-
шому дослідженні період появи ковтальних та смокталь-
них рефлексів у плода співпадав з суттєвою структурною
та гістохімічною перебудовою епітелію. Щодо подальшо-
го дослідження епітеліального диферону ГЕЗ, то для
більш глибокого розуміння необхідно поряд з гістохіміч-
ними методами залучати і молекулярно-генетичні мар-
кери, зокрема транскрипційні фактори, що безпосеред-
ньо приймають участь у диференціації епітелію ГЕЗ.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. Вікова зміни вуглеводних компонентів слизової

оболонки стравохідного відділу ГЕЗ ембріонів та плодів
проявляється варіабельністю якісного та кількісного
складу його структурних компонентів.

2. Ранній ембріональний період - з 5 по 6 тиждень
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характеризувався поступовим збільшенням продукції
нейтральних та кислих муцинів у стравохідній частині
епітеліального диферону СШП. Для раннього феталь-
ного періоду - з 10 до 28 тижня характерним була пере-
будова з вакуолізацією, дистрофічними змінами та дес-
квамацією стравохідного епітелію на 12 тижні гестацій-
ного періоду, зникнення кислих сіаломуцинів - з 10 по
18 тиждень та зростанням до 7,65±0,18 % нейтральних
муцинів з падінням їх рівня у 18-20 тижневий період та
зниженням до 2,4±0,10% у 28 тижнів.

3. Пізній фетальний період - з 28 до 38 тижня харак-
теризувався завершеною структурною перебудовою
епітеліального диферону багатошарового плоского не-
зроговілого епітелію ГЕЗ з формуванням двох функціо-
нальних зон: захисної і гермінативної в стравохідному
відділі СШП з неповним гістохімічним цитодиференці-

юванням епітелію гастроезофагеальної зони, про що
свідчили залишки кислих муцинів (сіаломуцинів), які не
характерні для зрілого езофагеального епітелію.

Отримані дані щодо гістологічних особливостей епі-
теліального диферону ГЕЗ в пренатальному періоді
онтогенезу дозволять підвищити точність діагностики та
оцінку патологічних змін слизової оболонки СШП для
виконання оптимальних хірургічних втручань.

Подальші дослідження та встановлення законо-
мірностей секреції вуглеводних компонентів епітеліаль-
ного диферону ГЕЗ людини в пренатальному періоді
онтогенезу є перспективними, тому що вони поповнять
сучасні дані про його морфологію, що буде слугувати
підґрунтям для встановлення та диференціації патоло-
гічних змін, які виникають у слизовій оболонці СШП при
різних захворюваннях.
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ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МУЦИНОВ ПИЩЕВОДНОГО ЭПИТЕЛИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ
В ЭМБРИОНАЛЬНОМ И ФЕТАЛЬНОМ ПЕРИОДАХ ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА (ЧАСТЬ 1)
Рекун Т.А., Вернигородский С.В., Киселева Т.Н., Татарина О.В.
Аннотация. С целью изучения количественного и качественного состава муцинов эпителия гастроэзофагеальной зоны
(ГЭЗ) на этапах эмбрионального и фетального периодов онтогенеза нами были проведены морфометрические и гистохи-
мические исследования эпителиального дифферона пищеводно-желудочного перехода (ПЖП). Исследование выполнено на
169 эмбрионах и плодах человека в возрасте от 4-5 до 38 недель внутриутробного развития. Установлено, что на раннем
эмбриональном периоде (5-6 недель) наблюдается постепенное увеличение секреции нейтральных и кислых муцинов в
пищеводном отделе эпителиального дифферона ПЖП. Для раннего фетального периода (10-28 недели) характерно исчез-
новение кислых сиаломуцинов в эпителиоцитах ГЕЗ с 10 по 18 неделю и ростом до 7,65±0,18% нейтральных муцинов с
падением их уровня в 18-20 недель и снижением до 2,4 ±0,10% в 28 недель (р<0,001). Поздний фетальный период - с 28 до 38
недели характеризовался завершенной структурной перестройкой эпителиального дифферона многослойного плоского
неороговевающего эпителия ГЭЗ с формированием двух функциональных зон: защитной и герминативной в пищеводном
отделе ПЖП с неполным гистохимическим цитодифференцированием пищеводного эпителия гастроэзофагеальной зоны,
о чем свидетельствовали остатки кислых муцинов (сиаломуцинов), которые не характерны для зрелого пищеводного
эпителия. Таким образом, полученные данные о гистологических особенностях эпителиального дифферона ГЭЗ в прена-
тальном периоде онтогенеза позволят повысить точность диагностики и оценку патологических изменений слизистой
оболочки ПЖП.
Ключевые слова: гастроэзофагеальное соединение, муцины, гистохимический анализ, морфология.

HISTOCHEMICAL EVALUATION OF MUCINS DISTRIBUTION OF THE GASTROESOPHAGEAL ZONE ESOPHAGEAL EPITHELIUM IN
THE EMBRYONAL AND FETAL PERIODS OF HUMAN ONTOGENESIS (PART I)
Rekun T., Vernygorodskyi S., Kyselova T., Tataryna O.
Annotation. To study the quantitative and qualitative mucins profile of gastroesophageal zone (GEZ) epithelium during stages of the
embryonal and fetal ontogenesis periods we have performed morphometrical and histochemical researches of the gastroesophageal
junction (GEJ) epithelial differon. The current study was carried out on 169 human embryos and fetuses of gestational age from 4-5 till
38 weeks. It was established that during early embryonal period (5-6 weeks) gradual increase of neutral and acid mucins in esophageal
part of the GEJ epithelial differon is observed. For early fetal period (10-28 weeks) disappearance of acid syalomucins in the GEJ
enterocytes from 10 till 18 week and increasing of neutral mucin till 7,65±0,18% with falling of its level in 18-20 weeks period and
decreasing till 2,4±0,10% in 28 weeks (р<0,001) was typical. Late fetal period from 28 till 38 weeks is characterized by complete
structural rearrangement of epithelial differon of the GEZ stratified squamous nonkeratinized epithelium with formation of two functional
zones: protective germinative in esophageal part of GEJ with incomplete histochemical cytodifferentiation of the GEJ esophageal
epithelium. It was proved by remains of acid mucins (syalomucins) which are untypical for mature esophageal epithelium. Thus, the
obtained data on the histological features of the GEZ epithelial differon in the prenatal period of ontogenesis will improve the accuracy
of diagnosis and assessment of pathological changes in the mucous membrane of the GEJ.
Keywords: gastroesophageal junction, mucins, histochemical analysis, morphology.
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Анотація. Наведені результати застосування колоїдних та кристалоїдних розчинів під час оперативного втручання у
пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Досліджено вплив на систему коагуляційного гемостазу колоїдних розчинів та
пов'язані з цим периопераційні ускладнення. У дослідження включені 60 пацієнтів, оперованих у НІХТ ім. О.О. Шалімова з
приводу ішемічної хвороби серця, яким було виконано коронарне шунтування на працюючому серці: група дослідження - 40
пацієнтів (в інтраопераційному періоді застосовували розчини гідроксиетилкрохмалю 130/0,4 (20 пацієнтів) та 4% желати-
ну (20 пацієнтів)); група порівняння - 20 пацієнтів (в інтраопераційному періоді застосовували виключно кристалоїдні
розчини). Аналізували результати загального і біохімічного аналізу крові, електролітний, кислотно-основний і газовий
склад крові, визначали протромбіновий час, протромбіновий індекс, міжнародне нормалізоване відношення, активований
частковий тромбопластиновий час, тромбоеластометрію. Статистичний аналіз матеріалу проводився за допомогою
стандартних методів із застосуванням пакету прикладних програм "MS Excel" та "StatPlus 2007 Professional". Оцінювали
середнє значення, стандартні помилки, достовірність відмінностей. Для оцінки міжгрупової різниці застосовували пара-
метричний t-критерій Ст'юдента, при визначені зв'язків між показниками - кореляційний аналіз по Пірсону. Отримані резуль-
тати довели негативний вплив на систему коагуляційного гемостазу колоїдних розчинів (зміни показників тромбоеласто-
метрії, протромбінового часу та протромбінового індексу) та збільшення частоти післяопераційних ускладнень (крово-
втрата, потреба у гемотрансфузії, збільшення часу перебування у відділенні інтенсивної терапії та стаціонарі). Одержані
результати дають перспективи у подальшому вивченні впливу колоїдних розчинів на коагуляційний гемостаз під час інших
оперативних втручань (торакальних, абдомінальних, тощо), а також застосування методу тромбоеластометрії в клінічній
практиці для ранньої діагностики порушень коагуляційного гемостазу.
Ключові слова: коагуляційний гемостаз, розчини гідроксиетилкрохмалів, розчин 4% желатину, периопераційна крово-
втрата, тромбоеластометрія.

Вступ
Коронарне шунтування (КШ) на працюючому серці,

як метод хірургічного лікування ішемічної хвороби сер-
ця (ІХС), отримує все більшого розповсюдження.
Особливістю анестезіологічного забезпечення даних
втручань полягає в забезпеченні стабільної гемодина-
міки під час операції на фоні порушеного процесу на-
повнення лівого шлуночку і короткочасного періоду
ішемії міокарду в результаті хірургічних маніпуляцій [10].
Вибір тактики інфузійної терапії досі залишається неви-
рішеним питанням [9]. У порівнянні з розчинами крис-
талоїдів, колоїдні розчини є більш ефективними в підтри-
манні внутрішньосудинного об'єму в зв'язку з меншим
об'ємом розподілення. Колоїдні розчини переважають
кристалоїдні в ступені збільшення серцевого викиду і,
як наслідок, збільшенню доставки кисню органам і тка-
нинам [2, 4]. Розчини гідроксиетилкрохмалів (ГЕК) най-
частіше використовуються серед інших колоїдних роз-
чинів для корекції гіповолемії в периопераційному пер-
іоді [6, 7]. Однак розчини ГЕК мають і ряд недоліків, які
обмежують широке їх застосування. Серед них: вплив
на систему гемостазу (дилюційна коагулопатія, знижен-
ня концентрації фактора Віллебранда і фактора згор-
тання VIII, а також пригнічення функції тромбоцитів),
ниркову функцію (збільшення ризику гострого пошкод-

ження нирок) і потенціювання системної запальної
відповіді [5].

Периопераційна крововтрата залежить не тільки від
хірургічної техніки, а й від коагуляційного потенціалу крові.
Таким чином, існує зв'язок між периопераційною крово-
втратою та зниженням коагуляційного потенціалу, що
може реєструватися в показниках тромбоеластограми
при використанні розчинів ГЕК у порівнянні з кристалої-
дними розчинами [8]. Крововтрата є незалежним пре-
диктором периопераційних ускладнень, включаючи
смерть. Більшість рандомізованих контрольованих дос-
ліджень оцінювали якість коагуляційного потенціалу за
допомогою тромбоеластометрії і зробили висновок, що
після введення продуктів ГЕК, у порівнянні з кристалоїд-
ними розчинами, зменшувалась стійкість згустку [3, 8].

Тому доцільність використання розчинів ГЕК у перио-
пераційному періоді залишається досі не вирішеним
питанням. Розчин 4% желатину вважається безпечним
для застосування в периопераційному періоді, однак
нещодавні дослідження поставили питання про ризик
гострого пошкодження нирок та вплив на коагуляційний
гемостаз [1]. Тому вибір оптимального інфузійного роз-
чину під час КШ на працюючому серці вважається досі не
вирішеним питанням.
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Мета дослідження - вивчити вплив колоїдних та кри-
сталоїдних розчинів на систему коагуляційного гемоста-
зу у пацієнтів, яким було виконано КШ на працюючому
серці, оцінити периопераційну крововтрату та доцільність
застосування колоїдних розчинів під час оперативного
втручання.

Матеріали та методи
В основу дослідження покладений ретроспективний

аналіз історій хвороби пацієнтів, яким з січня по серпень
2018 року було виконане ізольоване КШ на працюючому
серці. З них було вибрано 60 історій хвороб пацієнтів,
яким виконувалось ізольоване КШ-3 на працюючому
серці. Критеріями виключення пацієнтів із дослідження
були: фракція викиду лівого шлуночку менша за 50%, по-
чатковий рівень креатиніну крові >140 мкмоль/л, рівень
гемоглобіну <120 г/л, кількість тромбоцитів <180 х109/л,
доопераційна коагулопатія, печінкова дисфункція
(АЛТ>40 ОД/л, АСТ>40 ОД/л), повторна операція КШ, ур-
гентне оперативне втручання. Всім пацієнтам антитром-
боцитарні препарати (клопідогрель, тікагрелор) та аспі-
рин були відмінені більше, ніж за 5 днів до оперативного
втручання.

Пацієнти були розподілені на 2 групи: 1-ша група - 40
пацієнтів. Вона була розділена на 2 рівні підгрупи по 20
пацієнтів: підгрупа А - в інтраопераційному періоді паціє-
нтам застосовували розчин ГЕК 130/0,4 (максимальна
доза не перевищувала 20 мл/кг); підгрупа Б - пацієнти,
яким в інтраопераційному періоді застосовували розчин
4% желатину (максимальна доза не перевищувала 20
мл/кг); 2-га група (група порівняння), що становила 20
пацієнтів, - колоїдні розчини в інтраопераційному пері-
оді не застосовувались, а в програму інфузійної терапії
були включені лише кристалоїдні розчини.

Весь об'єм колоїдного розчину вводили до початку
основного етапу операції. Загальний об'єм колоїдного
розчину (ГЕК чи 4% желатину) становив 1000 мл у кож-
ного пацієнта 1-шої та 2-гої груп.

Лабораторний контроль включав в себе: визначення
загального аналізу крові (гемоглобін, гематокрит, кількість
еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів), біохімічний аналіз
крові (загальний білок, глюкоза, креатинін, сечовина),
електролітного, кислотно-основного та газового складу
крові.

Лабораторний контроль коагуляційного гемостазу
включав в себе визначення протромбінового часу (ПЧ),
протромбінового індексу (ПІ), міжнародного нормалізо-
ваного відношення (МНВ), активованого часткового тром-
бопластинового часу (АЧТЧ), тромбоеластометрію (ТЕМ).

Тромбоеластометрія - це метод лабораторної діаг-
ностики системи гемостазу, що дозволяє протягом одно-
го тесту оцінити всі ланки системи згортання (тромбоци-
тарну, коагуляційну, фібриноліз).

Основні параметри ТЕМ:
1. СТ (clotting time) - час від початку дослідження до

початку утворення згустку (початок згортання крові, утво-

рення тромбіну, початок полімеризації згустку).
2. CFT (clot formation time) - час від початку утворення

згустку до досягнення ним щільності 20 мм.
3. MCF (maximum clot firmness) - максимальна ампл-

ітуда щільності згустку (збільшення полімеризації згустку
за рахунок полімеризації фібрину, тромбоцитів та F XIII)/

4. ML (maximum lysis) - зменшення щільності згустку,
відносно його максимальної щільності, виражене у відсот-
ках (діагностика гіперфібринолізу).

Оцінку показників ТЕМ проводили в режимах intem та
extem, реєструючи вищенаведені показники. В режимі
intem реєстрували активацію внутрішнього шляху згор-
тання крові (дозволяє оцінити фактори згортання I, II, V,
VIII, IX, X, XI, XII, тромбоцити, фібриноліз), у режимі еxtem
- активацію зовнішнього шляху згортання крові (дозво-
ляє оцінити фактори згортання I, II, V, VII, X, тромбоцити,
фібриноліз).

Статистичний аналіз матеріалу проводився за допо-
могою стандартних методів із застосуванням пакету при-
кладних програм "MS Excel" та "StatPlus 2007
Professional". Оцінювали середнє значення, стандартні
помилки, достовірність відмінностей. Для оцінки міжгру-
пової різниці застосовували параметричний t-критерій
Ст'юдента, при визначені зв'язків між показниками - ко-
реляційний аналіз по Пірсону.

Результати. Обговорення
Пацієнти досліджуваних груп не відрізнялись між

собою за клінічними та лабораторними показниками

Таблиця 1. Клінічні та лабораторні дані пацієнтів підгрупи А
та групи 2.

Показник
Підгрупа А
n=20, M±SD

Група 2
n=20, M±SD

p

Вік, роки 60,9±9,8 59,9±9,8 0,74

ФK стенокардії 3,2±1,2 3,2±1,1 1

EUROSCORE, % 1,33±0,4 1,2±0,38 0,3

Гемоглобін, г/л 141,1±10,5 144,8±11,3 0,39

Тромбоцити, х109/л 235±52 226±43 0,55

ПЧ, сек. 13,8±1,2 14,2±1,2 0,3

ПІ, % 92,8±7,4 92±7 0,72

МНВ 0,96±0,18 1,05±0,2 0,14

Таблиця 2. Клінічні та лабораторні дані підгрупи Б та групи 2.

Показник
Підгрупа Б
n=20, M±SD

Група 2
n=20, M±SD

p

Вік, роки 58,5±11,8 59,9±9,8 0,68

ФK стенокардії 3,1±1,3 3,2±1,1 0,79

EUROSCORE, % 1,33±0,34 1,2±0,38 0,26

Гемоглобін, г/л 145,4±8,9 144,8±11,3 0,75

Тромбоцити, х109/л 216±34 226±43 0,42

ПЧ, сек. 13,5±0,9 13,9±1,2 0,24

ПІ, % 94,2±8,2 92±7 0,36

МНВ 0,94±0,23 1,05±0,2 0,11
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перед проведенням оперативного втручання. В обох
групах переважали пацієнти чоловічої статі, що відпові-
дає даним загальносвітової статистики захворюваності
на ІХС. Показники гемоглобіну, тромбоцитів та коагу-
лограми (протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий
індекс (ПІ) та міжнародне нормалізоване відношення
(МНВ) в усіх пацієнтів знаходились у межах норми.
Клінічні та лабораторні дані пацієнтів наведені в табли-
цях 1 та 2.

Дослідження показників коагуляційного гемостазу
проводили в інтра- та післяопераційному періоді. Аналіз
ТЕМ проводили після введення всієї дози колоїдного
розчину і перед введення гепарину. Така умова є важ-
ливою, оскільки гепарин є прямим антикоагулянтом і
викликає зміну показників коагулограми, що є обов'яз-
ковим для проведення оперативного втручання. У се-
редньому доза 4% желатину становила 11,9±1,9 мл/кг,
доза розчину ГЕК 130/0,4 - 11,7±1,5 мл/кг. Аналізуючи
результати ТЕМ необхідно звернути увагу, що в групах,
де застосовувалися колоїдні розчини, відбувалися зміни
в показнику СТ в режимі extem, що може свідчити про
недостатність факторів згортання, обумовлене гемоди-
люцією. Нормальним показник СТ extem вважався в

межах 38-79 секунд. Інші показники ТЕМ в обох режи-
мах не відрізнялися від норми. У групі 2 у жодного з
пацієнтів не спостерігалося відхилення показників ТЕМ
від норми. В таблиці 3 та 4 наведені показники коагуля-
ційного гемостазу та їх порівняння між групами пацієнтів
в інтра- та післяопераційному періодах.

Наведені в таблицях 3 та 4 дані свідчать, що ПЧ, ПІ та
МНВ у кінці операції були достовірно нижчими в обох
підгрупах першої групи (де застосовувалися колоїдні
розчини). Зміни коагуляційного гемостазу реєструвались
і в показниках ТЕМ в обох підгрупах першої групи. У перші
24 години після операції в підгрупі А показники коагу-
лограми були достовірно нижчими, але вже через 48
годин після операції відновлювалися до нормальних
показників.

Розглянемо величину периопераційної крововтра-
ти. Як в інтра- так і в післяопераційному періоді вона
була вищою в обох підгрупах першої групи (у порівнянні
з другою групою), де застосовувалися колоїдні розчини.
Також розглянемо тривалість перебування пацієнтів у
відділенні інтенсивної терапії та стаціонарі після опе-
рації.

Рівень гемоглобіну в кінці операції у пацієнтів обох

Показник
Підгрупа А
n=20, M±SD

Група 2
n=20, M±SD

p

CT extem, сек. 102,1±15,4 66,3±5 0,0001

ПЧ кінець операції, сек. 20,6±3,8 18,5±2 0,04

ПЧ 24 години п/о, сек. 18,6±1,6 17,3±1,7 0,02

ПЧ 48 годин п/о, сек. 18,1±0,82 17,7±1,4 0,27

ПІ кінець операції, % 65,1±12,1 78,4±7,7 0,0002

ПІ 24 години п/о, % 73,5±6,7 83,7±7,6 0,0001

ПІ 48 годин п/о, % 81,1±4,3 84,2±6,7 0,08

МНВ кінець операції 1,76±0,32 1,55±0,24 0,02

МНВ 24 години п/о 1,58±0,28 1,37±0,17 0,006

МНВ 48 годин п/о 1,37±0,19 1,34±0,16 0,59

Таблиця 3. Показники коагуляційного гемостазу в периопе-
раційному періоді у пацієнтів підгрупи А та групи 2.

Таблиця 4. Показники коагуляційного гемостазу в периопе-
раційному періоді у пацієнтів підгрупи Б та групи 2.

Показник
Підгрупа Б
n=20, M±SD

Група 2
n=20, M±SD

p

CT extem, сек. 132,8±38 66,3±5 0,0001

ПЧ кінець операції, сек. 20,2±1,8 18,5±2 0,0007

ПЧ 24 години п/о, сек. 18±1,9 17,3±1,7 0,22

ПЧ 48 годин п/о, сек. 17,7±1,6 17,2±1,4 0,56

ПІ кінець операції, % 68,3±6,9 78,4±7,7 0,0001

ПІ 24 години п/о, % 79,4±7,8 83,7±7,6 0,08

ПІ 48 годин п/о, % 83,7±7,4 84,2±6,7 0,84

МНВ кінець операції 1,69±0,28 1,45±0,24 0,006

МНВ 24 години п/о 1,42±0,24 1,37±0,17 0,42

МНВ 48 годин п/о 1,34±0,18 1,34±0,16 0,91

Таблиця 5. Порівняння периопераційної крововтрати та після-
операційного періоду пацієнтів підгрупи А та групи 2.

Показник
Підгрупа А
n=20, M±SD

Група 2
n=20, M±SD

p

Інтраопераційна
крововтрата, мл

615±191 438±62 0,0003

Kрововтрата 24 год. п/о, мл 346±94 278±60 0,009

Крововтрата 48 год. п/о, мл 243±86 168±54 0,002

Сумарна післяопераційна
крововтрата, мл

589±148 447±87 0,0007

Гемоглобін кінець операції,
г/л

110,4±12,2 126±10,1 0,0001

Гемоглобін 48 годин п/о, г/л 116±8,2 119,1±13,6 0,4

Час перебування у ВІТ, год. 52±7 43,2±10 0,002

Час перебування в
стаціонарі п/о, діб

8,8±1,5 6,7±1,3 0,002

Таблиця 6. Порівняння периопераційної крововтрати та після-
операційного періоду пацієнтів підгрупи Б та групи 2.

Показник
Підгрупа А
n=20, M±SD

Група 2
n=20, M±SD

p

Інтраопераційна
крововтрата, мл

560±164 438±62 0,03

Kрововтрата 24 год. п/о, мл 382±137 278±60 0,03

Крововтрата 48 год. п/о, мл 184±89 168±54 0,49

Сумарна післяопераційна
крововтрата, мл

566±197 447±87 0,01

Гемоглобін кінець операції,
г/л

114,9±9,1 126±10,1 0,0008

Гемоглобін 48 годин п/о, г/л 118,8±9,1 119,1±13,6 0,93

Час перебування у ВІТ, год. 46,5±7,6 43,2±10 0,24

Час перебування в
стаціонарі п/о, діб

7,1±1,1 6,7±1,3 0,3
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ИЗМЕНЕНИЯ КОАГУЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИЙ
КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ НА РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ
Гурин П.В.
Аннотация. Представлены результаты использования коллоидных и кристаллоидных растворов во время оперативного
вмешательства у пациентов с ишемической болезнью сердца. Изучено влияние на систему коагуляционного гемостаза
коллоидных растворов и связанные с этим периоперационные осложнения. В исследование включены 60 пациентов, опери-
рованых в НИХТ им. А.А. Шалимова по поводу ишемической болезни сердца, которым было выполнено коронарное шунтиро-
вание на работающем сердце: группа исследования - 40 пациентов (в интраоперационном периоде использовались раство-
ры гидроксиэтилкрохмала 130/0,4 (20 пациентов) и 4% желатина (20 пациентов)); группа сравнения - 20 пациентов (в
интраоперационном периоде использовались только кристаллоидные растворы). Анализировали результаты общего и
биохимического анализа крови, электролитный, кислотно-основной и газовый состав крови, определяли протромбиновое
время, протромбиновый индекс, международное нормализованное отношение, активированное частичное тромбопласти-
новое время, тромбоэластометрию. Статистический анализ материала проводился с помощью стандартных методов
с применением пакета прикладных программ "MS Excel" и "StatPlus 2007 Professional". Оценивали среднее значение, стан-
дартные ошибки, достоверность различий. Для оценки межгрупповой разницы применяли параметрический t-критерий
Стьюдента, при определении связей между показателями - корреляционный анализ по Пирсону. Полученные результаты
доказали негативное влияние на систему коагуляционного гемостаза коллоидных растворов (изменение пок азателей
тромбоэластометрии, протромбинового времени и индекса) и увеличение частоты послеоперационных осложнений (кро-

підгруп першої групи був достовірно нижчим, ніж у
пацієнтів другої групи.

У зв’язку з підвищеною крововтратою, 3 (15%)
пацієнтів підгрупи А потребували трансфузії еритроци-
тарної маси в післяопераційному періоді. Також у 2-х
пацієнтів підгрупи А у післяопераційному періоді було
зареєстровано підвищення креатиніну крові вище 160
мкмоль/л.

Час знаходження у відділенні інтенсивної терапії та
стаціонарі був вищим у групі пацієнтів, яким застосову-
вали розчин ГЕК 130/0,4 (підгрупа А групи 1). Госпіталь-
на летальність була нульовою в обох групах.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. Використання колоїдних розчинів призводить до

зміни показників коагуляційного гемостазу.
2. Тромбоеластометрія є ефективним методом діаг-

ностики порушень коагуляційного гемостазу в периопе-
раційному періоді.

3. Використання розчинів ГЕК збільшує периопера-
ційну крововтрату, а також потребу в гемотрансфузії та
час перебування в стаціонарі.

4. Під час планових оперативних втручань перевагу
слід віддавати кристалоїдним розчинам в якості базо-
вих.

У перспективі подальших розробок даного дослід-
ження планується виявити вплив на коагуляційний ге-
мостаз колоїдних розчинів під час торакальних та абдо-
мінальних оперативних втручань. Особливо це стосуєть-
ся 4% розчину желатину, оскільки до останнього часу
він вважався безпечним колоїдним розчином. Впровад-
ження в клінічну практику методу тромбоеластометрії є
важливим для ранньої діагностики порушень коагуляц-
ійного гемостазу в периопераційному періоді.
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вопотеря, потребность в гемотрансфузии, увеличение времени пребывания в отделении интенсивной терапии и стаци-
онаре). Результаты исследования дают перспективу в дальнейшем изучении влияния коллоидных расстворов на коагуля-
ционный гемостаз во время других оперативных вмешательств (торакальных, абдоминальных и т.д.), а также использо-
вания метода тромбоєластометрии в клинической практике для ранней диагностики нарушений коагуляционного гемос-
таза.
Ключевые слова: коагуляционный гемостаз, растворы гидроксиэтилкрохмала, раствор 4% желатина, периоперационная
кровопотеря, тромбоэластометрия.

CHANGES IN COAGULATION HEMOSTASIS WHEN USING COLLOIDAL SOLUTIONS DURING OFF-PUMP CORONARY ARTERY
BYPASS GRAFTING SURGERY
Gurin P.V.
Annotation. The results of the use of colloidal and crystalloid solutions during surgical intervention of patients with coronary heart
disease are presented. The effect of colloidal solutions on the coagulation hemostasis system and the associated perioperative
complications were studied. The study included 60 patients operated in the NIST named after O.O. Shalimov on coronary heart disease
who underwent off-pump coronary bypass grafting surgery: 40 patients (in the intraoperative period solutions of hydroxyethyl starch
130/0.4 were used (20 patients) and 4% gelatin (20 patients) were used in the intraoperative period); the comparison group included
20 patients (only crystalloid solutions were used in the intraoperative period). The results of general and biochemical analysis of
blood, electrolyte, acid-base and gas composition of blood were analyzed, prothrombin time was determined, prothrombin index,
international normalized ratio, activated partial thromboplastin time, thromboelastometry. The statistical analysis of the material was
carried out using standard methods using the application package "MS Excel" and "StatPlus 2007 Professional". Evaluated the
average, standard errors, the authenticity of the differences. To estimate the intergroup difference, the parametric t-criterion of the
Student was used, while the links between the indicators were determined - a correlation analysis by Pierson. The results obtained
showed a negative effect on the coagulation hemostasis system of colloidal solutions (changes in the thromboelastometry, prothrombin
time and index) and an increase in the frequency of postoperative complications (blood loss, the need for blood transfusion, prolonged
stay in the intensive care unit and hospital). The results of the study provide a perspective in the further study of the effect of colloidal
solutions on coagulation hemostasis during other surgical interventions (thoracic, abdominal, etc.),  as well as the use of the
thromboelastometry method in clinical practice for early diagnosis of coagulation hemostasis disorders.
Keywords: coagulation hemostasis, hydroxyethyl starch solutions, 4% gelatin solution, perioperative blood loss, thromboelastometry.
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Анотація. Панкреатодуоденальна резекція залишається "золотим стандартом" у хірургічному лікуванні пухлин гепатопан-
креатобіліарної зони. Проаналізовані причини виникнення панкреатичних нориць у 414 пацієнтів після панкреатодуоденаль-
них резекцій віком від 22 до 81 року, оперованих з приводу пухлинного ураження периампулярної зони в період з 2008 по 2017
рік. Метою даного дослідження є покращення результатів виконання резекційних втручань на підшлунковій залозі за рахунок
ретроспективного аналізу причин виникнення післяопераційних панкреатичних нориць та розробка комплексу заходів з
профілактики зазначеного ускладнення. Вплив факторів на ризик виникнення панкреатичної нориці досліджували за мето-
дом Пірсона (χ2). На ризик виникнення панкреатичної нориці впливали такі фактори: тип резекційного втручання (панкреа-
тодуоденальна резекція за Whipple, пілорусзберігаюча панкреатодуоденальна резекція; χ2=8,616,1, p=0,0033, p<0,01), вид
патології (локалізація раку в голівці підшлункової залози; χ2=7,658,1, p=0,0057, p<0,01), тип панкреатоєюноанастомозу (інва-
гінаційний панкреатодуктоєюноанастомоз; χ2=17,83,1, p=0,0001, p<0,001) та спосіб дренування головної панкреатичної
протоки (панкреатоєюноанастомоз на зовнішньому дренажі; χ2=16,40,1, p=0,0001, p<0,001). Ретельне вивчення факторів
ризику виникнення панкреатичної нориці є вкрай важливим для вдосконалення методів прогнозування, профілактики та
лікування зазначеної патології. Від вибору резекційної методики, техніки виконання оперативних втручань на підшлунковій
залозі залежить якість проведення радикального втручання та перебіг післяопераційного періоду у пацієнтів з пухлинами
периампулярної зони.
Ключові слова: пухлини периампулярної зони, хірургічне лікування, панкреатична нориця, резекція підшлункової залози.

Вступ
За останні роки спостерігається зростання частоти

захворювань органів гепатопанкреатодуоденальної зони
та збільшення оперативної активності при їх лікуванні,
збільшується частота виконання резекційних оператив-
них втручань на підшлунковій залозі. Згідно з даними
Національного канцер-реєстру України, в загальній струк-
турі онкологічної захворюваності рак підшлункової зало-
зи в 2015-2016 роках становив 4% серед чоловіків та 3,3%
серед жінок. У 2015 році загальна кількість випадків зах-
ворювання на рак підшлункової залози становила 4399,
серед них 2383 чоловіків (54,2%) та 2016 жінок (45,8%).
Захворюваність становила 6,7, чоловіків - 9,5, жінок - 4,6
(стандартизований показник, світовий стандарт). Загаль-
на кількість померлих становила 3375, чоловіків - 1851
(54,8%), жінок - 1524 (45,2%). Згідно зі стандартизова-
ним світовим показником, смертність становила 5,1, се-
ред чоловіків - 7,4, серед жінок - 3,5. У 2014 році 74,4%
(чоловіків - 75,5%, жінок - 73,1%) з числа вперше захвор-
ілих прожили менше 1 року [1].

Панкреатодуоденальна резекція залишається "золо-
тим стандартом" у хірургічному лікуванні пухлин периам-
пулярної зони. Останнім часом летальність після ре-
зекцій підшлункової залози зменшилась до 5%, тоді як
частота ускладнень становить від 30% до 50% [3]. До
найбільш частих післяопераційних ускладнень належать
панкреатична нориця, яка розвивається у 9%-18% після

оперативних втручань на підшлунковій залозі, гастрос-
таз (від 19% до 23%), гастроінтестинальні або інтраабдо-
мінальні кровотечі (від 1% до 8%) та внутрішньочеревні
абсцеси (від 9% до 10%) [14].

Відповідно до даних Міжнародної дослідницької гру-
пи з питань хірургічних втручань на підшлунковій залозі
(International Study Group of Pancreatic Surgery), панкреа-
тична нориця є патологічним сполученням між протоко-
вою системою підшлункової залози й іншою епітеліаль-
ною поверхнею, яка містить структурні елементи підшлун-
кової залози та багату на ензими рідину. Панкреатичні
фістули поділяють на 2 ступені: pancreatic fistula grade B
та pancreatic fistula grade C. Також виділяють патологіч-
ний стан - "біохімічне витікання", який характеризується
підвищенням амілази втричі більше за нормальні по-
казники в сироватці крові. Зазначений стан не впливає
на відновлення пацієнта в післяопераційному періоді та
на процес видужання загалом. Для панкреатичної но-
риці класу B (pancreatic fistula grade B) притаманні такі
характеристики: зміна тактики лікування, наявність по-
стійного дренажу впродовж більш, ніж 3 тижнів, прояви
інфекції, можливе виникнення необхідності повторної
госпіталізації, черезшкірних або ендоскопічних втручань
з метою дренування скупчень рідини, присутність спе-
цифічного лікування (антибіотики, аналоги соматоста-
тину, ентеральне, повне або часткове парентеральне
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харчування). Панкреатична нориця класу C (pancreatic
fistula grade C) супроводжується докорінною зміною так-
тики лікування пацієнта або значним відхиленням від
звичного протоколу лікування та є причиною післяопе-
раційної летальності. При такій патології спостерігають-
ся прояви сепсису, поліорганної недостатності, пошкод-
ження внутрішніх органів, наявний постійний дренаж, є
необхідність релапаротомії [4].

Світова хірургічна спільнота панкреатологів постійно
працює над розробкою нових резекційних методик, хірур-
гічних технік, модифікованих протоколів лікування, пошу-
ком нових препаратів.

Метою даного дослідження є покращення резуль-
татів виконання резекційних втручань на підшлунковій
залозі за рахунок ретроспективного аналізу причин ви-
никнення післяопераційних панкреатичних нориць та
розробка комплексу заходів з профілактики цього уск-
ладнення.

Матеріали та методи
Проведено ретроспективний аналіз частоти виник-

нення післяопераційної панкреатичної нориці після ре-
зекційних втручань на підшлунковій залозі з приводу пух-
линного ураження периампулярної зони у 414 пацієнтів,
які проходили лікування в НІХТ імені О. О. Шалімова з
2008 по 2017 роки у відділенні хірургії підшлункової зало-
зи та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток. Вік
хворих був від 22 до 81 року, у середньому (56,8±11,2),
чоловіків було 212 (51,2%), жінок - 202 (48,8%). У 409
(98,8%) хворих виконана панкреатодуоденальна резек-
ція (ПДР) відкритим способом в різних модифікаціях.
Лапароскопічна пілорусзберігаюча панкреатодуоде-
нальна резекція (ППДР) була виконана 5 пацієнтам
(1,2%).

За нашими даними, було виконано 247 (59,7%) панк-
реатодуоденальних резекцій за Whipple та 162 (39,1%)
пілорусзберігаючі панкреатодуоденальні резекції
(ППДР); проведено 62 (14,9%) панкреатодуоденальні
резекції з резекціями судин, зокрема 54 (13%) панкреа-
тодуоденальні резекції за Whipple та 8 пілорусзберігаю-
чих панкреатодуоденальних резекцій (1,9%). Виконано
50 (12%) панкреатодуоденальних резекцій за Whipple з
резекціями ворітної та верхньої брижової вен, 2 (0,5%) з
резекцією стінки нижньої порожнистої вени, 2 (0,5%) з
резекцією правої печінкової артерії. Виконано 8 (1,9%)
пілорусзберігаючих панкреатодуоденальних резекцій з
резекціями ворітної та верхньої брижової вен.

У 228 (55,0%) пацієнтів виконано резекційні втручан-
ня на підшлунковій залозі з приводу раку голівки підшлун-
кової залози, у 115 (27,8%) пацієнтів з раком великого
сосочка дванадцятипалої кишки (ВС ДПК), у 7 (1,7%) з
раком дванадцятипалої кишки (ДПК), у 24 (5,8%) з раком
дистального відділу холедоха, у 7 (1,7%) з фіброзно-де-
генеративним панкреатитом з переважним ураженням
голівки.

Пацієнтів розподілили за типом сформованого панк-

реатодигестивного анастомозу під час оперативного втру-
чання. У 196 (47,3%) пацієнтів виконано інвагінаційний
пакреатодуктоєюноанастомоз, у 176 (42,5%) пацієнтів -
інвагінаційний панкреатоєюноанастомоз, у 29 (7%) - пан-
креатоєюноанастомоз на зовнішньому дренажі голов-
ної панкреатичної протоки та у 13 (3,1%) пацієнтів - пан-
креатоєюноанастомоз на "прихованому" дренажі голов-
ної панкреатичної протоки.

При вивченні факторів ризику виникнення панкреа-
тичної нориці після резекційних втручань на підшлунковій
залозі застосовані методи математичної обробки даних.
Вплив факторів на ризик виникнення панкреатичної но-
риці досліджували за методом Пірсона (χ2).

Результати. Обговорення
Панкреатична нориця в післяопераційному періоді

виникла у 86 (20,8)% пацієнтів після резекційних втру-
чань на підшлунковій залозі, зокрема у 39 (9,4)% пацієнтів
після ПДР за Whipple та у 45 (10,9%) пацієнтів після ППДР.

Ми провели порівняльний аналіз розвитку післяопе-
раційної нориці в залежності від типу резекційного втру-
чання на підшлунковій залозі (табл. 1).

Застосувавши статистичну обробку даних методом
Пірсона (χ2), при порівнянні ПДР за Whipple та ППДР,
нами було встановлено достовірний вплив типу резекц-
ійного втручання на формування панкреатичної нориці
(χ2=8,616,1, p=0,0033, p<0,01).

Під час нашого дослідження, не було встановлено
достовірної різниці при порівнянні частоти виникнення
панкреатичної нориці у пацієнтів, яким виконували відкри-
ту та лапароскопічну пілорусзберігаючу панкреатодуоде-
нальні резекції (χ2=0,3583,1, p=0,5495, p>0,05).

Також нами проведено порівняльний аналіз розвит-
ку післяопераційної панкреатичної нориці залежно від
типу патології (табл. 2).

Порівнювали з іншими патологіями такі локалізації
як рак голівки підшлункової залози та рак ВС ДПК, які у
36 та 30 пацієнтів ускладнилися панкреатичною нори-
цею після резекційного втручання у післяопераційному
періоді відповідно. Виявлений достовірний вплив локал-
ізації раку в голівці підшлункової залози на формування
панкреатичної нориці (χ2=7,658,1, p=0,0057, p<0,01). Не
було встановлено достовірного впливу на ризик розвитку
панкреатичної нориці після резекційних втручань на
підшлунковій залозі у пацієнтів з раком ВС ДПК
(χ2=2,732,1, p=0,0983, p>0,05).

Після резекційних втручань на підшлунковій залозі
панкреатична нориця сформувался у 5 пацієнтів з раком
дистального відділу холедоха, у 1 - з раком ДПК та у 3 - з
хронічним фіброзно-дегенеративним панкреатитом. За
результатами математичної обробки даних у пацієнтів з
раком дистального відділу холедоха та раком ДПК у по-
рівнянні з іншими патологіями ризик розвитку нориці
достовірно не змінювався (χ2=0,0001891,1, p=0,9890,
p>0,05 при раку дистального відділу холедоха та
χ2=0,1796,1, p=0,6717, p>0,05 при раку ДПК відповідно).

Ретроспективний аналіз факторів ризику виникнення панкреатичних нориць у хворих після...
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Також не було встановлено достовірного впливу на
ризик формування панкреатичної нориці після резекц-
ійних втручань у хворих з хронічним фіброзно-дегенера-
тивним панкреатитом з переважним ураженням голівки
підшлункової залози у порівнянні з іншими локалізація-
ми (χ2=2,110,1, p=0,1463, p>0,05).

Ми провели порівняльний аналіз розвитку післяопе-
раційної нориці залежно від типу сформованого панкре-
атоентероанастомозу (табл. 3).

Після резекційних втручань на підшлунковій залозі
панкреатична нориця розвинулась при виконанні інваг-
інаційного панкреатодуктоєюноанастомозу у 22 пацієнтів
та у 37 - при інвагінаційному панкреатоєюноанастомозі.
При порівнянні інвагінаційного панкреатодуктоєюноана-
стомозу з іншими анастомозами встановлено, що зазна-
чений фактор достовірно впливає на ризик виникнення
панкреатичної нориці (χ2=17,83,1, p=0,0001, p<0,001).
Інвагінаційний панкреатоєюноанастомоз достовірно не
впливає на ризик формування нориці у порівнянні з інши-

ми анастомозами (χ2=0,1334,1, p=0,7149, p>0,05).
Ми дослідили вплив способу дренування головної пан-

креатичної протоки на виникнення панкреатичної нориці
після резекційних втручань на підшлунковій залозі. У 3
пацієнтів спостерігалось формування нориці при засто-
суванні панкреатоєюноанастомозу на "прихованому"
дренажі та у 15 - при панкреатоєюноанастомозі на зовн-
ішньому дренажі після оперативних втручань на підшлун-
ковій залозі відповідно. При порівнянні панкреатоєюно-
анастомозу на "прихованому" дренажі з іншими анасто-
мозами за даними статистичного аналізу, вплив фактору
на ризик розвитку нориці виявився недостовірним
(χ2=0,01192,1, p=0,9131, p>0,05). При математичній об-
робці даних встановили достовірність впливу панкреато-
єюноанастомозу на зовнішньому дренажі на ризик ви-
никнення панкреатичної нориці у порівнянні з іншими
методиками виконання анастомозів (χ2=16,40,1,
p=0,0001, p<0,001).

У 6 пацієнтів після ПДР за Whipple та у 3 пацієнтів

Тип резекційного втручання
Kількість
втручань

Kількість нориць,
pancreatic fistula grade B, %

Кількість нориць,
pancreatic fistula grade C, %

Достовірність різниці,

ПДР за Whipple 247 27 (10,9%) 12 (4,9%)
p<0,01

  =8,616,1*

ППДР 162 32 (19,8%) 13 (8%)
p<0,01

  =8,616,1*

Лапароскопічні ППДР 5 2 (40%) -
p=0,5495

  =0,3583,1

Таблиця1. Радикальні оперативні втручання та їх ускладнення.

Примітка. * - при порівнянні ПДР з ППДР.

χ2

χ2

χ2

χ2

Таблиця 2. Вплив різних локалізацій на формування панкреатичної нориці при резекційних втручаннях на підшлунковій залозі.

Локалізація
Кількість

оперативних втручань
Ускладнені панкреатичною

норицею, %
Достовірність різниці,

Рак голівки підшлункової залози 228 36 (15,8%)
p<0,01

  =7,658,1

Рак великого сосочка ДПК 115 30 (26%)
p=0,0983
  =2,732,1

Рак дистального відділу холедоха 24 5 (20,8%)
p=0,9890

=0,0001891,1

Рак ДПК 7 1 (14,3%)
p=0,6717

  =0,1796,1

Хронічний фіброзно-дегенеративний панкреатит з
переважним ураженням голівки підшлункової залози

4 3 (75%)
p=0,1463
  =2,110,1

χ2

χ2

χ2

χ2

χ2

χ2

Таблиця 3. Вплив типу панкреатоєюноанастомозу при резекційних втручаннях на підшлунковій залозі на формування панкре-
атичної нориці.

Тип панкреатоєюноанастомозу Всього
Ускладнені панкреатичною

норицею, %
Достовірність різниці,

Інвагінаційний панкреатодуктоєюно-анастомоз 196 22 (11,2%)
p<0,001

   =17,83,1

Інвагінаційний панкреатоєюноанастомоз 176 37 (21%)
p=0,7149

  =0,1334,1

Панкреатоєюноанастомоз на "прихованому" дренажі 13 3 (23%)
p=0,9131

  =0,01192,1

Панкреатоєюноанастомоз на зовнішньому дренажі 29 15 (51,7%)
p<0,001

  =16,40,1

χ2

χ2

χ2

χ2

χ2

438ІSSN 1817-7883 “Вісник Вінницького національного медичного університету”,
eІSSN 2522-9354                  2018, Т. 22, №3

Валіхновська К.Г.



після ППДР з резекцією судин відбулося формування
панкреатичної нориці. Отримані дані на основі статис-
тичних розрахунків дозволяють стверджувати, що вико-
нання ПДР за Whipple та ППДР з резекціями судин дос-
товірно не збільшують ризик виникнення панкреатичної
нориці (χ2=1,138,1, p=0,2862, p>0,05; χ2=0,3637,1,
p=0,5464, p>0,05 відповідно).

Панкреатична нориця залишається одним з голов-
них ускладнень при резекційних втручаннях на підшлун-
ковій залозі. Згідно з даними провідних світових клінік, 1/
3 панкреатичних нориць є клінічно незначущими, в той
час як 60% нориць можуть значно подовжити перебу-
вання пацієнта у стаціонарі, збільшити вартість лікуван-
ня та є основною причиною післяопераційної леталь-
ності. Пацієнти, у яких виникла панкреатична нориця
після резекції підшлункової залози, можуть потребувати
тривалого перебування у відділенні інтенсивної терапії,
парентерального харчування, релапаротомії. Існує ри-
зик виникнення асоційованих з панкреатичною норицею
ускладнень, зокрема інтраабдомінальних кровотеч, па-
рапанкреатичних скупчень рідини, внутрішньочеревних
абсцесів, гастростазу. Найчастішою причиною леталь-
ності за наявності панкреатичної нориці у хворого є ос-
новне її ускладнення - значна кровотеча, яка традиційно
виникає терміном до 30 днів. Післяопераційна ле-
тальність пацієнтів після резекційних втручань на
підшлунковій залозі, ускладнених панкреатичною нори-
цею, більша, ніж за відсутності такої патології (9,3% про-
ти 1,2% відповідно). Виникнення панкреатичної нориці
також залежить від типу резекційного втручання на
підшлунковій залозі - частота виникнення фістули або
асоційованих з нею ускладнень у 3 рази більша після
дистальної резекції, ніж при панкреатодуоденальній
резекції [13]. Згідно з даними провідних світових клінік,
частота формування післяопераційної панкреатичної
нориці після резекційних втручань на підшлунковій за-
лозі становить від 3 до 45% [4].

Під час нашого дослідження, виявлені фактори, які
достовірно впливають на частоту виникнення панкреа-
тичної нориці після радикальних резекційних втручань
периампулярної зони, зокрема тип резекційного втру-
чання (ПДР за Whipple, ППДР), вид патології (локаліза-
ція раку в голівці підшлункової залози), тип панкреатоєю-
ноанастомозу (інвагінаційний панкреатодуктоєюноана-
стомоз), спосіб дренування головної панкреатичної про-
токи (панкреатоєюноанастомоз на зовнішньому дре-
нажі).

Проведення радикальних операцій з виконанням
резекції судин достовірно не збільшувало ризик виник-
нення панкреатичної нориці. За результатами статистич-
ної обробки даних, не встановлено достовірної різниці
при порівнянні частоти виникнення панкреатичної но-

риці у пацієнтів, яким виконували відкриту та лапароско-
пічну панкреатодуоденальні резекції. При порівняльно-
му аналізі розвитку післяопераційної панкреатичної но-
риці в залежності від типу патології, встановлено недо-
стовірність впливу на ризик її формування таких факторів
як наявність у пацієнта раку ВС ДПК, раку ДПК, раку дис-
тального відділу холедоха, хронічного фіброзно-дегене-
ративного панкреатиту з переважним ураженням голів-
ки підшлункової залози при виконанні резекційних втру-
чань на підшлунковій залозі. Також було встановлено,
що виконання панкреатоєюноанастомозу та панкреато-
єюноанастомозу на "прихованому" дренажі достовірно
не впливали на ризик виникнення панкреатичної нориці
у пацієнтів після резекційних втручань на підшлунковій
залозі.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. Факторами, які достовірно впливають на частоту

виникнення панкреатичної нориці після радикальних
резекційних втручань периампулярної зони є тип резек-
ційного втручання (панкреатодуоденальна резекція за
Whipple, пілорусзберігаюча панкреатодуоденальна ре-
зекція), вид патології (локалізація раку в голівці підшлун-
кової залози), тип панкреатоєюноанастомозу (інвагінац-
ійний панкреатодуктоєюноанастомоз) та спосіб дрену-
вання головної панкреатичної протоки (панкреатоєюно-
анастомоз на зовнішньому дренажі).

2. Факторами, які достовірно не впливають на частоту
виникнення панкреатичної нориці після резекційних втру-
чань периампулярної зони є проведення радикальних
операцій з виконанням резекції судин, наявність у паці-
єнта раку ВС ДПК, раку ДПК, раку дистального відділу
холедоха, хронічного фіброзно-дегенеративного панкре-
атиту з переважним ураженням голівки підшлункової
залози, виконання відкритої та лапароскопічної панкре-
атодуоденальних резекцій, виконання панкреатоєюно-
анастомозу та панкреатоєюноанастомозу на "прихова-
ному" дренажі.

3. Вибір резекційної методики, техніки проведення
оперативних втручань на підшлунковій залозі - вкрай
важливі при радикальному лікуванні пухлин периампу-
лярної зони.

4. Необхідно брати до уваги численні фактори, які
можуть впливати на виникнення панкреатичної нориці
після резекційних втручань на підшлунковій залозі, три-
валість та якість життя пацієнта.

Зважаючи на частоту виникнення та тяжкість клінічно-
го перебігу панкреатичної нориці, її ретельне вивчення є
платформою для вдосконалення методів прогнозуван-
ня, профілактики та лікування зазначеної патології і ста-
новить одне з головних завдань у хірургії підшлункової
залози.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАНКРЕАТИЧЕСКИХ СВИЩЕЙ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ
ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ
Валихновская Е.Г.
Аннотация. Панкреатодуоденальная резекция остается "золотым стандартом" в хирургическом лечении опухолей гепа-
топанкреатобилиарной зоны. Проанализированы причины возникновения панкреатических свищей у 414 пациентов после
панкреатодуоденальной резекции в возрасте от 22 до 81 года, оперированных по поводу опухолевого поражения периампу-
лярной зоны в период с 2008 по 2017 год. Целью данного исследования является улучшение результатов выполнения
резекционных вмешательств на поджелудочной железе с помощью ретроспективного анализа причин возникновения пан-
креатических свищей и разработка комплекса мероприятий по профилактике данного осложнения. Влияние факторов на
риск возникновения панкреатического свища исследовали методом Пирсона (χ2). На риск возникновения панкреатического
свища влияли следующие факторы: тип резекционных вмешательств (панкреатодуоденальная резекция по Whipple, пило-
руссохраняющая панкреатодуоденальная резекция; χ2=8,616,1, p=0,0033, p<0,01), вид патологии (локализация рака в головке
поджелудочной железы; χ2=7,658,1, p=0,0057, p<0,01), тип панкреатоеюноанастомоза (инвагинационный панкреатодуктое-
юноанастомоз; χ2=17,83,1, p=0,0001, p<0,001) и способ дренирования главного панкреатического протока (панкреатоеюно-
анастомоз на внешнем дренаже; χ2=16,40,1, p=0,0001, p<0,001). Тщательное изучение факторов риска возникновения панк-
реатического свища является крайне важным для совершенствования методов прогнозирования, профилактики и лече-
ния данной патологии. От выбора резекционной методики, техники выполнения оперативных вмешательств на поджелу-
дочной железе зависит качество проведения радикального вмешательства и течения послеоперационного периода у
пациентов с опухолями периампулярной зоны.
Ключевые слова: опухоли периампулярной зоны, хирургическое лечение, панкреатический свищ, резекция поджелудочной
железы.

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR OCCURRENCE OF PANCREATIC FISTULA IN PATIENTS FOLLOWING
PANCREATICODUODENECTOMY
Valikhnovska K.G.
Annotation. Pancreaticoduodenectomy still is a "gold standard" in treatment of hepatopancreaticobiliary tumors. The causes of
pancreatic fistula were analyzed in 414 patients aged from 22 to 81 following pancreaticoduodenectomy due to periampullary tumors.
The said patients were operated on during the period from 2008 to 2017. The aim of this study is to improve outcomes of pancreatic
resection based on a retrospective analysis of the causes of postoperative pancreatic fistulae and the development of a range of
measures to prevent the above complication. Influence of risk factors of pancreatic fistula formation was evaluated by Pirson's method
(χ2). The factors contributing to the occurrence of pancreatic fistulas included type of resection (Whipple pancreaticoduodenectomy,
pylorus preserving pancreaticoduodenectomy; χ2=8.616,1, p=0.0033, p<0.01), kind of pathology (cancer of the pancreatic head;
χ2=7.658,1, p=0.0057, p<0.01), type of pancreaticojejunostomy (invaginative pancreatic duct-jejunostomy; χ2=17.83,1, p=0.0001, p<0.001)
and technique for drainage of the major pancreatic duct (pancreaticojejunostomy on external drainage; χ2=16.40,1, p=0.0001, p<0.001).
The detailed study of risk factors for the occurrence of pancreatic fistula is essential for improving the prognosis, prophylaxis and
treatment of this pathology. The quality of the surgical intervention and the course of the postoperative period in patients with
periampullary tumors depend on the choice of resection type, techniques for surgical interventions on the pancreas.
Keywords: periampullary tumors, surgical treatment, pancreatic fistula, pancreatic resection.
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Анотація. Гострий холецистит займає друге місце по частотою виникнення ургентних хірургічних захворювань в ста-
ціонарах України. Незважаючи на помітне поліпшення результатів лікування, летальність після екстрених операцій (9,4-
37%) з приводу гострого холециститу ускладненого перитонітом залишається більшою, ніж в плановій хірургії. Мета -
розробка раціональної хірургічної тактики і оцінка ефективності лікування гострого холециститу та його ускладнень у
хворих різних вікових груп, з різними патоморфологічними формами гострого холециститу. Наведено результат лікування
203 хворих, з яких 75 (37,5%) оперовані в екстреному порядку, 73 (36,5%) - в терміновому порядку, а 52 (26%) - у відстроче-
ному періоді. 173 (86,5%) хворих оперовані із застосуванням лапароскопічних технологій. При лапароскопічних втручаннях
виконували інтраопераційну холангіографію у 16 (9,3%) хворих. У 17 (8,5%) хворих були виконані "відкриті" операції. У всіх
хворих виконувалося дренування черевної порожнини одним або декількома дренажами у зв'язку з наявністю перитоніту.
Середня тривалість передопераційного періоду становила 1,5 дні, загальна тривалість лікування при ЛХЕ - 4,5 дні, а
загальна тривалість лікування при ТХЕ - 10,8 днів. Таким чином, у ранні терміни від початку розвитку гострого холецисти-
ту ефективною є лапароскопічна холецистектомія. Використання ліфтингових систем при лапароскопічній холецистек-
томії доцільно у хворих похилого та старечого віку із супутніми захворюваннями серця і легенів.
Ключові слова: тактика, гострий холецистит, ускладнення, мініінвазивні оперативні втручання.

Вступ
Гострий холецистит займає друге місце за частотою

виникнення ургентних хірургічних захворювань в стаціо-
нарах України. Незважаючи на помітне поліпшення ре-
зультатів лікування, летальність після екстрених опе-
рацій (9,4-37%) з приводу гострого холециститу, усклад-
неного перитонітом залишається більшою, ніж у пла-
новій хірургії [2].

Відзначається збільшення числа хворих похилого та
старечого віку, що становлять, так звану, групу ризику
через важку супутню патологію за наявності деструктив-
них форм ГХ з ознаками перитоніту [1]. У цих хворих,
показник летальності від гострого холециститу нерідко
досягає 27% [2, 5].

Суперечливим, у лікуванні гострого холециститу за-
лишаються такі питання, як правильність постановки
діагнозу і терміни виконання хірургічного втручання з
визначенням виду операції.

Мета - розробка раціональної хірургічної тактики і
оцінка ефективності лікування гострого холециститу ус-
кладненого перитонітом у хворих різних вікових груп.

Матеріали та методи
Ми провели аналіз лікування 203 хворих у віці від 18

до 82 років з деструктивними формами гострого холе-
циститу з 2013 по 2018 рр. Тривалість захворювання
варіювалася від 5 годин до 7 і більше діб. 52 (25,6%)
хворих були госпіталізовані в терміни до 5 годин від по-
чатку захворювання. У 93 (45,8%) хворих давність зах-
ворювання становила 6-24 години, а 58 (28,6%) хворих
доставили в хірургічне відділення пізніше 24-48 годин з

моменту появи ознак гострого холециститу.
Деструктивні форми гострого холециститу відзнача-

ли у 125 (61,6%) хворих. Серед хворих з деструктивним
холециститом дифузний перитоніт був виявлений у 56
(27,6%) хворих, місцевий перитоніт і перівезікальний
інфільтрат у 62 (30,5%), а у 25 (12,3%) хворих гангреноз-
но-перфоративний холецистит з перівезікальним абс-
цесом.

У 28 (13,8%) хворих була виявлена механічна жовтя-
ниця, яка ускладнювала перебіг гострого холециститу. ЇЇ
намагалися усунути з використанням ендоскопічних
інструментальних методів на самому початку лікування.

200 (98,5%) хворих прооперовано в різні відрізки часу
від госпіталізації. В тому числі 75 (37,5%) оперовані в
екстреному порядку, 73 (36,5%) - у терміновому поряд-
ку, а 52 (26%) - у відстроченому періоді (табл. 1).

Основним видом операції було радикальне хірургіч-
не втручання - лапароскопічна холецистектомія (ЛХЕ).
Проте, у хворих з підвищеним операційним ризиком, і з
протипоказаннями до застосування карбоксіперітоніу-
ма використовували ліфтингові системи [4], з метою змен-
шення негативного впливу карбоксіперітоніума.

У деяких випадках, про які говориться нижче, вини-
кали труднощі, технічного характеру, при використанні
лапароскопічних технологій [1, 3]. У 10 хворих при вико-
нанні термінової ЛХЕ з приводу значних дистрофічних
змін, пов'язаних із запаленням, в ділянці шийки жовч-
ного міхура та неможливості ідентифікувати елементи
трикутника Кало, були вимушені провести конверсію -
виконана холецистектомія через трансректальний
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мінідоступ.
Використання відкритої холецистектомії в цей пері-

од у 17 (8,5%) хворих було виконано через наявність
щільного інфільтрату.

У відстроченому періоді при використанні лапарос-
копічної холецистектомії у 5 (2,5%) хворих виконувала-
ся в умовах вираженого рубцево-спайкового процесу в
ділянці шийки жовчного міхура та гепатодуоденальної
зв'язки і виявлення холецисто-дуоденальної нориці, що
вимагало від нас зміни порядку операції і виконання
відкритого втручання, традиційної холецистектомії.

Патоморфологічна форма гострого холециститу, яку
ми намагаємося дізнатися завдяки діагностичним за-
ходам, наявність ускладнень у даного пацієнта, ступінь
анестезіологічного ризику, також урахування віку хворо-
го та довготривалість захворювання відіграють велику
роль для вибору тактики лікування, а також оператив-
ного втручання [4].

Термінові операції в найближчі 2-3 доби, так звані
"золоті 72 години", з моменту надходження хворих ви-
конували при погіршенні стану пацієнта, наростанні
інтоксикаційного синдрому, відсутності відгуку організ-
му на інфузійну терапію, при збереженні клініки "гос-
трого живота" чи явищ місцевого перитоніту у 73 (36,5%)
хворих. При відсутності перитонеальної симптоматики і
ознак інтоксикації продовжували консервативну тера-
пію у хворих з важкою супутньою патологією.

Проведення консервативної терапії у хворих з гострим
холециститом рідко приводило до повного пригнічення
запального процесу, у зв'язку з чим оперативні втручан-
ня доводилося виконувати вже на тлі погіршення загаль-
ного стану хворих. При цьому, поряд з клініко-лаборатор-
ними показниками, особливе значення приділяли дина-
мічному ультразвуковому контролю. Ультразвуковими
ознаками, що свідчили про прогресування запалення:
погіршення візуалізації жовчного міхура і елементів три-
кутника Кало; збільшення ділянки підвищеної ехогенності,
поряд із жовчним міхуром; наявність/поява ділянки
ішемії/гіпокінезу в стінці жовчного міхура;  ознаки дест-
руктивного холециститу, оклюзійного походження.

При цьому зростав ризик проведення анестезіолог-
ічної допомоги, а також вірогідність ускладнень у після-
операційному періоді. Особливо такі ризики вірогідніші
для хворих похилого віку, а також хворих із патологіями
серцево-судинної системи і дихальної системи, цукро-
вим діабетом, чиї внутрішні сили вичерпують свої ре-
зерви.

Усім хворим із низьким операційно-анестезіологіч-

ним ризиком віддавали перевагу агресивній хірургічній
тактиці з оперуванням у денний час у перші дві доби від
моменту їх госпіталізації. Виняток становили лише хворі
з наявністю щільного навколоміхурового інфільтрату,
яких вимушено лікували консервативно.

Проведений аналіз показав, наданої допомоги хво-
рим із цією патологією, що раннє проведення ЛХЕ при
гострому деструктивному холециститі не є більш трав-
матичним і за складністю схоже більше на планове опе-
ративне втручання. При наявності нещільного інфільтра-
ту, зазвичай вдавалося виділити запалений жовчний
міхур і елементи трикутника Кало.

У хворих з великим, складним, і щільним навколом-
іхуровим інфільтратом, що спостерігалося при ультра-
звуковому дослідженні, або при комп'ютерній томог-
рафії, особливо у хворих з високим анестезіологічним
ризиком, проводили інтенсивну інфузійну терапію, в
рідкісних випадках (у 2 (1,7%) хворих), застосовували
холецистостомію, для декомпресії і санації жовчного
міхура, як вимушене оперативне лікування.

Широка лапаротомія, у хворих з початковим висо-
ким операційно-анестезіологічним ризиком, сприяє
виникненню ускладнень, якими можуть бути: гостра сер-
цево-судинна недостатність, серцево-легенева недо-
статність, легенева недостатність/пневмонія, печінко-
ва недостатність, що вимагає віддавати перевагу мало-
інвазивним втручанням. У 14 (7%) цих пацієнтів викону-
вали ЛХЕ із застосуванням ліфтингових систем, при яких
виключається негативний вплив напруженого від на-
гнітання газу, для створення карбоксіперітоніуму, на
систему кровообігу та дихання.

Здійснення лапароскопічної холецистектомії не по-
винно бути виконано "будь-що-буде". При лапарос-
копічній операції, подовження тривалості операції і зро-
стаючий ризик можливих ускладнень, можуть перева-
жити переваги даних операцій, також і за рахунок
збільшення тривалості ШВЛ та анестезіологічної допо-
моги.

Результати. Обговорення
173 (86,5%) хворих оперовані із застосуванням ла-

пароскопічних технологій (табл. 2).
При лапароскопічних втручаннях виконували інтра-

операційну холангіографію у 16 (9,3%) хворих. У даний
час з'явилася можливість виконання флуоресцентної
холангіографії. Види оперативних втручань наведені у
таблиці 2.

Порівняльний аналіз частоти післяопераційних уск-

Вид операції Екстрена Термінова Відстрочена Всього

Відкрита традиційна холецистектомія (ТХЕ) 2 10 5 17

Лапароскопічна холецистектомія (ЛХЕ), дренування черевної порожнини 70 56 43 169

Лапароскопічна холецистектомія з ліфтинговою системою (ЛЛХЕ) 3 7 4 14

Всього 75 73 52 200

Таблиця 1. Варіанти втручань за сроками їх виконання при гострому холециститі, ускладненому перитонітом.

Вибір тактики хірургічного лікування гострого холециститу та його ускладнень
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ладнень і летальності свідчить про перевагу агресивної
хірургічної тактики із застосуванням лапароскопічних
оперативних втручань при гострому холециститі усклад-
неному перитонітом. Основними видами ускладнень, у
2 хворих, був запальний інфільтрат черевної порожни-
ни та, у 1 хворого, підпечінкового простору, які не вима-
гали повторних операцій. Померло 3 (1,73%) хворих від
прогресування важкої супутньої патології, на тлі інток-
сикації і явищ перитоніту.

У 17 (8,5%) хворих були виконані "відкриті" операції
(табл. 3).

Цим хворим виконували ХЕ, санацію та дренування
черевної порожнини одним або кількома дренажами.
Ускладнення розвинулися у 2 (11,76%) хворих.

Таким чином, активна тактика лікування хворих з го-
стрим холециститом повинна базуватися на точних відо-
мостях досліджень, які необхідно отримати протягом
першої доби з моменту госпіталізації пацієнта. Особли-
во про характер запального процесу, наявність дис-
функції органа, поширеність запального процесу. Су-
часні ультразвукові методи дозволяють отримати до-
сить надійну об'єктивну інформацію та обрати адекват-
ну лікувальну тактику у більшості хворих з гострим холе-
циститом і його ускладненнями.

Середня тривалість передопераційного періоду ста-
новила 1,5 доби, загальна тривалість лікування при ЛХЕ
- 4,5 доби, а загальна тривалість лікування при відкритій
ХЕ - 10,8 доби. Новітні технології і прогресивні тактичні
підходи в лікуванні хворих з гострим холециститом та
гострим холециститом, ускладненим перитонітом, по-

кращують результати лікування, скорочують період пе-
ребування пацієнтів у хірургічному стаціонарі, покращу-
ють якість життя пацієнтів.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. У ранні терміни від початку розвитку гострого хо-

лециститу ефективною є лапароскопічна холецистекто-
мія. Використання ліфтингових систем при лапарос-
копічній холецистектомії доцільно у хворих похилого та
старечого віку, із супутніми захворюваннями серця і ле-
генів. У випадках гострого холециститу, з помірним пе-
риміхуровим процесом, і при гангренозному холецис-
титі краще обирати лапароскопічну холецистектомію.
Конверсія оперативного втручання з ЛХЕ на відкрите
оперативне втручання через трансректальний доступ, у
разі технічних труднощів, виявлених під час ревізії органів
черевної порожнини лапароскопічно, є абсолютно вип-
равданим заходом.

2. При гострому деструктивному холециститі, усклад-
неному перитонітом, а також при всіх формах гострого
деструктивного холециститу, ускладненого механічною
жовтяницею, яку не вдалося вирішити ендоскопічно в
період до операції, традиційне хірургічне втручання є
найбільш раціональним, виходячи з досвіду оператив-
них втручань, проведених спеціалістами нашої кафед-
ри.

У подальшому буде проводитися робота по розробці
більш досконалого способу надання хірургічної допо-
моги хворим на гострі деструктивні форми гострого хо-
лециститу, ускладненого перитонітом.

Таблиця 2. Види лапароскопічних операцій і ускладнення.

Вид операції Kількість хворих Ускладнення Летальність

ЛХЕ, дренування черевної порожнини 139 2 1

ЛХЕ, з ліфтинговою технологією, дренування черевної порожнини 14 - -

ЛХЕ, дренування гепатикохоледоху та черевної порожнини 18 1 1

Лапароскопічна холецистостомія 2 1 1

Всього 173 4 (2,3%) 3 (1,73%)

Таблиця 3. Види "відкритих" оперативних втручань.

Вид операції Кількість Ускладнення Летальність

ХЕ з дренуванням черевної порожнини 8 1 -

ХЕ з дренуванням холедоха та черевної порожнини 7 1 1

ХЕ з пластикою гепатикохоледоха та дренуванням черевної порожнини 2 - -

Всього 17 2 (11,76%) 1 (5,9%)
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ВЫБОР ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ
Запорожченко Б.С., Кравец К.В., Бородаев И.Е., Бондарец Д.А., Муравьёв П.Т.
Аннотация. Острый холецистит занимает второе место по частоте возникновения ургентных хирургических заболева-
ний в стационарах Украины. Несмотря на заметное улучшение результатов лечения, летальность после экстренных
операций (9,4-37%) по поводу острого холецистита, осложненного перитонитом, остается в несколько раз больше, чем
в плановой хирургии. Цель - разработка рациональной хирургической тактики и оценка эффективности лечения острого
холецистита и его осложнений у больных разных возрастных групп с разными патоморфологическими формами острого
холецистита. Представлен результат лечения 203 больных, из которых 75 (37,5%) оперированы в экстренном порядке, 73
(36,5%) - в срочном порядке, а 52 (26%) - в отсроченном периоде. 173 (86,5%) больных оперированы с применением лапарос-
копических технологий. При лапароскопических вмешательствах выполняли интраоперационную холангиографию у 16
(9,3%) больных. У 17 (8,5%) больных были выполнены "открытые" операции. У всех больных выполнялось дренирование
брюшной полости одним или несколькими дренажами в виду наличия перитонита. Средняя продолжительность предопера-
ционного периода составила 1,5 дня, общая продолжительность лечения при ЛХЭ - 4,5 дня, а общая продолжительность
лечения при ТХЭ - 10,8 дня. Таким образом, в ранние сроки от начала развития острого холецистита эффективна лапарос-
копическая холецистэктомия. Использование лифтинговых систем при лапароскопической холецистэктомии целесооб-
разно у больных пожилого и старческого возраста с сопутствующими заболеваниями сердца и легких.
Ключевые слова: тактика, острый холецистит, осложнения, миниинвазивные оперативные вмешательства.

CHOICE OF TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF ACUTE CHOLECYSTITIS AND ITS COMPLICATIONS
Zaporozhchenko B.S., Kravets K.V., Borodaev I.E., Bondarets D.A., Muraviov P.T.
Annotation. Acute cholecystitis ranks second in the incidence of urgent surgical diseases in hospitals in Ukraine. Despite a marked
improvement in the treatment results, the lethality after emergency operations (9,4-37%) for acute cholecystitis complicated by
peritonitis remains several times higher than with routine surgical interventions. Objectives - development of rational surgical tactics
and evaluation of the effectiveness of treatment of acute cholecystitis and its complications in patients of different age groups, with
different pathomorphological forms of acute cholecystitis. The result of treatment of 203 patients was presented: 75 (37,5%) were
operated on an emergency basis, 73 (36,5%) urgently, and 52 (26%) in a deferred period. 173 (86.5%) patients were operated using
laparoscopic technologies. Intraoperative cholangiography was performed in 16 (9,3%) patients during laparoscopic interventions. In
17 (8,5%) patients, "open" operations were performed. All patients underwent drainage of the abdominal cavity with one or more drains
in view of the presence of peritonitis. The average duration of the preoperative period was 1.5 days, the total duration of treatment with
LC was 4.5 days, and the total duration of treatment with OC was 10.8 days. So, in the early stages of the development of acute
cholecystitis, laparoscopic cholecystectomy is effective. The use of lifting systems for laparoscopic cholecystectomy is advisable in
elderly and senile patients, with concomitant diseases of the heart and lungs.
Keywords: tactics, acute cholecystitis, complications, minimally invasive surgical interventions.
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Анотація. Вплив показників гемостазу на розвиток рестенозу/тромбозу стента потребує подальшого вивчення. Мета
роботи - визначити інформативність активаторів та інгібіторів згортаючої системи крові як маркерів розвитку тромбо-
тичних ускладнень у хворих з ІХС та коронарною ангіопластикою. Обстежено 92 хворих (78 чоловіків та 14 жінок) з ІХС та
коронарною ангіопластикою, з яких у 33 спостерігався рестеноз/тромбоз стента. У хворих одночасно визначали показники
гемостазу (розчинний фібрин, Д-димер, протеїн С та фібриноген). Визначено, що у хворих з ІХС, які перенесли ангіопласти-
ку, у 67,4% випадків спостерігається достовірне підвищення рівня розчинного фібрину з подальшим достовірним його
зростанням у хворих з рестенозом в анамнезі. Встановлено, що рівень Д-димеру у даних хворих достовірно знижений, при
цьому у жінок він достовірно нижчий, ніж у чоловіків. Реакція антикоагулянтного протеїну С у 42,4% хворих має тенденцію
до зниження, при тому, що у 80,4% має місце значна фібриногенемія. Таким чином, дослідженням встановлено наявність
значного дисбалансу в системі про- та антикоагуляції у даної категорії хворих на користь коагуляційної ланки, а вивчені
показники гемостазу в комплексі можуть використовуватись як інформативні інтегральні маркери тромбінемій.
Ключові слова: ішемічна хвороба серця, ангіопластика, рестеноз, гемостаз, розчинний фібрин, Д-димер, протеїн С,
фібриноген.

Вступ
За останні десятиріччя впровадження нових ендовас-

кулярних технологій в практику лікування ішемічної хво-
роби серця набуло досить інтенсивного розвитку, що знач-
но розширило можливості кардіологів у наданні як пла-
нової, так і невідкладної допомоги цій категорії хворих.

Не дивлячись на значні успіхи у сфері інвазивної кар-
діології, які пов'язані із застосуванням сучасних стентів з
лікарським покриттям, антиагрегантної та антикоагулян-
тної терапії, до цього часу не вдалось у повній мірі запо-
бігти такому ускладненню коронарної ангіопластики, як
рестеноз та тромбоз у середині стента [1, 3]. Так, за літе-
ратурними даними, частота зазначених ускладнень ко-
ливається від 8 до 30% [4, 8, 9], що без сумнівів потребує
подальшого вдосконалення шляхів профілактики та виз-
начення груп високого тромботичного ризику.

У наукових дослідженнях останніх років дана досить
повна комплексна оцінка впливу на процес рестенозу
клінічних факторів, медикаментозних засобів, анатомо-
морфологічних особливостей організму та технічної скла-
дової [7]. Натомість складовій, яка відповідає за гемос-
таз приділялось значно менше уваги [10].

Оскільки одним із механізмів розвитку рестенозу є
процес тромбоутворення на ряду з еластичним ремоде-
люванням та гіперплазією інтими, то оцінка ланок гемо-
стазу перед ангіопластикою виглядає досить логічною,
як така, що може вказувати на потенційну небезпеку
тромботичних ускладнень.

Мета роботи - визначити інформативність актива-
торів та інгібіторів згортаючої системи крові, як маркерів
розвитку тромботичних ускладнень у хворих з ішемічною
хворобою серця та коронарною ангіопластикою.

Матеріали та методи
Забір крові обстежуваних хворих та донорів для отри-

мання плазми виконували натще з вени, із застосуван-
ням атравматичного джгута, у 6,0 мл вакутайнер з 3,8%
розчином цитрату натрію та змішували у співвідношенні
1:9. Вакутайнер із сумішшю декілька разів перемішували
легкими коливаннями (без струшування). Для отриман-
ня плазми без формених елементів крові, останні осад-
жувались шляхом центрифугування протягом 20 хв. з при-
скоренням 1200-1400 g. Плазму крові (супернатант) пе-
реносили в поліетиленові пробірки Еппендорфа.

Визначення розчинного фібрину (рФ) (маркер акти-
вації системи зсідання крові) у хворих проводили за ме-
тодикою бісайтового імуноферментного кількісного виз-
начення продуктів плазмінового розщеплення фібрину,
у якому як "catch" антитіла були використані монокло-
нальні антитіла ІІІ-3в, а як "tag" - моноклональні антитіла
ІІ-4d [2, 6].

Визначення Д-димеру (Д-д) проводилось також з ви-
користанням методу імуноферментного аналізу, в якому
застосовувались моноклональні антитіла до епітопів Д-
димерів, які утворюються лише при розщепленні нероз-
чинного фібрину плазміном [2].

Активність протеїну С (рС) в плазмі крові визначали,
активуючи його отрутою щитомордника звичайного
(Agkistrodon halus hаlus) [5]. Для цього 30 мкл плазми
крові, 100 мкл активатору протеїну С, 85 мкл 0,05 М трис-
HCl буферу з рН 7,4 з вмістом 0,13 М NaCl та 35 мкл 2 мМ
хромогенного субстрату S 2236 інкубували при t - 37 °C
впродовж 15 хв. Кількість розщепленого хромогенного
субстрату визначали спектрофотометрично за довжини
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хвилі 405 і 492 нм на мікропланшетному спектрофото-
метрі Thermo Multiskan EX, приймаючи коефіцієнт погли-
нання 1 М розчину pNa при 405 нм рівним 10500 [6].

Визначення вмісту фібриногену (Фг) в плазмі крові
проводили з використанням тромбіноподібного фермен-
ту анцистрон-Н спектрофотометричним методом [6]. Для
цього в скляну пробірку вносили 0,2 мл досліджуваної
плазми і 1,8 мл 0,1 М фосфатного буферу рН 7,0, потім в
суміш додавали 0,1 мл анцистрона-Н, що містить 0,3 оди-
ниці активності. Суміш ретельно перемішували скляною
паличкою з притертою поверхнею. Після 30 хв. інкубації
при t - 37 °C, утворений згусток фібрину виймали шляхом
накручування на скляну паличку та віджимали рідину,
натискаючи на стінки пробірки. В подальшому згусток на
паличці декілька разів промивали в холодному розчині
хлористого натрію, а рідину з поверхні згустку видаляли
легким дотиком до фільтрувального паперу. Розрахунки
проводили за формулою:

Ф = (Е 280 - Е 320) x 255/15,06, де
Ф - концентрація фібриногену в плазмі крові в г/л; Е

280 і Е 320 - поглинання при довжині хвилі 280 і 320 нм
(поправка на мутність розчину); 255 - коефіцієнт для пе-
рерахунку вмісту фібриногену в об'ємі зразку на його кон-
центрацію в плазмі; 15,06 - коефіцієнт екстинції погли-
нання 1% розчину фібрину в кислому середовищі при
довжині хвилі 280 нм.

Дослідження проведено у 92 хворих з ішемічною хво-
робою серця та коронарною ангіопластикою (за інфор-
маційної згоди пацієнтів), 78 чоловіків та 14 жінок, з яких
у 33 спостерігався рестеноз або тромбоз стента.

Статистичну обробку результатів дослідження прово-
дили за допомогою методів варіаційної статистики.

Результати. Обговорення
У результаті проведеного дослідження в групі з 92

пацієнтів (78 чоловіків та 14 жінок) виявлено достовірне
(p<0,001) підвищення концентрації розчинного фібрину,
порівняно з контрольною групою, яке становило
4,67±0,36 мкг/мл (табл. 1). Паралельне одночасне виз-
начення Д-димеру в загальній групі засвідчило достовір-
не його значне зниження (вдвічі відносно контролю)
(р<0,001). Необхідно зазначити, що вказані зміни спос-

терігались на тлі значного підвищення концентрації фібри-
ногену: до 4,27±0,22 мг/мл проти 2,26±0,35 мг/мл в конт-
ролі (р<0,001). При цьому рівень природнього антикоа-
гулянту - протеїну С достовірно не змінювався. Гендерні
відмінності показників гемостазу в даній групі спостері-
гались тільки при визначенні Д-димера, при цьому у жінок
його рівень був достовірно нижчий, ніж у чоловіків (р<0,05).
В подальшому загальна група була розділена на
пацієнтів, у яких в анамнезі був рестеноз або тромбоз
коронарної (стентованої) артерії (33 хворих) та пацієнтів
без повторної оклюзії (59 хворих).

Як свідчать результати дослідження, у хворих з ресте-
нозом або тромбозом коронарної стентованої артерії в
анамнезі (за період до 2 років), концентрація розчинно-
го фібрину - маркеру тромбінемії, була достовірно ви-
щою, ніж у хворих без повторної оклюзії та становила
5,66±0,72 мкг/мл проти 4,13±0,31 мкг/мл відповідно
(р<0,05). Натомість, рівень протеїну С у групі з рестено-
зами мав тенденцію до зниження, а рівень фібриноге-
немії був однаково високим для всіх груп (табл. 1).

Все вищесказане свідчить, що хворі на ішемічну хво-
робу серця, які перенесли ангіопластику, не залежно
від ускладнень, пов'язаних з рестенозом в анамнезі,
мають в загальному досить високий ризик тромбозу,
що підтверджує підвищена в 67,4% випадків концентра-
ція одного з визнаних маркерів передтромбозу - роз-
чинного фібрину, з іншого боку - зростання рівня роз-
чинного фібрину не викликає зіставної реакції Д-диме-
ру, який мав би характеризувати процес післятромбозу.
Більш того, як уже відмічалось, концентрації Д-димеру
достовірно знижуються, особливо у жінок. Такий дисба-
ланс гемостазу необхідно трактувати як неадекватний
процес фібринолізу при повільному тромбоутворенні в
ділянці стента і/або як "виснаження" фібринолітичної
ланки, що потребує окремого вивчення. Збільшення
практично в 2 рази концентрації фібриногену у 80,4%
хворих, яке відбувається паралельно зі зростанням
рівня розчинного фібрину, характеризує загальний по-
тенціал згортаючої системи гемостазу, оскільки фібри-
ноген є єдиним білком, з якого утворюється фібрин. Якщо
до цього врахувати, що у 42,4% хворих спостерігалось
зменшення концентрації протеїну С нижче 90%, яке не

Таблиця 1. Показники гемостазу у хворих з ішемічною хворобою серця та коронарною ангіопластикою.

№ п/п Групи хворих n
Параметри гемостазу

рФ, мкг/мл Д-д, Пг/мл рС, % Фг, мг/мл

1.   Kонтроль 10 2,65±0,37 95,0±12,0 100,0±10,0 2,26±0,35

2.   Загальна група 92 4,67±0,36* 45,38±4,60* 92,26±2,30 4,27±0,22*

3.   а) жінки 14 4,36±0,66* 34,92±5,00* 96,62±5,07 4,53±0,49*

4.   б) чоловіки 78 4,81±0,43* 47,95±4,37* 95,15±1,54 4,22±0,16*

5.   Хворі з рестенозом 33 5,66±0,72* 43,21±9,34* 89,22±3,06 4,11±0,26*

6.   Хворі без повторної оклюзії 59 4,13±0,31* 46,58±6,18* 97,30±2,13 4,35±0,18*

7.   p p
-6
 < 0,05 p

-4
 < 0,05 - -

Примітки: рФ - розчинний фібрин; Д-д - Д-димер; рС - протеїн С; Фг - фібриноген; * - достовірність з контролем при p<0,001.
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відповідає високому ризику тромбоутворення, то мож-
на констатувати наявність дисбалансу в системі про- та
антикоагуляції у даної категорії хворих на користь ланки
коагуляції.

Таким чином, можна стверджувати, що у хворих з іше-
мічною хворобою серця, які перенесли ангіопластику,
спостерігається активація факторів коагуляції на тлі при-
гнічення процесів фібринолізу та антикоагуляційних вла-
стивостей. При цьому, зазначені зміни більш виражені у
хворих з рестенозом в анамнезі. Досліджені показники
гемостазу в комплексі можуть використовуватись як до-
сить інформативні інтегральні маркери тромбінемії у хво-
рих з ішемічною хворобою серця та проведеною ангіоп-
ластикою.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. У хворих з ішемічною хворобою серця, які пере-

несли ангіопластику у 67,4% випадків спостерігається
достовірне (р<0,001) підвищення рівня розчинного
фібрину, при цьому у хворих з рестенозом в анамнезі -
концентрації рФ були найвищими (р<0,05).

2. Рівень Д-димеру у даної категорії хворих був дос-
товірно нижчий (р<0,001), у порівнянні з контролем, а
також достовірно нижчим у жінок, в порівнянні з чолов-
іками (р<0,001).

3. Антикоагулянтний протеїн С у 42,4% хворих мав
тенденцію до зменшення концентрації до 90% від нор-
ми.

4. У 80,4% хворих відмічено зростання рівня фібри-
ногену більш, ніж у 2 рази (р<0,001), порівняно з конт-
ролем.

Визначення показників гемостазу у даної категорії
хворих зможе покращити прогностичні можливості роз-
витку тромбінемій та індивідуалізувати лікування.
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И КОРОНАРНОЙ
АНГИОПЛАСТИКОЙ
Сторожук Н.В., Луговськой Е.В., Сторожук Б.Г., Платонова Т.Н., Колесникова И.Н.
Аннотация. Влияние показателей гемостаза на развитие рестеноза / тромбоза стента требует дальнейшего изучения.
Цель работы - определить информативность активаторов и ингибиторов свертывающей системы крови, как маркеров
развития тромботических осложнений у больных с ИБС и коронарной ангиопластикой. Обследовано 92 больных (78 мужчин
и 14 женщин) с ИБС и коронарной ангиопластикой, из которых у 33 наблюдался рестеноз / тромбоз стента. У больных
одновременно определяли показатели гемостаза (растворимый фибрин, Д-димер, протеин С и фибриноген). Определено,
что у больных с ИБС, перенесших ангиопластику, в 67,4% случаев наблюдается достоверное повышение уровня раствори-
мого фибрина с последующим достоверным его ростом у больных с рестенозом в анамнезе. Установлено, что уровень Д-
димера у данных больных достоверно снижен, при этом у женщин он достоверно ниже, чем у мужчин. Реакция антикоагу-
лянтного протеина С в 42,4% больных имеет тенденцию к снижению, при том, что в 80,4% имеет место значительная
фибриногенемия. Таким образом, исследованием установлено наличие значительного дисбаланса в системе про- и анти-
коагуляции у данной категории больных в пользу коагуляционного звена, а изученные показатели гемостаза в комплексе
могут использоваться как информативные интегральные маркеры тромбинемий.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, ангиопластика, рестеноз, гемостаз, растворимый фибрин, Д-димер,
протеин С, фибриноген.

SOME INDICATORS OF HEMOSTASIS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE AND CORONARY ANGIOPLASTY
Storozhuk N.V., Luhovskoy E.V., Storozhuk B.H., Platonova T.M., Kolesnikov I.M.
Annotation. The effect of hemostasis parameters on the development of stent restenosis / thrombosis requires further investigation.
The purpose of the paper is to find out the informativeness of activators and inhibitors of the circulating blood system as markers for
the development of thrombotic complications in patients with ischemic heart disease and coronary angioplasty. 92 patients (78 men
and 14 women) with ischemic heart disease and coronary angioplasty were examined, of which 33 cases suffered from stent restenosis/
thrombosis. The patients were simultaneously evaluated for hemostasis parameters (soluble fibrin, D-dimer, protein C, and fibrinogen).
It is determined that in patients with ischemic heart disease who have undergone angioplasty in 67.4% of cases there is a significant
increase in the level of soluble fibrin with subsequent significant increase in patients with a history of restenosis. It is established that
the level of D-dimer in these patients is significantly lower, while in the women it is significantly lower than that of the studied men. The
reaction of anticoagulant protein C in 42.4% of patients tends to decrease, taking into consideration that in 80.4% cases there is
significant fibrinogenemia. Therefore, the study reveals a significant imbalance in the system of pro- and anticoagulation in this
category of patients in favor of the coagulation link, and the hemostatic parameters studied in the complex can be used as informative
integral markers of thrombinemia.
Keywords: ischemic heart disease, angioplasty, restenosis, hemostasis, soluble fibrin, D-dimer, protein C, fibrinogen.
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Анотація. Лікування хворих з дистальним ураженням артерій нижніх кінцівок - досить актуальна проблема. Мета -
порівняти клінічний стан пацієнтів з дистальним ураженням артеріального русла до лікування та за умови використання
клітин кордової крові. Обстежено 16 пацієнтів з проявами хронічної ішемії нижніх кінцівок на тлі облітеруючого атероск-
лерозу. Пацієнтів обстежено, визначено неможливість виконання реконструктивних операцій, введено клітини кордової
крові у зону ішемії. Після трансплантації в більшості випадків спостерігалася позитивна клінічна симптоматика. Пацієн-
ти відмічали покращення загального стану, поступово зменшувався, а через 1-3 місяці та надалі відсутній біль в спокої,
покращувалася працездатність, урівноважувалися взаємовідносини в сім'ї, зменшувалася ступінь ішемії по класифікації
Покровского-Фонтейна, збільшувалася дистанція та швидкість безбольової ходьби у 1,3 рази через 12 місяців. Аналізуючи
значення ЛДФ, відмічено покращення процесів мікроциркуляції у хворих з хронічною ішемією кінцівок через 6-12 місяців після
трансплантації клітин кордової крові. Дані контрольної рентгеноконтрастної ангіографії судин нижніх кінцівок свідчили
про значне покращення дистального кровотоку, завдяки розвинутій колатеральній мережі. Представлено клінічний випадок
пацієнта Г., з ураженням артеріального русла нижніх кінцівок, що обумовлене облітеруючим атеросклерозом артерій
нижніх кінцівок. Після трансплантації клітин кордової крові та стимуляції ангіогенезу був отриманий тривалий позитив-
ний клінічний ефект, що проявлявся у вигляді покращення загального стану, зменшення ступеню ішемії по класифікації
Покровского-Фонтейна, збільшення дистанції та швидкості безбольової ходьби, покращення мікроциркуляторних показ-
ників. Таким чином, клінічно доведено, що використання методу трансплантації клітин кордової крові пацієнтам, яким не
можливо виконати прямі реконструктивні втручання, розширює можливості успішного лікування хворих з хронічною іше-
мією нижніх кінцівок на тлі облітеруючого атеросклерозу.
Ключові слова: трансплантація, ішемія, кордова кров.

Вступ
Атеросклероз - одне з найпоширеніших захворювань

людини. Зустрічається у 10% жителів планети. Так, за
даними різних авторів облітеруючий атеросклероз ар-
терій нижніх кінцівок клінічно проявляється в 2-3% насе-
лення від загальної чисельності (співвідношення чо-
ловіків і жінок 10:1) і близько 15-20% осіб похилого віку
(середній вік складає 68±5,5 року). Насправді число та-
ких хворих завдяки субклінічним формам в 3-4 рази
більше [4, 5].

У 60-80% пацієнтів з множинними і дистальними
формами патології розвивається важка ішемія, що при-
зводить до ампутацій кінцівки в 10-20% [2]. У перші 3
роки після високої ампутації смертність у хворих із хрон-
ічною критичною ішемією нижніх кінцівок щорічно зрос-
тає та досягає 69,5% [1].

Зважаючи на збільшення числа хворих з атероскле-
ротичним ураженням декількох артеріальних басейнів,
у яких реконструктивна операція на артеріях нижніх
кінцівок неможлива або є високий ризик, а також вели-
кий відсоток пацієнтів з багаторівневим або дистальним
ураженням артерій нижніх кінцівок, артеріальна рекон-
струкція можлива не у всіх випадках. Відсутність адекват-
ного мікроциркуляторного русла є однією з причин ранніх
післяопераційних тромбозів шунтів і протезів [4].

При відсутності "приймаючого" судинного русла або

наявності протипоказань до реконструктивної операції
єдиним способом залишається ампутація або непряма
реваскуляризація, що сприяє посиленню компенсатор-
них можливостей мікроциркуляторного русла за рахунок
збільшення щільності та загальної площі капілярної ме-
режі [3].

Тому, проблема лікування хворих з дистальним ура-
женням артерій нижніх кінцівок - одна з найбільш акту-
альних в судинній хірургії. Її вирішення дозволить не тільки
зберегти кінцівку і поліпшити якість життя неоперабель-
ним пацієнтам, а й істотно продовжити термін їх життя.

По всьому світу існує достатня кількість рандомізова-
них досліджень з використанням стовбурових клітин для
лікування пацієнтів з хронічною ішемією нижніх кінцівок.
Їх різноманітність, ступінь технічної складності та трав-
матичності відомі досить давно та широко обговорюють-
ся в літературі.

Одним з перших досліджень по використанню ауто-
логічної клітинної трансплантації був звіт TACT (Японія,
м. Нагоя, 2002-2006 рр., Масахіро Кайгучі та інші) [8, 10].

Одним з найбільш масштабних досліджень є рандом-
ізоване, проспективне, подвійне сліпе, плацебоконтро-
льоване, мультицентрове дослідження, що проводилося
в 18 медичних центрах США з 2007 року по 2011 рік [9].

У 2011 році опубліковані остаточні результати багато-
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центрового рандомізованого подвійного сліпого плаце-
бо-контрольованого дослідження, що проводилося у
Німеччини з 2007 року по 2011 році Бертольдом Аман-
ном [6, 7].

У ході досліджень доведено, що використання сто-
вбурових клітин - безпечна методика, яка викликає дос-
татній терапевтичний ангіогенез в ішемізованій кінцівки,
щоб уникнути ампутації.

Мета дослідження - дослідити вплив трансплантації
клітин кордової крові на процеси абіогенезу у хворих на
атеросклероз із дистальним ураженням артеріального
русла.

Матеріали та методи
Нами обстежено 16 пацієнтів з проявами хронічної

ішемії нижніх кінцівок на тлі облітеруючого атеросклеро-
зу (12 чоловіків (75%) та 4 жінки (25%)), які перебували
на стаціонарному лікуванні у відділенні хірургії судин Чер-
нівецької обласної клінічної лікарні. В усіх випадках кон-
статовано неможливість виконання реконструктивних
операцій на судинах нижніх кінцівок у зв'язку з можливі-
стю розвитку ранніх післяопераційних тромбозів, а попе-
редні спроби відновлення магістрального кровотоку де-
яким пацієнтам виявилися неефективними.

Згідно вікової класифікації Всесвітньої організації охо-
рони здоров'я від 2015 року левова частка пацієнтів на-
лежала до групи середнього віку (45-59 років) - 11 (68,75
%) пацієнтів, похилого (60-74 роки) - 5 (31,25 %) пацієнтів.
Середній вік хворих складав (52,8 4,7) роки.

До моменту госпіталізації пацієнти (93,8%) тривалий
час займалися самолікуванням, а потім отримували кон-
сервативне лікування, проте клінічний ефект був недо-
вготривалим.

Частині хворих (43,8%) раніше проводили оперативні
втручання, застосовуючи методи прямої та непрямої ре-
васкуляризації: здухвинно-стегневе протезування вико-
нане 1 пацієнту, здухвинно-стегново-підколінне протезу-
вання - 1 пацієнту, стегнево-підколінне протезування - 2
пацієнтам, поперекова симпатектомія - 2 пацієнтам,
периартеріальна симпатектомія - 2 пацієнтам, аутоміє-
лотрансплантація - пацієнту. Частині пацієнтів (18,8%) в
анамнезі виконували відновлення кровотоку: непряма
тромбектомія з стегно-підколінного сегменту - 2 пацієн-
ти, непряма тромбектомія з підколінної та гомілкових
артерій - 1 пацієнт.

1 пацієнт не звертався за медичною допомогою в
жоден лікувальний заклад, а самостійно, в домашніх
умовах, приймав анальгетики.

Отже, незважаючи на проведене раніше лікування, в
усіх хворих патологічний процес прогресував, що призво-
дило до рецидиву ішемічного ураження.

При опитуванні у хворих з хронічною ішемією кінцівок
та дистальним ураженням артеріального русла відміча-
лися такі скарги: біль та парестезії в кінцівках, мерзляку-
ватість, зменшення дистанції безбольової ходьби. Од-
нак, характер прояву клінічної симптоматики був різним

залежно від ступеню ішемії кінцівки (табл. 1).
Перед початком лікування обов'язковим було отри-

мання інформаційної згоди пацієнта. При надходженні
до стаціонару пацієнтів оглядали, проводили загаль-
ноклінічні аналізи та обстеження на онкомаркери. До-
датковим обов'язковим обстеженням для жінок стали
онкомаркер яєчників, онкомаркер молочної залози та
тиреоглобулін, для чоловіків - ПСА загальний та ?-фе-
топротеїн.

Для пацієнтів нами розроблені критерії відбору та
виключення. Критерії відбору включали в себе: дисталь-
не ураження артерій нижніх кінцівок, неможливість ви-
конання "прямих" реконструктивних операцій, ІІІ-ІV ступінь
ішемії за класифікацією Покровського-Фонтейна без
гнійно-запальних уражень, негативні тести на онкомар-
кери та відсутність онкопатології в анамнезі. Критерії вик-
лючення: наявність показів до "прямої" реваскуляризації,
гнійно-запальні ураження нижніх кінцівок, позитивні те-
сти на онкомаркери чи обтяжений онкоанамнез, цукро-
вий діабет. Наявність у хворих іншої супутньої патології
(без урахування онкологічних захворювань та цукрового
діабету) не входило в групу виключення.

Кріоконсервовану клітинну суспензію отримували з
банку пуповинної крові ТОВ "Інститут клітинної терапії".
Вміст ядровмісних клітин - від 47 x 106 до 356 x 106. Жит-
тєздатність клітин - (97±2) %.

Клітинну суспензію водили в ішемізовану кінцівку за
допомогою довгої тонкої канюлі підфасціально по меді-
альній та латеральній поверхні гомілки. Загальна
кількість введеної кордової крові становила (50±5) мл. У
подальшому виконувались морфологічне дослідження
біоматеріалів. Для повної комплексної оцінки ефекту при
застосуванні трансплантації клітин кордової крові паціє-
нтам виконували лазерну доплерівську флоуметрію
(ЛДФ), ультразвукову доплерографію судин нижніх
кінцівок із визначенням плечо-колодочкового індексу
(ПКІ), рентгенкотрастну ангіографію.

Результати. Обговорення
Одним з головних показників ефективності лікування

є характеристика якості життя до та після надання ме-
дичної допомоги. Його критеріями є оцінка пацієнтом
рівня особистого благополуччя у фізичному, психічному
та соціально-економічному відношенні.

Після трансплантації стовбурових клітин кордової
крові в більшості випадків спостерігалася позитивна
клінічна симптоматика. Пацієнти відмічали покращення

Таблиця 1. Розподіл хворих за ступенем ішемії нижніх кінцівок.
Ступінь хронічної ішемії

(за Покровським-Фонтейном)
Кількість хворих

І -

І І _

І І І 10

I V 6

Трансплантація клітин кордової крові як метод лікування хворих з дистальним ураженням артерій нижніх...
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загального стану, поступово зменшувався, а через 1-3
місяці та надалі відсутній біль у спокої, покращувалася
працездатність, урівноважувалися взаємовідносини в
сім'ї (рис. 1), збільшувалася дистанція та швидкість без-
больової ходьби на 5-10%, і у 1,3 рази через 12 місяців
(рис. 2).

До того ж, через 12 місяців після трансплантації виз-
начається зменшення ступеню ішемії по класифікації
Покровского-Фонтейна: у 4 пацієнтів зменшився ступінь
ішемії з IV на ІІІ, у 8 пацієнтів - з ІІІ на ІІ (табл. 2).

При аналізі ЛДФ у хворих із хронічною ішемією кінцівок
ми визначали гемодинамічний тип мікроциркуляції (ГТМ)
за допомогою реєстрації фонового запису з зовнішньої
поверхні дистальної третини лівого передпліччя (умови
дослідження проведено згідно рекомендацій групи по
стандартизації ЛДФ (European Contact Dermatitis Society,
1994) та навели декілька показників, які, на нашу думку,
досить яскраво характеризують стан мікрогемодинамі-
ки - це Мф - фоновий показник мікроциркуляції перед
початком лікування, РККо - резерв капілярного кровото-
ку оклюзивної проби, показник мікроциркуляції І-го паль-
ця "хворої" стопи (табл. 3).

При аналізі показників ЛДФ у хворих із хронічною іше-
мією кінцівок до трансплантації клітин кордової крові було
достовірно більшим значення Мф - показника мікроцир-
куляції на фоновому запису з передпліччя лівої руки
7,02±1,04 в порівнянні з нормою 4,6-6,0, що вказує на
зміни в судинному руслі. Значення параметрів РККо було
достовірно меншим у хворих до початку лікування
119,2±14,0 у порівнянні з нормою 200-400. Значення ПМ
у хворих мало тенденцію до зниження.

Аналізуючи значення ЛДФ у хворих на ішемію кінцівок
через 6-12 місяців після трансплантації стовбурових клітин
кордової крові, можна відмітити нормалізацію Мф до
4,51±0,75 пф.од., у порівнянні з початковими даними
(7,02±1,04). При цьому значення РККо достовірно
збільшувалось на 95%. Такі зміни гемодинаміки свідчать
про поліпшення стану мікрогемодинаміки. Збільшення
значення ПМ пояснюється загальним покращенням про-
цесів мікроциркуляції у хворих з хронічною ішемією
кінцівок після трансплантації клітин кордової крові.

Результати рентгеноконтрастної ангіографії до транс-
плантації вказували на наявність ураження просвіту ма-
гістральних судин кінцівки, локалізація та розповсюд-
женість яких індивідуальна в кожному окремому випад-
ку, та наявність колатерального кровотоку по судинам
великого та середнього калібру.

Контрольне рентгеноконтрастне ангіографічне досл-
ідження проводилося через 6-12 міс після клітинної
трансплантації. Дані контрольної рентгеноконтрастної
ангіографії судин нижніх кінцівок свідчили про значне
покращення дистального кровотоку, завдяки розвинутій
колатеральній мережі.

Клінічний випадок. Хворий Г., 1952 року народження,
вернувся у відділення хірургії судин Обласної клінічної
лікарні зі скаргами на болі в обох ногах (більше в правій

стопі та гомілці), що суттєво збільшуються при фізичному
навантаженні, відчуття холоду в пальцях ніг та наявність
трофічного дефекту на ІІІ пальці правої стопи. Хворий
відмічає погіршення сну в нічний час, що пов'язано з не-
приємними відчуттями та болем в обох нижніх кінцівках.
Пацієнт в змозі пройти без болю дистанцію близько 35-
50 м, після чого виникає сильний біль в литкових м'язах
обох нижніх кінцівок (більше справа), який змушує хворо-
го зупинитись.

Вважає себе хворим протягом 3 років, коли вперше
відмітив появу больового синдрому в нижніх кінцівках під
час фізичного навантаження (хода) та був встановлений
діагноз - Облітеруючий атеросклероз артерій нижніх
кінцівок ІІІ ст. Оклюзія правої стегнової та лівих гомілко-
вих артерій. Критична ішемія правої стопи. Хронічна
артеріальна недостатність ІІІ ступеня.

04.04.2011 р. виконано некректомію ІІІ пальця пра-

Рис. 1. Динаміка індексу якості життя.

Рис. 2. Визначення дистанції безболісної ходьби та можливої
швидкості ходьби в динаміці.
Таблиця 2. Розподіл хворих за ступенем ішемії нижніх кінцівок
після трансплантації клітин кордової крові.

Ступінь хронічної ішемії
(за Покровським-Фонтейном)

Кількість хворих

І -

І І 8

І І І 6

I V 2
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вої стопи, 06.04.2011 р. профундопластику справа, однак
хворий відмічає лише тимчасовий позитивний клінічний
ефект від оперативного втручання. 10.07.2013р. викона-
но стегно-підколінне алопротезування зліва, 06.12.2013р
та 20.01.2014 р. тромбектомію із стегно-підколінного
алопротезу зліва.

При об'єктивному локальному огляді звертає на себе
увагу бліда та прохолодна при пальпації шкіра на обох
гомілках та стопах. Чутливість на обох ногах в ділянці стоп
тактильна зменшена, суглобова збережена. Активні та
пасивні рухи в суглобах правої та лівої ноги збережені
задовільні.

Пальпаторно визначається пульсація на стегновій ар-
терії справа та в підколінній ямці у місці проекції  стегно-
підколінного алопротезу. Пульсація на задній великогом-
ілковій та передній великогомілковій артеріях з обох сторін
відсутня. Дистальна фаланга ІІІ пальця правої стопи не-
кротизована, з ознаками перифокального запалення.

05.02.2014р. - виконане дослідження стану мікроцир-
куляторного русла (лазерна доплерівська флоуметрія).
За даними флоуметрії та оклюзійних проб у хворого спа-
стичний з елементами застійного гемодинамічний тип
мікроциркляції. У хворого знижений резерв капілярного
кровотоку (РККо - 104,5%), реактивність капілярів різко
знижена - резерв капілярного кровотоку нітрогліцерино-
вої проби (РККн - 98,2%). Рівень мікроциркуляції в суди-
нах на правій стопі виражено знижений (ПМ - 7,7 пф. од.).
За даними вейвлет-аналізу ознаки збільшення нейрото-
нусу капілярів, спостерігається утруднений венулярний
відтік. Фіксується прогностично несприятливий варіант
перебігу захворювання.

На момент надходження хворого на стаціонарне ліку-
вання було виконано рентгеноконтрастне ангіографічне
дослідження. За даними дослідження фіксується дифуз-
не звуження просвіту магістральних судин. Зліва просте-
жується передньо-великогомілкова артерія до границі
середньої та нижньої третини гомілки, далі лише фраг-
ментарно контрастом заповнюються фрагменти кола-
теральної судинної мережі (більше в ділянці гомілково-
го суглобу). На правій кінцівці, починаючи з верхньої тре-
тини гомілки контрастуються лише фрагменти артерій
гомілки та колатеральної мережі.

Після обстеження встановлено діагноз: Облітерую-
чий атеросклероз артерій н/кінцівок. Оклюзія стегнових
артерій обох нижніх кінцівок. Стан після прорфундопла-
стики справа, стегно-підколінного алопротезування зліва,
тромбозу алопротезу зліва, тромбектомії з алопротезу
зліва. Хронічна артеріальна недостатність ІІІ ступеня.

Враховуючи клінічну картину, дані анамнезу хвороби

та результати інструментальних методів дослідження, а
також відсутність можливості реконструктивно-відновного
оперативного втручання (з метою прямої реваскуляри-
зації кінцівок) на артеріальному сегменті нижніх кінцівок
хворому показано застосування методів непрямої ревас-
куляризації.

10.02.2014 р. виконана трансплантація стовбурових
клітин кордової крові в м'язову тканину обох гомілок.
Клітинний трансплантат в об'ємі 80 мл розчиняли в 20
мл фізіологічного розчину з додаванням 0,5 мл гепарину
(кількість клітин 178 x 106 з них 64,8 x 103 КОЕ-ГМ) введе-
но під місцевим знеболенням в м'язи гомілки по меді-
альній та латеральній поверхні, у вигляді стрічкової дор-
іжки вздовж облітерованих судин від нижньої до верх-
ньої третини гомілок. Доза введення в кожну гомілку ста-
новила по 50 мл готової суспензії.

Через місяць після клітинної трансплантації загаль-
ний стан хворого значно покращився: зникли болі спо-
кою, збільшилась дистанція безбольової ходи, яка скла-
дала 100-150 м.

За даними лазерної флуометрії відмічена позитивна
динаміка стану мікроциркуляторного русла. Мала місце
тенденція до зростання резерву капілярного кровотоку
(на 32%), показника мікроциркуляції I пальця (на 70%)
та зменшення показника ендотеліальних флаксмокцій.

Через 3 міс після клітинної трансплантації пацієнт
повторно звернувся. Відмічає збільшення дистанції без-
больової спокійної ходи близько 200 м. Скарги на болі
спокою в нижніх кінцівках та парестезії відсутні.

Окрім покращення місцевого статусу відмічає покра-
щення загального стану, збільшилась працездатність та
загальна активність.

Результати лазерної допплерівської флуометрії свідчи-
ли про подальше покращення стану мікроциркулятор-
ного русла. У пацієнта надалі фіксували зростання по-
казника резерву капілярного кровотоку на 119%, змен-
шувався показник шунтування на 216%.

Стан хворого через 6 міс. після клітинної трансплан-
тації добрий. Загальна дистанція без больової ходи скла-
дає близько 250-300 м. Працездатний, активне соціаль-
не та побутове життя. Відсутні болі спокою та значно змен-
шилися нічні болі в кінцівках.

Аналіз результатів лазерної флуометрії свідчив про
подальше покращення стану мікроциркуляторного рус-
ла, як за рахунок резерву капілярного кровотоку окклюз-
ійної (РККо 276,4%, p<0,001) та нітрогліцеринової
(354,5%, p1<0,001) проби та збільшенню показнику мікро-
циркуляції (4,4 пф.од., p<0,02) так і за рахунок зменшен-
ня шунтування і амплітуди нейрогенних флаксмокцій (на

Таблиця 3. Розподіл показників ЛДФ-грами.

Параметри ЛДФ до лікування 6 міс. 12 міс. Норматив

Мф - показник мікроциркуляції фон. (пф.од.) 7,02±1,04 4,09±1,02 4,51±0,75 4,6-6,0

РККо - резерв капілярного кровотоку оклюзивної проби (%) 119,2±14,0 230,9+±21,2 232,4±23,6 200-400

ПМ - показник мікроциркуляції 1 пальця стопи (пф.од.) 5,57±2,80 12,85±4,16 13,09±5,53 12-25

Трансплантація клітин кордової крові як метод лікування хворих з дистальним ураженням артерій нижніх...
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59,4%, p<0,01).
Аналіз даних контрольної рентгеноконтрастної ангі-

ографії судин нижніх кінцівок свідчив про значне покра-
щення дистального кровотоку, завдяки розвинутій кола-
теральній мережі.

Через 12 міс. після клітинної трансплантації стан хво-
рого стабільно добрий. Пацієнт працездатний, соціаль-
но та побутово адаптований. Дистанція безбольової, по-
мірного темпу ходи стабільна - близько 300-350 м. Шкіра
нижніх кінцівок (гомілка, стопа) - волога, тургор задовіль-
ний, тепла на дотик, без трофічних розладів.

Необхідно відмітити, що дані лазерної допплерівсь-
кої флуометрії вірогідно не відрізнялись від попередніх.
Тобто, результати контрольного обстеження свідчили про
формування стабільного ефекту після трансплантації.

Таким чином, вищеописаний хворий, це пацієнт з ура-
женням артеріального русла нижніх кінцівок, що обумов-
лене облітеруючим атеросклерозом артерій нижніх
кінцівок, якому в анамнезі виконано профундопластику
справа (короткочасний позитивний клінічний ефект) та
некректомію ІІІ пальця правої стопи, стегно-підколінне

алопротезування зліва, тромбектомію з алопротезу зліва.
На момент надходження хворого діагностовано хро-

нічну ішемію кінцівок ІІІ ступеню. Виконати пряму ревас-
куляризацію пацієнту неможливо у зв'язку з відсутністю
дистального артеріального русла.

Завдяки застосуванню методу непрямої реваскуля-
ризації - шляхом клітинної трансплантації та стимуляції
ангіогенезу був отриманий тривалий позитивний
клінічний ефект, що проявляється у вигляді збільшення
дистанції та швидкості безбольової ходи. Пацієнт соц-
іально реабілітований.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. Клінічно доведено, що використання методу транс-

плантації клітин кордової крові пацієнтам, яким не мож-
ливо виконати прямі реконструктивні втручання, розши-
рює можливості успішного лікування хворих з хронічною
ішемією нижніх кінцівок на тлі облітеруючого атероскле-
розу.

Перспективним є дослідження ефективності запро-
понованої методики на більшому контингенті пацієнтів.
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КЛЕТОК КОРДОВОЙ КРОВИ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ДИСТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ
АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Домбровский Д.Б., Савин В.В., Пшиборовская Ю.Р.
Аннотация. Лечение больных с дистальным поражением артерий нижних конечностей - достаточно актуальная пробле-
ма. Цель - сравнить клиническое состояние пациентов с дистальным поражением артериального русла до лечения и после
использования клеток кордовой крови. Обследовано 16 пациентов с проявлениями хронической ишемии нижних конечнос-
тей на фоне облитерирующего атеросклероза. Пациентов обследовано, определена невозможность выполнения реконст-
руктивных операций, введено клетки кордовой крови в зону ишемии. После трансплантации в большинстве случаев наблю-
далась положительная клиническая симптоматика. Пациенты отмечали улучшение общего состояния, постепенно умень-
шался, а через 1-3 месяца и в дальнейшем отсутствует боль в покое, улучшалась работоспособность, уравновесились
взаимоотношения в семье, уменьшалась степень ишемии по классификации Покровского-Фонтейна, увеличивалась дис-
танция и скорость безболевой ходьбы в 1, 3 раза через 12 месяцев. Анализируя значение, отмечено улучшение процессов
микроциркуляции у больных с хронической ишемией конечностей через 6-12 месяцев после трансплантации клеток кордо-
вой крови. Показатели контрольной рентгеноконтрастной ангиографии сосудов нижних конечностей свидетельствовали
о значительном улучшении дистального кровотока, благодаря развитой коллатеральной сети. Представлено клинический
случай пациента Г., с поражением артериального русла нижних конечностей, обусловленное облитерирующим атероскле-
розом артерий нижних конечностей. После трансплантации клеток кордовой крови и стимуляции ангиогенеза был получен
длительный положительный клинический эффект, который проявлялся в виде улучшения общего состояния, уменьшение
степени ишемии по классификации Покровского-Фонтейна, увеличение дистанции и скорости безболевой ходьбы, улучше-
ние микроциркуляторных показателей. Таким образом, клинически доказано, что использование метода трансплантации
клеток кордовой крови пациентам, которым невозможно выполнить прямые реконструктивные вмешательства, расши-
ряет возможности успешного лечения больных с хронической ишемией нижних конечностей на фоне облитерирующего
атеросклероза.
Ключевые слова: трансплантация, ишемия, кордовая кровь.

TRANSPLANTATION OF CORD BLOOD CELLS AS A METHOD FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH DISTANT ARTERY OF
THE LOWER LIMBS
Dombrovsky D. B., Savin V. V., Pshyborovskaya Yu.R.
Annotation. Treatment of patients with distal lesions of the arteries of the lower extremities is a rather urgent problem. The aim is to
compare the clinical status of patients with distal arterial disease before treatment and after using cord blood cells. We examined 16
patients with manifestations of chronic lower limb ischemia on the background of obliterating atherosclerosis. The patients were
examined, the impossibility of performing reconstructive operations was determined, the cord blood cells were introduced into the
ischemia zone. After transplantation, in most cases, positive clinical symptoms were observed. Patients noted improvement in their
general condition, gradually decreased, and after 1-3 months and further there was no pain at rest, their working capacity improved,
their family relationships were balanced, the degree of ischemia according to Pokrovsky-Fontein was reduced, the distance and the
speed of painless walking increased in 1, 3 times after 12 months. Analyzing the value of LDF, an improvement in microcirculation
processes was noted in patients with chronic limb ischemia 6-12 months after the transplantation of cord blood cells. The indices of
the control radiopaque contrast angiography of the vessels of the lower extremities testified to a significant improvement in the distal
blood flow, due to the developed collateral network. A clinical case of patient G., with a lesion of the lower limb arterial bed caused by
obliterating atherosclerosis of the lower limb arteries, is presented. After transplantation of cord  blood cells and stimulation of
angiogenesis, a long-term positive clinical effect was obtained, which manifested itself in the form of an improvement in the general
condition, a decrease in the degree of ischemia according to the Pokrovsky-Fontain classification, an increase in the distance and
speed of painless walking, and an improvement in microcirculatory parameters. So, it has been clinically proven that the use of the
cord blood cell transplantation method to patients who cannot perform direct reconstructive interventions expands the possibilities of
successful treatment of patients with chronic lower limb ischemia against the background of obliterating atherosclerosis.
Keywords: transplantation, ischemia, cord blood.
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Анотація. Гострий апендицит (ГА) займає перше місце за частотою виникнення ургентних хірургічних захворювань в
стаціонарах України. Останні роки лапароскопічна апендектомія стає одним із "золотих стандартів" хірургії. Особливий
інтерес у цієї групи хворих представляє безгазова і малогазова лапароскопія, при якій ендохірургічний простір у черевній
порожнині створюється за допомогою ендоліфтів, при чому черевна стінка піднімається механічно, без створення пнев-
моперитонеуму. Мета - визначити можливість і ефективність застосування різних методик лапароскопічної апендек-
томії у хворих з високим ризиком серцево-легеневої недостатності. Проведений аналіз результатів традиційних методів
обстеження свідчить про те, що на даний момент не існує високочутливого методу передопераційної діагностики ГА. Всі
хворі з ГА були розділені на 2 групи: 1 група - 72 хворих з діагнозом ГА, з високим ризиком серцево-легеневої недостатності,
яким була виконана відкрита апендектомія; 2 група - 85 хворих з діагнозом ГА з високим ризиком серцево-легеневої недо-
статності, яким було виконано лапароскопічну апендектомію з пневмоперитонеумом із застосуванням методу лапаролі-
фтинга хворих. Лапароліфтинг виконували за допомогою розробленого в клініці пристрою для лапароліфтинга за Запорож-
ченко-Колодієм. При аналізі результатів лікування хворих IІ групи слід відзначити, що лапароскопічна апендектомія, особ-
ливо з лапароліфтингом, може бути операцією вибору при лікуванні хворих гострим апендицитом. Дана методика є абсо-
лютно безпечною, надійною і доступною для виконання більшості хірургів. Таким чином, лапароскопічна апендектомія може
бути виконана практично у всіх хворих гострим апендицитом з високим ризиком серцево-легеневої недостатності з
уникненням після операційних ускладнень.
Ключові слова: гострий апендицит, апендектомія, лапароскопія, серцево-легенева недостатність.

Вступ
Незважаючи на безліч наукових досліджень, присвя-

чених гострому апендициту (ГА), дана патологія була і
залишається найпоширенішою в структурі хірургічних зах-
ворювань, що вимагає розробки та впровадження нових
підходів до лікування захворювання. Захворюваність ГА
становить 20-50% від усіх ургентних госпіталізацій у хірур-
гічний стаціонар і має безальтернативний хірургічний
варіант лікування - операція.

Останні роки лапароскопічна апендектомія стає одним
із "золотих стандартів" хірургії. Використання лапароскопі-
чних операцій при неускладнених формах ГА спонукало
хірургів на пошуки аналогічних рішень при ускладнених його
формах, що особливо є актуальним для хворих з важкою
патологією, при якій ризик відкритої операції дуже високий
[2]. Особливий інтерес у цієї групи хворих становить безгазо-
ва і малогазова лапароскопія, при якій ендохірургічний
простір у черевній порожнині створюється за допомогою
ендоліфтов, при якій черевна стінка піднімається механіч-
но без створення пневмоперитонеума [1, 3, 4, 5].

Мета роботи - визначити можливість і ефективність
застосування різних методик лапароскопічної апендек-
томії у хворих з високим ризиком серцево-легеневої не-
достатності.

Матеріали та методи
У хірургічній клініці кафедри хірургії №2 ОНМедУ за

останні 5 років проходило лікування з приводу гострого

деструктивного апендициту з супутньою серцево-легене-
вою патологією 157 хворих. З них чоловіків було - 72
(45,8%), жінок - 85 (54,1%). Вік хворих коливався від 50
до 80 років. У всіх хворих виявлено ряд супутніх патологій
серцево-легеневої системи різного ступеня вираженості.
У клініці хворим проведено ряд загальноклінічних і ла-
бораторних обстежень (УЗД, КТ, ЗАК, ЗАМ, глюкоза крові).
Усім хворим було поставлено діагноз гострого апенди-
циту на підставі клінічних ознак і симптомів (табл. 1).

Ультразвукове дослідження черевної порожнини,
малого таза і нирок до операції було виконано 110 хво-
рим. Результати УЗД представлені в таблиці 2.

Проведений аналіз результатів традиційних методів
обстеження свідчить про те, що на даний момент не існує
високочутливого методу передопераційної діагностики
ГА. Усі хворі з ГА були розділені на 2 групи: 1 група - 72
(45,9%) хворих з діагнозом ГА, з високим ризиком серце-
во-легеневої недостатності, яким була виконана відкри-
та апендектомія; 2 група - 85 (54,1%) хворих з діагнозом
ГА з високим ризиком серцево-легеневої недостатності,
яким була виконана лапароскопічна апендектомія з
пневмоперитонеумом - 64 (75,2%) і з застосуванням
методу лапароліфтинга - 21 (24,7%) хворих. Кількість хво-
рих з супутньою патологією наведені в таблиці 3.

Для визначення ступеня важкості хворих з ХСН ви-
користана NYHA. Виділено 4 функціональних класи (ФК)
хворих:
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1. I ФК - захворювання серця, але вони не обмежу-
ють фізичну активність людини; помірне фізичне наван-
таження не призводить до сильної втоми, серцебиття,
задишки та стенокардії.

2. II ФК - захворювання серця призводить до легкого
обмеження фізичної активності; в спокої симптомів не
спостерігається, звичайно фізична активність призво-
дить до втоми, серцебиття, задишки або стенокардії.

3. III ФК - захворювання серця призводить до знач-
ного обмеження фізичної активності; в спокої симптомів
не спостерігається; найменша активність призводить
до втоми, серцебиття, задишки або стенокардії.

4. IV ФК - захворювання серця викликає важке обме-

ження будь-фізичної активності; клініка серцевої недо-
статності і стенокардія з'являються в стані спокою, при
будь-якій активності симптоми посилюються.

Лапароліфтинг виконували за допомогою розробле-
ного в клініці пристрою для лапароліфтинга по Запо-
рожченко-Колодію (патент України на винахід №101921
від 13.05.2013 - пристрій для виконання лапароліфтин-
гових лапароскопічних втручань по Б.С. Запорожченко і
В.В. Колодій). За допомогою лапароскопічної апендек-
томії у другій групі дослідження прооперовані 85 хво-
рих.

Результати. Обговорення
Відкриту апендектомію виконували (91% хворих) за

стандартною методикою з розрізу по Волковичу-Дьяко-
нову (Мак-Бурнею), частині хворих через наявність ди-
фузного або розлитого перитоніту виконували лапаро-
томію (9% хворих). Усім хворим незалежно від форми
ГА проводили антибіотикопрофілактику з подальшою
антибіотикотерапією в післяопераційному періоді. Ран-
ня активізація пацієнтів проводилася в термін від 6 до
24 годин після операції. Знеболення в післяоперацій-
ному періоді виконувалося протягом 3-х діб.

До протипоказань для виконання лапароскопічної
апендектомії в І групі стало: 1) тривалість захворювання
більше 24 г; 2) щільний апендикулярний інфільтрат; 3)
тифліт з вираженим інфільтративним процесом області
основи апендикса з неможливістю виділення кукси
відростка; 4) розлитий перитоніт; 5) загальні протипо-
казання до лапароскопії (коагулопатія, пізні терміни
вагітності, важкі хронічні обструктивні захворювання
легень, інфаркт міокарда, серцева недостатність, ви-
ражений спайковий процес у черевній порожнині). В
післяопераційному періоді помер 1 хворий від серце-
во-легеневої недостатності на тлі розлитого перитоніту;
інфікування післяопераційної рани спостерігалося у 2
хворих, рани зажили протягом 17 днів вторинним натя-
гом. Середнє перебування на ліжку становило 8,3 + 2
дні.

Малогазові лапароліфтингові лапароскопічні втру-
чання не поступаються традиційній газовій лапароскопії
і мають ряд переваг. До них відносяться: запобігання
тиску на діафрагму, нижню порожнисту вену, відсутність
здавлювання органів черевної порожнини, відсутність
необхідності стеження за витоком газу. Утворений при
коагуляції дим самостійно евакуюється через безкла-
панні троакари, що не ускладнює роботу хірурга. Вільна
циркуляція повітря між внутрішньочеревним об'ємом і
зовнішнім середовищем, також дозволяє швидко вида-
ляти через аспіраційну трубку велику кількість крові і
згустків, не супроводжуючись при цьому зменшенням
об'єму черевної порожнини.

Протипоказань для виконання лапароскопії серед
досліджуваних не встановлено. Середня тривалість зах-
ворювання до початку операції серед хворих IІ групи ста-
новила 1,6+0,1 доби. У всіх хворих оперативне втручан-

Таблиця 1. Розподіл хворих із клінічними ознаками ГА.

Таблиця 2. Результати УЗД у хворих з гострим апендицитом
до операції.

Клінічна ознака Кількість хворих

Біль 157 (100%)

Здуття живота 36 (22,9%)

Нудота, блювота 145 (92,4%)

Сухість язика 136 (86,2%)

Напруга м'язів живота 120 (76,4%)

Симптом Кохера-Волковича 132 (84,1%)

Симптом Ровзінга 112 (71,3%)

Симптом Воскресенського 110 (70,1%)

Симптом Ситковського 128 (81,5%)

Симптом Бартом'є Міхельсона 103 (65,6%)

Притуплення в пологих місцях черевної  порожнини 89 (56,7%)

Послаблення або відсутність перистальтики 75 (47,7%)

Тахікардія 148 (94,2%)

Рівень систолічного артеріального тиску:
А) вище 160 мм рт.ст
Б) нижче 90 мм рт.ст

85(54,1%)
25(15,9%)

Таблиця 3. Кількість хворих з важкою супутньою патоло-
гією.

УЗД ознаки Кількість хворих

Потовщення стінки відростка більше 3 мм 24

Збільшення діаметра відростка більше 7 мм 13

Симптом "мішені" 21

Наявність рідини в правій клубовій області 21

Конкременти в сечовій системі 6

Відсутність візуалізації відростка 25

Всього 110

Нозологія Кількість хворих

Постінфактний кардіосклероз з серцево-судинною
недостатністю

35

Гіпертензивне серце с ГХ 2-3 стадії ССН 1-2 ст 29

Бронхіальна астма  вираженою легеневою
недостатністю, ХОЗЛ

12

Бронхоектотічна хвороба 5

Спайкова хвороба черевної порожнини 4

Особливість виконання апендектомії у хворих з високим ризиком серцево-легеневої недостатності
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ня здійснювалося через три порти, які були введені в
типових точках: 1) пупкової області; 2) в надлобковій
області до середини лінії на середині відстані між пуп-
ком і лоном; 3) в правій клубовій області в місці проекції
купола сліпої кишки. Середня тривалість оперативного
втручання становила - 47,8+7,2 хвилин.

Серед усіх прооперованих хворих ІІ групи було 10
(11,7%) - з катаральною, 59 (69,4%) - з флегмонозною,
16 (18,8%) - з гангренозною формою ГА. Ексудат в че-
ревній порожнині спостерігався у 57 хворих: у 39 - з флег-
монозним апендицитом, у 18 - з гангренозним. Кількість
рідини становила від 15 до 110 мл. Дренування черев-
ної порожнини було виконано всім хворим. Операція
закінчувалася після ретельного огляду черевної порож-
нини, приведенням хворого з положення Тренделен-
бурга до зворотного горизонтального положення на
операційному столі та видалення карбоксіперітонеума.

Больовий синдром в області післяопераційних ран
спостерігався у хворих другої групи протягом 1,9+0,2
доби. У післяопераційному періоді у одного хворого ІІ
групи з гангренозним апендицитом мало місце інфіку-
вання післяопераційної рани, яка зажила вторинним

натягом протягом 10 діб з моменту операції. Середній
термін перебування хворого в стаціонарі становив
2,5+0,2 доби. При аналізі результатів лікування хворих IІ
групи слід відзначити, що лапароскопічна апендекто-
мія, особливо з лапароліфтингом, може бути операцією
вибору при лікуванні хворих гострим апендицитом. Дана
методика є абсолютно безпечною, надійною і доступ-
ною у виконанні більшості хірургів.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. Лапароскопічна апендектомія може бути викона-

на практично у всіх хворих на гострий апендицит з висо-
ким ризиком серцево-легеневої недостатності.

2. Лапароскопічна апендектомія практично дозво-
лила уникнути ускладнень з боку органів черевної по-
рожнини: нагноєння післяопераційної рани, абсцесів
черевної порожнини, ранньої спайкової кишкової не-
прохідності, а також знизити частоту виникнення як
післяопераційних вентральних гриж, так і декомпенса-
цію супутніх серцево-легеневих захворювань.

Перспективним є детальне дослідження віддалених
результатів лікування даного контингенту пацієнтів.
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ОСОБЕННОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ АППЕНДЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ С ВЫСОКИМ РИСКОМ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Запорожченко Б.С., Яхиа Хасан, Бородаев И.Е., Качанов В.Н., Васильев А.А.
Аннотация. Острый аппендицит (ОА) занимает первое место по частоте возникновения ургентных хирургических забо-
леваний в стационарах Украины. Последние годы лапароскопическая аппендэктомия становится одним из "золотых стан-
дартов" хирургии. Особый интерес у этой группы больных представляет безгазовая и малогазовая лапароскопия, при
которой эндохирургическое пространство в брюшной полости создается с помощью эндолифтов, при которой брюшная
стенка приподнимается механически, без создания пневмоперитонеума. Цель - определить возможность и эффектив-
ность применения различных методик лапароскопической аппендэктомии у больных с высоким риском сердечно-легочной
недостаточности. Проведенный анализ результатов традиционных методов обследования свидетельствует о том,
что на данный момент не существует высокочувствительного метода предоперационной диагностики ОА. Все больные
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с ОА были разделены на 2 групы: 1 группа - 72 больных с диагнозом ОА, с высоким риском сердечно-легочной недостаточ-
ности, которым была выполнена открытая аппендэктомия; 2 группа - 85 больных с диагнозом ОА с высоким  риском
сердечно-легочной недостаточности, которым была выполнена лапароскопическая аппендэктомия с пневмоперитонеу-
мом и с применением метода лапаролифтинга больных. Лапаролифтинг выполняли с помощью разработанного в клинике
устройства лапаролифтинга по Запорожченко-Колодию. При анализе результатов лечения больных IІ группы следует
отметить, что лапароскопическая аппендэктомия, особенно с лапаролифтингом, может быть операцией выбора при
лечении больных острым аппендицитом. Данная методика является абсолютно безопасной, надежной и доступной в
выполнении для большинства хирургов. Таким образом, лапароскопическая аппендэктомия может быть выполнена прак-
тически у всех больных острым аппендицитом с высоким риском сердечно-легочной недостаточности с возможностью
избежать послеоперационных осложнений.
Ключевые слова: острый аппендицит, аппендэктомия, лапароскопия, сердечно-легочная недостаточность.

THE PECULIARITY OF APPENDECTOMY OF PATIENTS WITH HIGH RISK OF CARDIOPULMONARY INSUFFICIENCY
Zaporozhchenko B.S., Yahya Hasan, Borodaev I.I., Kachanov V.N., Vasyliev O.A.
Annotation. Acute appendicitis (AA) ranks first in the frequency of emergence of urgent surgical diseases in hospitals in Ukraine. In
recent years, laparoscopic appendectomy has become one of the "gold standards" of surgery. Of particular interest in this group of
patients is a gasless and with small amount of gas laparoscopy, in which the endosurgical space in the abdominal cavity is created with
the help of endolifts, in which the abdominal wall is raised mechanically, without creating a pneumoperitoneum. Objective - to
determine the feasibility and effectiveness of the use of various techniques for laparoscopic appendectomy of patients with a high risk
of cardiopulmonary insufficiency. All patients with АA were divided into 2 groups: Group 1 - 72 patients with АA diagnosis, with a high
risk of cardiopulmonary failure, who underwent open appendectomy; Group 2 - 85 patients with АA diagnosis with a high risk of
cardiopulmonary failure, who underwent laparoscopic appendectomy with pneumoperitoneum and using laparolifting method of patients.
The laparolifting was performed with the help of the device developed by the clinic for laparolifting on Zaporozhchenko-Kolodii. When
analyzing the results of treatment of patients with IІ group, it should be noted that laparoscopic appendectomy, especially with
laparolifting, may be the operation of choice in the treatment of patients with acute appendicitis. This technique is absolutely safe,
reliable and affordable in the implementation of most surgeons. So, laparoscopic appendectomy can be performed in virtually all
patients with acute appendicitis with high risk of cardio-pulmonary insufficiency with the avoidance of postoperative complications.
Keywords: acute appendicitis, appendectomy, laparoscopy, cardiopulmonary insufficiency.

Особливість виконання апендектомії у хворих з високим ризиком серцево-легеневої недостатності
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Анотація. Гемостатична терапія виразкових кровотеч (ВК) ґрунтується на активуванні згортальної системи і при-
гніченні фібринолітичної. Водночас недооціненим є значення окисно-відновної системи. Мета дослідження - напрацювати
рекомендації з оптимізації гемостатичної терапії. Були обстежені 25 хворих на ВК. У 4 пацієнтів діагностували клас ІВ за
Forrest, у 5 - ІІА, у 6 - ІІВ, у 10 - ІІІС. Хворим з Forrest ІВ виконали ендоскопічний гемостаз. Усім хворим призначали стандар-
тний гемостатичний комплекс. У 2 хворих з Forrest ІІА виник рецидив кровотечі. У плазмі крові визначали показники:
фібринолітична і протеолітична активність, фібриназа, антитромбін, протромбіновий індекс, ізольовані подвійні зв?язки,
дієнові кон?югати, кетадієни і спряжені триєни, окиснення нейтральних і лужних білків, малоновий альдегід, глутатіон
відновлений, каталаза. У хворих з Forrest ІІА виявили порушення рівноваги редокс-системи і дисбаланс системи гемостазу,
зумовлений порушенням синтезу його чинників. Це сприяє виникненню рецидивних кровотеч. Врахування показників редок-
системи разом із критеріями стану гемостазу можна використовувати для прогнозування рецидивів ВК. Необхідно корегу-
вати медикаментозні заходи і призначати антиоксиданти і гепатопротектори. Отже, у хворих з рецидивами ВК надмірно
активується ліпопероксидація, знижується функціональна здатність антиоксидантних механізмів, виявляється низький
рівень окиснення основних білків і дисбаланс у системі гемостазу, зумовлений порушеннями синтезу його чинників, що слід
враховувати за прогнозування виникнення рецидивів ВК нарівні з критеріями системи гемостазу, а медикаментозний
комплекс слід доповнювати засобами, що гальмують активність окиснення ліпідів, і сприяють відновленню процесів
синтезу чинників згортання крові. Перспективою подальших розробок є оцінка ефективності оптимізованого лікувального
комплексу.
Ключові слова: виразкові кровотечі, редокс-реакції, гемостаз, прогнозування рецидивів, лікування.

Вступ
Тактику лікування виразкових кровотеч (ВК) визнача-

ють різні чинники, насамперед, клас за Forrest і
успішність ендоскопічного гемостазу [1, 4, 6, 12]. Обсяг і
зміст гемостатичної терапії ґрунтуються, переважно, на
регуляції гемостазу [4, 10, 12, 14]. Водночас недооціне-
ним залишається вплив окисно-відновної системи.
Мета дослідження - оцінювання клінічних і лаборатор-
них критеріїв ВК за різних класів і напрацювати реко-
мендації щодо оптимізації гемостатичної терапії.

Матеріали та методи
25 хворих, віком від 21 до 89 років: 16 (48%) чоловіків,

9 (36%) жінок. Усім виконували езофагогастродуоденос-
копію апаратом Olympus XQ30. У 4 пацієнтів (1 група),
виявили клас ІВ за Forrest [6], у 5 пацієнтів (2 група) - ІІА,
у 6 пацієнтів (3 група) - ІІВ, в 10 пацієнтів (4 група) - клас
ІІІС.

Хворим 1 групи виконали ін?єкційний ендоскопіч-
ний гемостаз, усім призначали стандартний комплекс
гемостатичної й замісної терапії [4, 6, 10, 14].

У 2 хворих із другої групи виник рецидив кровотечі, з
приводу чого виконували хірургічне втручання і проши-
вання кривавлячої судини.

У плазмі венозної крові визначали: сумарну фібри-
нолітичну активність (СФА), не ферментаційну фібрино-
літичну активність (НФА), ферментаційну фібринолітич-
ну активність (ФФА), протеолітичну активність за азо-

альбуміном (ААл), азоказеїном (АКз), азоколом (АКл),
фібриназу (Фз), антитромбін ІІІ (АТ ІІІ), протромбіновий
індекс (ПІ), ізольовані подвійні зв?язки (ІПЗ), дієнові
кон’югати (ДК), кетадієни і спряжені триєни (КСТ), окис-
нення нейтральних білків (ОНБ) й основних білків (ООБ),
малоновий альдегід плазми (МАП) й еритроцитів (МАЕ),
глутатіон відновлений (ГВ), каталазу (Кт).

Перевірку закону розподілу вибірок на нормальність
проводили за допомогою критерію Шапіро-Вілка, для
перевірки гіпотези про рівність середніх використову-
вали U-критерій Вілкоксона. Статистичне обчислення
результатів досліджень проводилась з використанням
електронних таблиць Microsoft® Office Excel (build
11.5612.5703) та програми для статистичного обчислен-
ня Statgraphics Plus5.1 Enterprise edition (®Statistical
Graphics corp. 2001).

Результати. Обговорення
Найнижчий вміст ІПЗ, ДК, КСТ виявили в 1 групі (табл.

1), а у 2 групі їхні параметри були найбільшими. Кількість
МАП і МАЕ переважала в 3 і 4 групах. У 2 групі активність
ОНБ була найвищою, натомість ООБ - найнижчою і най-
менші параметри показників активності антиоксидант-
ної системи (Кт, ГВ) (табл. 2).

Найменші показники СФА, ФФА й параметри проте-
олітичної модифікації ААл та АКз були в 1 групі (табл. 3).
У 2 групі НФА була найнижчою, а вміст Фз різко перева-
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жав. Найменша кількість АТ ІІІ виявлена в 1 групі, на-
томість ПІ був найбільшим, а у 2 групі - найменшим (табл.
4). Суттєвих відмінностей між параметрами показників 3
і 4 груп не було.

Співвідношення між параметрами показників актив-
ності пероксидації ліпідів (ПЛ) і антиоксидантних ме-
ханізмів у 1, 3 і 4 групах указують на рівновагу редокс-
системи [9]. Нижчий рівень ГВ у 1 групі може бути на-
слідком релятивного відставання швидкості відновлен-
ня глутатіону. Високий уміст ІПЗ, ДК, КСТ на тлі низьких
показників Кт і ГВ у 2 групі засвідчує домінування ре-
акцій ПЛ [9]. З огляду на роль ПЛ у процесах згортання
крові [3, 5], це є чинником, що сприяв виникненню реци-
дивів кровотеч. Утворення тромбів може також порушу-
ватися внаслідок змін властивостей еритроцитів, зумов-
лених впливом надмірної активності ПЛ, свідченням
чого є показники МАЕ.

Статистично значущу перевагу рівня ОНБ у 1 і 2 гру-
пах можна, зокрема, пояснити високою активністю мо-

дифікації глобулінів, які беруть участь у згортанні крові
[8]. Водночас найнижчий рівень ООБ, а серед них про-
тамінів, що є антагоністами гепарину [13], порушує їхню
біологічну активність і сприяє розвитку рецидивних кро-
вотеч, які виникали у хворих 2 групи.

Низькі показники фібринолітичної і протеолітичної
активності плазми та вмісту Ат у 1 групі можна вважати
наслідком активування механізмів згортання крові, що
підтверджує суттєве зростання параметрів ПІ.

Різноспрямовані зміни параметрів критеріїв систе-
ми гемостазу у 2 групі вказують на дисбаланс у згор-
тальній системі. Найменша НФА, чинником якої є комп-
лекси гепарину, і невисокий вміст АТ ІІІ вказують нібито
на низьку активність антикоагулянтних механізмів [7].
Але найменші параметри ПІ свідчать про порушення
синтезу в печінці, яка є також джерелом антитромбіну й
кофакторів гепарину [2]. Найвищий рівень Фз засвідчує
недостатню активність тромбіну, під впливом якого Фз
перетворюється в активну форму [2].

Співвідношення параметрів досліджених показників
у 3 і 4 групах можна розцінити як прояв нормального
функціонування захисних механізмів.

Отже, чинниками, які сприяють рецидивам вираз-
кових кровотеч є порушення рівноваги редокс-реакцій і
дисбаланс системи гемостазу серед причин якого є
зміни функціональної здатності печінки. Комплексне
врахування параметрів показників стану редок-систе-
ми, нарівні з критеріями активності різних ланок гемос-
тазу можна використовувати для прогнозування реци-
дивів виразкових кровотеч. Це свідчить про необхідність
корегування медикаментозних заходів, спрямованих на
запобігання відновленню кровотечі. Зокрема, вважає-

Таблиця 1. Показники активності окисно-відновних реакцій у обстежених хворих.

Примітка. * - коефіцієнт вірогідності р між вказаними групами  0,05; ** -  0,01 (наведені тільки статистично істотні відмінності
між групами).

Група ІПЗ (Е/мл) ДК (Е/мл) КСТ (Е/мл) МАП (мкмоль/л) МАЕ (мкмоль/л) ОНБ (о.о.г/мл) ООБ (о.о.г/мл)

1
5,02±0,01

2**,4*
2,55±0,03

2**
1,05±0,03
2,3**,4*

3,83±0,03
3,4**

7,86±0,03
2*,3,4**

3,38±0,01
2*,4*

38,04±0,2
2**,3*

2
7,08±0,04

3,4*
3,54±0,03

3,4*
2,08±0,04

3**
3,83±0,02 8,44±0,22

3,44±0,02
3**

36,49±0,06
3,4**

3 5,24±0,35 2,61±0,19 1,31±0,05 4,66±0,81 9,32±0,79 3,26±0,12 37,74±1,12

4 5,81±0,25 2,87±0,13 1,49±0,19 4,01±0,30 9,77±0,48 3,32±0,36 37,91±2,81

Таблиця 2. Показники активності антиоксидантної системи
в обстежених хворих.

Примітка. * - коефіцієнт вірогідності р між вказаними групами
0,05; ** -  0,01 (наведені тільки статистично істотні відмінності
між групами).

Група Кт (мкмоль/л) ГВ (ммоль/л)

1
49,16±0,08

2,4*
0,28±0,01
 2*,3,4**

2 47,19±0,09
0,26±0,01

3,4,**

3 49,75±8,44 0,48±0,07

4 47,95±5,94 0,43±0,04

Таблиця 3. Показники активності (Е440/мл/год.) фібринолітичної і протеолітичної системи в обстежених хворих.

Примітка. * - коефіцієнт вірогідності р між вказаними групами  0,05; ** -  0,01 (наведені тільки статистично істотні відмінності
між групами).

Група СФА НФА ФФА ААл АКз АКл

1
1,11±0,01
 2,3,4**

0,63±0,02
2**,3,4*

0,47±0,01
2,3,4**

3,16±0,01
2,3,4**

2,11±0,02
2,3,4**

0,43±0,03
 3,4**

2
1,22±0,01

 3*
0,45±0,03

3,4**
0,71±0,01 3,57±0,03 2,77±0,03

 3*
0,43±0,01

 3,4**

3 1,45±0,13 0,57±0,07 0,73±0,06 3,58±0,18 2,65±0,22 0,54±0,07

4 1,32±0,04 0,59±0,03 0,76±0,03 3,48±0,07 2,77±0,12 0,51±0,02
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мо за необхідне призначення засобів, що гальмують
активність окиснення ліпідів, і гепатопротекторів, які
сприяють відновленню процесів синтезу в печінці.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. У хворих із рецидивами виразкових кровотеч спо-

Таблиця 4. Показники активності згортальної системи в об-
стежених хворих.

Примітка. * - коефіцієнт вірогідності р між вказаними групами
0,05; ** -  0,01 (наведені тільки статистично істотні відмінності
між групами).

Група Фз (%) АТ ІІІ (%) ПІ (%)

1
80,33±0,32

 2**,3,4*
0,13±0,04
2*,3,4**

92,67±1,33
 2,3,4**

2
89,67±0,33

 3,4**
0,17±0,02

3,4**
73,6±1,12

3,4**

3 76,75±2,56 0,52±0,14 78,21±1,25

4 78,81±2,53 0,45±0,09 79,71±3,02

стерігається надмірне активування ліпопероксидації,
низький рівень окиснення основних білків, зниження
функціональної здатності антиоксидантних механізмів
і дисбаланс у системі гемостазу, зумовлений порушен-
нями синтезу його чинників.

2. Параметри показників активності пероксидації й
антиоксидантних механізмів доцільно враховувати за
прогнозування виникнення рецидивів виразкових кро-
вотеч нарівні з критеріями стану системи гемостазу.

3. Медикаментозний комплекс, спрямований на за-
побігання рецидивів виразкових кровотеч слід допов-
нювати засобами, що гальмують активність окиснення
ліпідів, і сприяють відновленню процесів синтезу чин-
ників згортання крові.

Доцільно проводити оцінювання параметрів гемос-
тазу і редокс-системи за інших класів ВК. Слід збільши-
ти кількість обстежених хворих для остаточних висновків.
Необхідним є оцінювання ефективності оптимізовано-
го лікувального комплексу.
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АКТИВНОСТЬ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ И ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ ПРИ РАЗНЫХ КЛАССАХ
ЯЗВЕННОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ
Дутка И.И., Гринчук Ф.В.
Аннотация. Гемостатическая терапия язвенных кровотечений (ЯК) основана на активации свертывающей системы и
угнетении фибринолитической. В то же время недооценено значение окислительно-восстановительной системы. Цель
исследования - разработать рекомендации по оптимизации гемостатической терапии. Были обследованы 25 больных с
ЯК. У 4 пациентов диагностировали класс ІВ по Forrest, у 5 - ІІА, в 6 - ІІВ, в 10 - ІІІС. Больным с Forrest ІВ выполнили
эндоскопический гемостаз. Всем больным назначали стандартный гемостатический комплекс. У 2 больных с Forrest ІІА
возник рецидив кровотечения. В плазме крови определяли показатели: фибринолитическая и протеолитическая актив-
ность, фибриназа, антитромбин, протромбиновый индекс, изолированные двойные связи, диеновые конъюгаты, кетадие-
ны и сопряженные триены, окисление нейтральных и щелочных белков, малоновый альдегид, глутатион восстановлен-
ный, каталаза. У больных с Forrest ІІА обнаружили нарушения равновесия редокс-системы и дисбаланс системы гемоста-
за, обусловленный нарушением синтеза его факторов. Это способствует возникновению рецидивов кровотечений. Учет
показателей редок-системы вместе с критериями состояния гемостаза можно использовать для прогнозирования реци-
дивов ЯК. Необходимо корректировать медикаментозные мероприятия и назначать антиоксиданты и гепатопротекто-
ры. Таким образом, у больных с рецидивами ВК чрезмерно активируется липопероксидация, снижается функциональная
способность антиоксидантных механизмов, определяется низкий уровень окисления основных белков и дисбаланс в сис-
теме гемостаза, обусловленный нарушениями синтеза его факторов, что следует учитывать при прогнозировании воз-
никновения рецидивов ЯК наравне с критериями системы гемостаза, а медикаментозный комплекс следует дополнять
средствами, тормозящими активность окисления липидов и способствующими восстановлению процессов синтеза фак-
торов свертывания крови. Перспективой дальнейших разработок является оценка эффективности оптимизированного
лечебного комплекса.
Ключевые слова: язвенные кровотечения, редокс-реакции, гемостаз, прогнозирования рецидивов, лечение.

THE ACTIVITY OF HEMOSTATIC AND OXIDATIVE-REDUCTION SYSTEMS ACCORDING TO DIFFERENT CLASSES OF ULCER
BLEEDING
Dutka І.I., Grynchuk F.V.
Annotation. Haemostatic therapy of ulcer bleeding (UB) is based on activation of the coagulation system and depression of the
fibrinolytic one. Though not so much attention is paid to the oxidation-reduction system. Aim of the study - To elaborate the
recommendations on optimization of hemostatic therapy. Were examined 25 patients with UB. 4 patients were evaluated by Forrest
classification, type ІВ, 5 - type ІІА, 6 - type ІІВ, and 10 - type ІІІС. Patients with type ІВ had endoscopic haemostasis procedures. All
patients got a standard haemostatic complex. Two patients who were evaluated by Forrest classification type ІІА had bleeding
recurrence. The following data was determined in blood plasma: fibrinolytic and proteolytic activity, fibrinase, antithrombin ІІІ,
prothrombin index, isolated double bonds, diene conjugates, cetodienes and conjugated trienes, oxidation of neutral and alkaline
proteins, malonic aldehyde, renew glutathione, catalase. Patients who were evaluated by Forrest classification type ІІА had both a
disorder of redox system and hemostasis system balance, caused by a violation of synthesis of its factors. This contributes to the
occurrence of bleeding recurrence. The results of redox system together with the criteria for hemostasis condition can be used to
predict the recurrence of ulcer bleeding. Medicinal measures need to be adjusted, and antioxidants together with hepatoprotectors to
be prescribed. So, patients with UB recurrence have an excessive activation of lipoperoxidation, low level of basic proteins, decrease
in functional capacity of antioxidant mechanisms and hemostasis system imbalance, caused by a violation of synthesis of its factors,
it is essential to take into account while predicting UB recurrence, and in case of UB one should add to the medication management
those means that inhibit the activity of lipid oxidation and contribute to the restoration of synthesis processes of hemostasis factors.
The prospect of further development is the assessment of the effectiveness of an optimized treatment complex.
Keywords: ulcer bleeding, redox reactions, hemostasis, recurrence prediction, treatment.
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Анотація. Ротаційна тромбектомія є сучасним методом лікування захворювань периферичних артерій. На сьогоднішній
день відсутні будь-які рандомізовані дослідження щодо ротаційної тромбектомії. Ми хочемо поділитись власними резуль-
татами лікування пацієнтів з артеріальним тромбозом. Проліковано 8 пацієнтів з атеросклерозом артерій нижніх кінцівок,
ускладнених тромбозом із використанням пристрою Ротарекс. Пацієнти відмічали гострий початок захворювання, однак
у клініку звертались після 2 тижнів з початку виникнення клінічних ознак захворювання. Усім пацієнтам проводили ультра-
звукове дослідження, артеріографію враженого артеріального сегменту. Після проведеного лікування усім пацієнтам вико-
нували контрольну ангіографію. Під час проведення процедури вводився гепарин та клопідогрель. У одного пацієнта був
системний червоний вовчак. Пацієнти мали тромбози стегново-підколінних артеріальних сегментів. Усі пацієнти мали
критичну ішемію нижніх кінцівок. Чоловіків було 6, жінок - 2. 2 (25%) пацієнта мали тромбоз стента поверхневої стегнової
артерії. У 8 (100%) випадках використовували ротаційну тромбектомію з катетером ротарекс. Для процедури використо-
вували катетери діаметром 6F та довжиною 110-135 см. Під час процедури виконували від 3 до 5 пасажів катетеру по
враженому сегменту. Тривалість процедури становила 1,5-2 години. У 6 (75%) випадках після тромбектомії використову-
вали балонування враженого сегменту балоном, покритим політакселом. У 8 (100%) хворих спостерігалося клінічне пол-
іпшення. У 8 (100%) пацієнтів контрольна артеріографія показала повну прохідність вражених сегментів стегнової та
підколінної артерії. У 8 пацієнтів ішемія регресувала. Випадки ретромбозу не спостерігались. Таким чином, ротаційна
тромбектомія є сучасним та ефективним методом лікування артеріальних тромбозів стегново-підколінного сегменту.
Ключові слова: ротаційна тромбектомія, артеріальні тромбози, ротарекс.

Вступ
На сьогоднішній день медична галузь активно вхо-

дить у еру новітніх технологій. Досягнення наукового
прогресу входять практично в усі медичні спеціаль-
ності. Не винятком є і судинна хірургія. Останнім часом
ми спостерігаємо активний ріст ендоваскулярних втру-
чань на магістральних судинах в усьому світі. Це сто-
сується різноманітних захворювань як артеріальної так
і венозної системи. Для лікування артеріальних тром-
бозів існує декілька методів мініінвазивних оператив-
них втручань. Це аспіраційна тромбектомія, інтраар-
теріальний катетер-керований тромболізис та механ-
ічна ротаційна тромбектомія [1, 5, 12]. Дані методи ліку-
вання мають низку переваг над відкритими оператив-
ними втручаннями з використанням катетеру Фогарті.
Це і мінінвазивність, і можливість використання місце-
вої анестезії, можливість використання у осіб похило-
го віку, наявність інтраопераційного ангіографічного
контролю, кращі результати при лікуванні дистальних
вражень, особливо при вражених атеросклерозом
артеріях. Досить великі перспективи відкриває такий
метод лікування як ротаційна тромбектомія. На сьо-
годнішній день вона представлена в Україні у вигляді
пристрою Ротарекс. Даний пристрій за допомогою ро-
таційної тромбектомії дозволяє видаляти тромботичні
маси та відновлювати прохідність враженого артері-
ального сегменту [8, 14]. Важливим є те, що при цьому
є можливість видаляти як свіжі тромботичні маси, так

і застарілі тромби, що особливо актуально при ліку-
ванні постемболічних оклюзій, коли тромботичні маси
фіксуються до інтими артерій. Ротаційна тромбекто-
мія має переваги перед катетер-спрямованим тром-
болізисом, так як при цьому ризик кровотеч є мінімаль-
ним та практично відсутні протипокази [6, 7, 9, 10]. Ас-
піраційна тромбектомія не дозволяє радикально ви-
даляти тромботичні маси, особливо у випадках заста-
рілих тромбів. Таким чином, ротаційна тромбектомія
активно впроваджується у клінічну практику, що дозво-
ляє покращувати результати лікування артеріальних
тромбозів. З 2018 року даний метод лікування впровад-
жений в роботу відділення хірургії судин Вінницької об-
ласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова.

Мета роботи - надати перший досвід використання
ротаційної тромбектомії в нашій клініці.

Матеріали та методи
Ротаційна тромбектомія базується на принципі ме-

ханічної фрагментації та аспірації тромботичних мас та
дозволяє, не пошкоджуючи інтиму, видаляти як свіжі так
і застарілі (більше 2 тижнів) тромботичні маси. Для ар-
теріального русла використовуються катетери Ротарекс,
які можуть мати діаметри 6F, 8F та 10F та довжину 85-
135 см. Вони працюють на 0,018-дюймовому провідни-
ку. Кінчик катетера ротується зі швидкістю 40 000 обертів
в хвилину. Залежно від розміру катетеру він може всмок-
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тувати до 1,5 мл сек. Вся система складається з трьох
частин: привідний пристрій, підключений до блоку дви-
гуна, вставлений у стерильний поліетиленовий мішок,
який магнітно підключений до одноразового катетера.
Тромботичні маси аспіруються у поліетиленову ємність,
де можна контролювати кількість аспірованої крові та
тромбів.

Клінічно у пацієнтів спостерігалась артеріальна не-
достатність враженого сегменту у вигляді переміжної
кульгавості та болі у спокої. Пацієнти відмічали гострий
початок захворювання, однак у клініку звертались після
2 тижнів з початку виникнення клінічних ознак захворю-
вання. Усім пацієнтам проводилось ультразвукове дос-
лідження, артеріографія враженого артеріального сег-
менту. Після проведеного лікування усім пацієнтам ви-
конувалась контрольна ангіографія. Підчас проведен-
ня процедури вводився гепарин та клопідогрель.

Процедура проводилась під місцевою анестезією.
За 2018 рік проведено лікування 8 пацієнтів з вико-

ристанням ротаційної тромбектомії з пристроєм
Rotarex(Straub).

Середній вік пацієнтів склав 50 років(35-65 років).
Усі пацієнти мали оклюзію стегново-підколінного

сегменту. 5 пацієнтів мали протяжність оклюзії 5-10 см,
1 пацієнт мав коротку (до 5 см оклюзію), 2 пацієнтів мали
оклюзію більше 10 см. Вік тромботичних мас коливався
від 2 тижнів до 2 місяців. Таким чином, більшість
пацієнтів мали постемболічну оклюзію. 2 пацієнта по-
ступили з тромбозом стента стегново-підколінного сег-
менту внаслідок порушення прийому антиагрегантів. 1
пацієнтка поступила з посттромботичною оклюзією з
системним червоним вовчаком. Більшість пацієнтів (6)
були чоловіки, жінок було 2.

Для процедури використовували катетери діамет-
ром 6F та довжиною 110-135 см. Під час процедури ви-
конували від 3 до 5 пасажів катетеру по враженому сег-
менту. Тривалість процедури складала 1,5-2 години.

Після виконання ротаційної тромбектомії в усіх ви-
падках проводили балонну ангіопластику реканалізо-
ваного артеріального сегменту з використанням ба-
лонів, покритих паклітакселом. Доцільність проведен-
ня балонної ангіопластики визначали після проведен-
ня інтраопераційної ангіографії.

Після проведення процедури усім хворим призна-
чалась антикоагулянтна та антиагрегантна терапія.

Хворим було рекомендовано дозоване фізичне на-
вантаження.

Результати. Обговорення
Під час проведення процедури ускладнень не спос-

терігалось. Були відсутні значні кровотечі, перфорація
артеріальної стінки, дистальна емболізація артеріаль-
ного русла.

У 8 (100%) хворих спостерігалося клінічне поліпшен-
ня. Відбувся регрес ішемічних проявів у враженій
кінцівці. У хворих відновилась нормальна дистанція

ходьби, зникли болі у спокої, відновилась нормальна
мікроциркуляція дистальних відділів вражених кінцівок.
У 8 (100%) пацієнтів контрольна артеріографія показа-
ла повну прохідність вражених сегментів стегнової та
підколінної артерії. Випадки ретромбозу не спостеріга-
лись. Покази до переходу на відкрите оперативне втру-
чання були відсутні.

Поява ротаційної тромбектомії стала логічним про-
довженням розвитку мініінвазивних технологій в ліку-
ванні гострої артеріальної патології. На сьогоднішній
день відсутні будь-які рандомізовані дослідження сто-
совно ротаційної тромбектомії. Тому фахівці базуються
на власному досвіді та результатах своїх колег. У літера-
турі зустрічається невелика кількість досліджень сто-
совно використання ротаційної тромбектомії з викори-
станням катетерів Rotarex, однак результати лікування
свідчать про те, що даний метод є перспективним і по-
требує подальшого вивчення.

У дослідженні S. Heller et al. (2017), було показано,
що ротаційна тромбектомія має кращі результати, ніж
катетер-спрямований тромболізис в лікуванні гострої
артеріальної патології [3]. Так, в дослідженнях Rochester,
STILE та TOPAS (1994, 1998) рівень ампутацій кінцівок
склав 2-18%, а 30-денна смертність - 5-16%, тоді як при
використанні ротаційної тромбектомії відповідно 2% та
0,7% з рівнем успішної реваскуляризації 90,5%. При
цьому було проліковано 147 пацієнтів. Тромболітична
терапія має переваги лише у випадках тромбозів гоміл-
кових артерій, коли використання ротаційної тромбек-
томії обмежене розміром катетеру. Однак низка проти-
показів, які існують для тромболітичної терапії, не сто-
сується ситуацій з застосуванням катетерів Rotarex. Важ-
ливим є те, що ротаційна тромбектомія дозволяє вида-
ляти несвіжі тромботичні маси у ситуаціях підгострого
тромбозу, коли вік тромбу є два тижні і більше. У таких
випадках тромболітична терапія є нефективною, так як
в цей період відбувається ретракція згустку і він стає
резистентним до фібринолітиків. Низьку ефективність у
таких ситуаціях має і відкрита тромбектомія, так як при
цьому тромботичні маси фіксовані до інтими артерій і їх
неможливо видалити. У такій ситуації ротаційна тром-
бектомія дозволяє виконати дезобструкцію артеріаль-
ного русла та видалити тромботичні маси, запобігаючи
прогресуванню ішемії та втраті кінцівки.

Інше дослідження T. Zeller et al. (2002) продемонст-
рувало успішний рівень первинної реваскуляризації 92%
протягом 12 місяців в групі з 98 пацієнтів [13]. Однак
дане дослідження продемонструвало рівень рестенозів
у нативній артерії до 33% та 74% всередині стента. Тому
в усіх випадках використання Rotarex ми проводили ба-
лонну ангіопластику балонами, покритими паклітаксе-
лом після тромбектомії. В дослідженні C. Wissgott et al.
(2008) досліджували підгостру оклюзію шунтів у 20
пацієнтів та отримали повне видалення тромбів у 90%
випадків з використанням пристрою Rotarex [11]. В іншо-
му дослідженні V. Berczi et al. (2001) проаналізоване

Використання ротаційної тромбектомії в лікуванні артеріальних тромбозів
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лікування 18 пацієнтів з використанням Rotarex тром-
бектомії. Первинний успіх процедури складав 94%, од-
нак автори повідомили про високий рівень ускладнень
до 31,5%, включаючи перфорацію та периферичну ем-
болізацію. Протягом 12 місяців не було ампутацій та
летальних наслідків [2].

Дослідження M. Kronlage et al. (2017), де порівнюва-
лась ротаційна тромбектомія з катетер-спрямованим
тромболізисом, показало первинний успіх при викори-
станні Rotarex у всіх випадках (>98%). У дослідженні було
202 пацієнта [4].

Пряме порівняння між різними інтервенційними
техніками показало значно нижчий рівень кровотеч у
пацієнтів, пролікованих Rotarex. Також при використанні
ротаційної тромбектомії знижувалась тривалість гос-
піталізації пацієнтів.

Результати нашого дослідження підтверджують дані
європейських колег. Майже 100% первинний успіх у
відновлені прохідності артеріального русла дозволяє з
оптимізмом дивитись у майбутнє. Ефективним вияви-
лось і використанні ротаційної тромбектомії в лікуванні
оклюзій стентів, що дозволяє розширювати покази та
спектр використання Rotarex. Важливим є те, що ми

проводили тромбектомію при підгострих (більше 2
тижнів) тромбозах артеріального русла, коли інші інтер-
венційні методики є неефективними. На нашу думку,
після проведення ротаційної тромбектомії можуть за-
лишатись ділянки стенозування нативної артерії, тому
після проведення контрольної ангіографії та оцінки си-
туації доцільно проведення балонної ангіопластики з
використанням покритих балонів чи стентування по по-
казам.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. Проведене нами дослідження та перший досвід

використання ротаційної тромбектомії Rotarex показа-
ли високу ефективність ротаційної тромбектомії в ліку-
ванні артеріальних тромбозів. Низький рівень усклад-
нень, змога використання у соматично важких пацієнтів
відкриває широкі можливості використанні даного ме-
тоду при лікуванні артеріальної патології.

Проведення подальших досліджень, накопичення
досвіду та аналіз віддалених результатів лікування доз-
волять більш широко впроваджувати ротаційну тром-
бектомію у клінічну практику та покращувати результати
лікування пацієнтів з артеріальною патологією.
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ПРИМЕНЕНИЕ РОТАЦИОННОЙ ТРОМБЭКТОМИИ В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНЫХ ТРОМБОЗОВ
Петрушенко В.В., Хребтий Я.В., Скупой О.М., Митюк А.И., Чешенчук С.А., Мельничук Н.А.
Аннотация. Ротационная тромбэктомия является современным методом лечения заболеваний периферических арте-
рий. На сегодняшний день отсутствуют какие-либо рандомизированные исследования по ротационной тромбэктомии. Мы
хотим поделиться своими результатами лечения пациентов с артериальным тромбозом. Пролечено 8 пациентов с
атеросклерозом артерий нижних конечностей, осложненных тромбозом с использованием аппарата Ротарекс. Пациенты
отмечали острое начало заболевания, однако в клинику обращались после 2 недель с начала возникновения клинических
признаков заболевания. Всем пациентам проводили ультразвуковое исследование, артериографию пораженного артери-
ального сегмента. После проведенного лечения всем пациентам выполняли контрольную ангиографию. Во время проведе-
ния процедуры вводился гепарин и клопидогрель. У одного пациента была системная красная волчанка. Пациенты имели
тромбозы бедренно-подколенных артериальных сегментов. Все пациенты имели критическую ишемию нижних конечнос-
тей. Мужчин было 6, женщин - 2. 2 (25%) пациента имели тромбоз стента поверхностной бедренной артерии. В 8 (100%)
случаях использовали ротационную тромбэктомию с катетером ротарекс. Для процедуры использовали катетеры диа-
метром 6F и длиной 110-135 см. Во время процедуры выполняли от 3 до 5 пассажей катетера по пораженному сегменту.
Продолжительность процедуры составляла 1,5-2 часа. В 6 (75%) случаях после тромбэктомии использовали баллонирова-
ние пораженного сегмента баллоном, покрытым политакселом. В 8 (100%) больных наблюдалось клиническое улучшение.
В 8 (100%) пациентов контрольная артериография показала полную проходимость пораженных сегментов бедренной и
подколенной артерии. У 8 пациентов ишемия регрессировала. Случаи ретромбоза не наблюдались. Таким образом, ротаци-
онная тромбэктомия является современным и эффективным методом лечения артериальных тромбозов бедренно-
подколенного сегмента.
Ключевые слова: ротационная тромбэктомия, артериальные тромбозы, ротарекс.

THE USE OF ROTATIONAL THROMBECTOMY IN THE TREATMENT OF ARTERIAL THROMBOSIS
Petrushenko V.V., Khrebtii Ya.V., Skupyi O.M., Mitiuk O.I., Cheshenchuk S.A., Melnychuk M.O.
Annotation. Rotation thrombectomy is a modern method of treating peripheral arterial disease. To date, there are no randomized
studies regarding rotational thrombectomy. We want to share our own results in the treatment of patients with arterial thrombosis in the
treatment of 8 patients with arteriosclerosis of the lower extremities, complicated by thrombosis us ing Rotarex. Patients noted the
acute onset of the disease, but were referred to the clinic after 2 weeks since the onset of clinical signs of the disease. All patients
underwent ultrasound examination, arteriography of the affected arterial segment. After treatment, a ll patients underwent control
angiography. During the procedure, heparin and clopidogrel were administered. One patient had systemic lupus erythematosus.
Patients had thrombosis of the femoro-popliteal arterial segments. All patients had a critical ischemia of the lower extremities. Men
were 6, women - 2. 2 (25%) of patients had thrombosis of the stent of the superficial femoral artery. In 8 (100%) cases, rotational
thrombectomy with rotary catheter was used. For the procedure, catheters with a diameter of 6F and a length of 110-135 cm were used.
During the procedure, a catheter was performed from 3 to 5 passages in the affected segment. Duration of the procedure was 1.5-2
hours. In 6 (75%) cases, after the thrombectomy, ballooning of the affected segment was used with a balloon covered with polytaxel.
In 8 (100%) patients, there was a clinical improvement. In 8 (100%) patients, control arteriography showed complete patency of the
affected segments of the femoral and popliteal arteries. In 8 patients, ischemia was regressed. Cases of rethrombosis were not
observed. Thus, rotation thrombectomy is a modern and effective method of treatment of arterial thrombosis of the femoral and
popliteal segment.
Keyworlds: rotation thrombectomy, arterial thrombosis, rotarex.

Використання ротаційної тромбектомії в лікуванні артеріальних тромбозів
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Анотація. У хворих з гнійно-запальними захворюваннями м'яких тканин (ГЗЗМТ) на тлі ЦД 2 типу виявляються стійкі
зміни в різних ланках імунної системи. Гіперглікемія, гіперліпідемія, інсулінорезистентність і адаптивна гіперінсулінемія
впливають на клітини імунної системи, сприяють розвитку метаболічної імунодепресії з формуванням стійкої імунної
дизфункції. Мета дослідження - дослідити й проаналізувати метаболічний стан імунокомпетентних клітин у хворих з
гнійно-запальними захворюваннями м'яких тканин на тлі ЦД 2 типу. Дослідження проведено у 47 хворих (основна група) з
гнійно-запальними захворюваннями м'яких тканин на тлі цукрового діабету та 20 практично здорових волонтерів (група
порівняння) за допомогою цитогістохімічного методу відновлення НСТ, який ґрунтується на визначенні відсоткового
складу нейтрофілів, які мають у цитоплазмі гранули формазану. Було вивчено спонтанну реакцію нейтрофілів, а також
показники НСТ-тесту при стимуляції нейтрофільних гранулоцитів in vitro для оцінки бактерицидного, ресурсного потенц-
іалу та здатність їх до завершеного фагоцитозу. Результати дослідження показали, що зниження рівня активності мієло-
пероксидази та НСТ-тесту за умов стимуляції нейтрофільних гранулоцитів є ознакою незадовільного стану бактерицид-
ної системи клітин, що може бути причиною гострих запальних процесів в організмі, які супроводжують ЦД 2 типу, що
призводить до функціонального виснаження макрофагальної ланки імунного захисту організму. При ГЗЗМТ на тлі ЦД 2 типу
порівняно з нормою показники "спонтанного" НСТ-тесту нейтрофілів є високими, що зумовлено наявністю запального
процесу. Індекс стимуляції нейтрофілів нижчий в основній групі (в 1,6 рази: 5,3%±0,2% в основній групі проти 8,4%±0,4% в
контрольній відповідно, р<0,05), що є показником порівняно слабшої стимуляції тих популяцій нейтрофілів, які відповідали
за високі показники в "спонтанному" НСТ-тесті, та порушеного стану клітинного метаболізму. Таким чином, у хворих з
цукровим діабетом 2 типу порушення бактерицидної системи захисту організму є однією з причин розвитку інфекційно-
запальних процесів.
Ключові слова: гнійно-запальні захворювання м'яких тканин, цукровий діабет 2 типу, макрофаги, імунний бактерицид-
ний захист.

Вступ
У хворих з гнійно-запальними захворюваннями м'я-

ких тканин (ГЗЗМТ) на тлі ЦД 2 типу виявляються стійкі
зміни в різних ланках імунної системи [1]. Гіперглікемія,
гіперліпідемія, інсулінорезистентність і адаптивна гіпе-
рінсулінемія впливають на клітини імунної системи, спри-
яють розвитку метаболічної імунодепресії, формується
стійка імунна дизфункція [2]. Глибина імунопатологіч-
них порушень залежить від ступеня компенсації, трива-
лості хвороби і є прогностичним критерієм розвитку уск-
ладнень при ЦД 2-го типу. Тому стан функціональної
активності імунокомпетентних клітин є напрямком вив-
чення патогенезу ГЗЗМТ на тлі ЦД 2 типу.

Мета дослідження - дослідити й проаналізувати
метаболічний стан імунокомпетентних клітин у хворих з
гнійно-запальними захворюваннями м'яких тканин на
тлі ЦД 2 типу.

Матеріали та методи
Досліджено і проаналізовано метаболічний стан іму-

нокомпетентних клітин у 47 хворих з ГЗЗМТна тлі ЦД 2
типу (основна група), які лікувались в період 2015-2018
років у відділенні гнійно-септичної хірургії МКЛ ШМД
м.Вінниці. Середній вік хворих становив 57,5±11,3 років,

13 чоловіків та 34 жінок. Контрольну групу склали 20 прак-
тично здорових волонтерів середнім віком 20,4±1,3 роки,
12 - чоловічої та 8 жіночої статі. Окисно-відновну активність
нейтрофільних гранулоцитів у нормі та за умов ГЗЗМТ ЦД
2 типу аналізували за допомогою тесту відновлення нітро-
синього тетразолію (НСТ-тесту) [3]. Цей тест дає інфор-
мацію про функціонування одного із ключових ферментів
системи фагоцитозу - НАДФ·Н-оксидази, який відповідає
за бактерицидний потенціал. Реакція з інтактними нейт-
рофілами (спонтанна реакція) свідчить про функціональ-
ну чутливість нейтрофілів in vivo. Було вивчено спонтанну
реакцію нейтрофілів, а також показники НСТ-тесту при
стимуляції нейтрофільних гранулоцитів in vitro для оцінки
бактерицидного, ресурсного потенціалу та здатність їх
до завершеного фагоцитозу. Для цього використовували
цитохімічний метод відновлення НСТ, який ґрунтується
на визначенні відсоткового складу нейтрофілів, які ма-
ють у цитоплазмі гранули формазану.

Результати. Обговорення
Отримані результати показали, що при ГЗЗМТ на тлі

ЦД 2 типу порівняно з нормою показники "спонтанного"
НСТ-тесту нейтрофілів є високими, що зумовлено наяв-
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ністю запального процесу. Індекс стимуляції нейтрофілів
нижчий в основній групі (в 1,6 рази: 5,3±0,2% в основній
групі проти 8,4±0,4% в контрольній, р<0,05), що є по-
казником порівняно слабшої стимуляції тих популяцій
нейтрофілів, які відповідали за високі показники в
"спонтанному" НСТ-тесті, та порушеного стану клітин-
ного метаболізму, який забезпечує механізм протимі-
кробного захисту й елімінації з організму антигенів. От-
римані результати можна аргументувати кількісними
та якісними змінами вуглеводних залишків у складі ре-
цепторів мембран сегментоядерних нейтрофілів в ос-
новній групі. У результаті реакції, каталізованої мієло-
пероксидазою, утворюється гіпогалогенід, який призво-
дить до галогенування білкових структур мікробної
мембрани, внаслідок чого мембрана руйнується, і
мікроби гинуть. Використаний у реакції Н 2О2, утво-
рюється в результаті окислення глюкозо-6-фосфату в
гексозомонофосфатному шунті. Мієлопероксидаза
може також працювати і як декарбоксилаза амінокис-
лот. На мікроорганізмів згубно діє як руйнування амі-
нокислот їхньої мембрани, так і виникнення альдегідів,
які є для них токсичними речовинами. Активність
мієлопероксидази оцінювали на мазках лейкоконцен-
трату за кількістю мієлопероксидазопозитивних клітин
на ~200 лейкоцитів. У результаті досліджень активності
мієлопероксидази за кількістю мієлопероксидазопо-
зитивних клітин із високою активністю цього ферменту
(+++) в нейтрофільних гранулоцитах контрольної групи
та хворих основної групи отримано результати, аналіз
яких показав, що при ГЗЗМТ і ЦД 2 типу активність
мієлопероксидази практично не змінюється. Однак,
під впливом стимуляції, простежується різний ступінь
підвищення активності мієлопероксидази у нормі та в
разі ГЗЗМТ на тлі ЦД 2 типу. Зниження рівня індукова-
ної активності мієлопероксидази у хворих основної гру-

пи свідчить про порушення бактерицидної системи
захисту організму, що і є однією з причин розвитку інфек-
ційно-запальних процесів. Зростання активності фер-
менту в обох варіантах у випадку наявності імуностиму-
люючого фактору за умов фагоцитозу є ознакою знач-
ного ресурсного потенціалу мієлопероксидази азуро-
фільних гранул. Одночасно, зростання активності
мієлопероксидази - наслідок індукованого метаболіч-
ного вибуху, в процесі якого активуються мембранні
оксидази, та стимулюється окислення глюкози в гек-
созомонофосфатному шунті. Тому пригнічення внутрі-
шньоклітинного перетравлення мікроорганізмів, як
наслідок інертності дії у відповідь з боку мієлоперок-
сидази в гранулоцитах крові в разі ЦД 2 типу, можна
пояснити порушенням процесу дегрануляції, оскільки
цей процес є енергоємним. Як відомо, гліколіз у пол-
іморфноядерних лейкоцитах дає 95% усієї енергії, і
саме гліколіз зазнає значних порушень у разі ЦД.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. Основою патогенезу хірургічних діабетичних уск-

ладнень, а саме гнійно-запальних захворювань м'яких
тканин, є виявлені зміни бактерицидної активності сег-
ментоядерних нейтрофілів.

2. Зниження рівня активності мієлопероксидази та
НСТ-тесту за умов стимуляції нейтрофільних грануло-
цитів є ознакою незадовільного стану бактерицидної
системи клітин, що може бути причиною гострих запаль-
них процесів в організмі, які супроводжують ЦД 2 типу,
що призводить до функціонального виснаження мак-
рофагальної ланки імунного захисту організму.

Подальші поглиблені дослідження у обраному на-
прямку можуть сприяти формуванню нових прогностич-
них критеріїв перебігу патологічного процесу та нових
підходів до його лікування.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИТОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
Желиба Н.Д., Богачук М.Г.
Аннотация. У больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей (ГВЗМТ) на фоне СД 2 типа развиваются
стойкие изменения в различных звеньях иммунной системы. Гипергликемия, гиперлипидемия, инсулинорезистентность и
адаптивная гиперинсулинемия влияют на клетки иммунной системы, способствуют развитию метаболической иммуно-
депрессии с формированием стойкой иммунной дисфункции. Цель исследования - проанализировать метаболическое со-
стояние иммуннокомпетентных клеток у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей на фоне СД
2 типа. Исследование проведено у 47 больных (основная группа) с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей
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на фоне сахарного диабета, и 20 практически здоровых добровольцев (группа сравнения) с помощью цитогистохимичного
метода восстановления НСТ, основанный на определении процентного состава нейтрофилов, которые имеют в цитоп-
лазме гранулы формазана. Изучено спонтанную реакцию нейтрофилов, а также показатели НСТ-теста при стимуляции
нейтрофилов in vitro для оценки бактерицидного, ресурсного потенциала и способность их к завершенному фагоцитозу.
Результаты исследования показали, что снижение уровня активности миелопероксидазы и НСТ-теста в условиях стиму-
ляции нейтрофилов является признаком неудовлетворительного состояния бактерицидной системы клеток, что может
быть причиной острых воспалительных процессов в организме, которые сопровождают СД 2 типа, приводит к функцио-
нальному истощению макрофагального звена иммунной защиты организма. При ГВЗМТ на фоне СД 2 типа по сравнению с
нормой показатели "спонтанного" НСТ-теста нейтрофилов высокие, что обусловлено наличием воспалительного про-
цесса. Индекс стимуляции нейтрофилов ниже в основной группе (в 1,6 раза: 5,3±0,2% в основной группе против 8,4±0,4% в
контрольной, р<0,05), что является показателем сравнительно слабой стимуляции тех популяций нейтрофилов, кото-
рые отвечали за высокие показатели в "спонтанном" НСТ-тесте, и нарушенного состояния клеточного метаболизма.
Таким образом, у больных с сахарным диабетом 2 типа достоверно констатируются нарушения бактерицидной системы
защиты организма, что и является одной из причин развития инфекционно-воспалительных процессов.
Ключевые слова: гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей, сахарный диабет 2 типа, макрофаги, иммунная
бактерицидная защита.

RESULTS OF CYTOCHEMICAL INVESTIGATION OF NEUTROPHIL GRANULOCYTES IN PATIENTS WITH PURULENT-
INFLAMMATORY DISEASES OF FINE TISSUES ON THE TYPE 2 DIABETES MELLITUS
Zheliba M.D., Bohachuk M.H.
Annotation. Patients with purulent-inflammatory diseases of soft tissues on the background of diabetes type 2 are resistant changes
in various parts of the immune system. Hyperglycemia, hyperlipidemia, insulin resistance and adaptive hyperinsulinemia affect the
cells of the immune system, promote the development of metabolic immunosuppression with the formation of stable immune dysfunction.
The purpose of the study to investigate and analyze the metabolic state of immunocompetent cells in patients with purulent-inflammatory
diseases of soft tissues on the background of DMD type 2. The study was conducted in 47 patients (the main group) with purulent-
inflammatory diseases of soft-tissue on the background of diabetes mellitus, and 20 healthy volunteers (the comparison group) using
the cytohistochemical restoration method of NST based on the percentage composition of neutrophils that have cytoplasm of formazan
granules. The spontaneous neutrophil response was studied, as well as the parameters of the NST-test in stimulation of neutrophil
granulocytes in vitro to assess the bactericidal, resource potential and their ability to complete phagocytosis. Results of the study
showed that the decrease in the activity of myeloperoxidase and the NST-test in the conditions of stimulation of neutrophil granulocytes
is a sign of unsatisfactory state of the bactericidal system of cells, which may be the cause of acute inflammatory processes in the
body that accompany type 2 diabetes, which leads to functional exhaustion of the macrophage level of the immune body protection. At
GZZMT against the background of DM 2 type compared with the norm, the "spontaneous" NST-test of neutrophils is high, which is due
to the presence of inflammatory process. The index of stimulation of neutrophils is lower in the main group (1.6 times: 5.3±0.2% in the
main group versus 8.4±0.4% in the control, p<0.05), which is an indicator of a relatively weaker stimulation of those populations of
neutrophils that were responsible for high indices in the "spontaneous" NST test, and the impaired state of cellular metabolism. So,
in patients with type 2 diabetes, a violation of the bactericidal system of organism protection, which is one of the causes of the
development of infectious and inflammatory processes.
Keywords: purulent-inflammatory diseases of soft tissues, type 2 diabetes mellitus, macrophages, immune bactericidal defense.
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Анотація. Вогнепальні поранення живота нерідко супроводжуються значним руйнуванням органів черевної порожнини з
розвитком перитоніту, а в подальшому - різноманітних ускладнень (неспроможність анастомозів, формування абсцесів,
повторні кровотечі та ін.), що потребує повторних операційних втручань, та як наслідок - формування післяопераційних
вентральних гриж. Метою дослідження є покращення результатів хірургічного лікування вентральних гриж після вогне-
пальних поранень живота завдяки застосуванню лапароскопічних методик. Проведений аналіз лікування 21 пацієнта з
післяопераційними вентральними грижами, що утворилися внаслідок проведення операцій з приводу вогнепальних поранень
живота. 14 поранених перенесли одну операцію на органах черевної порожнини в минулому (66,7%), 5 - дві операції (23,8%),
1 - три операції (4,8%), 1 - п'ять операцій (4,8%). Розміри грижових воріт та ступінь ризику рецидивування визначали згідно
класифікації SWE: W1 - 9 пацієнтів (42,9%), W2 - 8 (38,1%), W3 - (9,5%), W4 - 2 (9,5%). 3-м пацієнтам була виконана
лапароскопічна алогерніопластика за методикою ІРОМ тефлоновим алотрансплантатом, який у 2-х випадках фіксували за
допомогою герніостеплера, в 1-му - трансдермальними окремими швами тефлоновою ниткою. Ускладнень після лапарос-
копічних операцій не було. Застосування лапароскопічних методик дозволяє значно скоротити ліжко-день, уникнути роз-
витку абдомінального компартмент-синдрому, раніше активізувати пацієнта. Лапароскопічну алогерніопластику за ме-
тодикою ІРОМ тефлоновим трансплантатом вважаємо операцією вибору.
Ключові слова: вентральні грижі, вогнепальні поранення живота, ендовідеохірургічні технології.

Вступ
Останні десятиріччя характеризуються збільшенням

числа збройних конфліктів, що супроводжуються різким
збільшенням кількості пацієнтів з вогнепальними по-
раненнями. За даними АТО на сході України питома вага
поранень живота становить 4-7%. Такі поранення не-
рідко супроводжуються значним руйнуванням органів
черевної порожнини з розвитком перитоніту, а в подаль-
шому - різноманітних ускладнень (неспроможність ана-
стомозів, формування абсцесів, повторні кровотечі та
ін.), що потребує повторних операційних втручань, та як
наслідок - формування післяопераційних вентральних
гриж [2, 4, 8, 9, 11, 14]. Під час проведення операцій з
приводу вентральних гриж після вогнепальних поранень
живота хірурги, як правило, зіштовхуються з такими про-
блемами, як значний злуковий процес у черевній по-
рожнині (незалежно від строків, що минули з моменту
поранення і виконання останніх операційних втручань
на органах черевної порожнини) [1, 3, 6, 12]; труднощі
при закритті обширних дефектів м'язово-апоневротич-
ного компоненту передньої черевної стінки [5, 10, 15];
контрактура передньої черевної стінки [7, 13]; розвиток
абдомінального компартмент-синдрому в післяопера-
ційному періоді [3, 8, 17]. Дискутабельним залишається
вибір термінів, методу та обсягу оперативного втручан-
ня з приводу вентральних гриж, які утворилися після
хірургічного лікування вогнепальних поранень живота
[1, 2, 3, 5, 6, 9, 16, 18].

Мета роботи - покращити результати хірургічного
лікування вентральних гриж після вогнепальних пора-

нень живота шляхом застосування лапароскопічних
методик.

Матеріали та методи
Проведений аналіз лікування 21 пацієнта з післяо-

пераційними вентральними грижами, що утворилися
внаслідок проведення операцій з приводу вогнепаль-
них поранень живота.

Усі пацієнти були чоловіками віком від 21 до 48 років.
У 7-ми з них поранення були ізольованими (33,3%), у
12-ти - множинними (57,2%), у 2-х - поєднаними (9,5%).
Кульові поранення живота спостерігались у 9-ти
пацієнтів (42,8%), осколкові - у 12-ти (57,2%). 14 пора-
нених перенесли одну операцію на органах черевної
порожнини (66,7%), 5 - дві операції (23,8%), 1 - три опе-
рації (4,8%), 1 - п'ять операцій (4,8%). Розміри грижових
воріт та ступінь ризику рецидивування визначали згідно
класифікації SWE: W1 - 9 пацієнтів (42,9%), W2 - 8 (38,1%),
W3 - (9,5%), W4 - 2 (9,5%). 3-м пацієнтам була виконана
лапароскопічна алогерніопластика за методикою ІРОМ
тефлоновим алотрансплантатом, який у 2-х випадках
фіксували за допомогою герніостеплера, в 1-му - транс-
дермальними окремими швами тефлоновою ниткою.
10-ти пацієнтам була виконана алогерніопластика про-
леновим сітчастим трансплантатом за методикою sub
lay з підм'язовими (у 6 випадках) або передочеревин-
ним розміщенням (у 4-х випадках) сітки. 7-ми пацієнтам
виконана алопластика за методикою on lay, та 1-му -
аутопластика місцевими тканинами.
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Результати. Обговорення
Під час проведення операцій з приводу вентральних

гриж після вогнепальних поранень живота симультанно
був виконаний вісцероліз 11-ти пацієнтам (2-м під час ла-
пароскопії, 9-ти під час герніолапаротомії). За класифіка-
цією О.І. Бліннікова розповсюдженість злукового процесу в
черевній порожнині обмежувалась ділянкою післяопера-
ційного рубця у 2-х пацієнтів (І ступінь), ділянкою рубця та
поодинокими спайками інших анатомічних ділянок (ІІ ступінь
за Блінніковим) - у 2-х пацієнтів, ІІІ ступень (1 поверх черев-
ної порожнини) - у 3-х, ІV ступінь (2/3 черевної порожнини та
більше) - у 4-х пацієнтів. Також симультанно виконували
висічення гранульом та лігатурних нориць (11), холецистек-
томію (2), резекцію рубцево-зміненого великого сальника
(3), резекцію тонкої кишки (2). Середня тривалість лапа-
роскопічних операцій становила 72±9,5 хвилин, відкритих
операцій - 107±12,4 хвилин. Нагноєння ран не спостеріга-
лось, скупчення серозної рідини під сіткою відмічалось у 9-
ти випадках (42,9%), а саме - у всіх пацієнтів з пластикою on
lay та у 2-х - sub lay. Серома видалялась пункціями під УЗ-
навігацією до повного одужання пацієнтів. Середній ліжко-
день після лапароскопічних герніопластик становив 9,4 діб,
після відкритих операцій - 16,2 діб, що в 1,7 разів більше.

Таким чином, відмічається перевага лапароскопічних
втручань з приводу вентральних гриж після вогнепальних
поранень живота перед відкритими операціями у вигляді
ранньої активізації пацієнтів, значно нижчого больового
синдрому у ранньому післяопераційному періоді, знижен-
ня кількості післяопераційних ускладнень та ліжко-дня.

Висновки та перспективи подальших
розробок

1. Післяопераційні вентральні грижі найчастіше роз-
виваються після поєднаних та множинних вогнепаль-
них поранень живота, що потребували багатоетапних
операційних втручань у минулому.

2. Застосування лапароскопічних методик дозволяє
значно скоротити ліжко-день, уникнути розвитку абдо-
мінального компартмент-синдрому, раніше актив-
ізувати пацієнта.

3. Лапароскопічну алогерніопластику за методикою
ІРОМ тефлоновим трансплантатом вважаємо операцією
вибору.

4. Виконання симультанних операцій на органах че-
ревної порожнини під час герніопластики є обов'язко-
вим.

Перспективами подальших досліджень вважаємо
впровадження превентивних методів, направлених на
попередження формування гриж у поранених, яким
проводилось декілька запрограмованих релапаротомій
за тактикою damage control surgery. Кінцевим етапом
останнього оперативного втручання (лапаротомії) про-
понуємо перед закриттям черевної порожнини встанов-
лювати з боку черевної порожнини полікомпозитний
сітчастий алотрансплантат з колагеновим покриттям.
Після цього проводиться закриття черевної порожни-
ни одним з методів. На нашу думку це попередить ви-
никнення вентральних гриж у подальшому у поране-
них, які входять у групу ризику.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ ПОСЛЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ
РАНЕНИЙ ЖИВОТА
Каштальян М.А., Герасименко О.С., Енин Р.В., Квасневський А.А.
Аннотация. Огнестрельные ранения живота нередко сопровождаются значительным разрушением органов брюшной по-
лости с развитием перитонита, а в дальнейшем - различных осложнений (несостоятельность анастомозов, формирова-
ние абсцессов, повторные кровотечения и др.), что требует повторных оперативных вмешательств, и как следствие -
формирование послеоперационных вентральных грыж. Целью исследования является улучшение результатов хирурги-
ческого лечения вентральных грыж после огнестрельных ранений живота благодаря применению лапароскопических ме-
тодик. Проведен анализ лечения 21 пациента с послеоперационными вентральными грыжами, образовавшимися в резуль-
тате операций по поводу огнестрельных ранений живота. 14 раненых перенесли одну операцию на органах брюшной
полости в прошлом (66,7%), 5 - две операции (23,8%), 1 - три операции (4,8%), 1 - пять операций (4,8%) . Размеры грыжевых
ворот и степень риска рецидивирования определяли по классификации SWE: W1 - 9 пациентов (42,9%), W2 - 8 (38,1%), W3
- (9,5%), W4 - 2 (9,5% ). 3-м пациентам была выполнена лапароскопическая аллогерниопластика по методике ІРОМ тефло-
новым аллотрансплантантом, который в 2-х случаях фиксировали при помощи герниостеплера, в 1-м - трансдермальны-
ми отдельными швами тефлоновой нитью. Осложнений после лапароскопических операций не было. Применение лапарос-
копических методик позволяет значительно сократить койко-день, избежать развития абдоминального компартмент-
синдрома, ранее активизировать пациента. Лапароскопическую аллогерниопластику по методике ІРОМ тефлоновым
трансплантатом считаем операцией выбора.
Ключевые слова: вентральные грыжи, огнестрельные ранения живота, эндовидеохирургические технологии.

APPLICATION OF ENDOVIDEOSURGERY IN THE TREATMENT OF VENTRAL HERNIAS AFTER GUNSHOT WOUNDS OF THE
ABDOMEN
Kashtalian M.A., Herasymenko O. S., Yenin R.V., Kvasnevskiy A.A.
Annotation. Gunshot wounds of the abdomen are often accompanied by a significant destruction of the abdominal cavity with the
development of peritonitis, and in the future - various complications (failure of anastomoses, abscess formation, repeated bleeding,
etc.), which requires repeated surgical interventions, and as a consequence - the formation of postoperative ventral hernias. The aim
of the study is to improve the results of surgical treatment of ventral hernias after gunshot wounds of the abdomen due to the use of
laparoscopic techniques. The analysis of treatment of 21 patients with postoperative ventral hernias formed as a result of operations
concerning gunshot wounds of the abdomen was carried out. 14 wounded suffered one operation on the abdominal organs in the past
(66.7%), 5 - two operations (23.8%), 1 - three operations (4.8%), 1 - five operations (4.8%). The dimensions of the hernial gates and
the risk of recurrence were determined according to the SWE classification: W1 - 9 patients (42.9%), W2 - 8 (38.1%), W3 - (9.5%), W4
- 2 (9.5% ). The third patients underwent laparoscopic allogernioplasty according to the IROM technique with a Teflon allograft, which
was fixed in 2 cases with the help of a herniostepler, in the 1st - with transdermal separate seams with Teflon filament. Complications
after laparoscopic operations were not. The use of laparoscopic techniques can significantly reduce bed-day, avoid the development
of abdominal compartment syndrome, previously to activate the patient. Laparoscopic allogernioplasty  according to the method of
IPOM by the Teflon graft is considered to be the operation of choice.
Keywords: ventral hernia, gunshot wounds of the abdomen, endovideosurgical technologies.
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Анотація. Крайнім ступенем прояву атеросклеротичного ураження артерій нижніх кінцівок є критична ішемія нижніх
кінцівок. Кількість великих ампутацій у таких хворих коливається від 120 до 500 на 1 млн. населення у загальній популяції
щороку. Для досягнення кращих результатів прохідності артеріального русла в найближчому та віддаленому періодах,
необхідним є реваскуляризація артерій привідного (проксимального) та відвідного (дистального) кровотоку. Метою робо-
ти було оцінити можливості та ефективність ендоваскулярних, відкритих та гібридних артеріальних втручань на нижніх
кінцівках, зокрема у пацієнтів із багатоповерховим ураженням артеріального русла, шляхом проведення ретроспективно-
го аналізу лікування критичної ішемії. За результатами передопераційного ультразвукового дуплексного сканування (УЗДС)
артерій 212 пацієнтів із критичною ішемією нижніх кінцівок (КІНК) у 78 (36,8%) були багатоповерхові ураження артеріаль-
ного русла (БПУАР). Пацієнти були розподілені на дві групи. Першу (дослідна група) склали 50 пацієнтів (64%), яким віднов-
лено прохідність БПУАР відкритим та ендоваскулярним методом, або тільки ендоваскулярно. До другої (контрольної)
групи увійшли 28 пацієнтів (36%), яким виконано відновлення прохідності проксимального сегменту без втручання на
артеріях дистального русла. Встановлено, протягом періоду 16 міс. післяопераційного спостереження 78 пацієнтів з
БПУАР, первинна прохідність зони стегнової реконструкції в дослідній групі становила 92%, збереження кінцівки - 96%. У
контрольній групі прохідність зони реконструкції становила 75%, збереження кінцівки - 82%. Таким чином, найбільш опти-
мальним методом відновлення шляхів притоку та відтоку є одномоментні гібридні оперативні втручання, проведені у 88%
таких пацієнтів, що дозволяють ефективніше досягти регресу ішемії та зберегти кінцівку.
Ключові слова: критична ішемія нижніх кінцівок, гібридна операція, ендоваскулярна операція, багатоповерхове уражен-
ня артеріального русла.

Вступ
У більш як 97% випадків причиною ХІНК є атероск-

лероз артерій нижніх кінцівок. За даними National Health
and Nutritional Examination Survey, у виборці з 2174 лю-
дей у віці більше 40 років, розповсюдженість захворю-
вань артерій нижніх кінцівок коливається від 2,5% у
віковій групі 50-59 років, до 14,5% у віковій групі старше
70 років [2, 4]. За даними німецького дослідження, по-
ширеність симптоматичних та асимптоматичних захво-
рювань артерій нижніх кінцівок у чоловіків віком 45-49
років становила 3,0%, у віці 70-75 років до 18,2%. У жінок
показники складали 2,7% та 10,8 % відповідно [9].
Крайнім ступенем прояву атеросклеротичного уражен-
ня артерій нижніх кінцівок є КІНК. В основі її патогенезу
є прогресуюче ураження артеріального русла такої ви-
раженості, при якій компенсаторні механізми (гемоди-
намічні і метаболічні) не в змозі попередити, виклика-
не падінням перфузійного тиску, пригнічення перфузії і
циркуляторну гіпоксію тканин дистальних відділів
кінцівки навіть у стані спокою. Кількість випадків КІНК
складає від 50 до 100 на кожні 100 тис. населення попу-
ляції Європейських держав та США [3]. У найбільш ґрун-
товному проспективному дослідженні епідеміології КІНК
серед мешканців Північної Італії (Catalano) [5] кількість
випадків складає 45-65 на 100 тис.

За результатами якісних мультицентрових рандомі-

зованих плацебоконтрольованих досліджень, у частини
пацієнтів, в яких з різних причин не вдається провести
реконструктивну операцію на артеріях, через 6 місяців
спостерігається втрата кінцівки в 40%, та смертність до
20%. Кількість великих ампутацій коливається від 120 до
500 на 1 млн. населення у загальній популяції щороку.
Через 2 роки після ампутації нижче коліна помирають
до 30% пацієнтів, в інших 15% виконують реампутацію
вище коліна, у 15% - контралатеральну ампутацію [1, 14].

При ЦД атеросклеротичний процес має дифузний
характер і схильність до полісегментарного ураження
периферичних артерій [6]. Особливістю діабетичного
ураження артеріального русла є багаторівневий стено-
тично-оклюзійний процес в артеріях середнього і
дрібного калібру та наявність діабетичної мікроангіо-
патії [8]. При діабетичному атеросклерозі кровопоста-
чання порушується, як правило, за рахунок погіршення
колатерального кровообігу і зниження судинного резер-
ву [10]. Патоморфологічними проявами уражень артерій
у хворих на ЦД є медіакальциноз Менкеберга та дифуз-
ний фіброз інтими [11].

У таких пацієнтів із КІНК та БПУАР, для досягнення
кращих результатів прохідності артеріального русла в
найближчому та віддаленому періодах, необхідним є
реваскуляризація артерій привідного (проксимального)
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та відвідного (дистального) кровотоку. Це може бути до-
сягнуто у поєднані ендоваскулярних багаторівневих ре-
васкуляризацій, у використанні розширених відкритих
артеріальних реконструкціях, або у гібридних (поєднанні
ендоваскулярних та відкритих реваскуляризацій) в одну
або декілька сесій [7, 10, 13].

Мета роботи - оцінити можливості та ефективність
ендоваскулярних, відкритих та гібридних артеріальних
втручань на нижніх кінцівках, зокрема у пацієнтів із бага-
топоверховим ураженням артеріального русла, шляхом
проведення ретроспективного аналізу лікування критич-
ної ішемії.

Матеріали та методи
У хірургічному центрі стаціонарної хірургічної допо-

моги ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС з 2014 по 2017р. перебувало
на лікуванні 212 хворих на атеросклероз артерій нижніх
кінцівок, ускладнений критичною ішемією нижньої
кінцівки ІІІ, IV ст. за Fontaine (або IV, V, VI за Rutherford).
Кількість прооперованих кінцівок було 218. Середній вік
хворих становив 64,3 роки, жінок було 69 (32,5%), чоловіків
143 (67,5%). Пацієнтів, що мали супутній ЦД було 83
(39%). Всім пацієнтам проводили УЗДС артерій нижніх
кінцівок із вивченням гемодинамічних характеристик кро-
вотоку (апарати УЗ-сканери Mindray М5 та Samsug
Medison R3). Пацієнтам, що підлягали оперативному ліку-
ванню, проводилась рентгенангіографія (ангіограф
Philips Alura F920) для визначення анатомічних особли-
востей артеріальних уражень. Кісточково-плечовий
індекс (КПІ) визначали із використанням сліпого допле-
ру (склав в середньому 0,35; у пацієнтів із супутнім ЦД в
середньому склав 0,51).

За результатами передопераційного ультразвуково-
го дуплексного сканування (УЗДС) артеріального русла
нижніх кінцівок у 78 (36,8%) з усіх випадків констатовано
БПУАР, що стало предметом досліджень.

Усім 212 пацієнтам було проведено 218 оперативних
втручань. Серед них 101 (46,3%) рентгенендоваскуляр-
них втручань; 33 (15,2%) - гібридних та 84 (38,5%) - відкри-
тих оперативних методи реваскуляризації нижніх кінцівок.

Усі 78 випадків з БПУАР були розподілені на дві групи.

Першу (дослідна група) склали 50 пацієнтів (64%), яким з
метою корекції явищ критичної ішемії виконано віднов-
лення прохідності здухвинно-гомілкового артеріального
сегменту одним з хірургічних способів (шунтування або
ендартеректомія) в поєднанні з балонною ангіопласти-
кою стегнової, підколінної артерії, тібіоперонеального
стовбуру та гомілкових артерій в різних комбінаціях, або
тільки ендоваскулярно. До другої (контрольна група) ув-
ійшли 28 пацієнтів (36%), яким виконано відновлення
прохідності здухвинно-підколінного артеріального сег-
менту без втручання на артеріях дистального русла (за
різними причинами).

Варіанти поєднання хірургічних втручань у пацієнтів
дослідної групи наведено в таблиці 1.

У контрольній групі, що складала 28 хворих, була ви-
конана реконструкція стегнового артеріального сегмен-
ту шляхом шунтування у 18 (64%) випадках і шляхом ен-
дартертромбектомії з пластикою артерії заплатою у 10
(36%) випадках.

Шунтуючі оперативні втручання були проведені із ви-
користанням штучних протезів у 59%, аутовенозного ма-
теріалу великої підшкірної вени (ВПВ) у 18% та комбі-
нації алоаутовенозного матеріалу - 23%. Тромендарте-
ректомію проводили прямим та непрямим способом із
використанням кілець Vollmar та катетера Fogarty. В
якості заплати для артерії після ендартеректомії засто-
совувався сегмент ВПВ або його притоку.

При проведенні ендоваскулярного втручання засто-
совували інтродюсер 5-6 F пункційним доступом за Сель-
дінгером, або через сформований шунт, або через ен-
дартеректомний доступ.

Результати. Обговорення
Протягом періоду післяопераційного спостережен-

ня, який у середньому становив 16 місяців, отримано
дані 212 пацієнтів які підлягали у 46,3% випадків - ендо-
васкулярному втручанню, 15,2% випадків одномомент-
ним гібридним процедурам, та у 38,5% відкритому втру-
чанню на артеріях. Показники технічного і гемодинаміч-
ного успіху становили 94%, 92% та 89% ретроспективно.

За результатами лікування найбільш складних 78

Таблиця 1. Види оперативних втручань (дослідна група).

Варіант відкритої реконструкції стег
нового сегменту

Кількість х
ворих n =

50
Сегмент ангіопластики і кількість процедур

Здухвинно-стегнове або
стегново-підколінне шунтування

34 (68%)

Тібіоперонеальний стовбур і передня великогомілкова артерія - 16 (47%)

Підколінна артерія і задня великогомілкова артерія - 5 (14,7%)

Тібіоперонеальний стовбур і задня великогомілкова артерія - 4 (11,8%)

Передня великогомілкова і малогомілкова артерія - 9 (26,5%)

Ендартеректомія на стегновому
сегменті з пластикою артерії

заплатою
10 (20%)

Тібіоперонеальний стовбур і передня великогомілкова артерія - 16 (47%)

Підколінна артерія і задня великогомілкова артерія - 5 (14,7%)

Не проводилась 6 (12%)
Тібіоперонеальний стовбур і задня великогомілкова артерія - 4 (11,8%)

Передня великогомілкова і малогомілкова артерія - 9 (26,5%)

Лікування критичної ішемії нижніх кінцівок у пацієнтів із багатоповерховими ураженнями артеріального русла
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пацієнтів із БПУАР, в 50 пацієнтів дослідної групи у 4 (8%)
хворих з ЦД виник тромбоз зони стегново-підколінної
реконструкції. Пацієнтам була виконана тромбектомія з
шунта та ангіографія на якій був верифікований рестеноз
артерій підколінно-гомілкового сегменту та виконана
повторна ангіопластика. У 3 хворих з хорошим безпосе-
реднім результатом. У 1 хворого регресу ішемії досягти
не вдалося, виконана ампутація на рівні середньої тре-
тини стегна за місцем проживання. Ще у одного хворого
виконана ампутація в нижній третині стегна, через 6
місяців після повторної реваскуляризації.

З 28 пацієнтів контрольної групи, яким було виконано
ізольовану артеріальну реконструкцію стегнового сегмен-
ту (без реваскуляризації дистального русла за різних
причин), протягом періоду спостереження у 7 (25%)
пацієнтів виник тромбоз зони стегново-підколінної ре-
конструкції. Пацієнтам була виконана тромбектомія з
шунта або ендартеректомного сегменту, на якій було кон-
статовано БПУАР стегново-гомілкового сегменту. В 5 хво-
рих була виконана ангіопластика - у 2 з позитивним ре-
зультатом, у 3 хворих виконана ампутація кінцівки на рівні
середньої третини стегна. У двох пацієнтів, які відмови-
лись від операцій спостерігалось прогресування ішемії
та симптоматичне лікування за місцем життя. (Один по-
мер від інфаркту міокарду, другому виконано високу ам-
путацію кінцівки у верхній третині стегна за місцем про-
живання).

Таким чином, первинна прохідність зони стегнової

реконструкції у пацієнтів дослідної групи при застосуван-
ням методів гібридної хірургії протягом періоду спосте-
реження становила 92%, збереження кінцівки - 96%. У
пацієнтів контрольної групи, яким була виконана ізольо-
вана реконструкція стегнового артеріального сегменту
без реваскуляризації дистального русла, прохідність зони
реконструкції становила 75%, збереження кінцівки - 82%.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. Проаналізувавши отримані дані можна стверджу-

вати, що у пацієнтів з багатоповерховим ураженням по-
верхневої стегнової артерії та стенотично-оклюзійним
ураженням артерій підколінно-гомілкового сегментів
мали місце явища розповсюдженого ураження сприй-
маючого артеріального русла, що ставить під сумнів як
тривалість функціонування зони стегнової реконструкції,
так і адекватність перфузії периферичних тканин, що пе-
ребували тривалий час в стані важкої ішемії.

За умови поєднання оклюзії поверхневої стегнової
артерії з стенотично-оклюзійним ураженням артерій
підколінно-гомілкового сегменту у хворих із цукровим діа-
бетом, застосування одномоментної реваскуляризації
двох поверхів стено-оклюзивного ураження артеріаль-
ного русла дозволяє розширити покази до реваскуляри-
зації артерій у даної категорії хворих та достовірно по-
кращити результати лікування у вигляді регресії ішемії,
збільшенні дистанції безбольової ходи та збереження
кінцівки.
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ЛЕЧЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С МНОГОЭТАЖНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ
АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА
Шапринский В.В., Гупало Ю.М., Швед Е.Е., Наболотный О.И., Шаповалов Д.Ю.
Аннотация. Крайней степенью проявления атеросклеротического поражения артерий нижних конечностей является
критическая ишемия нижних конечностей. Количество высоких ампутаций у таких больных колеблется от 120 до 500 в 1
млн. населения в общей популяции ежегодно. Для достижения лучших результатов проходимости артериального русла в
ближайшем и отдаленном периодах, необходима реваскуляризация артерий приводного (проксимального) и отводящего
(дистального) кровотока. Целью работы было оценить возможности и эффективность эндоваскулярных, открытых и
гибридных артериальных вмешательств на нижних конечностях, в частности у пациентов с многоэтажным поражением
артериального русла, путем проведения ретроспективного анализа лечения критической ишемии. По результатам предо-
перационного ультразвукового дуплексного сканирования (УЗДС) артерий 212 пациентов с критической ишемией нижних
конечностей (КИНК) у 78 (36,8%) были многоэтажные поражения артериального русла (МПАР). Пациенты были разделены
на две группы. Первую (основная группа) составили 50 пациентов (64%), которым восстановлено проходимость МПАР
открытым и эндоваскулярным методом, или только эндоваскулярная. Ко второй (группа сравнения) вошли 28 пациентов
(36%), которым выполнено восстановление проходимости проксимального сегмента без вмешательства на артериях
дистального русла. Установлено, что в течение периода 16 мес. послеоперационного наблюдения 78 пациентов с МПАР,
первичная проходимость зоны бедренной реконструкции в основной группе составила 92%, сохранение конечности - 96%.
В контрольной группе проходимость зоны реконструкции составляла 75%, сохранение конечности - 82%. Таким образом,
установлено, что наиболее оптимальным методом восстановления путей притока и оттока являются одномоментные
гибридные оперативные вмешательства, проведенные у 88% таких пациентов, позволяющие эффективнее достичь
регресса ишемии и сохранить конечность.
Ключевые слова: критическая ишемия нижних конечностей, гибридная операция, эндоваскулярная операция, многоэтаж-
ное поражения артериального русла.
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population annually. In order to achieve the best results in the patency of the arterial bed in the near and distant periods, revascularization
of the arteries of the proximal and distal blood flow is necessary. The aim of the work was to evaluate the possibilities and effectiveness
of endovascular, open and hybrid arterial interventions on the lower extremities, particularly in patients with multilevel arterial disease,
by conducting a retrospective analysis of treatment of critical ischemia. The results of the preoperative ultrasound duplex scan (UDS)
of the arteries of 212 patients with critical ischemia of the lower limbs (CILL) shoved, that in 78 (36.8%) were multilevel arterial lesions
(MLAL). Patients were divided into two groups. The first (main group) consisted of 50 patients (64%), who have been restored to the
open-end and endovascular methods of MLAL, or only endovascular. The second (control) group included 28 patients (36%) - with
restoration of permeability of the proximal segment without intervention on the arteries of the distal. Installed, during the period of 16
months, postoperative observation of 78 patients with MLAL, the primary frontal area of the femoral reconstruction in the main group
was 92%, and limb preservation - 96%. In the control group, the permeability of the reconstruction zone was 75%, limb preservation
- 82%. Thus, it has been established that the most optimal method of recovery of inflow and outflow pathways is one-time hybrid
surgical interventions performed in 88% of these patients, which allow to achieve more effectively the recurrence of ischemia and
maintain limb.
Keywords: critical ischemia of the lower extremities, hybrid surgery, endovascular surgery, multilevel arterial lesion.
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Анотація. Мета - поліпшити безпосередні результати хірургічного лікування хворих з виразковою хворобою шлунка і
дванадцятипалої кишки, ускладненої перфорацією, шляхом використання мініінвазивної корекції та застосування комплек-
сного лікування. Проаналізовано результати лікування 253 пацієнтів з перфоративною виразкою шлунка і дванадцятипалої
кишки, які перебували на лікуванні в хірургічному відділенні міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги з 2013 року по
червень 2018 року. Серед виразок шлунка хронічних виявлено у 82 (32%) випадках, гострих - у 42 (17%) випадках. Хронічних
виразок дванадцятипалої кишки було 94 (37%), гострих - 35 (14%). Діагностична лапароскопія виконана 13 (5%) пацієнтам,
при цьому 8 (3%) хворим перфоративний отвір ушито лапароскопічно, а у 5 (2%) проведена конверсія. У 45 (18%) пацієнтів
проводився абдоміноцентез з доопераційним дренуванням черевної порожнини з постановкою дренажу, через який після
виходження ексудату вводили 200 мл Декасану. У 119 посівах ексудату з черевної порожнини, у яких висіялася патогенна
мікрофлора, серед монокультури домінував Enterococcus faecalis - у 31 пацієнта (26%). Серед ускладнень у післяопераційно-
му періоді спостерігали неспроможність кишкових швів у 4 (1,5%) хворих. Післяопераційна летальність становила 11,5%.
Причиною летальності у 17 (59%) пацієнтів було прогресування поліорганної недостатності. Таким чином, термін від
моменту перфорації до початку оперативного втручання не може слугувати єдиним критерієм у виборі методу оператив-
ного втручання, і недостатній для розцінювання, як абсолютний показник до можливості виконання так званих радикаль-
них оперативних втручань (резекція шлунка). Лапароскопічне ушивання перфоративної пілородуоденальної виразки безу-
мовно має переваги перед операцією з лапаротомного доступу.
Ключові слова: перфоративна гастродуоденальна виразка, перитоніт, оперативне лікування.

Вступ
Незважаючи на значний прогрес у сучасній фарма-

кології і широкий арсенал методів медикаментозної
корекції виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої
кишки проблема перфоративних гастродуоденальних
виразок залишається актуальною в ургентній хірургії [1,
4, 5, 10]. Проблема вибору методу оперативного втру-
чання у пацієнтів з перфоративними гастродуоденаль-
ними виразками часто зустрічається в літературі [11, 12].
Ряд авторів звертають увагу на багатофакторність ви-
бору методу оперативного втручання при перфоратив-
них гастродуоденальних виразках [8].

П.В. Гарелік з співав. проаналізували власний досвід
лікування 116 пацієнтів з перфоративними гастродуо-
денальними виразками. Автори проводили вибір мето-
ду оперативного лікування, враховуючи ряд факторів,
таких як тривалість виразкового анамнезу і результати
медикаментозного лікування, локалізацію виразки, ста-
дію розвитку перитоніту, супутні захворювання. Основ-
ним методом вибору було ушивання перфоративного
отвору, виконане в 62,9% випадках перфорацій гастро-
дуоденальних виразок [2].

А.А. Козлов на основі аналізу лікування 605 пацієнтів
з перфоративними гастродуоденальними виразками
рекомендує розширювати показання до радикального
оперативного втручання і вважає форму перитоніту і час
з моменту перфорації недостатніми факторами при
виборі обсягу оперативного втручання [6].

С.А. Совцов в результаті аналізу хірургічного лікуван-
ня 646 пацієнтів з перфоративними гастродуоденаль-
ними виразками показав вплив на вибір способу хірур-
гічного лікування ряду факторів, таких як наявність шоку,
супутніх захворювань, термінів від моменту захворюван-
ня до госпіталізації, ступеня бактеріальної контамінації
черевної порожнини, розмірів виразкового дефекту,
виразкового анамнезу. Автор прийшов до висновку, що
виконання одного виду хірургічного лікування веде до
незадовільних результатів у віддаленому періоді, що
часто стає причиною повторних оперативних втручань
[7].

Великий вплив на показник виживання хворих з пер-
форативними гастродуоденальними виразками мають
терміни від моменту госпіталізації до моменту операції.
D.L. Buck на підставі аналізу результатів лікування 2668
пацієнтів з перфоративними гастродуоденальними ви-
разками акцентує увагу на вплив затримки оперативно-
го втручання на показник виживання хворих. Щогодини
затримки з моменту госпіталізації до оперативного ліку-
вання зменшує на 2-4% показник виживання хворих з
перфоративними гастродуоденальними виразками [9].

Мета роботи - поліпшити безпосередні результати
хірургічного лікування хворих з виразковою хворобою
шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладненої перфо-
рацією шляхом використання мініінвазивної корекції і
застосування комплексного лікування.
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Матеріали та методи
Проаналізовано результати лікування 253 пацієнтів

з перфоративною гастродуоденальною виразкою, які
отримували лікування з 2013 по червень 2018 року у
клініці хірургії №2 Вінницького національного медично-
го університету імені М.І. Пирогова, розташованої на базі
відділення хірургії та ендоскопії лікарні швидкої медич-
ної допомоги м. Вінниці. Проаналізовано такі фактори,
як гендерні та антропометричні показники, шкідливі
звички, соціальний статус, анамнестичні дані. Серед усіх
пацієнтів чоловіків було 172 (68%), жінок - 81 (32%). Вік
пацієнтів - від 18 до 82 років, середній вік хворих з пер-
форативною гастродуоденальною виразкою становив
45±2,3 роки, шлунка - 64±1,9 роки. Важкість стану хво-
рих та їх операційно-анестезіологічний ризик оцінюва-
ли за шкалою ASA і шкалою CEPOD. Стан у 131 (51%)
пацієнта обтяжували два-три супутніх захворювання: 92
(36%) - страждали стенокардією і атеросклерозом, 54
(21%) хворих страждали на гіпертонічну хворобу, 18 (7%)
хворих - ожирінням та цукровим діабетом, 5 (2%) пієло-
нефритом, 3 (1%) цирозом печінки. Супутня хронічна
серцево-судинна недостатність виявлена в 27 хворих
(11%), дихальна - у 17 пацієнтів (7%), ниркова - у 2 (1%),
печінкова - у 2 (1%) пацієнтів.

При госпіталізації хворим виконували розгорнутий
аналіз крові, гематокрит, цукор крові, білірубін, загаль-
ний білок, білкові фракції, показники коагулограми, се-
човини, креатиніну, електролітів крові, загального ана-
лізу сечі та діастази. Діагностичний алгоритм включав
рентгенографію органів черевної та грудної порожнин,
електрокардіографію, ультрасонографію органів черев-
ної порожнини. При необхідності проводили фіброгаст-
родуоденоскопію, діагностичну лапароскопію, абдомі-
ноцентез і комп'ютерну томографію органів черевної
порожнини.

Виразковий анамнез виявлено у 87 (34%) хворих,
при цьому 12 (5%) хворих приймали нестероїдні проти-
запальні препарати та 1 (0,4%) пацієнтка приймала
більше року преднізолон. У 3 (1%) пацієнтів в анамнезі
були оперативні втручання на шлунку і дванадцятипалій
кишці: ушивання перфоративної виразки - 2 (0,8%) ви-
падки, резекція шлунка по Більрот-2 - 1 (0,4%).

Шлункова локалізація виразок відзначена в 124
(49%) випадках (за класифікацією D. Johnson): I тип - у
18 (7%) пацієнтів; II тип - у 4 (1,6%); III тип - у 102 (40%).
Явища декомпенсованого стенозу виходу зі шлунку ви-
явлено у 4 (1,6%) пацієнтів з виразковим процесом піло-
ричного відділу шлунка. У 2 (0,8%) пацієнтів перфора-
тивна виразка малої кривизни шлунка поєднувалась зі
шлунково-кишковою кровотечею з виразки.

Серед виразок цибулини дванадцятипалої кишки 73
(29%) виразки локалізувалися по передній стінці, 29
(11%) виразок локалізувались по передній стінці і малій
кривизні, 17 (7%) виразок - по передній стінці і великій
кривизні, 6 (2%) виразок були циркулярними. Постбуль-
барно розташовувалися виразки у 3 (1%) пацієнтів, па-

рапапілярно - у 1 (0,4%) пацієнта. Серед виразок шлун-
ка хронічних виявлено у 82 (32%) випадках, гострих - в
42 (16%). Хронічних виразок дванадцятипалої кишки
було 94 (37%), гострих - 35 (14%).

Перебіг захворювання і ускладнень, обсяг терапії,
ефективність лікування цілодобово контролювали за
даними лабораторних показників. Ультрасонографію
органів черевної порожнини і плевральних порожнин
виконували один раз в 3 дні, комп'ютерну томографію
виконували при відсутності позитивної динаміки в після-
операційному періоді.

Стан виразкового ураження шлунка та дванадцяти-
палої кишки вивчали під час виконання операцій, рела-
паротомій і ендоскопічних мініінвазивних діагностичних
і лікувальних маніпуляцій, фіброгастроскопії. Мікробіо-
логічний склад ексудату черевної порожнини вивчався у
всіх пацієнтів під час оперативного втручання, що доз-
воляло підтвердити інфікування черевної порожнини і
вивчити чутливість висіяних мікроорганізмів до антибак-
теріальних засобів.

Статистична обробка результатів проведена за стан-
дартними методами варіаційної статистики з викорис-
танням пакетів комп'ютерних програм Statistica 6.0 for
W indows і QuattroPro 12.0 for W indows. Імовірність
різниці оцінювали за критерієм Ст'юдента при р<0,05
[3].

Результати. Обговорення
Від початку захворювання до 6 годин госпіталізова-

но 169 (67%) пацієнтів, через 6-12 годин - 36 (14%)
пацієнтів, через 12-24 годин - 27 (11%) пацієнтів, пізніше
24 годин - 21 (8%). У приймальному відділенні діагноз
перфоративної виразки був поставлений 220 (87%) па-
цієнтам, при цьому у 24 (9%) пацієнтів для верифікації
діагнозу проведена фіброгастродуоденоскопія з повтор-
ною оглядовою рентгенографією органів черевної по-
рожнини.

У зв'язку з відсутністю чіткої картини перфоративної
виразки 15 (6%) хворим з діагностичною метою прове-
дено лапароцентез з постановкою "пошукового катете-
ра" - виділення через катетер повітря і серозно-гнійно-
го ексудату підтвердило діагноз перфоративної вираз-
ки. Діагностична лапароскопія виконана 13 (5%) паціє-
нтам, при цьому у 8 хворих перфоративний отвір ушито
лапароскопічно, а у 5 проведена конверсія у зв'язку з
локалізацією перфоративного отвору по малій кривизні,
по великій кривизні пілоричного відділу шлунка - у 2.

Пацієнти, оперовані відразу після проведення пе-
редопераційної підготовки, яка проведена протягом 1
години у 214 (84%) пацієнтів, протягом 2,5 годин у 34
(13%) пацієнтів у зв'язку з явищами гострої серцево-су-
динної, дихальної і ниркової недостатності. Після 24 го-
дин від моменту надходження оперовані 8 (3%) хворих
у зв'язку з атиповою картиною перфоративної виразки і
пізньою діагностикою захворювання.

Більша частина пацієнтів - 167 (66%) хворих були
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прооперовані в терміни до 6 годин з моменту початку
захворювання, 35 (14%) хворих оперовані в проміжок
від 6 до 12 годин від початку захворювання, 23 (9%) хво-
рих - в термін від 12 до 24 годин і 28 (11%) хворих - в
терміни більше 24 годин, що було пов'язано або з
пізньою госпіталізацією хворих, або з труднощами діаг-
ностики (прикрита виразка).

Передопераційну підготовку проводили введенням
розчинів електролітів, глюкози, перед операцією про-
водили декомпресію шлунка. З метою зниження ком-
партмент-синдрому і зменшення токсичного всмокту-
вання перитонеального ексудату у 45 (18%) пацієнтів
проводився абдоміноцентез на 2см нижче пупка в точці
Калька з доопераційним дренуванням черевної порож-
нини трубчастим дренажем діаметром 5-7 мм, через
який після виходження ексудату вводили 200 мл розчи-
ну Декасану. Передопераційна підготовка з використан-
ням ще до операції розчину Декасан для санації черев-
ної порожнини сприяла в поєднанні з інфузійною тера-
пією стабілізації стану пацієнтів.

245 (97%) пацієнтам з перфоративною гастродуоде-
нальною виразкою виконували серединну лапаротомію
(з них у 5 (2%) випадків конверсія після лапароскопії). У
8 (3%) виконано лапароскопічне ушивання перфора-
тивного отвору передньої стінки цибулини дванадцяти-
палої кишки. Під час операції проводили ревізію черев-
ної порожнини, визначали локалізацію перфоративно-
го отвору, його розміри, характер і поширеність ексуда-
ту. За поширеністю ексудату у 154 (61%) пацієнтів був
виявлений поширений перитоніт, у 78 (31%) місцевий
необмежений перитоніт, у 21 (8%) пацієнта місцевий
обмежений перитоніт.

Під час оперативного втручання визначали харак-
тер ексудату. У 154 (61%) випадках визначався фібри-
нозно-гнійний ексудат, серозно-фібринозний - у 35 (14%)
пацієнтів, серозний - у 35 (14%) і гнійний - у 29 (11%)
оперованих. Виконувалася аспірація ексудату, санація
черевної порожнини стерильним 0,9% фізіологічним
розчином до "чистої води", з подальшим застосуванням
розчину Декасан. При фібринозно-гнійному або сероз-
но-фібринозному перитоніті крім аспірації ексудату мак-
симально видаляли фібринозні нашарування на оче-
ревині і внутрішніх органах, які є осередками інфекції та
можуть служити причиною міжпетлевих абсцесів або
прогресування перитоніту в післяопераційному періоді.

При бактеріологічному дослідженні ексудату з че-
ревної порожнини ріст патологічної мікрофлори не був
виявлений у 134 пацієнтів (53%). У 119 (47%) пацієнтів в
посівах ексудату з черевної порожнини був виявлений
ріст мікрофлори. Відсутність росту патогенної мікроф-
лори у більшій частині оперованих пояснюється тим,
що кислий шлунковий сік, який потрапляє в черевну по-
рожнину в перші години після перфорації, ще деякий
час має свої бактерицидні властивості. Тому посіви ек-
судату, взяті в найближчі години після перфорації вира-
зок є стерильними. У міру втрати своїх бактерицидних

властивостей з часом і залуження шлункового соку при
його змішуванні з вмістом черевної порожнини створю-
ються оптимальні умови для розвитку патогенної
мікрофлори.

У 119 посівах ексудату з черевної порожнини, у яких
висіялася патогенна мікрофлора, домінували
Enterococcus faecalis - 31 пацієнт (26,1%), St. aureus - у
19 (15,9%), St. Epidermidis - у 16 (13,5%), E.coli - у 6 (5%),
мікробні асоціації у 47 оперованих (39,5%) (рис. 1).

Аналіз результатів бактеріологічного дослідження
ексудату черевної порожнини в залежності від термінів
від початку захворювання до початку оперативного втру-
чання показував, що до 6 годин ріст патогенної мікроф-
лори виявлено у 78 (46%) хворих, до 12 годин - у 22
(61%) хворих, до 24 годин - у 21 (78%) хворих і більше 24
годин - у 21 (100%) хворого.

Обсяг і вид оперативного втручання залежав в кож-
ному конкретному випадку від локалізації виразки і стадії
перитоніту. Застосовували комбінований дворядний шов
за способом Тупе. За характером оперативних втручань
у 44 (48%) пацієнтів було виконано оперативне втручан-
ня - ушивання перфоративного отвору, в тому числі у 8
(3%) хворих було виконано лапароскопічне ушивання
перфоративного отвору. Висічення виразки по Джаду-
Хорслі проведено 112 (44%) хворим, за Гейнеке-Мікул-
ічем - 69 (27%), за Фінеєм - 3 (1%). У 5 (2%) пацієнтів
при наявності протистоячої пенетруючої в головку
підшлункової залози виразки виконана екстеріориза-
ція пенетруючої виразки з наступною сегментарною
пілородуоденопластикою. Первинна резекція шлунка
по Більрот 2 виконана 13 (5%) пацієнтам при наявності
гігантських циркулярних пілородуоденальних виразок з
проведенням зонду для ентерального харчування, яке
починали з другої доби післяопераційного періоду з вве-
денням глюкозо-електролітної суміші, а пізніше - сумі-
шей для харчування. Зондове харчування проводили 4-
5 діб до відновлення активної моторно-евакуаторної
функції шлунково-кишкового тракту. У 7 пацієнтів (3%)
при високій кардіальної виразці була виконана драбин-
чата резекція шлунка.

Рис. 1. Частота збудників, що зустрічаються в ексудаті че-
ревної порожнини у пацієнтів з перфоративною гастродуоде-
нальною виразкою.

Комплексне лікування хворих з перфоративною гастродуоденальною виразкою
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Усі оперативні втручання закінчували дренуванням
черевної порожнини і постановкою спарених назогаст-
рального і назодуоденального зондів. В післяоперац-
ійному періоді пацієнти отримували інфузійну терапію
з урахуванням ступеню дегідратації, центрального ве-
нозного тиску, під контролем артеріального тиску, діу-
резу. Проводилась корекція водно-електролітного дис-
балансу (0,9% натрію хлорид 400,0, розчин Хартмана
500 мл, розчин Рінгера 200 мл). Антибактеріальна те-
рапія проводилася з використанням препаратів ши-
рокого спектру дії (цефтріаксон 1 г внутрішньовенно 2
рази на добу або амоксицилін + клавуланат 1,2 г внут-
рішньовенно 3 рази на добу протягом 5 днів або комб-
інація левофлоксацину 500 мг внутрішньовенно 1 раз
на добу з метронідазолом 500 мг 2 рази на добу про-
тягом 7 днів). З метою знеболювання призначали опі-
оїдні, пізніше - нестероїдні протизапальні засоби (5%
розчин кетопрофену 2 мл в / м 2 рази на добу). Для
стимуляції перистальтики в післяопераційному періоді
призначали 0,5% розчин метоклопраміду 2 мл в/м 2
рази перші 2-3 доби.

Для пригнічення шлункової секреції призначалися
інгібітори протонної помпи (пантопразол 40 мг) і Н2 -
гістаміноблокатори (квамател 20 мг), антацидні препа-
рати (маалокс). Для корекції ендотеліальної дисфункції
застосовували препарати гідроксиетіленкрохмалю,
аргінін, глутамінову кислоту, сорбілакт і реосорбілакт,
використовували зондовое введення ентеросгелю.

Профілактику тромбоемболічних ускладнень
здійснювали призначенням надропаріну кальцію по 0,3
мл 1 раз на добу протягом 7-10 діб, еластичною комп-
ресією нижніх кінцівок.

У комплексі післяопераційного ведення пацієнтів
також проводилися санація ротоглотки, дихальна гімна-
стика, вібромасаж грудної клітини.

Серед ускладнень в післяопераційному періоді спо-
стерігали неспроможність кишкових швів у 4 (1,5%) хво-
рих. В одному випадку неспроможність швів виникла на
7 добу після ушивання хронічної виразки в середній тре-
тині малої кривизни шлунка - проведена релапарото-
мія, первинна резекція 2/3 шлунка по Більрот 2, хвора
одужала. У другому випадку на 5 добу виникла неспро-
можність швів кукси дванадцятипалої кишки після пер-
винної резекції по Більрот 2. Під час релапаротомії ви-
явлено дефект в лінії швів до 4 мм, який був вшитий і
перитонізований пасмом сальника. Хворий видужав. У
третьому випадку настала неспроможність швів після
ушивання виразки пілоричного відділу шлунка на тлі суб-
компенсованого стенозу виходу зі шлунка. Неспро-
можність лінії швів наступила на 5 добу. Виконана рела-
паротомія, ушивання місця неспроможності, формуван-
ня заднього гастро-ентероанастомозу. Хворий видужав.
Ще у однієї хворої на 5 добу наступила неспроможність
кишкових швів після ушивання перфоративної виразки
цибулини дванадцятипалої кишки. Від можливої рела-
паротомії хвора відмовилася, прогресували явища пол-

іорганної недостатності від яких на 4 добу після виник-
нення неспроможності хвора померла. У 2 (0,8%) хво-
рих спостерігали незначну шлунково-кишкову кровоте-
чу з лінії кишкового шва, яка була зупинена консерва-
тивно. Евентрації, які виникли в 2 (0,8%) випадках на 5 і
7 добу були ушиті.

Летальність серед 253 пацієнтів з перфоративною
гастродуоденальною виразкою становила 29 (11,5%)
випадків. Усі летальні випадки були госпіталізовані в
стаціонар в терміни після 24 годин від моменту початку
захворювання з поширеним перитонітом. Релапаро-
томій серед 29 летальних випадків не було. Причиною
летальності у 17 (59%) пацієнтів було прогресування
поліорганної недостатності. Всі ці хворі померли до 3х
діб від моменту операції. Позаочеревинними усклад-
неннями, які привели до смерті стали - гострий інфаркт
міокарду - 2 (6,8%) пацієнта, тромбоемболія легеневої
артерії - 2 (6,8%), гіпостатична пневмонія - 1 (3,4%).

Кількість хворих з виразковою хворобою шлунка і
дванадцятипалої кишки з року в рік не зменшується.
При труднощах в діагностиці необхідно вдаватися до
ультразвукового дослідження, лапароцентезу з поста-
новкою "пошукового катетера", комп'ютерної томографії,
діагностичної лапароскопії або лапаротомії. При
відкритій операції в нашій клініці віддають перевагу орга-
нозберігаючим операціям. До первинної резекції шлун-
ка вдаємося при неможливості провести висічення або
ушивання перфоративної виразки. При проведенні ла-
пароскопічної операції - операцією вибору є ушивання
проривної виразки. Стовбурову ваготомію в клініці зам-
інили "медикаментозною ваготомією".

При бактеріологічному дослідженні перитонеально-
го вмісту у прооперованих пацієнтів з перфоративною
гастродуоденальною виразкою в терміни до 6 годин з
моменту перфорації, в 78 хворих (46%) виявлено ріст
мікрофлори, в терміни від 6 до 12 годин ріст мікрофлори
виявлено у 22 хворих (61%), з 12 год до 24 годин - у 21
хворого (78%) і пізніше 24 годин - у 21 (100%) відповідно.

Проведений аналіз показав, що фактичний час з
моменту перфорації не може бути абсолютним показ-
ником ступеню вираженості запалення очеревини. Ха-
рактер бактеріальної контамінації залежить від
кількості вмісту шлунка в момент перфорації, діаметру
перфоративного отвору, обсягу вмісту в черевній порож-
нині. У найкоротші терміни після перфорації відбуваєть-
ся нейтралізація кислого шлункового вмісту, який через
перфоративний отвір потрапляє в черевну порожнину.
Там же створюються оптимальні умови для розвитку
патогенної мікрофлори.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. Термін від моменту перфорації до початку опера-

тивного втручання не може слугувати єдиним критерієм
у виборі методу оперативного втручання, і є недостатнім
для розцінювання, як абсолютний показник до можли-
вості виконання так званих радикальних оперативних
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втручань (резекція шлунка). Поліпшити результати ліку-
вання хворих з перфоративною гастродуоденальною
виразкою можливо шляхом раннього звернення
пацієнтів до лікарні, своєчасної постановки діагнозу і

адекватної периопераційної корекції. Лапароскопічна
операція має переваги перед операцією з лапаротом-
ного доступу та є перспективним методом лікування
перфоративної гастродуоденальної виразки.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПЕРФОРАТИВНОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВОЙ
Покидько М.И., Форманчук Т.В., Гончаренко О.В., Форманчук А.М., Кацал В.А.
Аннотация. Цель - улучшить непосредственные результаты хирургического лечения больных с язвенной болезнью желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, осложненной перфорацией путем использования миниинвазивной коррекции и применения
комплексного лечения. Проанализированы результаты лечения 253 пациентов с перфоративной язвой желудка и двенадца-
типерстной кишки, находившихся на лечении в хирургическом отделении городской клинической больницы скорой медицин-
ской помощи с 2013 года по июнь 2018 года. Среди язв желудка хронических выявлено у 82 (32%) случаях, острых - в 42 (17%)
случаях. Хронических язв двенадцатиперстной кишки было 94 (37%), острых - 35 (14%). Диагностическая лапароскопия
выполнена 13 (5%) пациентам, при этом 8 (3%) больным перфоративное отверстие ушито лапароскопически, а у 5 (2%)
проведена конверсия. У 45 (18%) пациентов проводился абдоминоцентез с дооперационным дренированием брюшной поло-
сти с постановкой дренажа, через который после удаления экссудата вводили 200 мл Декасан. У 119 посевах экссудата из
брюшной полости, в которых высеялась патогенная микрофлора, среди монокультуры доминировал Enterococcus faecalis
-у 31 пациента (26%). Среди осложнений в послеоперационном периоде наблюдали несостоятельность кишечных швов у 4
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(1,5%) больных. Послеоперационная летальность составила 11,5%. Причиной летальности у 17 (59%) пациентов было
прогрессирование полиорганной недостаточности. Таким образом, срок от момента перфорации до начала оперативного
вмешательства не может служить единственным критерием в выборе метода оперативного вмешательства, и недо-
статочный для расценивания, как абсолютный показатель к возможности выполнения так называемых радикальных
оперативных вмешательств (резекция желудка). Лапароскопическое ушивание перфоративной пилородуоденальной язвы
безусловно имеет преимущества перед операцией из лапаротомного доступа.
Ключевые слова: перфоративная гастродуоденальная язва, перитонит, оперативное лечение.

THE COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH PERFORATED GASTRODUODENAL ULCERS
Pokydko M.I., Formanchuk T.V., Goncharenko O.V., Formanchuk A.M., Katsal V.A.
Annotation. To improve the immediate results of surgical treatment of patients with perforated gastroduodenal ulcers using minimally
invasive correction and an integrated treatment. The results of 253 patients with perforated gastroduodenal ulcers who were treated
from 2013 to 2018 were analyzed. Chronic ulcers were found in 82 (32%) cases among all gastric ulcers, acute ones constituted 42
(16%) cases. Chronic duodenal ulcers reached 94 (37%), acute ones constituted 35 (14%). The diagnostic laparoscopy was performed
in 13 (5%) patients, in 8 (3%) patients the perforated hole was sutured laparoscopically and in 5 (2%) patients the conversion was
performed. Abdominocentesis with preoperative abdominal cavity drainage was carried out in 45(18%) patients. Through this drainage
after exudate evacuation 200 ml of dekasan solution was injected. In 119 cultures of abdominal exudates with determinate pathogenic
microflora Enterococcus faecalis dominated - 31 patients (26%). Among the postoperative complications the failure of intestinal
sutures was observed in 4 (1.5%) patients. Postoperative mortality was 11.5%. Progression of multiple organ failure became the cause
of mortality in 17 (59%) patients. Thus, the time from the moment of perforation till the moment of surgery must not be the sole criterion
in the choice of method of operative intervention, and it is insufficient as an absolute indicator for the possibility of the radical surgical
procedures (gastric resection). Undoubtedly laparoscopic suturing of the perforated gastroduodenal u lcer has advantages over
laparotomy.
Keywords: perforated gastroduodenal ulcer, peritonitis, surgical treatment.
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Анотація. У статті авторами узагальнено матеріали, представлені в науковій зарубіжній та вітчизняній літературі та
набутий власний досвід застосування полімерних та металевих кліпс у хворих на гострий калькульозний холецистит
(ГКХ) у поєднанні із хронічними вірусними гепатитами (ХВГ). Мета роботи - оптимізувати кліпування міхурової протоки під
час лапароскопічної холецистектомії у пацієнтів із гострим калькульозним холециститом та вірусним гепатитом. У
період з 2015 по 2017 роки 822 пацієнтам з ГКХ виконана лапароскопічна холецистектомія (ЛХЕ). Кліпування міхурового
протоку та міхурової артерії проводилось металевими кліпсами у 339(41,2%) хворих та полімерними кліпсами за типом
"Hem-o-lock" - у 483(58,8%) хворих. У досліджувану групу увійшло 59 (7,1%) пацієнтів з ГКХ у поєднанні із ХВГ, у яких для
кліпування міхурової протоки та міхурової артерії в 17 (28,8%) випадках використано металеві кліпси та у 42 (71,2%)
випадках - полімерні за типом Hem-o-lock. "Зісковзування" кліпси з кліпатора серед хворих, у яких кліпування відбувалось
металевими кліпсами, було у 58(17,1%) хворих ГКХ без ХВГ, та у 5 (29,4%) хворих ГКХ з ХВГ. При кліпуванні полімерними
кліпсами "зісковзування" кліпси з кліпатора було у 17 (3,5%)хворих без ХВГ та у 1 (2,4%) пацієнта з ХВГ. Таким чином,
полімерні кліпси за типом Hem-o-lock створені для застосування з відповідним кліпатором, який повністю повторює
структуру кліпси, проблему "зісковзування" у хворих з ГКХ на етапі кліпування міхурової протоки та міхурової артерії
вдається мінімізувати і попередити виникнення такого ускладнення, як жовчотеча та кровотеча.
Ключові слова: гострий калькульозний холецистит, хронічні вірусні гепатити, полімерні кліпси, "зісковзування" кліпси
з кліпатора.

Вступ
Останні десятиліття характеризуються значним про-

гресом в хірургічному лікуванні ЖКХ та її ускладнень, зок-
рема ГКХ. В даний час ЛХЕ являється операцією вибору
у даної категорії хворих і досить безпечним видом хірург-
ічного втручання. Проте, за літературними даними, інтра-
операційні та післяопераційні ускладнення виникають з
частотою від 0,2 до 16,8%, які можуть призвести до важ-
ких наслідків і являються предметом всебічного аналізу
протягом останніх років [1, 3, 7, 10].

Згідно з класифікацією R.Martin и R.Ross (1994), вид-
іляють три групи факторів ризику, а саме: небезпечна
анатомія, небезпечна патологія та небезпечна хірургія
[6, 7].

До першої групи факторів ризику відносяться ана-
томічні варіанти будови та особливості взаєморозташу-
вання структур гепатодуоденальної зв'язки, аномалії бу-
дови печінкової артерії та протоків, які можуть бути при-
чиною незадовільного перебігу оперативного втручання.
Жирова клітковина в воротах печінки, наявність значних
жирових відкладень в зоні печінково-дванадцятипалої
зв'язки також відносяться до факторів ризику ушкоджень
позапечінкових жовчних шляхів [5]. Інфільтративно-за-
пальні зміни в гепатобіліарній області, а саме в зоні жов-
чного міхура та гепатодуоденальної зв'язки, відносяться
до другої групи факторів виникнення ускладнень, а саме
формування перивезикальних абсцесів при гострому
холециститі та рубцевих змін при хронічному холециститі

[5, 8].
До третьої групи відносяться технічні помилки та

складнощі під час операційного втручання, ризик виник-
нення яких збільшується особливо при нестандартних
анатомічних ситуаціях, виражених місцевих запальних
змінах, імунодефіцитних станах. До даної категорії уск-
ладнень призводять також недостатнє обстеження на
передопераційному етапі і помилки при інтерпретації
отриманих результатів, що сприяє неадекватній оцінці
стану пацієнта і наявних у нього супутніх захворювань.
Разом з тим, Zhi-Bing Ou et al. (2009) відмічає, що однією
з причин виникнення ускладнень може бути погана екс-
позиція та візуалізація в зоні трикутника Кало, порушен-
ня, дезорієнтація в рані оперуючого хірурга [14].

Одним із важких ускладнень при ЛХЕ, як відмічають
експерти, є протікання жовчі. Причиною жовчовитікання
можуть бути різні ушкодження біліарних шляхів, зокре-
ма, частковий розрив протоку, ушкодження додаткового
жовчного протоку, неадекватне накладення кліпси чи її
міграція або інші технічні проблеми. Так, за даними літе-
ратури, частота жовчотеч при ЛХЕ при хронічному та гос-
трому холециститі коливається від 0,2 до 2,2% [1, 2, 11].

Технічні складнощі, які виникають при ЛХЕ у хворих з
ГКХ у поєднанні з вірусним ураженням печінки заслуго-
вують постійного розгляду та оптимізації методів веден-
ня даної категорії пацієнтів з метою зменшення ризику
виникнення ускладнень. Особлива увага у хворих ГКХ з
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коморбідною патологією при ЛХЕ приділяється етапу
кліпування міхурового протоку та міхурової артерії [4, 9,
12, 13]. Традиційно під час лапароскопічної холецистек-
томії використовують металеві кліпси різних розмірів та
модифікацій. Зазначимо, що при їх застосуванні існує
проблема "зісковзування" металевої кліпси з кліпатора,
особливо у хворих із збільшеними розмірами печінки та
пацієнтів астенічної статури. Як наслідок, виникають
технічні складнощі, необхідність додаткового кліпування
та збільшується тривалість оперативного втручання, ви-
никають ризики розвитку ускладнень у вигляді жовчотечі
та кровотечі.

У доступній літературі ми не знайшли повідомлень
про технічні складнощі, які виникають на етапі кліпуван-
ня міхурової протоки і судин у пацієнтів ГКХ у поєднанні з
ХВГ. Все це викликає необхідність профілактики усклад-
нень при ЛХЕ та пошуку нових сучасних технічних рішень.

Мета роботи - оптимізація техніки одного із найваж-
ливіших етапів ЛХЕ при ГКХ, особливо у однієї із найбільш
уразливих категорій пацієнтів, а саме при супутніх хроніч-
них вірусних ураженнях печінки.

Матеріали та методи
У період з 2015 по 2017 роки нами було впровадже-

но в клінічну практику застосування полімерних кліпс по
типу Hem-o-lock при кліпуванні міхурової протоки та міху-
рової артерії. Проведений аналіз результатів хірургічно-
го лікування 822 пацієнтів ГКХ за період з 2015 по 2017
роки, як відображено на (рис. 1) свідчить, що для кліпу-
вання міхурової протоки та міхурової артерії повністю не
вдалось відмовитись від металевих кліпс по різним при-
чинам, але кількість їх використання була в 1,4 рази мен-
ше, ніж полімерних кліпс.

За період з 2015 по 2017 роки серед усіх хворих ГКХ,
виділено групу 59 пацієнтів у яких ГКХ супроводжувався
ХВГ, які склали досліджувану групу. В дослідження не
включались хворі з цирозом печінки, в тому числі вірус-
ної етіології, медикаментозні гепатити, пацієнти з механ-
ічною жовтяницею на фоні ЖКХ.

Як видно з даних, представлених у таблиці 1, більшість
хворих знаходились у віковій категорії 44-60 років, а саме
49%, у той час як від 61 до 75 років було 27,8% пацієнтів.
Приблизно кожний десятий хворий досліджуваної групи
був віком до 40 років.

Серед хворих досліджуваної групи чоловіків було 12
(20,3%), в той час, як пацієнток жіночої статі - 47 (79,7%).
Таким чином, необхідно зазначити, що серед хворих з
ГКХ в поєднанні з хронічними вірусними гепатитами В та
С переважали жінки. Представлені на рисунку 2 дані
демонструють, що жінок було в 3,9 рази більше, ніж чо-

ловіків.
Необхідно зазначити, що особливо у хворих із збільше-

ними розмірами печінки при ЛХЕ існує потенційна про-
блема "зісковзування" металевої кліпси з кліпатора, що
загрожує виникненням ускладнення у вигляді жовчотечі
та кровотечі.

Тому, як відображено на рисунку 3, у переважної
більшості досліджуваних нами пацієнтів (71,2%) з ГКХ в
поєднанні з хронічним вірусним ураженням печінки для
кліпування міхурової протоки та міхурової артерії в нашій
клініці ми використовували полімерні кліпси по типу
Hem-o-lock.

339

483

Кліпування 
металевими 
кліпсами

Кліпування 
полімерними 
кліпсами

Рис. 1. Розподіл хворих залежно від кліпс, використаних для
кліпування.
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Рис. 2. Порівняльний аналіз чоловіків та жінок досліджуваної
групи в період з 2015 по 2017 роки.
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Рис. 3. Розподіл хворих ГКХ у поєднанні із ХВГ залежно від
матеріалу кліпси.

Таблиця 1. Розподіл хворих за статевими ознаками та віком.
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Результати. Обговорення
Враховуючи те, що полімерні кліпси по типу Hem-o-

lock створені для застосування з відповідним кліпато-
ром, який повністю повторює структуру кліпси, проблему
"зісковзування" у хворих з ГКХ на етапі кліпування міхуро-
вої протоки та міхурової артерії вдається мінімізувати і
попередити виникнення такого ускладнення, як жовчо-
теча та кровотеча. Дані наведені, в таблиці  2 свідчать, що
при застосуванні металевих кліпс для кліпування міхуро-
вої протоки та міхурової артерії при ГКХ "зісковзування"
кліпси з кліпатора відмічалось у 17,1% хворих, в той час,
як у пацієнтів з ГКХ в поєднанні з ХВГ практично у кожно-
го третього виникав даний технічний недолік. Зазначи-
мо, що на етапі введення полімерних кліпс по типу Hem-
o-lock до міхурової протоки або артерії "зісковзування"
кліпси з кліпатора у наших пацієнтів не відмічалось.
"Зісковзування" полімерної кліпси можливе лише у не-
передбачуваних випадках, коли необхідно вилучити кліпсу
після її введення до місця кліпування або трапляється
лише тоді, коли виникає ненавмисне чіпляння застібки

Таблиця 2. Результати порівняння "зісковзування" обох видів кліпс у хворих з ГКХ та при ГКХ в поєднанні з ХВГ.
Металеві кліпси Полімерні кліпси

Хворі ГКХ без ХВГ
n=339

Хворі ГКХ з ХВГ
n=17

Хворі ГКХ без ХВГ
n=483

Хворі ГКХ з ХВГ
n=42

"зісковзування" кліпси при кліпуванні 58 (17,1%) 5(29,4%) 17 (3,5%) 1 (2,4%)

кліпси за розташовані поблизу структури. За досліджува-
ний період часу в нашій практиці дана ситуація відміча-
лась у 3,5% пацієнтів з ГКХ та у 2,4% хворих при поєднанні
ГКХ з вірусним ураженням печінки.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. Наведене демонструє високу безпечність та винят-

ковість полімерних кліпс по типу Hem-o-lock, тому доц-
ільним являється використання їх у коморбідних
пацієнтів, а саме при ГКХ в поєднанні з хронічними вірус-
ними гепатитами.

2. Особливо потрібно підкреслити, що кліпси не пере-
шкоджають у майбутньому при необхідності прооперова-
ним пацієнтам контролювати свій стан за допомогою су-
часних методів рентгенологічних та магнітно-резонансних
досліджень.

Подальші дослідження використання полімерних
кліпс дозволять ще більше розкрити можливості їх вико-
ристання в хірургії та дозволять оптимізувати вже існуючі
технічні прийоми.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КЛИПС У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ В СОЧЕТАНИИ С
ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ
Каштальян М.А., Колотвин А.А., Колотвина Л.И. Квасневский А.А.
Аннотация. В статье авторами обобщены материалы, представленные в научной зарубежной и отечественной литературе и
приобретенный собственный опыт применения полимерных и металлических клипс у больных острым калькулезным холецисти-
том (ОКХ) с хроническими вирусными гепатитами (ХВГ). Цель работы - оптимизировать клипирование пузырного протока при
лапароскопической холецистэктомии у пациентов с острым калькулёзным холециститом и хроническим вирусным гепатитом.
В период с 2015 по 2017 годы 822 пациентам с ОКХ выполнена лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ). Клипирование пузырного
протока и пузырной артерии проводилось металлическими клипсами у 339 (41,2%) больных и полимерными клипсами по типу "Hem-
o-lock" у 483 (58,8%) больных. В исследуемую группу вошли 59 (7,1%) пациентов с ОКХ в сочетании с ХВГ, у которых для клипирова-
ния пузырного протока и пузырной артерии в 17 (28,8%) случаях использовались металлические клипсы и в 42 (71,2%) случаях
полимерные по типу Hem-o-lock. "Соскальзывание" клипсы с клипатора среди больных, у которых клипирование проводилось
металлическими клипсами, было у 58 (17,1%) больных ОКХ без ХВГ, и у 5 (29,4%) больных ОКХ с ХВГ. При клипировании полимерными
клипсами "соскальзывание" клипсы с клипатора было у 17 (3,5%) больных без ХВГ и в 1 (2,4%) пациента с ХВГ. Таким образом,
полимерные клипсы по типу Hem-o-lock созданы для применения с соответствующим клипатором, который полностью повторя-
ет структуру клипсы, проблему "соскальзывания" у больных с ОКХ на этапе клипирования пузырного протока и пузырной артерии
удается минимизировать и предупредить возникновение такого осложнения, как желчетечение и кровотечение.
Ключевые слова: острый калькулезный холецистит, хронические вирусные гепатиты, полимерные клипсы, "соскальзы-
вание" клипсы с клипатора.

EXPERIENCE OF USING POLYMER CLIPS IN PATIENTS WITH ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN COMBINATION WITH
CHRONIC VIRAL HEPATITIS
Kashtalian M.A., Kolotvіn A.O., Kolotvina L.I., Kvasnevskiy A.A.
Annotation. In the article, the authors summarize the materials presented in the scientific foreign and domestic literature and acquired their
own experience in the use of polymer and metal clips in patients with acute calculous cholecystitis (GKH) in combination with chronic viral
hepatitis (CWG). The aim of the work was to optimize the clipping of the cystic duct during laparoscopic cholecystectomy in patients with
acute calculous cholecystitis and chronic viral hepatitis. In the period from 2015 to 2017, 822 patients with GCS performed laparoscopic
cholecystectomy (LHE). Clinching of the bladder duct and the bladder artery was carried out with metal clips in 339 (41.2%) patients and
polymer clips in the type "Hem-o-lock" in 483 (58.8%) patients. In the study group, 59 (7.1%) patients with CKD in combination with CKD were
included, in which for clumping of the bladder duct and bladder artery in 17 (28.8%) cases metal clips were used and in 42 (71.2%) cases
polymeric. "Slipping" of clips from the clipper among the patients, in whom clapping was done with metal clips, was in 58 (17.1%) patients
without CKD, and in 5 (29.4%) patients with CKD with CWG. When clumping with polymer clips, "slipping" clips from the applier was in 17
(3.5%) patients without HV and in 1 (2.4%) patients with HVC. Thus, polymer clips of the Hem-o-lock type are designed for use with an
appropriate clipper, which fully repeats the structure of the clip, the problem of "slipping" in patients with GCS during the clumping of the
bladder duct and bladder arteries can minimize and prevent the occurrence of complications such as bile duct and bleeding.
Keywords: acute calculous cholecystitis, chronic viral hepatitis, polymer clips, "slipping" clips from the applier.
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Анотація. В останні роки ультразвукове дуплексне ангіосканування (УЗДС) дає можливість отримати найбільш повну
інформацію про патологію вен і застосовується як метод навігації при проведенні ендовазальних маніпуляцій. Мета
дослідження - вивчити ультразвукові зміни в тромбованій вені до та після впливу ендовенозного високочастотного елек-
трозварювання і оцінити ефективність методу в комплексному хірургічному лікуванні гострого висхідного тромбофлеб-
іту великої підшкірної вени. У період з 2015 по 2017 роки у хірургічних відділеннях міської клінічної лікарні №8 м. Києва
перебували 38 хворих на гострий висхідний тромбофлебіт великої підшкірної вени (ГВТВПВ), яким проведено лікування із
застосуванням ендовенозного електрозварювання (ЕВЕЗ). Вік коливався від 19 до 78 років (середній вік - 51,28±2,63 р.). За
міжнародною класифікацією СЕАР (Сlinical Etiological Anatomical Pathophysiological) С2 відзначали у 6 (15,8%) хворих, С3 - у
13 (34,2%), С4 - у 7 (18,4%), С5 - у 9 (23,7%), С6 - у 3 (7,9%). Усім хворим проводили ультразвукове дуплексне ангіосканування
(УЗДС) за допомогою приладу TOSHIBA Nemio XG (Японія), облаштованим конвексним датчиком з робочою частотою 3,5-
5 МГц і лінійними датчиком у діапазоні 7,5-12 МГц. У якості джерела струму був використаний електрозварювальний
апарат вітчизняного виробництва "Свармед" ЕК-300М1. У ручному режимі 15 сек. електрозварювання тромбованого сег-
мента вени проводили за допомогою ендовенозного електрозварювального катетера (ЕК). Для статистичної обробки
отриманих результатів застосували параметричні методи. Обчислювали середні арифметичні значення (М), стандарт-
ну похибку середнього арифметичного (m). Достовірність відмінностей оцінювали з використанням критерію Ст'юдента.
Відмінності визнавали статистично значущими при р<0,05. При ультразвуковому дослідженні тромбованого сегмента
вени при ГВТВПВ середній діаметр вени до впливу ЕВЕЗ становив 9,6±0,4 мм. У просвіті вени візуалізувалися множинні
тромботичні маси підвищеної ехогенності. На перший день після ЕВЕЗ діаметр стовбура ВПВ був збільшений у 1,3 рази і
в середньому становив 12,2±0,4 мм (p<005). Діаметр вени збільшувався за рахунок набряку венозної стінки після впливу
ЕВЕЗ. Через 1 місяць вена значуще зменшувалася в діаметрі в порівнянні з попереднім показником і в середньому її діаметр
склав 7,4±0,5 мм (p<005), просвіт вени мав гіпоехогенний характер. У термін 3 місяці в порівнянні з терміном 1 місяць після
впливу ЕВЕЗ, діаметр вени продовжував зменшуватися до 4,7±0,5 мм (p<005). Через 6 місяців з моменту впливу ЕВЕЗ
діаметр вени в порівнянні з терміном 3 місяці був ще більш зменшеним - 2,4±0,4 мм (p<0,05). У термін 1 рік і більше УЗДС
картина свідчила про завершення процесу облітерації повною абляцією вени. В термін спостереження 3-6 місяців у 3
(7,89%) пацієнтів спостерігали виникнення реканалізації ВПВ. Таким чином, ультразвукова картина в тромбованій вені
після дії ендовенозного високочастотного електрозварювання зазнає змін від анехогенного, гіпоехогенного до ехогенного
характеру, відображає процес оклюзії, облітерації і повної абляції судини.
Ключові слова: гострий тромбофлебіт, ультразвукове дослідження, електрозварювання живих тканин.

Вступ
В останні роки ультразвукове дуплексне ангіоска-

нування (УЗДС) дає можливість отримати найбільш по-
вну інформацію при патологію вен. Крім того, в даний час
ультразвуковий метод почав широко застосовуватися не
тільки в якості діагностичного, а й як метод навігації при
проведенні ендовазальної лазерної коагуляції [2], радіо-
частотної облітерації [1], ехосклеротерапії [3]. Також ме-
тод застосовується для оцінки ефективності всіх видів
операцій на венах нижніх кінцівок [4, 5, 6].

У наших дослідженнях ми використовували діагнос-
тичні можливості ультразвукової флебографії для своє-
часної та точної діагностики гострого тромбофлебіту по-
верхневих вен, визначення оптимальної тактики хірургіч-
ного лікування, вивчення в різні періоди після впливу ен-
довенозного високочастотного електрозварювання
(ЕВЕЗ) динаміки змін у тромбованій великій підшкірній

вені (ВПВ), а також для контролю ефективності обліте-
рації тромбованої ВПВ після проведення лікування ме-
тодом ЕВЕЗ.

Мета дослідження - вивчити ультразвукові зміни в
тромбованій вені до та після впливу ендовенозного ви-
сокочастотного електрозварювання і оцінити ефек-
тивність метода в комплексному хірургічному лікуванні
гострого висхідного тромбофлебіту великої підшкірної
вени.

Матеріали та методи
У період з 2015 по 2017 рік у хірургічних відділеннях

міської клінічної лікарні №8 міста Києва перебували 38
хворих на ГВТВПВ, яким проведено лікування із застосу-
ванням ЕВЕЗ. Вік коливався від 19 до 78 років (середній
вік - 51.28±2.63 років). Чоловіків було 12 (31,6%), жінок -
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26 (68,4%). У всіх охоплених у дослідженні хворих ГВТВПВ
розвинувся на фоні варикозної хвороби нижніх кінцівок.
Усі хворі надходили в хірургічні відділення за екстреними
показаннями. Згідно з міжнародною класифікацією СЕАР
(Сlinical Etiological Anatomical Pathophysiological) С2
відзначали у 6 (15,8%) хворих, С3 - у 13(34,2%), С4 - у
7(18,4%), С5 - у 9(23,7%), С6 - у 3(7,9%). У всіх хворих
давність захворювання на момент надходження в стаці-
онар була різною: до 3 днів - 9 (23,7%) хворих; до 7 днів -
21 (55,25%); до 14 днів - 8 (21,05%). Усі хворі скаржились
на біль у ділянці тромбованих вен, гіперемію, гіперпіг-
ментацію шкіри над тромбованою ділянкою вени, пара-
вазальний набряк, порушення функції кінцівки. Вира-
женість клінічних проявів ГВТВПВ залежала від часу, що
пройшов від початку захворювання.

Усім хворим проводили ультразвукове дуплексне ан-
гіосканування (УЗДС) за допомогою приладу TOSHIBA
Nemio XG (Японія), оснащеним конвексним датчиком з
робочою частотою 3,5-5 МГц і лінійним датчиком у діапа-
зоні 7,5-12 МГц. За допомогою УЗДС оцінювали стан
стінок і просвіту вен, наявність у них тромботичних мас,
характер тромбу (оклюзивний, флотуючий), межі оклюзії,
ступінь організації тромбу, особливості венозного крово-
току в ділянці тромботичних мас, встановлювали наявність
патологічних вертикальних і горизонтальних вено-веноз-
них скидів крові. Згідно УЗДС даних І тип ГВТВПВ встанов-
лено у 6 (15,8%) хворих, ІІ тип - у 5 (13,1%) і ІІІ тип - у 27
(71,1%). В обох хворих з ІІІ типом тромб мав флотуючий
характер. У 20 (90,9%) хворих ГВТВПВ поєднувався з ва-
рикотромбофлебітом (ВТФ) бічних гілок на стегні і гомілці.
У 27 (71,1%) хворих з ГВТВПВ були виявлені неспроможні
пронизні вени (НПВ) в ділянці гомілки. Також, обов'язко-
вим етапом УЗДС було вивчення глибоких вен обох нижніх
кінцівок, для виключення наявності тромботичного про-
цесу в їх системі. В подальшому за даними УЗДС визнача-
ли тактику і обсяг хірургічного лікування. У п'яти хворих з ІІІ
типом ГВТВПВ була виконана екстрена операція. У 33
(86,8%) хворих з ІІ і ІІІ типом ГВТВПВ операцію виконували
у відтермінованому порядку після стабілізації гемостазу.

У якості джерела струму був використаний електроз-
варювальний апарат вітчизняного виробництва "Свар-
мед" ЕК-300М1. Електрозварювання тромбованого сег-
мента вени проводили за допомогою ендовенозного
електрозварювального катетера (ЕК).

Вивчали ультразвукову картину в тромбованій вені при
ГВТВПВ до та після впливу ЕВЕЗ. Оцінку результатів про-
водили за наступними параметрами: діаметр судини,
реакція на стискання датчиком, наявність у просвіті су-
дини ехогенних тромботичних мас, характер тромбу, стан
клапанного апарату, внутрішній просвіт, зміни стінок вени
і навколишніх тканин, наявність реканалізації. Терміни
ультразвукового моніторингу після ЕВЕЗ становили: 1
день, 1, 3, 6 місяців, 1 рік і більше.

Для статистичної обробки отриманих результатів зас-
тосували параметричні методи. Обчислювали середні
арифметичні значення (М), стандартну похибку середнь-

ого арифметичного (m). Достовірність відмінностей оці-
нювали з використанням критерію Ст'юдента. Відмінності
визнавали статистично значущими при р<0,05.

Результати. Обговорення
При ультразвуковому дослідженні тромбованого сег-

мента вени при ГВТВПВ середній діаметр вени до впли-
ву ЕВЕЗ становив 9,6±0,4 мм. У просвіті вени візуалізува-
лися множинні тромботичні маси підвищеної ехогенності
(рис. 1).

При компресії датчиком просвіт вени не стискався.
Венозна стінка була потовщена, мала гіперехогенний
характер і виглядала як "біла смуга", в просвіті вени виз-
начались множинні тромботичні маси (рис. 2).

Навколишні тканини були змазаними і розмитими за
рахунок наявності перифокальної запальної реакції.
Дослідження в режимі кольорового доплерівського кар-
тування (КДК) показало повну відсутність кровотоку при
оклюзивному тромбі. При наявності неоклюзивного тром-
бу в просвіті між тромботичними масами і венозною
стінкою визначався ослаблений кровотік (рис. 3).

При поширенні тромбу на сафенофеморальне
з'єднання (СФЗ) було встановлено обмеження функції

Рис 1. До впливу ЕВЕЗ. Поперековий скан. У просвіті вени
виражені ехогенні утворення ().

Рис. 2. До вливу ЕВЕЗ. Подовжній скан. Венозна стінка по-
товщена, гіперехогенна, у вигляді "білої смуги" (), у просвіті
множинні тромботичні маси ().
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клапана. У більшості випадків його стулки були нерухомі,
провисали в просвіт стегнової вени, верхівка тромбу виз-
началася по лінії СФЗ (рис. 4).

В інших випадках верхівка тромбу злегка провалюва-
лася в просвіт стегнової вени. При флотуючому тромбі
кровотік огинав його верхівку, яка коливалася в просвіті
вени і на відміну від інших відділів тромб відрізнявся підви-

щеною ехо-щільністю.
На перший день після ЕВЕЗ діаметр стовбура ВПВ

був збільшений у 1,3 рази і у середньому становив
12,2±0,4 мм (p<005). Діаметр вени збільшувався за раху-
нок набряку венозної стінки після впливу ЕВЕЗ. Також
спостерігали набряк паравазального простору, адвен-
тиція та субінтимальний шар не мали чіткої межі ні між

Рис. 3. До впливу ЕВЕЗ. Поперековий скан. Неоклюзивний
тромб (). У просвіті між тромботичними масами і веноз-
ною стінкою ослаблений кровотік.

Рис. 4. До впливу ЕВЕЗ. Подовжній скан. Верхівка тромбу
визначається по лінії СФЗ ().

Рис. 5. Після впливу ЕВЕЗ 1 день. Поперековий скан. Просвіт
вени анехогенний, не стискається при компресії датчиком.

Рис. 6. Після впливу ЕВЕЗ 1 місяць. Поперековий скан. Вена
зменшилась у діаметрі, просвіт вени має гіпоехогенний ха-
рактер.

Рис. 7. Після впливу ЕВЕЗ 1 місяць. Подовжний скан. Поява
лінійних структур, початок формування фіброзу.

Рис. 8. Після впливу ЕВЕЗ 3 місяці. Поперековий скан. Діа-
метр вени продовжує зменшуватися (), просвіт став ехо-
генним, подальший розвиток фіброзного процесу.

Ультразвукові зміни в тромбованій великій підшкірній вені до та після впливу ендовенозного...
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собою, ні з прилеглими тканинами, ендотелій не визна-
чався. В Б режимі просвіт вени був анехогенним, не стис-
кався при компресії датчиком (рис. 5).

У режимі КДК кровотік не визначався, що свідчило
про збереження на цей термін повної оклюзії вени.

Через 1 місяць вена значуще зменшувалася в діа-
метрі в порівнянні з попереднім показником і в серед-
ньому її діаметр становив 7,4±0,5 мм (p<005). Набряк
паравазальних тканин на цей час не спостерігався, стінка

вени була більш чіткою, але чіткої її пошарової диферен-
ціації не спостерігалось, просвіт вени мав гіпоехогенний
характер (рис. 6).

З'являлися лінійні структури більш високої щільності,
що свідчило про початок формування фіброзу (рис. 7).

У термін 3 місяці в порівнянні з терміном 1 місяць після
впливу ЕВЕЗ, діаметр вени продовжував зменшуватися до
4,7±0,5 мм (p<005). Просвіт ставав ехогенним (рис. 8).

У деяких місцях ще зберігалася диференціація з на-
вколишніми тканинами. На цей термін ультразвукові
зміни свідчили про подальший розвиток фіброзного про-
цесу індукованого ЕВЕЗ.

Через 6 місяців з моменту впливу ЕВЕЗ діаметр вени
в порівнянні з терміном 3 місяці був ще більш зменше-
ним - 2,4±0,4 мм (p<005). Диференціація стінки вени з
навколишніми тканинами не визначалася, просвіт вени
мав гомогенний ехогенний характер, що вказувало на
повну облітерацію просвіту вени (рис. 9).

У термін 1 рік і більше в окремих ділянках сафеново-
го простору облітерована вена виглядала як щільний
сполучнотканинний тяж, в інших же ділянках не визнача-
лася зовсім, що свідчило про завершення процесу об-
літерації повною абляцією вени (рис. 10).

У термін спостереження 3-6 місяців у 3 (7,89%)
пацієнтів спостерігали виникнення реканалізації ВПВ, що
було зумовлено освоєнням методики на початку роботи.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. Діаметр тромбованої великої підшкірної вени після

ендовенозного високочастотного електрозварювання в
терміни 1-6 місяців зменшується з 12,2±0,4 мм до
2,4±0,4 мм (p<005) і до повної абляції в термін 12 місяців.

2. Ультразвукова картина в тромбованій вені після
дії ендовенозного електрозварювання зазнає змін від
анехогенного, гіпоехогенного до ехогенного характеру,
відображає процес оклюзії, облітерації і повної абляції
судини.

Ендовенозне високочастотне електрозварювання в
92,11% забезпечує повну оклюзію, подальшу фіброзну
трансформацію і абляцію звареної тромбованої вени,
що свідчить про ефективність методу в лікуванні гостро-
го висхідного тромбофлебіту великої підшкірної вени.

Рис. 9. Після впливу ЕВЕЗ 6 місяців. Поперековий скан. Діа-
метр вени значно зменшився, просвіт вени має гомогенний
ехогенний характер, повна облітерація просвіту вени ().

Рис. 10. Після впливу ЕВЕЗ 12 місяців і більше. Поперековий
скан. Сафеновий простір вільний, повна абляція вени ().
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРОМБИРОВАННОЙ БОЛЬШОЙ ПОДКОЖНОЙ ВЕНЕ ДО И ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЭНДОВЕНОЗНОЙ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКИ
Саволюк С.И., Ходос В.А., Геращенко Г.А., Горбовець В.С.
Аннотация. В последние годы ультразвуковое дуплексное ангиосканирование (УЗДС) дает возможность получить наиболее
полную информацию об патологии вен и применяется как метод навигации при проведении эндовазальных манипуляций. Цель
исследования - изучить ультразвуковые изменения в тромбированной вене до и после воздействия эндовенозной высокочас-
тотной электросварки и оценить эффективность метода в комплексном хирургическом лечении острого восходящего тром-
бофлебита большой подкожной вены. В период с 2015 по 2017 год в хирургических отделениях городской клинической больницы
№8 г. Киева находились 38 больных острым восходящим тромбофлебитом большой подкожной вены (ОВТБПВ), которым
проведено лечение с применением эндовенозной электросварки (ЭВЭС). Возраст колебался от 19 до 78 лет (средний возраст -
51,28±2,63 лет). По международной классификации СЕАР (Сlinical Etiological Anatomical Pathophysiological) С2 отмечали у 6
(15,8%) больных, С3 - у 13 (34,2%), С4 - у 7 (18.4%), С5 - у 9 (23,7 %), С6 - у 3 (7,9%). Всем больным проводили ультразвуковое
дуплексное ангиосканирование (УЗДС) с помощью прибора TOSHIBA Nemio XG (Япония), оснащенного конвексным датчиком с
рабочей частотой 3,5-5 МГц и линейным датчиком в диапазоне 7,5-12 МГц. В качестве источника тока был использован
электросварочный аппарат отечественного производства "Свармед" ЕК-300М1. В ручном режиме 15 сек. электросварки тром-
бированного сегмента вены проводили с помощью эндовенозного электросварочного катетера (ЭК). Для статистической
обработки полученных результатов применили параметрические методы. Вычисляли средние арифметические значения (М),
стандартную ошибку среднего арифметического (m). Достоверность различий оценивали с использованием критерия Стью-
дента. Различия признавали статистически значимыми при р<0,05. При ультразвуковом исследовании тромбированного сег-
мента вены при ОВТБПВ средний диаметр вены до влияния ЭВЭС составлял 9,6±0,4 мм. В просвете вены визуализировались
множественные тромботические массы повышенной эхогенности. На первый день после ЭВЭС диаметр ствола БПВ был
увеличен в 1,3 раза и в среднем составлял 12,2±0,4 мм (p<0,05). Диаметр вены увеличивался за счет отека венозной стенки
после воздействия ЭВЭС. Через 1 месяц вена значимо уменьшалась в диаметре по сравнению с предыдущим показателем и в
среднем ее диаметр составил 7,4±0,5 мм (p<0,05), просвет вены имел гипоэхогенный характер. В срок 3 месяца по сравнению
со сроком 1 месяц после воздействия ЭВЭС, диаметр вены продолжал уменьшаться до 4,7±0,5 мм (p<0,05). Через 6 месяцев с
момента воздействия ЭВЭС диаметр вены по сравнению со сроком 3 месяца был еще более уменьшенным - 2,4±0,4 мм (p<0,05).
В срок 1 год и более УЗДС картина свидетельствовала о завершении процесса облитерации полной абляции вены. В срок
наблюдения 3-6 месяцев у 3 (7,89%) пациентов наблюдали возникновение реканализации ВПВ. Таким образом, ультразвуковая
картина в тромбированной вене после действия эндовенозной высокочастотной электросварки изменится от анэхогенного,
гипоэхогенного к эхогенному характеру, отобразит процесс окклюзии, облитерации и полной абляции сосудов.
Ключевые слова: острый тромбофлебит, ультразвуковое исследование, электросваривание живых тканей.

ULTRASOUND CHANGES IN THE THROMBOSED VSM BEFORE AND AFTER THE INFLUENCE OF ENDOVASCULAR HIGH-
FREQUENCY ELECTRIC WELDING
Savoliuk S.I., Khodos V.A., Herashchenko R.A., Horbovets V.S.
Annotation. During last years, ultrasound duplex angioscanning (USD) gives opportunity to get the most complete information respecting
the venous pathology and is used as a method of navigation during conducting of endovascular manipulations. Purpose of research - to
study the ultrasound changes in the thrombosed vein before and after the influence of endovascular high-frequency electric welding and
to evaluate the effectiveness of the method in the complex surgical service of acute ascending thrombophlebitis of the GSV. During the
period from 2015 to 2017 in the surgical departments of the city clinical hospital №8 in Kyiv there were 38 patients with acute ascending
thrombophlebitis of the great saphenous vein (AATGSV), who were treated with endovascular electric welding (EVEW). The age ranged
from 19 to 78 years (average age 51.28±2.63 years). According to the international classification of CEAR (Clinical Etiological Anatomical
Pathophysiological), C2 was noted in 6 (15.8%) patients, C3 - in 13(34.2%), C4 - in 7(18.4%), C5 - in 9(23.7%), C6 - in 3 (7.9%). All
patients was treated with ultrasound duplex angiography (USD) using TOSHIBA Nemio XG (Japan), equipped with a convex sensor with
an operating frequency of 3.5-5 MHz and a linear sensor with the range of 7.5-12 MHz. Domestically produced electric welder "Swarmed"
EK-300М1 were used as a feeding device "Swarmed" EK-300М1. In manual mode, 15 sec. Parametric methods were used for statistical
processing of the received results. Average arithmetic meanings (M), standard error of arithmetic mean (m) were calculated. The
authenticity of the differences were evaluated using the Student`s criterion. Differences were recognized as statistically significant in p
<0,05. Electric welding of the thrombosed vein segment was performed using an endovascular electric welding catheter (EC). With
ultrasound examination of the thrombosed vein segment with acute ascending thrombophlebitis of the GSV the average diameter of the
vein to effect by EVEW was 9.6±0.4 mm. Multiple hyperechogenicity thrombotic masses were visualized in the vein lumen. On the first day
after the EVEW, the diameter of the GSV was increased by 1.3 times and averaged was 12.2±0.4 mm (p<005). The diameter of the vein
increased due to the edema of the venous wall after the EVEW. After 1 month, the vein decreased in diameter significantly compared to
the previous indicator and its average diameter was 7.4±0.5 mm (p<005), the vein lumen had a hypoechogenic character. After the 3
months period, compared to the 1 month after the EVEW, the vein diameter continued to decrease to 4.7±0.5 mm (p<005). After 6 months
from the moment of the EVEW, the diameter of the vein was even more reduced compared to the period of 3 months - 2.4±0.4 mm (p<005).
After the period of 1 year or more duplex ultrasound picture showed the completion of the process of obliteration with total vein ablation.
In the observation period of 3-6 months, the occurrence of GSV repatency was observed for 3 (7,89%) patients. The ultrasound picture
in the thrombosed vein after the endovascular high-frequency electric welding undergoes changes from anechogenic, hypoechogenic to
echogenic character, reflects the occlusion process, obliteration and total ablation of the vein.
Keywords: acute thrombophlebitis, ultrasound examination, electric welding of living tissues.

trial of conventional surgery, endovenous laser ablation and
ultrasound-guided foam sclerotherapy in patients with great

saphenous varicose veins. Br. J. Surg., 102 (10), 1184-94.
doi: 10.1002/bjs.9867.

Ультразвукові зміни в тромбованій великій підшкірній вені до та після впливу ендовенозного...
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Анотація. Тромботичні ускладнення, які пов'язані з порушеннями в системі гемостазу у хворих з хронічною хворобою
нирок (ХХН) VД стадії, є досить частими, тому пошук ранніх та доступних біохімічних маркерів діагностики даного
ускладнення є досить актуальним. Мета - вивчити коагуляційний потенціал плазми крові у хворих з ХХН VД стадії, які
отримують лікування програмним гемодіалізом та визначити маркери тромботичного ризику. Обстежено 88 пацієнтів з
ХХН VД стадії (віком від 26 до 65 років), які лікуються програмним гемодіалізом, у яких визначали гемостатичний потенціал
плазми крові спектрофотометричним методом; рівень розчинного фібрину - методом бісайтового імуноферментного
кількісного аналізу; Д-димер - імуноферментним методом з використанням моноклональних антитіл до епітопів Д-димеру;
протеїн С - спектрофотометрично за довжини хвилі 405 нм; фібриноген - спектрофотометрично за довжини хвилі 280 нм.
Статистична обробка проведена з використанням методів варіаційної статистики та кореляційного аналізу. Встановле-
но, що в усіх пацієнтів має місце достовірне підвищення рівня фібриногену (4,03±0,15÷4,62±0,31 мг/мл) (р<0,001), при цьому
виділена група хворих (n=25), у яких відносно загальної групи відмічено зростання згортаючого потенціалу (р<0,001), досто-
вірне подовження часу фібринолізу (р<0,001) та збільшення концентрації розчинного фібрину (5,36±0,61÷5,78±0,82 мкг/мл)
(р<0,001) на тлі тенденції до зниження протеїну С та відсутності реакції Д-димеру на зростання рівня розчинного фібрину.
Виявлені зміни коагуляційних властивостей плазми крові можуть слугувати маркерами тромботичного ризику. Таким
чином, у хворих ХХН VД стадії, що лікуються програмним гемодіалізом, спостерігається високий тромботичний ризик,
пов'язаний з високою концентрацією розчинного фібрину та фібриногену. При цьому, фібринолітичний потенціал у даної
категорії хворих досить низький, як і рівень природного антикоагулянту - протеїну С. Вивчені показники гемостазу можна
використовувати як маркери тромбогенезу.
Ключові слова: гемодіаліз, гемостаз, маркери тромботичного ризику.

Вступ
Найбільш частим ускладненням у хворих з хронічною

хворобою нирок (ХХН) VД стадії, які отримують лікування
програмним гемодіалізом, є порушення в системі гемос-
тазу, що призводять до розвитку тромбофілій.

Тромбофілічний синдром, як процес внутрішньосу-
динного тромбогенезу, характеризується системною ак-
тивацією зсідання крові [1, 6]. Тому виявлення ранніх та
доступних біохімічних маркерів діагностики даного уск-
ладнення покликано запобігти процесу генералізації
тромбоутворення за рахунок своєчасної корекції.

До таких біохімічних маркерів можна віднести показ-
ники згортаючого гемостатичного та фібрінолітичного по-
тенціалів в поєднанні з іншими складовими системного
гемостазу: розчинним фібрином (РФ), Д-димером (Дд),
протеїном С (рС) і фібриногеном (Фг) [3, 4]. Для визна-
чення балансу між системами зсідання крові і фібрино-
лізу в літературі запропонований та описаний метод ана-
лізу згортаючого та фібринолітичного потенціалів, який
базується на оцінці кривої залежності величини погли-
нання світла згустком від часу. Вказана крива є показни-
ком утворення і руйнування згустку в плазмі крові в при-

сутності тромбопластину і тканинного активатора плаз-
міногену (Є-РА) [4]. При цьому площа під кривою погли-
нання варіює в залежності від концентрацій прокоагу-
лянтних, антикоагулянтних та фібринолітичних компо-
нентів плазми крові і надає не тільки інформацію про
баланс між зсіданням крові та фібринолізом, а і відобра-
жає кінцевий баланс тромбоцитарної активності [4].

З метою верифікації впливу інших складових систем-
ного гемостазу на про- та антикоагулянтну чи фібринолі-
тичну активність плазми крові доцільніше одночасно виз-
начати концентрації розчинного фібрину, Д-димеру, про-
теїну С та фібриногену у даної категорії хворих [3, 4].

Мета дослідження - вивчити згортаючий фібринолі-
тичний потенціал плазми крові у хворих з ХХН VД стадії,
які отримують лікування програмним гемодіалізом, та
визначити маркери тромботичного ризику.

Матеріали та методи
Обстежено, після попередньо отриманої інформо-

ваної згоди, 88 пацієнтів з ХХН VД стадії, які отримують
лікування програмним гемодіалізом, віком від 26 до 65
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років. За гендерними ознаками - 36 жінок та 52 чолові-
ки. В дослідженнях використовували тромбопластин
(Sigma, США), рекомбінантний тканинний активатор
плазміногену (Є-РА) (Boehringer Ingelheim, Німеччина).
Гемостатичний потенціал плазми крові визначали спек-
трофотометричним методом шляхом реєстрації погли-
нання світла при 405 нм фібриновим згустком, який ут-
ворювався в кюветі при додаванні 0,05 М HEPES буфе-
ра рН 7,4, що містив 0,15 мМ NaCl і 5 мМ CaCl2, 12 мкл
плазми крові та t-PA до концентрації 75 iU/мл. Ініціація
зсідання плазми виконувалась додаванням тромбоп-
ластину. Визначення розчинного фібрину проводилось
методом бісайтового імуноферментного кількісного
аналізу [1]. Д-димери визначались імуноферментним
методом з використанням моноклональних антитіл до
епітопів Д-димеру [1]. Активність протеїну С в плазмі крові
оцінювали, активуючи його отрутою щитомордника зви-
чайного (Agkistrodon halys halys) з наступною спектро-
фотометрією за довжини хвилі 405 нм. Визначення
рівню фібриногену в плазмі проводили з використан-
ням тромбіноподібного ферменту анцистрону-Н спект-
рофотометричним методом за довжини хвилі 280 нм
[5]. Зону тромботичного ризику визначали за достовір-
ними змінами в сторону збільшення згортаючого по-
тенціалу та збільшення часу фібринолізу (фібринолітич-
ний потенціал) (рис. 1). Статистична обробка проведе-
на з використанням методів варіаційного статистично-
го та кореляційного аналізів.

Результати. Обговорення
Як показали результати дослідження, середні зна-

чення параметрів згортаючого та фібринолітичного по-
тенціалів визначались незначною тенденцією посилен-

ня згортаючого потенціалу у жінок, а фібринолітичний
мав тенденцію до подовження часу фібринолізу як у
жінок, так і у чоловіків. У загальній групі відмічалась
також тенденція до збільшення концентрації розчин-
ного фібрину без суттєвих змін Д-димеру (можлива
відсутність активації фібринолізу?), і лише рівень фібри-
ногену достовірно перевищував нормальні показники
(р<0,001) при рівні протеїну С на нижній границі норми.

Враховуючи, що в загальну групу увійшли хворі з про-
тилежними характеристиками гемостазу, що могло б
нівелювати зміни в окремих хворих, було проведено ста-
тистичне виділення однорідних груп зі співставленням
в них показників згортаючого та фібринолітичного по-
тенціалів з іншими складовими системи гемостазу. В
результаті було сформовано дві групи хворих: одна - по-
казниками, які достовірно не відрізнялись від нормаль-
них (63 пацієнта) (табл. 1), і друга - з достовірно відмінни-
ми показниками гемостазу (25 пацієнтів) (табл. 2). По-
рівнюючи показники гемостазу першої та другої груп,
відмічено достовірне зростання згортаючого потенціалу
(р<0,001), а також достовірне подовження часу фібрино-
лізу по відношенню до контролю (р<0,001). Між цими гру-
пами спостерігались також значні відмінності в концент-
раціях розчинного фібрину, який достовірно збільшував-
ся по відношенню до норми (р<0,001) у другій групі, тоді
як в першій зберігалась лише тенденція до його росту. Як
в першій, так і в другій групах продовжувала спостеріга-
тись відсутність реакції Д-димеру на достовірне підви-
щення концентрацій розчинного фібрину та фібриноге-
ну, що корелюється з показниками фібринолітичного
потенціалу. Таким чином, вказані групи можливо розді-
лити як такі, що знаходяться поза зоною тромботичного
ризику (1 група) та в зоні тромботичного ризику (2 група).

Аналіз кореляційних зв`язків між різними ланками
гемостазу в групі тромботичного ризику виявив високу
пряму залежність між згортаючим потенціалом плаз-
ми та розчинним фібрином (r=+0,78), а також високу
залежність між розчинним фібрином та фібринолітич-
ним потенціалом (r=+0,73). Аналогічна картина спосте-
рігалась і з рівнем фібриногену в плазмі крові, у якого зі
згортаючим потенціалом кореляція була прямою і ви-
сокою (r=+0,76). Рівень же протеїну С не відрізнявся
достовірно від загальної групи хворих та мав зворотню
слабку кореляцію зі згортаючим потенціалом (r=-0,29) і
слабку пряму - з фібринолітичним (r=+0,27). Тобто, на
тлі підвищеного згортаючого потенціалу та зниженого
фібринолітичного спостерігається значне підвищення
розчинного фібрину і рівня реакції Д-димеру, з одного
боку, та тенденції до зниження протеїну С - з іншого, що
і визначає високий ризик у таких хворих тромботичних
ускладнень.

Таким чином, є очевидною необхідність комплекс-
ного підходу до оцінки системи гемостазу у хворих з ХХН
VД стадії, які отримують лікування програмним гемоді-
алізом, тому що використання окремих компонент ге-
мостазу не дає повної характеристики всіх його ланок.

1

 

2

 Рис. 1. Криві зсідання плазми крові, ініційовані АЧТЧ-реаген-
том у відсутності (чорна крива) та у присутності (сіра крива)
t-PA.
Примітки: 1 - лаг період згортання плазми в с, 2 - площа під
кривою загального гемостатичного потенціалу (ЗГП), 3 - пло-
ща під кривою фібринолітичного потенціалу (ФП). ЗП - згорта-
ючий потенціал (ЗП=ЗГП + ФП).
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Коагуляційний та фібринолітичний потенціал плазми крові у хворих ХХН VД стадії, які лікуються...
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Прикладом може стати тест на Д-димер, нормальні по-
казники якого при накопичені розчинного фібрину та
фібриногену при низькому рівні протеїну С не виключа-
ють розвитку тромбофілій, тоді як його синхронне підви-
щення може характеризувати тільки стан фібринолітич-
ної ланки гемостазу.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. Згортаючий потенціал плазми крові у хворих з ХХН

VД стадії, які отримують лікування програмним гемоді-
алізом, може слугувати показником високого тромбо-
тичного ризику та тісно корелює з рівнем розчинного
фібрину та концентрацією фібриногену.

2. Фібринолітичний потенціал у цих хворих значно
знижений, особливо в групі високого тромботичного

ризику, що також підтверджується відсутністю реакції з
боку Д-димеру на високу концентрацію розчинного
фібрину при низькому рівні протеїну С.

3. Контроль за гемостатичним статусом хворих, що
лікуються програмним гемодіалізом, можливо покра-
щити, використовуючи в комплексі згортаючий фібри-
нолітичний потенціал та концентрації розчинного фібри-
ну, фібриногену і протеїну С в плазмі крові як маркери
тромбогенезу.

Отримані дані дають можливість використовувати в
якості маркерів тромбогезену компоненту, яка скла-
дається з показників згортаючого та фібринолітичного
потенціалу з одного боку та маркерів коагуляційного
процесу (розчинний фібрин, Д-димер, фібриноген, про-
теїн С) - з іншого.

Таблиця 1. Значення параметрів згортаючого та фібринолітичного потенціалів, розчинного фібрину (рФ), Д-димеру (Дд),
протеїну С (рС) і фібриногену (Фг) у хворих з ХХН VД стадії, які отримують лікування програмним гемодіалізом та знаходяться
поза зоною тромботичного ризику.

Примітки: * - результати достовірні при р<0,001; ** - оптичні одиниці за секунду в присутності t - РА.
Таблиця 2. Значення параметрів згортаю чого та фібрінолітичного потенціалів, розчинного фібрину (рФ), Д-димеру (ДД),
протеїну С (рС) і фібриногену (Фг) у хворих з ХХН VД стадії, які отримують лікування програмним гемодіалізом та знаходяться
в зоні тромботичного ризику.

№
з/п

Пацієнти з
ХХН V Д ст.



Параметри гемостазу

Згортаючий потенціал
в о.о./с**

Фібринолітичний
потенціал в о.о./с**

РФ мкг/мл ДД нг/мл рС % Фг мг/мл

1 Контроль (донори) - 282,30 72,49 3,0 70±20 100±15 2,75

2 Жінки 23 292±44,8 79,4±44,4 4,0±1,1 99,0±28,7 85,4±2,9 4,10±0,21*

3 Чоловіки 40 218±48,2 75,8±42,2 3,5±1,0 60,6±32,1 79,5±2,0 4,03±0,15*

4 Усі пацієнти 63 263±40,9 78,6±38,9 3,7±0,81 78,3±30,6 81,3±1,7 4,15±0,17*

Примітки: * - результати достовірні при р<0,001; ** - оптичні одиниці за секунду в присутності t - РА.

№
з/п

Пацієнти з
ХХН V Д ст.



Параметри гемостазу

Згортаючий потенціал
в о.о./с**

Фібринолітичний
потенціал в о.о./с**

РФ мкг/мл ДД нг/мл рС % Фг мг/мл

1 Контроль (донори) - 282,30 72,49 3,0 70±20 100±15 2,75

2 Жінки 23 507,69±13,71* 153,85±12,07* 5,78±0,82* 97,20±19,90 79,63±3,57 4,62±0,31*

3 Чоловіки 40 444,45±9,07* 168,61±13,78* 5,36±0,61* 63,75±17,01 72,01±3,02 4,49±0,24*

4 Усі пацієнти 63 470,73±11,92* 162,16±13,51* 5,54±0,70* 83,68±18,78 75,04±3,10 4,55±0,28*
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КОАГУЛЯЦИОННЫЙ И ФИБРИНОЛИТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЛАЗМЫ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ХБП VД СТАДИИ,
ЛЕЧАЩИХСЯ ПРОГРАММНЫМ ГЕМОДИАЛИЗОМ, КАК МАРКЕРЫ ТРОМБОТИЧЕСКОГО РИСКА
Сторожук А.Б., Селезнёва И.Б., Сторожук Л.А., Сторожук Б.Г., Довгалюк Т.В., Даниленко Ю.А.
Аннотация. Тромботические осложнения, связанные с нарушениями в системе гемостаза у больных с хронической болез-
нью почек (ХБП) VД стадии, являются достаточно частыми, поэтому поиск ранних и доступных биохимических маркеров
диагностики данного осложнения является весьма актуальным. Цель - изучить коагуляционный потенциал плазмы крови
у больных с ХБП VД стадии, получающих лечение программным гемодиализом, и определить маркеры тромботического
риска. Обследовано 88 пациентов с ХБП VД стадии (в возрасте от 26 до 65 лет), лечащихся программным гемодиализом,
у которых определяли гемостатический потенциал плазмы крови спектрофотометрическим методом; уровень раство-
римого фибрина - методом бисайтового иммуноферментного количественного анализа; Д-димер - иммуноферментным
методом с использованием моноклональных антител к эпитопам Д-димера; протеин С - спектрофотометрически при
длине волны 405 нм; фибриноген - спектрофотометрически при длине волны 280 нм. Статистическая обработка проведе-
на с использованием методов вариационной статистики и корреляционного анализа. Установлено, что у всех пациентов
имеет место достоверное повышение уровня фибриногена (4,03±0,15÷4,62±0,31 мг/мл) (р<0,001), при этом выделена груп-
па больных (n=25), у которых относительно общей группы отмечен рост свертывающего потенциала (р<0,001), досто-
верное удлинение времени фибринолиза (р<0,001) и увеличение концентрации растворимого фибрина (5,36±0,61÷5,78±0,82
мкг/мл) (р<0,001) на фоне тенденции к снижению протеина С и отсутствии реакции Д-димера на рост уровня растворимо-
го фибрина. Выявленные изменения коагуляционных свойств плазмы крови могут служить маркерами тромботического
риска. Таким образом, у больных ХБП VД стадии, лечащихся программным гемодиализом, наблюдается высокий тромбо-
тической риск, связанный с высокой концентрацией растворимого фибрина и фибриногена. При этом фибринолитический
потенциал у данной категории больных достаточно низкий, как и уровень естественного антикоагулянта - протеина С.
Изученные показатели гемостаза можно использовать в качестве маркеров тромбогенеза.
Ключевые слова: гемодиализ, гемостаз, маркеры тромботического риска.

COAGULATION AND FIBRINOLYTIC POTENTIAL OF BLOOD PLASMA IN PATIENTS WITH STAGE VD CKD, TREATED BY
PROGRAM HEMODIALYSIS, AS THE MARKERS OF THROMBOTIC RISK
Storozhuk O.B., Seleznyova I.B., Storozhuk L.O., Storozhuk B.G., Dovgalyuk T.V.1, Danylenko Y.A.
Annotation. Thrombotic complications, associated with hemostatic system disturbances in patients with stage VD chronic kidney
disease (CKD), occur rather frequently. Hence, the search of early available biological markers in diagnosis of this complication is of
great significance. Objective - to study coagulation potential of blood plasma in patients with stage VD CKD, treated by program
hemodialysis, and to determine the markers of thrombotic risk. 88 patients (aged 26-65) with stage VD CKD, treated by program
hemodialysis, were studied. Hemostatic potential of blood was determined by spectrophotometry; soluble fibrin level - by two-site
enzyme-linked immune-sorbent quantitative assay; D-dimer - by enzyme immunoassay using monoclonal antibodies to D-dimer
epitopes; protein C activity - by spectrophotometry with wavelength 405 nm; fibrinogen contents - by spectrophotometry with wavelength
280 nm. Statistical processing was performed by methods of variation statistics and correlation analysis. All patients were found to
have significant increase of soluble fibrin level (4.03±0.15÷4.62±0.31 mg/ml) (р<0.001), but there was a group of patients (n=25), who
demonstrated increased coagulation potential, (р<0.001), significantly prolonged fibrinolysis (р<0.001) and increased soluble fibrin
concentration (5.36±0.61÷5.78±0.82 µg/ml) (р<0.001) along with the tendency to decreased C protein level and no response of D-dimer
to increased soluble fibrin level. Detected changes in coagulation properties of blood plasma can serve the markers of thrombotic
risk. Thus, the patients with stage VD CKD, treated by program hemodialysis, have high risk of thrombosis, associated with high
concentration of soluble fibrin and fibrinogen. But in this category of patients, rather low fibrinolytic potential, as well as the level of
natural anticoagulant - C protein - is observed. The studied homeostatic parameters can be used as the markers of thrombotic risk.
Keywords: hemodialysis, hemostasis, thrombotic risk markers.
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Анотація. Лікування хворих із гострим гнійним медіастинітом (ГГМ) є однією із найбільш складних проблем сучасної
хірургії. Летальність у хворих із ГГМ може сягати 17-80%. Метою роботи було покращити результати лікування хворих із
гострим гнійним медіастенітом з використанням відео-асистованої торакоскопії (ВАТС). Впродовж 2000-2018 рр. на
лікуванні в торакальному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні перебували 87 хворих із ГГМ. Основними
методами хірургічного лікування при первинних ГГМ були бокова торакотомія, медіастинотомія, зашивання перфоратив-
ного отвору стравоходу із активним дренуванням середостіння та плевральної порожнини. ВАТС при перфораціях страво-
ходу із ГГМ застосували у 9 (29,1%) хворих та при вторинних ГГМ - у 8 (13,8%) хворих. Перевагами ВАТС вважаємо
мінімальну операційну травму, скорочення часу проведення операції. За встановленого діагнозу ПС, ускладненої ГГМ, мініінва-
зивне операційне втручання в ряді випадків може забезпечити достатній радикалізм втручання за мінімальної травматич-
ності. Метою ВАТС слід вважати санацію і дренування параезофагеальної клітковини і клітковини середостіння. Таким
чином, вибір методу хірургічного лікування хворих із гострим гнійним медіастинітом повинен бути строго індивідуальний
у кожному конкретному випадку. Відео-асистована торакоскопія є методом вибору у хірургічному лікуванні хворих із гос-
трим гнійним медіастинітом, яка є мало травматичним методом, забезпечує хорошу візуалізацію всіх відділів середост-
іння, дозволяє провести адекватне розкриття і дренування уражених ділянок. Перспективи подальших досліджень поляга-
ють в удосконаленні методів хірургічного лікування хворих на ГГМ із застосуванням методу ВАТС.
Ключові слова: медіастиніт, торакоскопія, перфорація стравоходу.

Вступ
Лікування хворих із гострим гнійним медіастинітом

(ГГМ) є однією із найбільш складних проблем сучасної
хірургії. Летальність у хворих із ГГМ може сягати 17-80%
[2, 5, 6]. За даними ряду авторів у хворих на ГГМ сепсис
діагностують у 45-100% випадків [1, 5]. Тяжкість пере-
бігу ГГМ обумовлена наявністю в середостінні централь-
них симпатичних та парасимпатичних нервів, важливих
кровоносних та лімфатичних судин. Клітковина середо-
стіння також інтенсивно всмоктує продукти розпаду тка-
нин, що сприяє швидкому розвитку тяжкої ендогенної
інтоксикації (ЕІ) [3, 5]. Результати лікування цих хворих
бажають бути кращими. Розширені операції в умовах
вираженої ЕІ представляють значну загрозу життю цих
хворих. Ряд авторів, вважають ключовими питаннями
недостатню діагностику на початкових стадіях, запізні-
ле скерування до хірургів, чи вузьких спеціалістів, іррац-
іональну антибактеріальну терапію у хворих, які потре-
бують хірургічного лікування, недостатнє розкриття і
дренування гнійника [7, 8]. Тому постає питання у най-
менш травматичних доступах до середостіння, які були
б ефективними в кожному конкретному випадку, при
хорошій візуалізації всього середостіння та забезпечу-
вали достатнє і адекватне дренування клітковини сере-
достіння [3, 8].

Це спонукає науковців до пошуку нових хірургічних
методів лікування, які б забезпечували максимально
ефективне розкриття гнійників середостіння, достатнє
дренування та санацію уражених ділянок, запобігали
поширенню гною у клітковині середостіння та були ви-

сокоефективними в кожному випадку.
Мета роботи - покращити результати лікування хво-

рих із гострим гнійним медіастенітом з використанням
відео-асистованої торакоскопії.

Матеріали та методи
Впродовж 2000-2018 рр. на лікуванні в торакально-

му відділенні Івано-Франківської обласної клінічної
лікарні з перебували 87 хворих із ГГМ. Вік хворих від 21
до 76 років, в середньому 39,3±3,9 роки. Чоловіків було
51 (58,8%), жінок 36 (41,2%).

Серед 87 хворих із ГГМ первинний ГГМ діагностова-
но у 29 (33,3%) хворих, вторинний ГГМ - у 58 (66,7%)
хворих. При первинних ГГМ відмічали значне перева-
жання окремих локалізацій гнійного процесу. Так, при
первинному ГГМ гнійний процес середостіння переваж-
но локалізувався у задньому відділі із розвитком заднь-
ого медіастиніту - у 14 (48,2%) із 29 хворих, тотальний
медіастиніт діагностовано у 11 (37,9%) та верхній меді-
астиніт - у 4 (13,8%) хворих. При вторинних ГГМ гнійне
ураження середостіння було більш поширене. Так,
найбільш часто ми спостерігали передньо-верхній ме-
діастиніт - у 20 (34,5%) із 58 хворих, верхній - у 15 (25,8%),
задній медіастиніт - у 7 (12,1%) та тотальний медіас-
тиніт - у 16 (27,6%) хворих.

Основною причиною розвитку при первинних ГГМ
були пошкодження стравоходу (ПС) які встановлено у
25 (86,2%) хворих. Серед причин перфорацій стравохо-
ду пошкодження сторонніми тілами відмічено у 12 (48%)
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із 25 хворих, спонтанний розрив стравоходу, або синд-
ром Бурхаве - у 7 (28%), ятрогенні ПС - у 6 (24%) хворих.

Для діагностики застосовували рентгенографію
органів грудної клітки (ОГК), ультрасонографію (УСГ),
комп'ютерну томографію (КТ) тканин шиї та середостін-
ня, за показаннями фібробронхоскопію та фіброезофа-
гогастродуоденоскопію.

Результати. Обговорення
Хірургічне лікування хворих на ГГМ залежить від при-

чини, яка спричинила захворювання, поширення гнійної
інфекції у клітковині середостіння, її локалізації та харак-
теру ускладнень. Ми вважаємо основними напрямками і
етапами хірургічного лікування хворих на ГГМ є:

1. вибір хірургічного доступу;
2. усунення причини ГГМ;
3. адекватна і повноцінна санація клітковини середо-

стіння;
4. забезпечення постійної місцевої антибактеріаль-

ної санації середостіння;
5. повноцінне і адекватне дренування гнійного сере-

достіння та інших гнійних порожнин.
Хірургічна тактика насамперед залежала від виду і

причини ГГМ, локалізації, поширеності гнійного процесу
у середостінні та часу від початку захворювання до гос-
піталізації у спеціалізований стаціонар. Основою хірургі-
чного лікування було усунути джерело і причину інфіку-
вання середостіння.

Бокову торакотомію, медіастинотомію, зашивання
перфоративного отвору стравоходу із активним дрену-
ванням середостіння та плевральної порожнини 3-4
дренажами провели у 13 (44,8%) хворих із 29 хворих пер-
винним ГГМ (помер 1, післяопераційна летальність
7,7%). Показами до даного хірургічного втручання були:
ранні терміни від початку захворювання при відсутності
гнійного розплавлення стінки стравоходу і при технічній
можливості ушивання ПС; обмежені форми ГГМ; тоталь-
ний ГГМ, при необхідності повної візуалізації всіх відділів
середостіння. Уражену ділянку стравоходу зашивали
двохрядним швом - слизову і м'язеву оболонки. В основній
групі хворих до місця швів стравоходу підводили катетер
для орошення і постійного видалення гнійних мас (7 хво-
рих). Метод місцевого орошення швів місця перфорації
стравоходу із постійною санацією навколишньої клітко-
вини середостіння полягає у наступному: після зашиван-
ня перфорованої стінки стравоходу вздовж швів на всьо-
му протязі розміщували поліхлорвініловий катетер від
крапельної системи із множинними перфорованими
отворами. Катетер виводили через плевральну порож-
нину та грудну стінку по найкоротшому шляху на ззовні.
Через даний катетер у після операційному періоді вво-
дили крапельно антисептичні середники (декасан, хлор-
гексидин). Антисептики вводили крапельно по 40-60 кра-
пель на хвилину протягом 3-4 годин вранці та 3-4 годин
ввечері, об'єм введених антисептичних розчинів стано-
вив 2-3 літри на добу. При цьому відбувалося постійне

орошення швів анастомозу та навколишніх тканин сере-
достіння, механічне вимивання і постійне видалення
гнійних мас. Для відведення промивних розчинів до місця
перфорації підводили товстий дренаж для забезпечен-
ня активної аспірації.

Операцію завершували введенням 3-х дренажів: один
до місця перфорації стравоходу, для відведення розчинів
антисептиків та гною безпосередньо від місця ПС, 2-й
дренаж - у задній синус плевральної порожнини, 3-й дре-
наж - повітряний - до верхівки легень. Всі дренажі під'єдну-
вали до активної аспіраційної системи з метою створен-
ня негативного тиску у плевральній порожнині та актив-
ного відведенні гнійного вмісту.

Бокову торакотомію, медіастинотомію, зашивання
перфоративного отвору стравоходу використовували при
ПС із розвитком тотального ГГМ. Широкий доступ із ви-
користання торакотомії є необхідним для детальної візу-
алізації всіх відділів середостіння. При цьому проводи-
лося розкриття всіх уражених ділянок медіастинальної
плеври, видалення некротичних тканин та гнійних мас.
Дискутабельним залишається питання зашивання ПС.
За нашим досвідом, зашивання ПС не показано при
гнійному розплавленні стінки стравоходу в умовах тоталь-
ного ГГМ і за пізньої госпіталізації хворих. В інших випад-
ках зашивання ПС ми вважаємо доцільним і виправда-
ним. Навіть при виникненні неспроможності швів у ділянці
ПС, відмежування просвіту стравоходу від клітковини се-
редостіння навіть на 2-3 дні, дозволяє запобігти його
реінфікуванню, запобігає поширенню гнійної інфекції та
сприяє локалізації гнійного процесу у середостінні, стаб-
ілізації загального стану хворого за рахунок зменшення
ознак гнійної інтоксикації.

Бокову торакотомію, медіастинотомію та дренування
середостіння, як "операцію відчаю" виконали у 2 (6,9%)
хворих (померли 2, післяопераційна летальність 100%).
Цю операцію виконували за вкрай тяжкого стану хворих,
при тотальному ГГМ та поліорганній недостатності. Бо-
кову торакотомію, зашивання ПС та накладання езофа-
гостоми і гастростоми за Кадером провели у 2 (6,9%)
хворих, післяопераційна летальність становила 100%.
Це були хворі із ПС на ґрунті синдрому Бурхаве (1) і не-
спроможності швів езофагоентероанастомозу (1), яку діаг-
ностували на 3-й день після операції Люїса на фоні клініки
тотального ГГМ. На нашу думку, розширення обсягу опе-
раційного втручання з метою накладання гастростоми
чи єюностоми не завжди є виправданим, адже супро-
воджується додатковою травмою, збільшує анестезіоло-
гічний ризик, що може створити пряму загрозу для життя
хворого.

Бокову торакотомію, медіастинотомію, зашивання ПС
та накладання гастростоми за Кадером застосували у 3
(9,7%) хворих (помер один хворий, післяопераційна ле-
тальність становила 33,3%). Причиною смерті стали то-
тальний ГГМ, піопневмоторакс, сепсис та ПОН.

Цервікотомію за Разумовським, медіастинотомію,
розкриття верхнього середостіння, зашивання ПС та

Відео-асистована торакоскопія у лікуванні хворих із гострим гнійним медіастинітом
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дренування плевральної порожнини 2-3 дренажами за
Бюлау виконали у 2 (6,9%) хворих (післяопераційна ле-
тальність - 0%). Це були хворі з обмеженим ГГМ, який
поширювався лише в межах верхнього середостіння і не
супроводжувався ознаками поліорганної недостатності.

При виконанні бокової торакотомії нагноєння післяо-
пераційної рани мало місце у 9 (47,3%) із 19 хворих.

Для зменшення травматичності у хворих із ГГМ за ос-
танні роки ми надаємо переваги малоінвазивним мето-
дам хірургічного лікування. Відеоасистовану торакоско-
пію (ВАТС) при ПС застосували у 9 (29,1%) хворих, помер
один хворий, (післяопераційна летальність становила
11,1%). Перевагами ВАТС вважаємо мінімальну опера-
ційну травму, скорочення часу проведення операції. Особ-
ливої актуальності ця складова ВАТС набуває за умов
проведення операційного втручання при тяжкому стані
хворого, в умовах ГГМ і сепсису. Іншою перевагою ВАТС є
мінімізація проблеми нагноєння післяопераційної рани
в місцях накладання портів. При ВАТС у стислий термін
(20-40 хвилин) можна провести ефективне дренування -
параезофагеальної і медіастинальної клітковини та плев-
ральної порожнини.

Узагальнюючи наш невеликий досвід застосування
ВАТС у хворих із ПС, ускладнених ГГМ, вважаємо, що цей
метод має безсумнівні пріоритети перед торакотомією.
За встановленого діагнозу ПС, ускладненої ГГМ мініінва-
зивне операційне втручання в ряді випадків може за-
безпечити достатній радикалізм втручання за мінімаль-
ної травматичності. В діагностично складних ситуаціях
ВАТС повинен стати методом вибору для остаточного виз-
начення хірургічної тактики лікування.

Показами до проведення ВАТС вважаємо поширене
гнійне ураження клітковини середостіння із гнійним роз-
плавленням стінки стравоходу, при значних дефектах його
стінки, протяжністю більше 7-8 см, прогнозовану неспро-
можність швів стравоходу в умовах тотального ГГМ, за
наявності поліорганної недостатності, у хворих із V-им сту-
пенем анестезіологічного ризику. Застосування ВАТС вип-
равдане при ПС, ускладнених обмеженим ГГМ, а також
при піопневмотораксі чи емпіємі плеври.

Метою ВАТС слід вважати санацію і дренування пара-
езофагеальної клітковини і клітковини середостіння. Обо-
в'язкове дренування плевральної порожнини проводи-
ли 2-3 дренажами за Бюлау. Вказане дозволяло локал-
ізувати гнійний процес у середостінні і плевральній по-
рожнині, досягнути швидкого розправлення колабова-
ної легені, стабілізувати стан хворого. За цих умов на 3-4
тиждень після операції формувалася стравохідно-плев-
ральна нориця, яка через 3-4 тижні самостійно закрива-
лася. Зашивання функціонуючої стравохідно-плевраль-
ної нориці показане за повної ліквідації запального про-
цесу в середостінні і плевральній порожнині при функц-
іонуванні стравохідно-плевральної нориці після 4 тижнів
від моменту ПС з використанням бокової торакотомії.
Операційне втручання включало висічення норицевого
ходу та зашивання двохрядним вузловим швом окремо

слизової оболонки та м'язевого шару стравоходу.
Для місцевої і загальної дії антибактеріальних серед-

ників нами запропоновано інтрамедіастинальне введен-
ня антибактеріальних препаратів. При цьому над ярем-
ною вирізкою проводили пункцію передньо-верхнього
межистіння за В.І. Казанським із введенням катетера у
клітковину верхнього середостіння (патент України №
105664). Нами встановлено, що вже за 50-60 хв. від мо-
менту введення антибактеріальні середники поширюва-
лися на все середостіння до рівня діафрагми.

Основними методами хірургічного лікування вто-
ринних ГГМ ми вважаємо: цервікотомія за Разумовсь-
ким, для розкриття і дренування верхнього середостін-
ня, бокова торакотомія з медіастинотомією на стороні
ураження та ВАТС.

При передньо-верхньому та верхньому ГГМ для усу-
нення джерела інфікування у 35 (100%) хворих застосо-
вували цервікотомію за Разумовським. Проте, інтраопе-
раційно не завжди вдавалося повноцінно розкрити всі
ділянки ураженого середостіння з повною візуалізацією
меж гнійно-запального процесу та створити умови для
дренування та санації гнійних вогнищ. Тому, при гнійно-
некротичному характері ураження клітковини середост-
іння, наявному плевриті/емпіємі плеври, агресивному
перебігу захворювання, поширеності гною на всі відділи
верхнього середостіння та необхідність повної його візу-
алізації у 24 (68,6%) хворих провели додаткові методи
хірургічного втручання. Так, бокову торакотомію з медіас-
тинотомією провели у 12 (50%) хворих. Летальність у групі
хворих при використанні цервікотомії та торакотомії ста-
новила 8,3% (помер 1 із хворих). У 3 (12,5%) хворих при
двобічній флегмоні шиї та вираженому гнійному процесі
застосували бокову торакотомію з ВАТС із протилежної
сторони, необхідною для ревізії стану тканин середостін-
ня з неураженої сторони. За останні роки ми надаємо
перевагу використанню ВАТС при всіх видах ГГМ, в зв'яз-
ку із зменшенням травматичності, простоті використан-
ня, хорошій візуалізації уражених ділянок середостіння.
Даний метод, як доповнення до цервікотомії, використа-
ний нами у 9 (37,5%) хворих. Показами до застосування
ВАТС ми вважаємо: поширеність гнійного процесу у вер-
хньому середостінні при неможливості точної візуалізації
поширення гнійного процеси під час виконання цервіко-
томії, наявність плевриту чи емпієми плеври, перикар-
диту. При цьому нам вдалося розкрити всі уражені відділи
верхнього середостіння, які не були виявлені при церві-
котомії. Летальності у групі хворих при використанні цер-
вікотомії та ВАТС не було.

При наявності перикардиту ми проводили ВАТС фе-
нестрацію перикарду (Спосіб хірургічного лікування гос-
трого ексудативного перикардиту - патент України
№54201), яка полягала в тому, що торакоскопічно про-
водили висічення частини перикарду діаметром 1,5-3
см, що забезпечувало постійний відтік інфікованого
вмісту порожнини перикарду у плевральну порожнину і
на зовні по плевральним дренажам.

Сніжко С.С.
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Тотальний ГГМ було діагностовано у 16 (27,6%) хво-
рих. З них двобічну цервікотомію при двохсторонній гли-
бокій флегмоні шиї було виконано у 10 (62,5%), однобічну -
у 6 (37,5%) хворих. Основним хірургічним методом лікуван-
ня тотального ГГМ, була торакотомія із медіастинотомією,
яку застосували у 11 (68,7%) із 16 хворих. Показаннями до
цього вважали наявність поширеної двохсторонньої глибо-
кої флегмони шиї з поширенням гнійного процесу в заднє і
нижнє середостіння, гнійно-некротичний характер запаль-
ного процесу, наявність ексудату в плевральних порожни-
нах та перикарді, вірогідний анаеробний характер мікроф-
лори. Перевагами бокової торакотомії є можливість про-
ведення втручання на всіх відділах середостіння з повноц-
інним виявленням та розкриттям всіх гнійників, видален-
ням некротичних тканин, забезпеченням відтоку гнійного
вмісту і ефективного дренування середостіння, створенням
умов для проведення місцевої антибактеріальної терапії.
Летальність у цій групі хворих становила 36,4% ( померло 4
з 11 хворих).

При тотальному характері ураження середостіння у 5
(31,3%) хворих, як доповнення до цервікотомії та торако-
томії, використали ВАТС із протилежної сторони. Пока-
заннями до проведення ВАТС з протилежної сторони
вважали наявність ексудату в плевральній порожнині,
ексудату у порожнині перикарду, виражена ЕІ, при сумн-
івах хірургів у повному розкритті всіх гнійників середостін-
ня при виконанні торакотомії із врахуванням пошире-
ності процесу за даними комп'ютерної томографії. Ле-
тальність у цій групі хворих становила 20% ( помер 1 з 5
хворих).

Підсумовуючи вищесказане, ВАТС має переваги пе-
ред інвазивними методами хірургічного лікування. Про-
те, не у всіх випадках у хворих із ГГМ можливе застосуван-
ня тільки ВАТС. Вибір методу хірургічного лікування по-
винен бути строго індивідуальний в кожному конкретно-
му випадку. У хворих із первинним ГГМ в умовах вираже-

ної ЕІ проведення розширених оперативних втручань не
завжди є виправданим, так летальність при розширених
операціях з приводу ПС в умовах ГГМ, які включали тора-
котомію із езофагогастростомією становила від 33,3 до
100% випадків. Використання ВАТС зменшує травма-
тичність та тривалість операції, дозволяє зменшити рівень
ЕІ за рахунок повноцінного дренування і санації гнійних
порожнин та стабілізувати стан хворого. Летальність при
використанні ВАТС вдалося знизити до 11,1%.

При вторинних ГГМ застосування ВАТС дозволяє до-
повнити діагностику поширеності гнійного процесу у сере-
достінні, дозволяє уникнути розширених травматичних
інвазивних втручань, забезпечує хорошу візуалізацію
гнійних ділянок середостіння та дозволяє адекватно та
повноцінно провести розкриття та санацію даних ділянок.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. Вибір методу хірургічного лікування хворих із гос-

трим гнійним медіастинітом повинен бути строго індиві-
дуальний у кожному конкретному випадку.

2. Відео-асистована торакоскопія є методом вибору у
хірургічному лікуванні хворих із гострим гнійним медіас-
тинітом, яка є мало травматичним методом, забезпечує
хорошу візуалізацію всіх відділів середостіння, дозволяє
провести адекватне розкриття і дренування уражених
ділянок.

3. Використання відео-асистованої торакоскопії змен-
шує травматичність та тривалість операції, дозволяє
зменшити рівень ендогенної інтоксикації за рахунок по-
вноцінного дренування і санації гнійних порожнин та ста-
білізувати стан хворого.

Перспективи подальших досліджень полягають в
удосконаленні методів хірургічного лікування хворих на
ГГМ із застосуванням методу ВАТС і розробці нових по-
казів до більш розширеного застосування ВАТС при ліку-
ванні хворих із ГГМ у практичній медицині.
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ВИДЕО-АССИСТИРОВАННАЯ ТОРАКОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ МЕДИАСТИНИТОМ
Снижко С.С.
Аннотация. Лечение больных с острым гнойным медиастинитом (ОГМ) является одной из наиболее сложных проблем
современной хирургии. Летальность у больных с ОГМ может достигать 17-80%. Целью работы было улучшить результа-
ты лечения больных с острым гнойным медиастенитом с использованием видео-ассистированной торакоскопии (ВАТС).
В течение 2000-2018 гг. на лечении в торакальном отделении Ивано-Франковской областной клинической больницы нахо-
дилось 87 больных с ОГМ. Основными методами хирургического лечения при первичных ОГМ были боковая торакотомия,
медиастинотомия, зашивание перфоративного отверстия пищевода с активным дренированием средостения и плев-
ральной полости. ВАТС при перфорациях пищевода (ПП) с ОГМ применили у 9 (29,1%) больных и при вторичных ОГМ - у 8
(13,8%) больных. Преимуществами ВАТС считаем минимальную операционную травму, сокращение времени проведения
операции. При установленном диагнозе ПП, осложненной ОГМ миниинвазивное операционное вмешательство в ряде слу-
чаев может обеспечить достаточный радикализм вмешательства при минимальной травматичности. Целью ВАТС
следует считать санацию и дренирование параэзофагеальной клетчатки и клетчатки средостения. Таким об разом,
выбор метода хирургического лечения больных с острым гнойным медиастинитом должен быть строго индивидуален в
каждом конкретном случае. Видео-ассистированная торакоскопия является методом выбора в хирургическом лечении
больных с острым гнойным медиастинитом, которая есть мало травматическим методом, обеспечивает хорошую
визуализацию всех отделов средостения, позволяет провести адекватное вскрытие и дренирование пораженных участ-
ков. Перспективы дальнейших исследований состоят в совершенствовании методов хирургического лечения больных
ОГМ с применением метода ВАТС.
Ключевые слова: медиастинит, торакоскопия, перфорация пищевода.

VIDEO-ASSISTED THORACOSCOPY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE PURULENT MEDIASTINITIS
Snizhko S.S.
Annotation. Treatment of patients with acute purulent mediastinitis (APM) is one of the most complex problems of modern surgery.
Mortality in patients with APM can reach 17-80%. The aim of the work was to improve the results of treatment of patients with acute
purulent mediastinitis using video-assisted thoracoscopy (VATS). During 2000-2018, 87 patients with APM were treated at the thoracic
department of the Ivano-Frankivsk Regional Clinical Hospital. The main methods of surgical treatment in primary APM were lateral
thoracotomy, mediastinotomy, suturing of the perforation opening of the esophagus with active drainage of the mediastinum and pleural
cavity. The VATS with perforations of the esophagus (EP) with APM was applied in 9 (29.1%) patients and with secondary APM in 8
(13.8%) patients. The advantages of the VATS are minimal operational trauma, reducing the time of operation. According to the
diagnosis of the EP, complicated APM, the minimally invasive surgical intervention in some cases can provide sufficient radicalism of
intervention with minimal traumatism. The purpose of the VATS should be considered sanation and drainage of paraoesophageal fiber
and fiber mediastinum. Thus, the choice of the method of surgical treatment of patients with acute purulent mediastinitis should be
strictly individual in each case. Video-assisted thoracoscopy is a method of choice in surgical treatment of patients with acute purulent
mediastinitis, which is a little traumatic method, provides a good visualization of all mediastinal units, allows for adequate detection
and drainage of affected areas. Prospects for further research - improvement of methods of surgical treatment of patients with APM
using the method of the VATS.
Keywords: mediastinitis, thoracoscopy, perforation of the esophagus.
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Анотація. Поширеність зниженої відповіді яєчників становить 5,6-35,1% у жінок, що проходять контрольовану стимуляцію
яєчників у циклах ДРТ. Частота пологів у поганих відповідачів після ДРТ у середньому становить від 9,9% до 23,8%. У
клінічній практиці, переважна більшість поганих відповідачів - це жінки старшого віку, що відповідно, може впливати на
перинатальні наслідки. Хоча у численних дослідженнях повідомлялося, що рівень народжуваності після ДРТ у жінок цієї
вікової категорії не дуже високий, дані про перинатальні наслідки в цій групі жінок обмежені. Метою нашого дослідження був
ретроспективний аналіз та порівняння перинатальних результатів у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію у по-
рівнянні з контрольною групою (нормальна відповідь на стимуляцію) в програмах допоміжних репродуктивних технологій.
Було обстежено 278 жінок з безпліддям із зниженою відповіддю на стимуляцію (погані відповідачі), які склали основну групу.
Показами до включення жінок в основну групу були наявність мінімум двох з критеріїв бідної оваріальної відповіді згідно
Болонських критеріїв 2011 року та 93 пацієнтки з непліддям з нормальною оваріальною відповіддю на стимуляцію конт-
рольної групи. В подальшому проведено ретроспективне вивчення перинатальних наслідків, таких як передчасні пологи,
низька вага при народженні, гестаційний діабет, прееклампсія у 50 жінок з безпліддям із зниженою відповіддю на стимуляцію
та у 37 пацієнток контрольної групи з нормальною відповіддю на стимуляцію, у яких було діагностовано вагітність.
Варіаційно-статистична обробка результатів дослідження виконана за допомогою прогрaми "Statistica 6.0". У дослідженні
було виявлено значно нижчий рівень настання вагітності у поганих відповідачів у порівнянні з жінками контрольної групи: 50
(17,9%) проти 37 (39,8%) відповідно. Перинатальні наслідки були схожими лише із статистично вірогідною різницею у
відсотку самовільних викиднів до 12 тижнів вагітності - 9 (18%) проти 4 (10,8%) відповідно по групах з відсутністю
достовірної відмінності в частоті передчасних пологів - 10 (20,8%) проти 6 (18,1%) низькій вазі дитини при народженні - 9
(18,7%) проти 5 (15,1%) відповідно у поганих відповідачів та у жінок з нормальною відповіддю яєчників. Частота таких
ускладнень, як гестаційний діабет та збільшення тиску, достовірно не відрізнялись в обох клінічних групах - 3 (6,25%)
проти 2(6,1 %) та 5 (10,4%) проти 3 (9,1%) відповідно. Отже, погані відповідачі в програмах ДРТ мають суттєво нижчу
частоту настання вагітності та вищу частоту невиношування вагітності до 12 тижнів у порівнянні з жінками, що мали
нормальну відповідь на оваріальну стимуляцію без суттєвої різниці в показниках виникнення різних ускладнень вагітності
та перинатальних наслідків. Потрібні подальші дослідження для з'ясування причинно-наслідкових зв'язків щодо впливу на
настання вагітності, невиношування, перинатальних наслідків схем контрольованої стимуляції яєчників, переносу ембр-
іонів у свіжих або кріоциклах тощо.
Ключові слова: перинатальні наслідки, погані відповідачі, допоміжні репродуктивні технології, передчасні пологи, низь-
ка вага при народженні.

Вступ
Лікування методом ДРТ у поганих відповідачів досі

залишаються складними та до кінця не розробленим
[10]. Численні дослідження проводились для визначен-
ня оптимальних протоколів стимуляції та методів покра-
щення відгуку на стимуляцію: андрогенні добавки, дода-
вання гормону росту і м'які протоколи стимуляції [5, 6],
програми подвійної стимуляції тощо. Поширеність зни-
женої відповіді яєчників становить 5,6-35,1% у жінок, що
проходять контрольовану стимуляцію яєчників в циклах
ДРТ [1]. Частота пологів у поганих відповідачів після ДРТ в
середньому становить від 9,9% до 23,8% [8]. Така велика
розбіжність в даних літератури викликана тим, що вив-
чення проводиться з різними критеріями включення для
поганих відповідачів у різних дослідження [6, 12, 13]. Дані
статистики свідчать, що принаймні половина скасованих
циклів ДРТ були обумовлені поганою відповіддю на яєч-

ників на стимуляцію [3, 14]. Існують численні визначення
поганих відповідачів, власне тому це і призвело до труд-
нощів у вивченні ефективності будь-якого лікування че-
рез відсутність визначення досліджуваної популяції.
Згідно даних консенсусу ESHRE (Європейське товари-
ство репродукції та ембріології людини) було визначено
специфічні "болонські критерії" для визначення поганих
відповідачів [15, 18]. Незважаючи на те, що ці критерії
також отримали певну критику, на сьогоднішній день
рекомендовано їх застосування з метою визначення "по-
ганих відповідачів" у програмах ДРТ. Зусилля для удоско-
налення та розробки нових критеріїв для поганих відпов-
ідачів все ще тривають [2].

Серед жінок старшого репродуктивного віку (>35
років), що проходять лікування методом ДРТ, частка по-
ганих відповідачів більше, ніж у молодих жінок [7, 12].
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Отже, в клінічній практиці, переважна більшість поганих
відповідачів - це жінки старшого віку, що відповідно, може
впливати на перинатальні наслідки [4, 19]. Крім того, по-
гана реакція яєчників на стимуляцію свідчить про старін-
ня яєчників та судинну ендотеліальну дисфункцію, що
також теоретично може відігравати роль у несприятли-
вих перинатальних наслідках. Хоча у численних дослід-
женнях повідомлялося, що рівень народжуваності після
ДРТ у жінок цієї вікової категорії досить високий, дані про
перинатальні наслідки в цій групі жінок обмежені. Ок-
ремі автори повідомляли про ризик передчасних пологів
(ПП) або низьку вагу при народженні (НВ) у поганих відпо-
відачів порівняно з жінками, що мали нормальну
відповідь на стимуляцію. Деякі дослідження повідомили
про збільшення частоти ускладнення перебігу вагітності,
такі як прееклампсія, гестаційний діабет. Інші автори не
знаходили достовірної різниці з жінками, що мали нор-
мальну відповідь на стимуляцію [4, 11, 16].

Зважаючи на недостатню кількість даних, метою на-
шого дослідження був ретроспективний аналіз та по-
рівняння перинатальних результатів у жінок зі зниже-
ною відповіддю на стимуляцію у порівнянні з контрольною
групою (нормальна відповідь на стимуляцію) у програ-
мах допоміжних репродуктивних технологій.

Матеріали та методи
Нами було обстежено 278 жінок з безпліддям із зни-

женою відповіддю на стимуляцію при допоміжних реп-
родуктивних технологіях (погані відповідачі), які склали
основну групу. Показами до включення жінок в основну
були наявність мінімум двох з критеріїв бідної оваріаль-
ної відповіді згідно Болонським критеріям 2011 року. З
дослідження були виключені жінки з аномальним каріо-
типом, гострими запальними захворюваннями будь-якої
локалізації на початок лікувальної програми ДРТ, урод-
женими вадами розвитку або набутими деформаціями
порожнини матки, за яких неможлива імплантація емб-
ріона(ів) та виношування вагітності, доброякісними пух-
линами матки, що деформують порожнину матки та (або)
вимагають оперативного лікування, злоякісними новоут-
вореннями будь-якої локалізації. Контрольну групу скла-
ли 93 пацієнтки з непліддям з нормальною оваріаль-
ною відповіддю на стимуляцію з відсутністю критеріїв
поганих відповідачів.

У подальшому проведено ретроспективне вивчення
перинатальних наслідків, таких як передчасні пологи,
низька вага при народженні, гестаційний діабет, преек-
лампсія, еклампсія в 2-х групах пацієнток - погані відпов-
ідачі згідно Болонських критеріїв та нормальні відпові-
дачі. Порівнювались так звані "свіжі цикли", тобто, такі,
де перенос ембріонів відбувався в циклі стимуляції за
протоколом із застосуванням антагоністів гонадотроп-
них рілізінг-гормонів, рекомбінантних гонадотропінів та
тригеру фінального дозрівання ооцитів людським хоріо-
нічним гонадотропіном у 50 жінок з безпліддям із зни-
женою відповіддю на стимуляцію та у 37 пацієнток конт-

рольної групи з нормальною відповіддю на стимуляцію,
у яких було діагностовано вагітність. Клінічне обстежен-
ня пацієнток проводили за спеціально розробленою
анкетою, яка включала перш за все детальний збір анам-
нестичних даних, стан менструальної та репродуктивної
функції, гінекологічний та соматичний статус з акцентом
на наявність діабету, гіпертонічної хвороби, порушення
функцій щитоподібної залози, а також вік, індекс маси
тіла (ІМТ), тип безпліддя, кількість циклів, показання,
кількість перенесених ембріонів. Перенос ембріонів
відбувався на 5-у або 6-у добу культивування. Вивчали
частоту клінічних вагітностей та частоту народжуваності
на кожен розпочатий цикл. Порівнювали частоту перед-
часних пологів та частоту народження дітей з дуже низь-
кою вагою.

Прогнозування відповіді яєчників на стимуляцію про-
водили шляхом визначення оваріального резерву, а саме
за допомогою оцінки сонографічних та ендокринних по-
казників на 2-й або 3-й день спонтанного менструально-
го циклу до початку контрольованої стимуляції яєчників.
Саме сироватковий рівень АМГ показав найкращу коре-
ляцію з кількістю ооцитів у порівнянні з іншими предик-
торами оваріальної відповіді. Визначення рівня антимю-
лерового гормону проводилося методом твердофазно-
го імуноферментного аналізу (ELISA) з тест-системами
Beckman Coulter (США). Ультразвукове сканування про-
водили на апаратах PHILIPS ATL-HDI 4000, PHILIPS HD
11-XE.

Для контрольованої стимуляції яєчників використо-
вували гормональний препарат для лікування безпліддя,
що відноситься до класу рекомбінантних гонадотропінів
пролонгованої дії - коріфолітропін альфа. Особливістю
цієї молекули є вдвічі більший період напіввиведення у
порівнянні зі стандартним рекомбінантним ФСГ. Ця вла-
стивість дозволяє ініціювати та підтримувати мультифо-
лікулярний ріст протягом 7 днів після одноразової
підшкірної ін'єкції. Згідно даним літератури коріфолітропін
альфа в дозуванні 150 мкг ініціює в середньому трохи
сильнішу відповідь яєчників у порівнянні з добовою що-
денною дозою ФСГ 200 МЕ, що дозволило використову-
вати препарат з метою контрольованої стимуляції яєч-
ників у поганих відповідачів в поєднанні з додатковими
дозами ФСГ та антагоністами гонадотропін-рилізінг-гор-
мону для спрощення дизайну схеми стимуляції, мінімізації
кількості ін'єкцій та вкорочення тривалості циклу.

Варіаційно-статистична обробка результатів дослід-
ження виконана за допомогою прогрaми "Statistica 6.0"
з визначенням основних варіаційних показників: середні
величини (М), середні похибки (m), середньоквадратичні
відхилення (р). Достовірність отриманих результатів виз-
началась за допомогою критерія Ст'юдента.

Результати. Обговорення
Характеристика жінок двох груп наведена в таблиці 1.
Як видно з таблиці 1 клінічні групи достовірно не

відрізнялись з точки зору загально клінічних характе-
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ристик (середній вік, середній ІМТ, причини безпліддя
тощо). Суттєва різниця між групами полягала в рівнях
АМГ, адже у поганих відповідачів мали місце достовірно
нижчі значення цього гормону, що з одного боку, було
критерієм включення в дослідження, а з іншого - було
викликано виснаженням яєчників внаслідок різних при-
чин, що і призвело до зниженої відповіді на стимуляцію.

Порівняння ембріологічних показників у 2-х групах ви-
явило відмінності, що також пов'язані в основному зі зни-
женням оваріального резерву: зниження кількості ооцитів

Таблиця 2. Характеристика протоколу стимуляції та ембріо-
логічних показників в 2-х групах.

Показники
Група 1

 (Погані відповідачі)
n=278

Група 2
(Контроль)

n=93
p

Середня тривалість
стимуляції

9,5±0,04 9,7±0,05 >0,05

Середня додаткова д
оза ФСГ після 7-го

дня (МО)
1625±155,7 975±125,2 <0,05

Середня кількість
ооцитів

2,93±0,68 11,78±0,65 <0,05

Середня кількість МІІ 2,12±0,17 9,85±0,22 <0,05

Кількість ембріонів 1,95±0,12 8,13±0,11 <0,05

Кількість бластоцист 0,93±0,11 4,31±0,13 <0,05

Частота настання
клінічної вагітності

50/17,9 37/39,8 <0,05

Показники
Група 1

(Погані відповідачі)
n=278

Група 2
 (Контроль)

n=93
p

Середній вік 38,1±5,6 37,7±4,1 >0,05

Середній індекс маси
тіла (кг/м2)

21,6± 3,9 22,5± 4,1 >0,05

Середній АМГ 0,44±0,25 1,678±0,75 <0,05

Трубний чинник 106/38,1 30/32,3 >0,05

Чоловічий чинник 98/35,3 34/36,5 <0,05

Ендометріоз 31/11,2 13/13,9 >0,05

Безпліддя неясного
генезу

43/15,4 16/17,3 >0,05

Таблиця 1. Клінічна характеристика жінок досліджуваних
груп, абс.ч/%.

Таблиця 3. Перинатальні наслідки у жінок досліджуваних груп, абс.ч/%.

Показники
Група 1

(Погані відповідачі) n=50
Група 2

(Контроль) n=37
р

Невиношування вагіності до 12 тижнів 9 /18% 4 /10,8% <0,05

Середня тривалість вагіності 36,35 ± 2,3 36,37 ± 3,04 >0,05

Відсоток пологів до 37 тижнів 10 /20,8 6 /18,1 >0,05

Відсоток дітей з низькою вагою при народженні (меньше 2500 г) 9 /18,7 5/15,1 >0,05

Відсоток дітей з дуже низькою вагою при народженні (менше 1500 г) 1/2,1 1/3,0 >0,05

Гестаційний діабет 3/6,25 2/6,1 >0,05

Прееклампсія 5/10,4 3/9,1 >0,05

на пункцію та зрілих ооцитів, зниження загальної кількості
ембріонів. Відсоток ембріонів, що досягали стадії бласто-
цисти суттєво не відрізнявся в 2-х групах. Кількість перене-
сених ембріонів була дещо більшою в контрольній групі,
але достовірно не відрізнялась. Частота настання вагіт-
ності була достовірно вище в контрольній групі. Частота не
виношування вагітності суттєво не відрізнялась в 2-х гру-
пах жінок. Нами було виявлено достовірну різницю в су-
марній дозі гонадотропінів, що застосовувались під час
стимуляції. У поганих відповідачів вона була достовірна
вища, ніж у контрольній групі (табл. 2).

Отже, у 50 (17,9%) пацієнток поганих відповідачів та
у 37 (39,8%) жінок із нормальною відповіддю на стиму-
ляцію було діагностовано клінічну вагітність. Ретроспек-
тивно аналізуючи перебіг вагітностей в досліджуваних
групах жінок 9 (18%) закінчилося самовільним викид-
нем до 12 тижнів. У 4 (10,8%) жінок контрольної групи
вагітності також закінчились раннім викиднем. Серед-
ня тривалість вагітності становила 36,35±2,3 проти
36,37±3,04 тижнів у жінок досліджуваних груп. Багатоп-
лідна вагітність була значно вище у жінок контрольної
групи (р=0,043). Передчасні пологи (до 37 тижнів вагіт-
ності) у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію
становили 10 (20,8)% та 6 (18,1%) у контрольній групі.
Низька вага дитини при народженні спостерігалась в 9
(18,7%) проти 5 (15,1%) та достовірно не відрізнялась у
клінічних групах. Гестаційний діабет було виявлено у 3-х
жінок (6,25%) основної та у 2-х (6,1%) з контрольної груп.
Підвищення тиску спостерігалось у 5 (10,4%) випадках у
поганих відповідачів та в 3 (9,1%) у жінок з хорошою
відповіддю на стимуляцію (табл. 3).

Висновки та перспективи подальших розробок
1. У дослідженні було виявлено значно нижчий рівень

настання вагітності у жінок із зниженою оваріальною
відповіддю на стимуляцію порівнянні з жінками конт-
рольної групи з нормальною відповіддю яєчників: 50
(17,9%) проти 37 (39,8%) відповідно.

2. Перинатальні наслідки були схожими лише із ста-
тистично вірогідною різницею у відсотку самовільних
викиднів до 12 тижнів вагітності: 9 (18%) проти 4 (10,8%)
відповідно в основній та контрольній групах з відсутні-
стю достовірної відмінності в частоті передчасних по-

Чи мають погані відповідачі гірший перинатальний прогноз (ретроспективний аналіз циклів допоміжних...
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логів: 10 (20,8%) проти 6 (18,1%) низькій вазі дитини
при народженні: 9 (18,7%) проти 5 (15,1%) відповідно у
поганих відповідачів та у жінок з нормальною відповід-
дю яєчників.

3. Частота таких ускладнень, як гестаційний діабет
та збільшення тиску, достовірно не відрізнялись в обох
клінічних групах: 3 (6,25%) проти 2(6,1%) та 5 (10,4%)
проти 3 (9,1%) відповідно.

Отже, жінки із зниженою відповіддю яєчників на сти-
муляцію в програмах ДРТ мають суттєво нижчу частоту

настання вагітності та вищу частоту невиношування ваг-
ітності до 12 тижнів в порівнянні з жінками, що мали
нормальну оваріальну відповідь. Однак ризики неспри-
ятливих перинатальних наслідків суттєво не відрізняли-
ся в обох клінічних групах. Потрібні широкі рандомізо-
вані мультицентричні дослідження для з'ясування при-
чинно-наслідкових зв'язків щодо впливу на настання
вагітності, невиношування, перинатальних наслідків
схем контрольованої стимуляції яєчників, свіжих або
кріопереносів ембріонів тощо.
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ИМЕЮТ ЛИ ПЛОХИЕ ОТВЕТЧИКИ ХУДШИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЦИКЛОВ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)
Стрелко Г.В.
Аннотация. Распространенность сниженного ответа яичников составляет 5,6-35,1% у женщин, которые проходят кон-
тролированную стимуляцию яичников в циклах ВРТ. Частота родов у плохих ответчиков после ВРТ в среднем составляет
от 9,9% до 23,8%. В клинической практике подавляющее большинство плохих ответчиков - это женщины старшего
возраста, что соответственно может влиять на перинатальные исходы. Хотя в многочисленных исследованиях сооб-
щалось, что уровень рождаемости после ВРТ у женщин этой возрастной категории не очень высокий, данные про перина-
тальные исходы в этой группе женщин ограничены. Целью нашего исследования стал ретроспективный анализ и сравни-
тельная характеристика результатов у женщин со сниженным ответом на стимуляцию в сравнении с пациентками с
нормальным ответом на стимуляцию в программах ВРТ. Было обследовано 278 женщин с бесплодием со сниженным
ответом на стимуляцию (плохие ответчики), которые составили основную группу. Критериями включения женщин в
основную группу было наличие минимум двух критериев бедного овариального ответа согласно Болонским критериям 2011
года и 93 пациентки с бесплодием и нормальным ответом на стимуляцию - контрольная группа. В дальнейшем проведено
ретроспективное изучение перинатальных исходов, таких как преждевременные роды, низкая масса при рождении, геста-
ционный диабет, преэклампсия у 50 женщин с бесплодием и низким овариальным ответом на стимуляцию и у 37 пациенток
контрольной группы с нормальным ответом на стимуляцию, у которых была диагностирована беременность. Вариацион-
но-статистическая обработка результатов выполнена при помощи программы "Statistica 6.0". В исследовании было выяв-
лено значительно сниженный уровень наступления беременности у плохих ответчиков в сравнении с пациентками конт-
рольной группы - 50 (17,9%) против 37 (39,8%) соответственно. Перинатальные исходы были схожими лишь со статис-
тически достоверной разницей в показателях самопроизвольных абортов до 12 недель беременности - 9 (18%) против 4
(10,8%) соответственно группам с отсутствием достоверной разницы в частоте преждевременных родов - 10 (20,8%)
против 6 (18,1%); низкой массы ребенка при рождении - 9 (18,7%) против 5 (15,1%) соответственно у плохих ответчиков
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и у пациенток с нормалным ответом на стимуляцию. Частота таких осложнений беременности, как гестационный
диабет и увеличение артериального давления не отличались в обеих клинических группах - 3 (6,25%) против 2(6,1 %) и 5
(10,4%) против 3 (9,1%) соответственно. Таким образом, плохие ответчики в программах ВРТ имеют сущес твенно
сниженную частоту наступления беременности и повышение частоты невынашивания беременности до 12 недель в
сравнении с пациентками, которые имели нормальный ответ на овариальную стимуляцию без существенной разницы в
показателях возникновения различных осложнений течения беременности и перинатальных исходов. Необходимы даль-
нейшие исследования для установления причинно-следственных связей влияния на наступление беременности, невына-
шивание, перинатальных исходов схем контролированной стимуляции яичников, переносов эмбрионов в свежих циклах или
криоциклах.
Ключевые слова: перинатальный исходы, плохие ответчики, вспомогательные репродуктивные технологии, преждев-
ременные роды, низкая масса при рождении.

WHETHER POOR RESPONSES HAVE WORSE PERINATAL PROGNOSIS (RETROSPECTIVE ANALYSIS OF ASSISTED
REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES CYCLE)
Strelko G.V.
Annotation. The prevalence of poor ovarian response is 5.6-35.1% in women undergoing controlled ovarian stimula tion in ART
cycles. The frequency of delivery of poor responders after ART is on average from 9.9% to 23.8%. In clinical practice, the vast majority
of poor responders are older women, which may have an effect on perinatal outcomes, respectively. Although numerous studies have
reported that the fertility rate after ART in women of this age group is quite low, data on perinatal outcomes in this group of women is
limited. Therefore, the aim of our study was to retrospectively analyze and compare perinatal outcomes in women with poor ovarian
response to stimulation compared to control group (normal response to stimulation) in assisted reproductive technology programs.
278 women with infertility with a reduced response to stimulation (poor responders), who were the main group, were screened.
Indications for the inclusion of women in the main group were the presence of at least two of the following criteria for a poor ovarian
response according to the 2011 Bologna criteria and 93 infertile patients with a normal ovarian response to stimulation of the control
group. Subsequently, retrospective study of perinatal effects such as preterm labor, low birth weight, gestational diabetes, preeclampsia
in 50 women with infertility with reduced response to stimulation and 37 controls with normal response to stimulation in which
pregnancy was diagnosed was performed. Variational-statistical processing of the results of the study was performed using the
program "Statistica 6.0". The study demonstrated a significantly lower pregnancy rate in poor responders compared with women from
the control group - 50 (17.9%) vs. 37 (39.8%), respectively. Perinatal outcome were similar only to the statistically significant difference
in the percentage of spontaneous abortions before 12 weeks of gestation - 9 (18%) vs. 4 (10.8%), respectively, in groups with no
significant difference in the preterm labor frequency - 10 (20.8%) and 6 (18.1%) of the low weight of the child at birth - 9 (18.7%) versus
5 (15.1%), respectively, in poor responders patients and in women with normal ovarian response. The frequency of complications such
as gestational diabetes and high blood pressure were not significantly different in both clinical groups - 3 (6.25%) versus 2 (6.1%) and
5 (10.4%) versus 3 (9.1%) respectively. Thus, he poor responders in ART programs have a significantly lower pregnancy rate and a
higher incidence of pregnancy loss up to 12 weeks compared with women who had a normal response to ovarian stimulation without a
significant difference in the rates of various complications of pregnancy and perinatal outcomes. Wide randomized multicentric trials
are needed to find out the causal relationships with regard to the effect on pregnancy, miscarriage, perinatal effects of controlled
ovarian stimulation regimens, embryotransfers in fresh or cryo cycles etc.
Keywords: perinatal outcomes, poor responders, assisted reproductive technologies, preterm labor, low birth weight.
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Анотація. Основними причинами пухлинної обструкції позапечінкових жовчних шляхів (ПОПЖШ) є рак головки підшлунко-
вої залози, великого дуоденального сосочка (ВДС), холангіокарцинома загального печінкового протоку і холедоха, рак жовч-
ного міхура, рідше - здавлення жовчних шляхів метастатичними лімфовузлами. Ендоскопічне дренування (ЕД) позапечінко-
вих жовчних шляхів при їх пухлинної обструкції є провідним методом корекції холестазу. Мета дослідження - оцінити
ефективність ендоскопічного лікування злоякісної обструкції позапечінкових жовчних шляхів в залежності від її рівня.
Проведено аналіз лікування 36 хворих з ПОПЖШ, у яких використовували ендоскопічні втручання. Статистичні методи:
використовавалися середні значення показників та стандартне відхилиння. На рівні ВДС ПОПЖШ була в 7 випадках, ЕД
ефективно у всіх випадках. З 18 пацієнтів з ПОПЖШ на рівні дистальної 1/3 гепатікохоледоха ЕД ефективно у 13. При
ПОПЖШ середньої 1/3 гепатікохоледоха ЕД успішно у 3 з 6 хворих, на рівні верхньої третини - у 3 з 5. Таким чином,
ендоскопічні втручання дозволили дренувати жовчні протоки при пухлинної їх обструкції в 72% випадках. При обструкції на
рівні ВДС успіх ендоскопічного дренування досягнуто в усіх випадках. Невдача ЕД при ПОПЖШ пов'язана з неможливістю
виконання ЕРХПГ - переважно в дистальних відділах та неможливістю проходження зони обструкції - у середніх і прокси-
мальних відділах позапечінкових жовчних шляхів.
Ключові слова: пухлинна обструкція, ендоскопічне дренування, стентування жовчних шляхів.

Вступ
Основними причинами пухлинної обструкції позапе-

чінкових жовчних шляхів (ПОПЖШ) є рак головки
підшлункової залози, великого дуоденального сосочка
(ВДС), холангіокарцинома загальної печінкової прото-
ки і холедоха, рак жовчного міхура [1, 3, 4, 6, 7]. Більш
рідкісна причина - метастатичне ураження лімфатич-
них вузлів воріт печінки і гепатодуоденальної зв'язки,
джерелами якого є злоякісні пухлини іншої локалізації
(шлунок, ободова кишка і т. ін.) [1, 3]. Головним клінічним
проявом у хворих з ПОПЖШ є безбольова жовтяниця.
Основним методом лікування злоякісних пухлин, що суп-
роводжуються ПОПЖШ, є хірургічний, що передбачає
виконання радикального втручання [2]. Передоперацій-
не дренування жовчних проток спрямоване на усунення
жовтяниці, на нормалізацію функції печінки й, у такий
спосіб, на зниження частоти періопераційних ускладнень
[3]. У разі потреби проведення неоад'ювантної хіміоте-
рапії обов'язковою умовою є нормалізація функції печін-
ки, що при наявності обструктивного холестазу можливо
тільки у разі відновленні пасажу жовчі [6, 7]. На момент
первинного звернення близько 40-50% хворих з ПОПЖШ
потребують тільки паліативного лікування, основна мета
якого - відновлення відтоку жовчі [4, 6, 7].

З метою декомпресії жовчних проток при ПОПЖШ
використовуються накладення обхідних біліодігестівних
анастомозів, черезшкірне дренування жовчних шляхів
й ендоскопічне дренування [1-7]. Через меншу інва-
зивність втручання ендоскопічному дренуванню
віддається перевага [1, 4]. З цією метою використову-
ють назобіліарне дренування й установку пластикових

або металевих стентів [1, 3, 4, 5, 7]. Проте, виконати ен-
доскопічне дренування жовчних проток за умови їхньої
пухлинної обструкції вдається не завжди [3, 7].

Мета дослідження - оцінити ефективність ендоско-
пічного лікування злоякісної обструкції позапечінкових
жовчних шляхів залежно від її рівня.

Матеріали та методи
За період січень 2014 - жовтень 2016 року в клініці

кафедри хірургії та проктології Харківської медичної ака-
демії післядипломної освіти на базі хірургічних відділень
КПОЗ "Міська клінічна лікарня № 2 імені проф. О. О.
Шалімова" перебувало на лікуванні 299 пацієнтів з по-
рушенням прохідності позапечінкових жовчних шляхів,
критерієм чого було розширення гепатікохоледоха
більше 8 мм за даними УЗД. Поряд з загальноклінічни-
ми дослідженнями цим хворим проводили ЕРХПГ з ен-
доскопічними втручаннями, спрямованими на встанов-
лення причини, рівня біліарної обструкції і відновлення
відтоку жовчі. Залежно від отриманих результатів, у разі
потреби надалі проводили КТ з внутрішньовенним кон-
трастуванням. Хворих зі злоякісною обструкцією поза-
печінкових жовчних шляхів було 36 (12%). З них чоловіків
- 15 (42%), жінок - 21 (58%). Вік хворих коливався від 47
до 87 років і в середньому склав 66±0,3 років. Встанов-
лення діагнозу злоякісного новоутворення і стадіюван-
ня процесу здійснювали на підставі клініки захворюван-
ня, лабораторних показників, даних УЗД, ЕРХПГ та КТ.
Гістологічне підтвердження отримували тільки при про-
веденні біопсії пухлин ВДС й у випадках оперативного
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лікування.
Ендоскопічні втручання у хворих з ПОПЖШ містили

проведення ендоскопічної ретроградної холангіопанк-
реатографія (ЕРХПГ), стандартної і / або голчастої пап-
ілосфінктеротомії, бужування обструкції, стентування
або встановлення назобіліарного дренажу (5F). Для
стентування використовували пластикові стенти 8,5F і
10F довжиною, що відповідає рівню і протяжності об-
струкції. Металевий саморозширювальний стент було
застосовано тільки в одному випадку.

Після ЕРХПГ усім пацієнтам призначали інфузійну
терапію обсягом не менше 1600 мл, задля профілакти-
ки холангіту внутрішньовенно одноразово водили 2 г
цефтриаксону та проводили клінічне спостереження. З
метою виявлення ускладнень (кровотечі, гострого пан-
креатиту, холангіту) у день дослідження і наступного
ранку контролювали показники крові: гемоглобіну, ге-
матокриту, білірубіну й амілази. У разі потреби надалі
повторювали клінічні та біохімічні дослідження. Випад-
ки ускладнень фіксували. Відновлення відтоку жовчі
оцінювали за динамікою зниження показника загаль-
ного білірубіну крові в поєднанні зі зменшенням діа-
метра жовчних проток вище місця обструкції - за дани-
ми УЗД. Статистичні методи: використовавалися середні
значення показників та стандартне відхилиння.

Результати. Обговорення
Ендоскопічне дренування було ефективним у 26

(72%) пацієнтів, летальних випадків не було. Розподіл
хворих за основними показниками і рівнем пухлинної
обструкції позапечінкових жовчних шляхів наведено у
таблиці 1.

Пухлини ВДС у всіх випадках становили аденокарци-
ному з диференціюванням G1 - у 3 випадках, G2 - у 3
випадках, G3 - в одного пацієнта. За даними УЗД
мінімальний діаметр холедоха вище обструкції був 14
мм, максимальний - 25 мм і в середньому становив
19,5±3,3 мм. Середній показник загального білірубіну
становив 125,3±75,5 мкмоль/л. До того ж в одному ви-

падку рівень загального білірубіну був у межах норми
(10 мкмоль/л), незважаючи на наявність розширення
гепатікохоледоха (25 мм). Максимальний показник
білірубінемії становив 256 мкмоль/л.

У п'яти випадках процес обмежувався I-II стадією.
Третя стадія мала місце у 2 випадках, хворі з IV стадією
захворювання відсутні.

Ендоскопічні втручання, спрямовані на відновлення
відтоку жовчі, були ефективні у всіх 7 випадках. У 5
пацієнтів з цією метою достатнім було проведення
ЕПСТ. У 2 випадках через поширення пухлини на дис-
тальний відділ холедоха крім ЕПСТ виконали й стенту-
вання. Ускладнень після ендоскопічних втручань не
спостерігалось.

Радикального лікування зазнали 4 пацієнти: трьом
з них була зроблена панкреатодуоденальна резекція, в
одному випадку з аденокарціномою ВДС in situ - вико-
нано ендоскопічну папіллектомію.

Двоє пацієнтів відмовилися від запропонованої опе-
рації, одному була необхідна хіміопроменева терапія
через супутню карциному прямої кишки.

Встановлено, що з 18 випадків обструкції гепатікохо-
ледоха на рівні дистальної його третини, в 11 випадках
причиною обструкції стала карцинома головки підшлун-
кової залози, у 3 випадках - карцинома дистального
відділу холедоха. На підставі наявних даних, у 4 випад-
ках достовірно не вдалося встановити орган, який був
джерелом злоякісної пухлини цієї зони. Наявність відда-
лених метастазів, а також місцеве поширення пухлини
відповідне IV стадії онкологічного процесу мало місце у
8 випадках.

Мінімальний діаметр протоки вище обструкції склав
11 мм, максимальний - 25 мм, у середньому - 16±4 мм.
Мінімальний вміст білірубіну крові дорівнював 96
мкмоль/л, максимальний - 378 мкмоль/л, у середньо-
му склав 225±102 мкмоль/л.

Ендоскопічне дренування було ефективним у 13 ви-
падках: в 11 проведено стентування холедоха, у 2 - НБД.
У 5 випадках місцеве поширення пухлини не дозволяло

Таблиця 1. Розподіл хворих за рівнем пухлинної обструкції позапечінкових жовчних шляхів.

Примітка: * - M±sd.

Характеристика хворих

Рівень пухлинної обструкції

Великий дуоденальний
сосочок

Гепатікохоледох

Дистальна 1/3 Середня 1/3 Проксимальна 1/3

Кількість хворих 7 18 6 5

Вік, років * 63±9,9 64,3±9,1 70,3±4,7 71,4±11,2

Стать, ч/ж 5/2 7/11 2/4 1/4

Діаметр проток вище місця обструкції, мм * 19,5±3,3 1±4 12±3 -

Рівень загального білірубіну, мкмоль/л * 125,3±75,5 22±102 17±141 13± 83

IV Стадія захворювання 0/7 8/18 4/6 4/5

Успіх ендоскопічного дренування 7/7 13/18 3/6 3/5

Ускладнення після ендоскопії 0/7 2/18 2/6 1/5

510ІSSN 1817-7883 “Вісник Вінницького національного медичного університету”,
eІSSN 2522-9354                  2018, Т. 22, №3

Мамонтов І.М., Тамм Т.І., Крамаренко К.О., Бардюк О.Я.



виконати ЕРХПГ і подальше дренування жовчних про-
ток.

Після ендоскопічних втручань ускладнення розвину-
лися у 2 випадках. У одного пацієнта з'явилася кровоте-
ча після ЕПСТ, яка була зупинена під впливом консерва-
тивних заходів. В іншому випадку після НБД виникла дис-
локація дренажу з розвитком холангіту, після чого було
виконано стентування холедоха.

З 5 хворих з невдалим ендоскопічним дренуванням у
3 випадках була виконана холецістостомія, а у 2 хворих -
гепатікоеюностомія.

Радикального оперативного лікування в обсязі панк-
реатодуоденальної резекції зазнали 5 пацієнтів.

Причиною обструкції середньої третини в 4 випадках
була пухлина гепатікохоледоха, а у двох пацієнтів - карци-
нома жовчного міхура. При цьому у 3 пацієнтів з холангі-
окарціномою й в одного пацієнта з карциномою жовчно-
го міхура мала місце IV стадія онкологічного процесу.

Діаметр загальної печінкової протоки вище обструкції
в середньому склав 12±2 мм, з мінімальним показни-
ком 9 мм і максимальним - 16 мм. Привертає увагу той
факт, що в одному випадку вміст загального білірубіну
незначно перевищував норму (22 мкмоль/л), а в іншому -
не перевищував дворазове збільшення порівняно з вер-
хньою межею норми (40 мкмоль/л). Максимальний же
показник склав 434 мкмоль/л.

Ендоскопічне дренування було ефективним у 3 з 6
випадків: у 2 пацієнтів встановили пластикові стенти, в
одного - металевий саморозширювальний стент. У двох
випадках ендоскопічне дренування було невдатним че-
рез неможливість проведення ендоскопічних інстру-
ментів вище місця обструкції, і ще в одному - через не-
вдале виконання ЕРХПГ.

Після ендоскопічних втручань ускладнення зафіксо-
вані в двох випадках. В одного пацієнта розвинувся не-
важкий гострий панкреатит. В іншому випадку при спробі
проходження обструкції мала місце перфорація стінки
холедоха, що підтверджено екстравазацією контрасту при
ЕРХПГ. Проте клінічно перфорація себе не виявила, а за
7 діб вдалося встановити стент і відновити відтік жовчі.

Хворим при невдалому ендоскопічному дренуванні
надалі було виконано черезшкірне дренування жовчних
шляхів.

З різних причин жоден з 2 курабельних хворих не був
прооперований радикально.

Пухлинна обструкція проксимальної третини гепаті-
кохоледоха у 2 випадках була викликана власне холангі-
окарціномою: в одному з залученням конфлюенса й обох
дольових протоків (Bismuth IV), в іншому характер залу-
чення дольових протоків не вдалося встановити. У двох
пацієнтів причиною обструкції проксимальної третини
гепатікохоледоха була карцинома жовчного міхура з по-
ширенням процесу на гепатодуоденальну зв'язку та во-
рота печінки. Ще в одному випадку до обструкції призвів
конгломерат метастатичних лімфовузлів воріт печінки,
джерелом яких була карцинома товстої кишки.

В одному випадку при холангіокарциномі й у 2 випад-
ках при раку жовчного міхура мали місце віддалені мета-
стази, що відповідає IV стадії процесу. Обструкція мета-
ститичними лімфовузлами колоректального раку також
відповідає IV стадії основного онкологічного захворюван-
ня. Тільки однин випадок холангіокарціноми був потенц-
ійно курабельним.

Під час проведення УЗД у всіх випадках мало місце
розширення жовчних проток в печінки,  загальна печін-
кова протока при цьому не візуалізувалася.

Середній вміст білірубіну крові становив 137±83
мкмоль/л; мінімальний показник білірубіну був на рівні
57 мкмоль/л, максимальний - 378 мкмоль/л.

Ендоскопічне дренування - стентування - було ефек-
тивним у двох випадках: при раку жовчного міхура і при
метастатичному ураженні воріт печінки. У хворих з хо-
лангіокарціномою проксимальної третини гепатікохоле-
доха не вдалося провести інструменти вище обструкції і
дренувати жовчні протоки. Надалі їм було проведено
черезшкірне дренування жовчних шляхів. Після ендос-
копічних втручань в одного пацієнта розвинувся гострий
неважкий панкреатит.

Найбільш сприятливою за своєю ефективностю і без-
посередніми результатами ендоскопічного лікування є
обструкція на рівні ВДС - успіх дренування досягнуто в
усіх 7 випадках, що пов'язано з безпосередньою візуалі-
зацією пухлини і відносною простотою втручання, яке
полягає, перш за все, у розтині пухлини та відкритті гирла
холедоха. Це підтверджується тим, що необхідність стен-
тування при цьому виникла тільки в 2 з 7 випадків.

При пухлинній обструкції відділів, що знаходяться
вище, ефективність ендоскопічного дренування склала
66% (19 з 29). Головна причина невдалого ендоскопіч-
ного втручання при обструкції дистальної третини гепат-
ікохоледоха полягала в неможливості виконання ЕРХПГ,
що, певно, пов'язано з безпосередньою інвазією пухли-
ною дистального відділу холедоха. При обструкції серед-
ньої і проксимальної третини причини невдачі ендоско-
пічного дренування в 4 з 5 випадків були пов'язані з не-
можливістю вроведення ендоскопічних інструментів у
проток проксимальніше зони обструкції.

Ускладнення після ендоскопічних втручань розвину-
лися у 5 (14%) з 36 пацієнтів з ПОПЖШ. При цьому у
випадках обструкції на рівні ВДС ускладнень не було.
Ускладнення протікали в легкій формі і, крім консерва-
тивних заходів, не вимагали оперативного лікування. Та-
ким чином, ці ускладнення не вплинули на результати
лікування.

Висновки та перспективи подальших
розробок

1. Ендоскопічні втручання дозволили дренувати
жовчні протоки при пухлинній їх обструкції в 72% випад-
ках.

2. При обструкції на рівні ВДС успіх ендоскопічного
дренування досягнуто в усіх випадках.

Ефективність ендоскопічних втручань при пухлинній обструкції позапечінкових жовчних шляхів
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3. Невдача ендоскопічного дренування жовчних
шляхів при пухлинній їх обструкції пов'язана з неможли-
вістю виконання ЕРХПГ переважно в дистальних відділах
і неможливістю проходження зони обструкції в середніх
і проксимальних відділах позапечінкових жовчних
шляхів.

Треба припустити, що подальше підвищення ефек-
тивності ендоскопічної корекції холестазу при ПОПЖШ
може бути досягнуто як шляхом накопичення досвіду,
так через поліпшення матеріально-технічного оснащен-
ня під час виконання високотехнологічних втручань та-
кого рівня.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ОПУХОЛЕВОЙ ОБСТРУКЦИИ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ
ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ
Мамонтов И.Н., Тамм Т.И., Крамаренко К.А., Бардюк А.Я.
Аннотация. Основными причинами опухолевой обструкции внепеченочных желчных путей (ООВЖП) являются рак головки
поджелудочной железы, большого дуоденального сосочка (БДС), холангиокарцинома общего печеночного протока и холедо-
ха, рак желчного пузыря, реже - сдавление желчных протоков метастатическими лимфоузлами. Эндоскопическое дрениро-
вания (ЭД) внепеченочных желчных путей при их опухолевой обструкции является ведущим методом корекции холестаза.
Цель исследования - оценить эффективность эндоскопического лечения злокачественной обструкции внепеченочных
желчных путей в зависимости от ее уровня. Проведен анализ лечения 36 больных с ООВЖП, у которых использовали
эндоскопические вмешательства. Статистические методы: использовались средние значениея показателей и стандар-
тное отклонение. На уровне БДС ООВЖП была в 7 случаях, ЭД эффективно во всех случаях. Из 18 пациентов с ООВЖП на
уровне дистальной 1/3 гепатикохоледоха ЭД эффективно у 13. При ООВЖП средней 1/3 гепатикохоледоха ЭД произведено
у 3 из 6 больных, верхей трети - у 3 из 5. Таким образом, эндоскопические вмешательства позволили дренировать желчные
протоки при опухолевой их обструкции в 72% случаях. При обструкции на уровне БДС успех эндоскопического дренирования
достигнут во всех случаях. Неудача ЭД при ООВЖП связана с невозможностью выполнения ЭРХПГ - преимущественно в
дистальных отделах и невозможностью прохождения зоны обструкции - в средних и проксимальных отделах внепеченоч-
ных желчных путей.
Ключевые слова: опухолевая обструкция, эндоскопическое дренирование, стентирование желчных путей.

EFFECTIVENESS OF THE ENDOSCOPIC TREATMENT FOR MALIGNANT EXTRAHEPATIC BILIARY OBSTRUCTION
Mamontov I.N., Tamm T.I., Kramarenko K. A., Bardiuk A. I.
Annotation. The causes of malignant extrahepatic biliary obstruction (MEBO) are pancreatic head carcinoma, ampu lloma,
cholangiocarcinoma, gall bladder cancer, less often - metastatic lymph nodes. Endoscopic biliary drainage (EBD) of extrahepatic
ducts (ED) including stent placement plays a key role for cholestasis resolving. Aim - to evaluate the effectiveness of EBD in case of
MEBO, depending on its level. Data of 36 patients with MEBO treated with EBD were retrospectively analyzed. Statistic methods: mean
value and standart diviation were used. Ampulloma was the cause of MEBO in 7 cases, EBD was effective in all of them. Of 18 patients
with MEBO at the level of distal 1/3 of ED, EBD was effective in 13. In the case of an MEBO of the middle 1/3of ED, EBD was successful
in 3 of 6 patients, in the proximal 1/3 - in 3 out of 5. Thus, endoscopic biliary drainage was successful in 72% cases of malignant biliary
obstruction. In case of obstruction at the papilla level, the success of endoscopic drainage has been achieved in all cases. Failure of
EBD was due to inability of performing ERCP - mainly in cases of distal obstruction and the inability to get through obstruction - in the
middle and proximal sections of the extrahepatic biliary tract.
Keywords: malignant biliary obstruction, endoscopic biliary drainage, biliary tract stenting.
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Анотація. Проблема сечокам'яної хвороби (СКХ) залишається на сьогоднішній день однією із ключових у сучасній урології.
Уролітіаз, його рецидивний характер, нерідко тяжкі ускладнення та інвалідизація пацієнтів має велике медико-соціальне
значення. Останнім часом все частіше СКХ зустрічається у похилому та старечому віці і, як правило, супроводжується
серйозною соматичною патологією, що характеризується суттєвими порушеннями. Останні, з одного боку, можуть бути
факторами ризику для розвитку СКХ, а з іншого, потребують ретельного підходу до вибору лікувальної тактики. Удоскона-
лення ендоскопічного обладнання сприяло активному впровадженню у клінічну практику малоінвазивних методів оператив-
ного лікування нефролітіазу. "Золотим" стандартом видалення крупних і коралоподібних каменів на сьогоднішній день є
черезшкірна нефролітотрипсія (ЧНЛТ). Колектив клініки ДУ "Інститут урології НАМН України" має багатий досвід засто-
сування цього методу у лікуванні СКХ. Метою роботи є визначення ефективності черезшкірної нефролітотрипсії у ліку-
ванні нефролітіазу обох нирок, що супроводжується тяжкою коморбідністю. У наведеному клінічному спостереженні у
хворого діагностували нефролітіаз обох нирок, який супроводжувався складною супутньою соматичною патологією. Хво-
рому проведені загальноклінічні та біохімічні аналізи крові та сечі, рентгенівські методи дослідження (оглядова та екскре-
торна урографія), УЗД органів черевної порожнини, МСКТ. У два етапи хворому проведено оперативне втручання - через-
шкірна нефролітотрипсія. ЧНЛТ дозволила в два етапи видалити всі конкременти, що ще раз довело успішність цього
методу у лікуванні СКХ.
Ключові слова: сечокам'яна хвороба, нефролітіаз, супутня патологія, черезшкірна нефролітотрипсія, клінічний випадок.

Вступ
Проблема сечокам'яної хвороби (СКХ) продовжує

залишатися на сьогоднішній день однією із ключових в
сучасній урології. Показники виявлення уролітіазу, за
світовими даними, варіюють від 1% до 20% [11, 14]. СКХ
займає одне із провідних місць у структурі урологічних
захворювань і має тенденцію до неухильного росту. Ос-
таннє пов'язано із збереженням значення для виник-
нення СКХ генетичних, ендемічних, географічних, кліма-
тичних, етнічних факторів, сучасного способу життя (зни-
ження фізичної активності, характер харчування) тощо.
Сприяють утворенню конкрементів і місцеві фактори, а
саме: інфекція сечовивідних шляхів, анатомічні та пато-
логічні зміни у верхніх сечових шляхах, нефроптоз та інші
причини, що порушують нормальний відтік сечі із ни-
рок, метаболічні та судинні порушення в нирках та в
організмі загалом. В Україні СКХ посідає друге місце в
структурі урологічних захворювань, третє - серед при-
чин смерті, четверте - серед причин інвалідності цих
пацієнтів [2]. Хворі на цю патологію становлять до 40-
50% урологічних стаціонарів. Актуальність проблеми
уролітіазу обумовлена ще й тим, що в 65-70% випадків
він діагностується у пацієнтів віком 20-55 років, тобто в
найбільш працездатний період життя. Однак останнім
часом все частіше це захворювання зустрічається у по-
хилому і старечому віці (0,1-2%) [5, 9]. У цих пацієнтів
СКХ, як правило, супроводжується серйозною супутньою
соматичною патологією, яка характеризується метабо-

лічними та іншими порушеннями. Останні, з одного боку,
можуть бути факторами ризику для розвитку СКХ, а з
іншого, утруднюють проведення необхідного оператив-
ного лікування, потребують особливого, ретельного
підходу до вибору лікувальної тактики, направленої на
мінімізацію травматичності. Так, багато авторів [12, 13]
відмічають високу частоту розвитку нефролітіазу (97,7%)
у хворих на цукровий діабет 2 типу, що, можливо, пов'я-
зано із зменшенням антикристалоутворюючих власти-
востей сечі при цьому захворюванні. У ряді досліджень
[16] відмічається зв'язок між надлишковою вагою і фор-
муванням конкрементів, що може бути пов'язано із
схильністю тучних людей до вживання великої кількості
білка в поєднанні з відносно малим об'ємом випитої
рідини. Так, збільшення індексу маси тіла (ІМТ) вище
30кг/м2 вважається фактором ризику у виникненні СКХ.
Деякі автори [15] вважають, що окремим фактором ри-
зику виступає артеріальна гіпертензія.

Для СКХ характерні часті рецидиви. Прогресуючий і
рецидивуючий перебіг - характерна особливість уроліт-
іазу будь-якого типу. Результати проведених досліджень
свідчать, що протягом першого року після лікування
рецидив утворення конкрементів спостерігається у 10-
15% пацієнтів, через 5 років - у 50% і вже 70% і вище -
через 10 і більше років [4, 6, 8]. Часті рецидиви збільшу-
ють строки втрати працездатності, роблять цю патоло-
гію соціально значущою. Все вищевикладене потребує
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постійного вивчення етіології, патогенезу, факторів ри-
зику утворення конкрементів. У цьому плані пильну увагу
приділяють ролі спадковості. Достатньо переконливо
доведений тісний взаємозв'язок генетичних порушень у
розвитку багатьох захворювань, в тому числі й СКХ.
Більшість випадків СКХ відноситься до мультифакторі-
альної патології, тобто хвороб із спадковою схильністю,
але є і такі форми уролітіазу, що мають моногенну при-
роду успадкування (хвороба Дента, гіпофосфатемічний
нефролітіаз, синдром Барттера, синдром Леша-Ніхана
тощо) [10].

Враховуючи актуальність СКХ, розробка методів діаг-
ностики, лікування, профілактики, метафілактики має
велику значущість [3]. При виборі та оптимізації лікуваль-
ної тактики необхідно враховувати ряд аспектів, а саме:
вік хворого, наявність супутніх захворювань, розмір, ло-
калізацію, структурну щільність конкрементів тощо. Удос-
коналення ендоскопічного обладнання сприяло актив-
ному впровадженню у клінічну практику малоінвазив-
них методів оперативного лікування нефролітіазу, доз-
волило до мінімуму звести ризик різних ускладнень та
додаткових або повторних операцій. Наявність крупних
і коралоподібних каменів - одна із важких форм СКХ.
"Золотим" стандартом їх видалення на сьогоднішній
день є черезшкірна нефролітотрипсія (ЧНЛТ) [1, 7, 17].
Колектив клініки ДУ "Інститут урології НАМН України" має
багатий досвід застосування ЧНЛТ у лікуванні нефролі-
тіазу. Вона характеризується хорошими результатами,
низьким ризиком розвитку ускладнень, дозволяє гаран-
товано видалити всі конкременти із мінімальною, що
дуже важливо, травматизацією паренхіми нирки, а це
забезпечує максимально можливе збереження функ-
ціональної  активності ниркової паренхіми. Все це виз-
начає ЧНЛТ як пріоритетну при видаленні каменів нир-
ки. Однак, на жаль, повне видалення конкрементів не
гарантує відсутності в майбутньому рецидиву захворю-
вання, так як оперативне втручання направлене на
ліквідацію наслідків, а не причини СКХ, яка на сьогодні
чітко не визначена.

Метою нашої роботи є визначення ефективності че-
резшкірної нефролітотрипсії у лікуванні нефролітіазу
обох нирок, що супроводжується тяжкою коморбідністю.

Матеріали та методи
Хворий пройшов обстеження у відділенні ендоскоп-

ічної урології та літотрипсії клініки ДУ "Інститут урології
НАМН України". Проведені загальноклінічні та біохімічні
аналізи крові та сечі, рентгенівські методи досліджен-
ня (оглядова та екскреторна урографія), УЗД органів
черевної порожнини, МСКТ. У два етапи хворому прове-
дено оперативне втручання - черезшкірна нефролітот-
рипсія.

Результати. Обговорення
Наводимо власне клінічне спостереження успішно-

го лікування пацієнта із нефролітіазом обох нирок, який

супроводжувався серйозною соматичною патологією.
Хворий Ч., 1951 року народження, поступив

02.04.2018р. у плановому порядку у відділення ендос-
копічної урології та літотрипсії ДУ "Інститут урології НАМН
України" із скаргами на постійний ниючий біль у попе-
рековій ділянці тіла, відходження "піску" із сечею. Хворіє
20 років. 13.01.2018р. виникла анурія. Звернувся по до-
помогу за місцем проживання. Поставили нефростому
зліва. Для повного обстеження і визначення тактики
лікування був направлений в м. Київ. Вага хворого - 140
кг, ріст - 173 см, ІМТ - 48,8 кг/м2. Має букет надзвичайно
серйозних супутніх захворювань. У 1999р. переніс
інфаркт міокарда. Пацієнту проведено повне клінічне
обстеження (загальноприйняті лабораторні та інстру-
ментальні дослідження). Загальний аналіз крові в
нормі, за винятком ШОЕ - 42 мм/год.; загальний аналіз
сечі: питома вага - 1010, білок - 0,9‰, лейкоцити покри-
вають все поле зору, еритроцити - 20-30 у полі зору, солі.
Глюкоза крові - 4,9 ммоль/л (під впливом ліків), креа-
тинін - 189 мкмоль/л, сечовина - 14,3 ммоль/л. ЕКГ -
вікові зміни в міокарді, постінфарктний міокардіоскле-
роз. АТ - 140/90 мм рт. ст. (постійно приймає призначені
ліки). УЗД на аппараті TOSHIBA Nemio XG. Права нир-
ка. У нижній чашечці один конкремент (1,0с м), фраг-
ментований та конгломерат дрібних конкрементів (2,5
см). У середній чашечці - кілька конкрементів (0,4-0,5
см). У нирковій мисці - конкремент (1,1см). У МСС та у
верхній третині сечовода - конкремент (2,4 см). Ліва
нирка. У нижньому сегменті та у нирковій мисці - кора-
лоподібний камінь (до 5,0 см). У верхньому сегменті -
конкременти (3,9 та 1,5 см). У нижньому полюсі - кіста
(3,1х2,2 см). У середньому сегменті - кіста (1,5 см), до
неї прилягає конкремент (0,7 см). МСКТ. Права нирка. У
двох чашечках нижньої групи виявляється біля 7-ми кон-
крементів (7х5 мм). Один конкремент знаходиться на
рівні МСС правого сечовода, обтуруючи його (21х11х8
мм). Всі чашечки і миска розширені до 22 мм. Ліва нир-
ка. Практично всі чашечки виповнені конкрементами
(17х16мм), у мисці - конкремент (21х11х11 мм). Ще три
конкремента знаходяться в просвіті тазового сегмента
сечоводу (5х4 мм).

Клінічний діагноз. Основний: Сечокам'яна хвороба.
Камені обох нирок. Камінь МСС справа. Камені ниж-
ньої третини лівого сечовода. Ускладнення основного:
Хронічний пієлонефрит. ХНН, Іст. Супутній: Цукровий діа-
бет 2 типу. Гіпертонічна хвороба, ІІІ ст. Постінфарктний
міокардіосклероз. Тромбоз глибоких вен лівої нижньої
кінцівки. Гіперплазія передміхурової залози. Ожирін-
ня, ІІІ ст. Хворому показано оперативне лікування. Вра-
ховуючи вік хворого і важку супутню патологію, пацієнту
проведена комплексна передопераційна підготовка.
Була виконана контактна літотрипсія МСС справа, ЧНЛТ
справа. Оперативне втручання проведено за стандарт-
ною схемою. Післяопераційний період пройшов без ус-
кладнень, в задовільному стані пацієнт виписаний до-
дому. Він отримав необхідні рекомендації і через місяць
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повинен приїхати в клініку для проведення оператив-
ного лікування нефролітіазу лівої нирки.

10.05.2018р. хворий Ч. поступив для проведення
другого етапу лікування. Обстеження показало, що сут-
тєвих змін в клінічних аналізах порівняно з попередні-

ми немає. Завдяки рекомендованому збалансованому
харчуванню пацієнт втратив 15 кг. Хворому виконана
контактна уретеролітотрипсія нижньої третини лівого
сечовода та перкутанна нефролітотрипсія зліва. Після
видалення конкрементів, що знаходилися в нижній тре-
тині сечовода, хворий був перевернутий на живіт. У не-
фростомічний дренаж ввели контрастну речовину. Рен-
тгенконтроль. У верхній чашечці знаходиться конкре-
мент до 4 см (рис. 1). Здійснено пункційний доступ че-
рез верхню чашечку, камінь фрагментовано та видале-
но назовні. У мисці - два рентгеноконтрастних конкре-
мента - 3,5 см та 2,5 см (рис. 2). Технічно дістатись до
них було неможливо, тому пункційний хід здійснили че-
рез середню чашечку. Камені фрагментовані та вида-
лені (рис. 3). Операція пройшла без ускладнень, у задо-
вільному стані пацієнт виписаний додому.

Проведена комплексна передопераційна підготов-
ка, післяопераційний догляд, відповідна терапія, вра-
ховуючи супутні серйозні захворювання у нашого паціє-
нта, дозволили запобігти виникненню ускладнень. Зав-
дяки двом успішно проведеним операціям всі конкре-
менти були видалені. Треба визнати, що видалення кон-
крементів тільки створює умови для покращання уро-
динаміки, терапії запального процесу в сечових шля-
хах, але не впливає, на жаль, на метаболічні процеси,
що відбуваються в організмі хворого на СКХ. Тому, не
дивлячись на успішно проведені операції, необхідна
обов'язкова наступна комплексна метафілактика. В
нашій практиці, як засіб профілактики рецидивів, доб-
ре зарекомендував себе препарат "тутукон". Він має
спазмолітичну, протизапальну, антибактеріальну актив-
ності, що надзвичайно важливо після видалення конк-
рементів, літолітичну, антиоксидантну дії, забезпечує
виведення кристалоутворюючих субстанцій. Крім цього,
пацієнту рекомендовані зміни в образі його життя: зба-
лансоване харчування, певні фізичні навантаження,
направлені на подальше зниження ваги тіла, обов'яз-
кове дотримання питного режиму для досягнення не-
обхідного діурезу, по можливості, санаторно-курортне
лікування. Враховуючи супутні захворювання, пацієнту
необхідно перебувати під постійним наглядом ендок-
ринолога, терапевта (для проведення корекції метабо-
лічних та інших порушень) та лікаря-уролога за місцем
проживання. Аналіз віддалених результатів наших
пацієнтів довів, що ретельне дотримання повного об-
'єму даних лікарем рекомендацій веде до значного змен-
шення рецидивів сечокам'яної хвороби.

Висновки та перспективи подальших
розробок

1. Хворі на сечокам'яну хворобу похилого віку, що ма-
ють тяжку коморбідність, потребують ретельного підхо-
ду до вибору лікувальної тактики.

2. Черезшкірна нефролітотрипсія - високоефектив-
ний, мінімально інвазивний метод видалення крупних
та коралоподібних каменів, завдяки якому досягається

Рис. 1. Рентгеноконтрастний конкремент верхньої чашечки
лівої нирки.

Рис. 2. Рентгенонеконтрастні камені (два) миски лівої нирки.

Рис. 3. Рентгенконтроль після операції - усі конкременти ви-
далені.
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можливість максимального видалення конкрементів,
практично відсутній ризик післяопераційного блока нир-
ки фрагментами каменів та забезпечується покращан-
ня і стабілізація функціональних можливостей нирко-
вої паренхіми.

Малоінвазивна хірургія сечокам'яної хвороби - на-
прямок в урології, що швидко розвивається. У подаль-
шому необхідно удосконалювати та впроваджувати в
клінічну практику різні її варіанти, направлені на покра-
щання результатів існуючих методів лікування.
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"ЗОЛОТОЙ" СТАНДАРТ В ЛЕЧЕНИИ НЕФРОЛИТИАЗА ОБЕИХ ПОЧЕК В СОЧЕТАНИИ С СЕРЬЁЗНОЙ СОПУТСТВУЮЩЕЙ
ПАТОЛОГИЕЙ (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
Слободянюк В. А.
Аннотация. Проблема мочекаменной болезни (МКБ) остается одной из ключевых в современной урологии. Уролитиаз, его
рецидивирующий характер, нередко тяжелые осложнения и инвалидизация пациентов имеет важное медико-социальное
значение. В последнее время всё чаще МКБ встречается в пожилом и старческом возрасте и, как правило, сопровождает-
ся серьёзной сопутствующей патологией, которая характеризуется существенными нарушениями. Последние, с одной
стороны, могут быть факторами риска в развитии МКБ, а с другой, требуют тщательного подхода к выбору лечебной
практики. Совершенствование эндоскопического оборудования способствовало активному внедрению в клиническую прак-
тику малоинвазивных методов оперативного лечения нефролитиаза. "Золотым" стандартом в удалении крупных и корал-
ловидных камней на сегодняшний день считается чрескожная нефролитотрипсия. Коллектив клиники ГУ "Инс титут
урологии НАМН Украины" располагает богатым опытом использования этого метода в лечении МКБ. Целью работы
является определение эффективности чрескожной нефролитотрипсии в лечении нефролитиаза обеих почек, которая
сопровождается тяжелой коморбидностью. В представленном клиническом наблюдении больному диагностировали не-
фролитиаз обеих почек, который сопровождался тяжелой сопутствующей патологией. Больному проведены общеклини-
ческие и биохимические анализы крови и мочи, рентгеновские методы исследования, УЗИ органов брюшной полости, МСКТ.
Чрескожная нефролитотрипсия позволила в два этапа удалить все конкременты, что указывает на эффективность
этого метода в лечении мочекаменной болезни.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, нефролитиаз, сопутствующая патология, чрескожная нефролитотрипсия,
клиническое наблюдение.

"GOLDEN" STANDARD IN THE TREATMENT OF NEPHROLITHIASIS OF BOTH KIDNEYS IN COMBINATION WITH SEVERE
CONCOMITANT PATHOLOGY (CASE REPORT)
Slobodyanyuk V.A.
Annotation. The problem of urolithiasis remains one of the key in modern urology today. Urolithiasis, its recurrent nature, often-
severe complications and invalidation of patients has a high medical and social significance. Recently, more and more urolithiasis
occurs in oblique and aging years and is usually accompanied by a serious accompanying somatic pathology, which is characterized
by significant violations. The latter, on the one hand, may be a risk factor for the development of urolithiasis, but on the other requires
a careful approach to the choice of therapeutic tactics. Improvement of endoscopic equipment contributed to the active introduction of
noninvasive methods of surgical treatment of nephrolithiasis in the clinical practice. The "golden" standard for the removal of large and
cortical stones is, today, a transdermal nephrolithotripsy. The staff of the clinic of the Institute of Urology of the National Academy of
Medical Sciences of Ukraine has a wealth of experience in the use of this method in the treatment of urolithiasis. The purpose of the
work is to determine the effectiveness of percutaneous nephrolithotripsy in the treatment of nephrolithiasis in both kidneys, accompanied
by severe comorbidity. The patient conducted general-clinical and biochemical tests of blood and urine, X-ray methods of examination,
ultrasound examination of the abdominal cavity, MSCT. In the presented clinical observation in the patient, nephrolithiasis of both
kidneys was diagnosed, accompanied by severe concomitant somatic pathology. Percutaneous nephrolithotripsy allowed two steps to
remove all concrements, which once again proved the success of this method in the treatment of urolithiasis.
Keywords: urolithiasis, nephrolithiasis, concomitant pathology, percutaneous nephrolithotripsy, clinical case.

glavy geriatricheskoj urologii [Urolithiasis in the elderly. In
Gorilovsky L. M. (Ed.), Selected Chapters of Geriatric Urology]
(p. 119-137). Moskva.

10.Filippova, T. V., Alyaev, Yu. G., Rudenko, V. I., Asanov, A. Yu.,
Gadzhieva, Z.K., Subbotina, T. I. & Perekalina, A. N. (2016).
Geneticheskie aspekty mochekamennoj bolezni [Genetic
aspects of urolithiasis]. Urologiya - Urology, 2, 95-102. Vzyato
s https://urologyjournal.ru/ru/archive/article/33053.

11. Yanenko, E. K., Merinov, D. S., Konstantinova, O. V. & Epishov,
V. A., Kalinichenko, D. N. (2012). Sovremennye tendencii v
epidemiologii, diagnostike i lechenii mochekamennoj bolezni
[Current trends in the epidemiology, diagnosis and treatment
of urolithiasis]. Eksperimentalnaya i klinicheskaya urologiya
- Experimental and clinical urology, 3, 19-24.

12.Hartman, C., Friedlander, J. I., Moreira, D. M., Elsamra, S. E.,
Smith, A. D. & Okeke, Z. (2015). Differences in 24-h urine
composition between nephrolithiasis patients with and without
diabetes mellitus. BJU Int., 115 (4), 619-24. Doi: 10.1111 (bju.
12807. Epub. 2014, Aug 13).

13.Nerli, R., Jali, M., Guntaka, A. K., Patne, P., Patil, S. & Hiremath,
M. B. (2015). Type 2 diabetes mellitus and renal stones. Adv.
Biomed. Res., 4, 180. Doi: 10.4103/2277-9175.164012.

14.Roudakova, K. & Monga, M. (2014). The evolving epidemiology
of stone disease. Indian J. Urol., 30, 44-48. doi: 10.4103/
0970-1591.124206.

15.Sansak, E. B., Resorlu, M., Akbas, A., Gulpinar, M. T., Arslan, M.
& Resorlu, B. (2015). Do Hypertension, diabetes mellitus and
obesity increase the risk of severity of nephrolithiasis? Pak. J.
Med. Sci., 31 (3), 566-71. Doi:10.12669/pjms. 313.7086.

16.Semins, M. C., Shore, A. D., Makary, M. A., Magnuson, T., Cohns,
R. & Matlaga, B. R. (2010). The association of increasing body
mass indeks and kidney stone disease. C. Urol., 183, 571-75.
doi: 10.1016/j.juro.2009.09.085.

17.Turk, C., Petrik, K., Sarica, K., Seitz, C., Skolarikos, A., Straub,
M. & Knoll, T. (2016). EAU Guidelines of Interventional Treatment
for Urolithiasis. Eur. Urol. 69, 475-482. Retrieved from https:/
/uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-Urolithiasis-
2016-1.pdf.

"Золотий" стандарт у лікуванні нефролітіазу обох нирок у поєднанні із серйозною супутньою патологією...

         “Вісник Вінницького національного медичного університету”,
                                                                         2018, Т. 22, №3

ІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

517



DOI: 10.31393/reports-vnmedical-2018-22(3)-25
УДК: 617 - 089

ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНОГО ДИВЕРТИКУЛІТУ
Тутченко М.І., Клюзко І.В., Євграфов А.А., Сіренко О.А., Житнік Д.Ю.
Національний медичний університет імені А.А. Богомольца (бульвар Тараса Шевченка, 13, м. Київ, Україна, 01601)

Відповідальний за листування:
e-mail: dmitryzhytnik@gmail.com

Статтю отримано 28 серпня 2018 р.; прийнято до друку 20 серпня 2018 р.

Анотація. Мета нашого дослідження - оцінити показник успіху проведення лапароскопічного лаважу в контролі за сепси-
сом у пацієнтів з дивертикулярним перитонітом Hinchey III. Було проаналізовано результат лікування 79 пацієнтів з
ускладненим дивертикулітом. Серед них консервативне лікування було проведено 56 пацієнтам (71%), оперативне лікуван-
ня було проведено 23 пацієнтам (29%). Лапароскопічний лаваж було проведено 17 пацієнтам. Показник успіху після прове-
дення лапароскопічного лаважу становив 70%. Показник смертності в даній групі склав 4,3%. Лапаротомія була проведена
6 пацієнтам (26,5%) з наступним проведенням VAC-асистованої лапаростомії 3 пацієнтам. Показник смертності в даній
групі становив 8,8%. Таким чином, лапароскопічний лаваж показав високий рівень успіху в контролі за сепсисом у пацієнтів
з дивертикулярним перитонітом Hinchey III, з низьким показником смертності, повторних операцій і виведень стоми.
Плануємо провести це дослідження з аналізом даних більшої кількості пацієнтів для підтвердження отриманих резуль-
татів.
Ключові слова: дивертикуліт, перитоніт, лапароскопічний лаваж, VAC-асистована лапаростома.

Вступ
За останнє століття рівень захворюваності дивертику-

лярною хворобою багаторазово виріс. На початку мину-
лого століття згадки про дивертикулярну хворобу вперше
зустрічаються в англомовній медичній літературі. За да-
ними аутопсій в 1930 році дивертикули зустрічаються у 2-
10%. За даними 1969 року частота виявлення диверти-
кулів складає 35-50% в Європі [1]. За даними США 2018
року у людей, що досягли 80 річного віку дивертикулярна
хвороба зустрічається у 80% випадків [1]. На теперішній час
спорігається стійка тенденція до зростання кількості вияв-
лених випадків захворювання на дивертикульоз відповід-
но до віку: група людей віком 40-50 років 5-10% випадків,
група 50-60 років 14% випадків, група осіб старше 60 років
30%, особи старше 80 років 60-65% випадків [1]. Стосовно
етіологічних факторів виникнення захворювання в те-
перішній час доведеними являються ожиріння, гіподина-
мія, переважання рафінована їжа та раціон з переважан-
ням м'ясних продуктів [5]. Розрізняють два типиа диверти-
кульозу "західний" та "східний". При "західному" типі в рац-
іоні хворих переважає м'ясна їжа, рафіновані продукти та
уражаються, як правило, ліві відділи ободової кишки, при
"східному" типі в раціоні хворих переважає рослинна гру-
боволокниста їжа і уражаються, як правило, праві відділи
ободової кишки [1]. Проте дивертикульоз за "східним" ти-
пом виявляють на багато разів рідше, ніж за "західним",
що вказує на необхідність зменшення в раціоні кількості
м'ясних продуктів та збільшення продуктів рослинного
походження. Перфорація дивертикула є четвертою за ча-
стотою причиною екстрених оперативних втручань [1]. Кож-
на третя стома виконується по причині ускладненого ди-
вертикуліту. За останнє століття рівень захворюваності
дивертикулярною хворобою багаторазово виріс, відповід-
но зростає число ускладнених форм потребуючих лікуван-
ня в хірургічному стаціонарі [1]. На наш погляд рутинна

лапаротомія не є виправданою при виявленні клінічних
ознак перитоніту зліва, так як не відповідає сучасним ви-
могам до малоінвазивності. Традиційна обструктивна ре-
зекція не може бути варіантом вибору у різних категорій
пацієнтів з різними термінами виникнення вільної пер-
форації і тим більше при відсутності перфорації, це проти-
річить органозберігаючим тенденціям у хірургії загалом і
веде до зростання кількості інвалідизованих стомуванням
пацієнтів. Метою нашого дослідження було проаналізува-
ти можливість малоінвазивної санації при дивертикуляр-
ному перитоніті, відмові від традиційної обструктивної ре-
зекції, можливості накладання раннього колоректально-
го анастомозу та оцінка ефективності абдомінальної VAC-
системи у хворих з третинним перитонітом.

Матеріали та методи
Був проведений ретроспективний аналіз результатів

лікування 79 пацієнтів з ускладненим дивертикулітом у
період з 2015 по 2018 рік. Консервативне лікування отри-
мали 56 пацієнтів (71%), оперативне лікування було про-
ведено 23 пацієнтам (29%). При відсутності ознак вільної
перфорації виконували лапароскопічну санацію, лаваж і
дренування черевної порожнини, який було проведено
17 пацієнтам з показником успіху 70%. Смертність у даній
групі становила 4,3%. Лапаротомія була проведена 6 па-
цієнтам (26,5%). Серед них виконано 2-м пацієнтам (8,8%)
операцію типу Мікуліча, операцію Гартмана - 1 пацієнту
(4,4%). VAC-асистовану лапаростому використовували у 3-
х пацієнтів. Показник смертності в групі пацієнтів, які пе-
ренесли лапаротомію, становив 8,8%.

Результати. Обговорення
Можливість для порівняльного аналізу лікування

пацієнтів з'явилась у нашій клініці протягом останніх
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трьох років коли лапароскопія була активно впровад-
жена в ургентну хірургію. Здобутий достатній досвід ви-
користання VAC-системи не лише в лікуванні гнійно-за-
пальних процесів м'яких тканин, а й застосування VAC-
системи в абдомінальній хірургії перитоніту. Результат
нашого дослідження порівнювався з даними багатоцен-
трового міжнародного дослідження лапароскопічного
лаважа при гострому дивертикуліті Hinchey III G. A. Binda
і співавтори [2]. У вищевказаному дослідженні прийма-
ли участь 231 пацієнта в котрих було діагностовано гос-
трий дивертикуліт Hinchey III з яких 212 (91,8%) було
проведено лапароскопічний лаваж. В нашому дослід-
женні оперативне лікування було призначене 23 паціє-
нтам з яких 17 (73,5%) було діагностовано гострий ди-
вертикуліт Hinchey III та проведено лапароскопічний
лаваж. Порівнювались показники успіху лапароскопіч-
ного лаважа, інтраопераційної конверсії та релапарос-
копії. За результатами багатоцентрового міжнародного
дослідження [2] показник успіху лапароскопічного ла-
важа складає 74,5%, за результатами нашого дослід-
ження показник успіху дорівнює 70%. Критерії для ла-
пароскопічного лаважа, як успішного лікування гнійно-
го перитоніту ще не є стандартизовані [2]. За час наших
спостережень критеріями успіху були: регрес синдрому
системної запальної відповіді та сепсису загалом. Важ-
ливими клінічними проявами вважали: зменшення ча-
стоти серцевих скорочень, температури тіла, лейкоци-
тозу, С-реактивного білка, відновлення перистальтики
та пасажу по кишківнику, нормалізація водно-електро-
літного балансу, посів та мікроскопія абдомінального
вмісту в динаміці. Лапароскопічний лаваж вважали усп-
ішним коли він може бути завершений технічно, не
збільшує хірургічну смертність, здатний контролювати
сепсис без подальших оперативних втручань [2]. Рела-
пароскопію можна вважати невдачею первинного ла-
пароскопічного лаважа, але релапароскопія не являть-
ся тактичною невдачею так як має свої показання і пе-
реваги в простоті, інформативності і малотравматичності
в порівнянні з релапаротомією. Взагалі конверсію ми
не вважаємо невдачею, а вважаємо додатковою мож-
ливістю яка дозволяє не дискредитувати лапароскопію
як метод. Однак рецидивуючий гострий дивертикуліт у
довготривалій перспективі навряд може бути пов'яза-
ний з проведеною первинною операцією, але скоріше
пов'язаний з наявною історією хвороби [2]. Пацієнти з
дивертикулітом Hinchey III, та розповсюдженим (дифуз-
ним) пиритонітом у яких мають місце численні множинні
супутні захворювання, імуносупресія, високий показник
С-реактивного білка, високий бал Мангеймського індек-
су перитоніту знаходяться в групі високого ризику не-
вдачі лапароскопічного лаважа і лапаротомія є найк-
ращим методом санації для таких пацієнтів [4]. За на-
шими даними інтраопераційну конверсію було прове-
дено 3 пацієнтам (19%), згідно з даними багатоцентро-
вого міжнародного дослідження [2] інтраопераційну
конверсію було проведено 19 пацієнтам (8,9%). Під час

проведення нашого дослідження релапароскопію було
проведено 2 пацієнтам (11%), по даним багатоцентро-
вого міжнародного дослідження [2] релапароскопію
було проведено 24 пацієнтам (11,3%). Порівнюючи ви-
щевказані дані можна стверджувати, що показник успі-
ху в обох дослідженнях є високим поряд з низьким
відсотком проведення інтраопераційної конверсії та
низькою частотою проведення релапароскопії. Під час
проведення нашого дослідження лапаротомію було
проведено 6 пацієнтам (26,5%) після діагностики
Hinchey IV дивертикуліту. З них 1 пацієнту (4,4%) було
проведено формування первинного анастомозу, що за-
вершилося успіхом. На нашу думку формування первин-
ного анастомозу при діагностованому дивертикуліті
Hinchey IV може мати місце при ранньому терміні  пер-
форації, до 6 годин, молодому віці пацієнта та відсут-
ності хронічної чи гострої органної дисфункції та
стабільній гемодинаміці. Екстеріоризацію сегмента киш-
ки, який несе перфорацію, з подальшим накладанням
первинного анастомозу було проведено 2 пацієнтам
(8,8%). Відновлювальний етап - резекцію та екстракор-
поральне формування анастомозу було виконано на 8
- 9 добу після регресу перитеальних явищ, що зберегло
хворим рівень якості життя. Операцію Гартмана було
проведено 1 пацієнту (4,4%). Операцію Мікуліча було
проведено 2 пацієнтам (8,8%). Пацієнтам яким було
проведено операцію Гартмана або операцію Мікуліча
мав місце розповсюджений гнійно-фібринозний або
каловий перитоніт тому паралельно було застосовано
VAC-асистовану лапаростомію. VAC-асистована лапаро-
стомія має наступні переваги: перманентної активної
евакуації ексудату одночасно з усіх відділів черевної
порожнини, профілактики та лікування абдомінально-
го компартмент синдрому, ненатяжним методом тим-
часового закриття живота, дозволяє провести огляд
черевної порожнини через 48 годин під час заміни VAC-
пов'язки, являється малотравматичною в порівнянні з
традиційними релапаротоміями, забезпечує профілак-
тику виникнення евентерації. Ми вважаємо проведен-
ня VAC-асистованої лапаростомії методом вибору для
лікування третинного перитоніту (перитоніту який про-
гнозовано не може бути ліквідований шляхом однора-
зової санації) враховуючи всі недоліки проведення "тра-
диційних" релапаротомій, таких як: збереження абдом-
інальної гіпертензії, травматизація вісцеральної та па-
рієтальної очеревини, наявність тривало недренованих
відділів черевної порожнини, руйнування та інфікуван-
ня піхв прямих м'язів живота, високий ризик виникнен-
ня десерозації та нориць. При проведенні VAC-асисто-
ваної лапаростоми обов'язково неохідно враховувати
особливості даного методу, а саме: перша заміна VAC-
пов'язки через 48 годин, в подальшому до 72 годин,
регресія перитоніту відбувається шляхом формування
грануляційного вісцерального блока, який не варто руй-
нувати. Застосування даного методу потребує профілак-
тики латералізації прямих м'язів живота (виникає з 7-9

Тактика лікування ускладненого дивертикуліту

         “Вісник Вінницького національного медичного університету”,
                                                                         2018, Т. 22, №3

ІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

519



доби, переходить у контрактуру) та розуміння ризиків
можливого формування ентероатмосферних фістул.

Ретроспективний аналіз лікування хворих з усклад-
неними формами дивертикуліту наштовхує нас на умов-
не розділення хворих на наступні групи.

Перша група: хворі з локальними запальними яви-
щами, які не потребують оперативного втручання та
необхідністю початку консервативної терапії (Hinchey I-
II). У частини пацієнтів з даної групи можливе амбула-
торне лікування при достатньому рівні контакту з паціє-
нтом. Застосуванням пероральної регідратації та анти-
біотикотерапії, яка за результатами проведених дослі-
джень не поступається внутрішньовенному методу вве-
дення [5]. За неефективності проведеної терапії сфор-
мованого абсцесу показане проведення черезшкірної
пункції гнійного вогнища або лапароскопічне дренуван-
ня. Друга група: хворі з дивертикулітом Hinchey III (пери-
тоніт без вільної перфорації). Пацієнтам з даної групи
показано проведення лапароскопічного лаважа, який
за результатами нашого дослідження ефективний у 70%
випадків, що не знижує якості життя пацієнта, дозволяє
провести макровізуалізацію зони абсцедування, про-
вести адекватну санацію та провести прицільне дрену-
вання. Третя група: хворі з дивертикулітом Hinchey IV
(перитоніт з доведеною вільною перфорацією) з раннім
терміном перфорації (до 6 годин). До пацієнтів з вищев-
казаної групи здебільшого відносились хворі в яких пер-
форація сталася в момент проведення лапароскопіч-
ного лаважа, адгезіолізсу під час лапаротомії, також
пацієнтів з даної групи характеризує молодий вік, висо-
ка соціальна активність, стабільна гемодинаміка. Пац-
ієнтам з даної групи виконувалось формування первин-
ного анастомозу або екстеріоризація сегмента який
несе перфорацію до стихання явищ перитоніту з подаль-
шим формуванням первинного анастомозу. Четверта
група: хворі з дивертикулітом Hinchey IV з пізнім термі-
ном перфорації. До цієї групи належать також літні пац-
ієнти з наявними супутніми патологіями, з нестабіль-

ною гемодинамікою та будь-якими імунокомпрометую-
чими станами. Пацієнтам з даної групи виконувалась
операція Гартмана або Мікуліча (при мобільній перфо-
рованій сигмі). П'ята група: хворі з вільною перфора-
цією дивертикула(Hinchey IV), яка вже встигла призвес-
ти до органної дисфункції, це септичні хворі з третинним
перитонітом. Пацієнтам з даної групи виконувалась опе-
рація Гартмана або операція Мікуліча (при мобільній
перфорованій сигмі) з формуванням VAC-асоційованої
лапаростоми.

Висновки та перспективи подальших
розробок

1. Лапароскопічна санація показала високий рівень
успіху в контролі за сепсисом у пацієнтів з дивертику-
лярним перитонітом Hinchey III, яка дозволила знизити
показник смертності, кількість повторних операцій і
виведень стом.

2. Первинний колоректальний анастомоз можливий
у соматично скомпенсованих пацієнтів. Цим хворим з
"ранньою" перфорацією і місцевою контамінацією мож-
ливе проведення резекції з формуванням первинного
анастомозу.

3. Вважаємо доцільним виділяти групу хворих з
Hinchey IV для виконання тимчасової екстеріоризації
перфорованого сегмента кишки з ранньою екстракор-
поральною резекцією та анастомозуванням.

4. Найбільш ефективним варіантом лікування абдо-
мінального сепсису на сьогоднішній день є VAC-асисто-
вана лапаростома.

Планується збільшення групи пацієнтів пролікова-
них за допомогою методу лапароскопічного лаважа та
провести рандомізоване дослідження, яке порівняє
метод традиційних релапаротомії "по плану" та "на ви-
могу", та порівняти з методом VAC-асистованої лапаро-
стомії, що дозволить вивчити переваги і недоліки обох
методик для формування показань і термінів до ліку-
вання кожним з методів.
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО ДИВЕРТИКУЛИТА
Тутченко Н.И., Клюзко И.В., Евграфов А.А., Сиренко Е.А., Житник Д.Ю.
Аннотация. Цель нашего исследования - оценить показатель успеха проведения лапароскопического лаважа в контроле за
сепсисом у больных с дивертикулярным перитонитом Hinchey III. Было проанализировано результат лечения 79 пациентов
с осложненным дивертикулитом. Среди них консервативное лечение было проведено 56 пациентам (71%), оперативное
лечение было проведено 23 пациентам (29%). Лапароскопический лаваж был проведен 17 пациентам. Показатель успеха
после проведения лапароскопического лаважа составил 70%. Показатель смертности в данной группе составил 4,3%.
Лапаротомия была проведена 6 пациентам (26,5%) с последующим проведением VAC-ассистированной лапаростомии 3
пациентам. Показатель смертности в данной группе составил 8,8%. Таким образом, лапароскопический лаваж показал
высокий уровень успеха в контроле за сепсисом у пациентов с дивертикулярным перитонитом Hinchey III, с низким показа-
телем смертности, повторных операций и выведений стомы. Планируем провести это исследование с анализом данных
большего количества пациентов для подтверждения полученных результатов.
Ключевые слова: дивертикулит, перитонит, лапароскопический лаваж, VAC-ассиститорованная лапаростома.

TACTICS OF TREATMENT OF COMPLICATED DIVERTICULITIS
Tutchenko N. I., Klusko I.V., Evgrafov A.A., Syrenko E.A., Zhytnik D.Y.
Annotation. The aim of our study - to evaluate the success rate of laparoscopic lavage in controlling sepsis in patients with Hinchey
III diverticulitis. The result of treatment of 79 patients with complicated diverticulitis was analyzed. Among them, conservative treatment
was performed out in 56 patients (71%), surgical treatment was performed in 23 patients (29%). Laparoscopic lavage was performed
in 17 patients. The success rate after laparoscopic lavage was 70%. The mortality rate in this group was 4.3%. Laparotomy was
performed in 6 patients (26.5%) followed by VAC-assisted laparostomy in 3 patients. The mortality rate in this group was 8.8%. Thus,
laparoscopic lavage showed a high level of success in controlling sepsis in patients with diverticular peritonitis Hinchey III with a low
mortality rate, repeated operations and stoma formation. We plan to conduct this study with the analysis of data from a larger number
of patients to confirm the results obtained.
Keywords: diverticulitis, peritonitis, laparoscopic lavage, VAC-assisted laparostomy.

Тактика лікування ускладненого дивертикуліту
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Анотація. Торакальні травми вважаються одними з найбільш важких травм систем та органів людини, які характери-
зуються великою кількістю ускладнень та високою летальністю. Частота поранень грудей у загальній структурі бойової
хірургічної травми за даними АТО на сході України становить 11,7%, переважну більшість яких склали непроникаючі
поранення (83,6%). Загальна летальність при проникаючих пораненнях грудей становить 5-10%. Хірургічна тактика при
пораненнях та травмах грудної клітки різноманітна і залежить від виду травматичного пошкодження, часу надання
першої медичної та спеціалізованої допомоги, важкості стану постраждалих, наявності ускладнень, технічних можливо-
стей лікувального закладу. Мета роботи - оптимізація хірургічної тактики при пораненнях та травмах грудної клітки
шляхом використання відеоторакоскопічних методик. Проведено ретроспективний аналіз хірургічного лікування 103 то-
ракальних поранених і травмованих, які знаходились у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону м. Одеси
та зоні відповідальності (II-IV рівень медичної допомоги) у період з червня 2014 року по липень 2017 року. На етапах медичної
евакуації із всіх 103 торакальних поранених і травмованих у більшості випадків (41 чоловік (39,8%)) було достатньо
дренування плевральної порожнини для ліквідації гемо- та пневмотораксу, у 25 (24,3%) були проведені різні оперативні
втручання з торакотомічних доступів, у 16 (15,5%) - різні відеоторакоскопічні оперативні втручання, у 16 (15,5%) - лише
хірургічні обробки вогнепальних ран та 5 (4,9%) пораненим і травмованим проводили тільки консервативну терапію.
Перспективним, на нашу думку, може бути широке впровадження відеоторакоскопічних втручань у практику лікарів-хірургів,
що задіяні в АТО із наступною мультицентровою оцінкою отриманих результатів.
Ключові слова: поранення грудної клітки, торакоскопічні операції.

Вступ
Торакальні травми (ТТ) вважаються одними з

найбільш важких травм систем та органів людини, які
характеризуються великою кількістю ускладнень та ви-
сокою летальністю. Частота ТТ у світі досягає 15% від всіх
травм [6]. Частота поранень грудей у загальній структурі
бойової хірургічної травми ЗС США в період з 2001 року
по теперішній час становить 4% [5], ЗС РФ - 7,4-8,3% [1],
за даними АТО на сході України - 11,7%, переважну
більшість яких склали непроникаючі поранення (83,6%).
Загальна летальність при проникаючих пораненнях гру-
дей становить 5-10% [1]. Тяжкість клінічного перебігу ТТ
обумовлена наслідками крововтрати, біллю, порушення-
ми грудино-реберного каркасу, забоєм або пораненням
легень, серця, гострою емфіземою і ателектазом легень,
пневмо- або гемотораксом [2]. Близько 50% поранених
гинуть у зв'язку з цими розладами. При вогнепальних
пораненнях грудей тимчасова пульсуюча порожнина
може викликати контузійне пошкодження легень і сер-
ця на протязі раньового каналу. Частота контузій легень
і серця при вогнепальних пораненнях грудей становить
60-80%. При неускладненій ТТ травматичний шок (ТШ)
спостерігається у 0,7% поранених, при ускладненій травмі
- у 6%, а при поєднаній закритій травмі - у 35% поране-
них. Характерною рисою ТШ при пошкодженнях грудей є
швидко наростаючі розлади дихання і кровообігу на фоні
відносної невідповідності тяжкості травми. Це пояснюєть-
ся дихальною гіпоксією і больовим синдромом [3].

Хірургічна тактика при пораненнях та травмах грудної

клітки різноманітна і залежить від виду травматичного
пошкодження, часу надання першої медичної та спеціа-
лізованої допомоги, важкості стану постраждалих, наяв-
ності ускладнень, технічних можливостей лікувального
закладу.

З досвіду локальний війн у більшості постраждалих з
проникаючими пораненнями грудної клітки виявилось
достатнім дренування плевральної порожнини широ-
копросвітними трубками, а частота торакотомій дося-
гає лише 15-20% [1, 7]. У зв’язку з розвиненням та все
більшим впровадженням в практику ендоскопічних опе-
ративних втручань, в тому числі і при бойових поранен-
нях, кількість відкритих (класичних) операцій зменшуєть-
ся [4].

Мета роботи - оптимізація хірургічної тактики при
пораненнях та травмах грудної клітки шляхом викорис-
тання відеоторакоскопічних методик.

Матеріали та методи
Проведено ретроспективний аналіз хірургічного ліку-

вання 103 торакальних поранених і травмованих, які
знаходились у Військово-медичному клінічному центрі
Південного регіону (ВМКЦ ПР) м. Одеси та зоні відпові-
дальності (II-IV рівень медичної допомоги) в період з
червня 2014 року по липень 2017 року. Поранених було
72 (69,9%), травмованих - 31 (30,1%). Більш детальний
аналіз поранених і травмованих представлений у таб-
лицях 1-3.
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Як видно з представлених таблиць, переважну
більшість поранених за видом снаряду, через який відбу-
лось поранення, становили вогнепальні осколкові по-
ранення - 50 (69,4%), а за характером поранення - по-
єднані - 29 (40,3%).

Результати. Обговорення
На етапах медичної евакуації із всіх 103 торакаль-

них поранених і травмованих в більшості випадків було
достатньо дренування плевральної порожнини для
ліквідації гемо- та пневмотораксу - 41 чоловік (39,8%), у
25 (24,3%) були проведені різні оперативні втручання з
торакотомічних доступів, у 16 (15,5%) - різні відеотора-
коскопічні оперативні втручання, у 16 (15,5%) - лише
хірургічні обробки вогнепальних ран, та 5 (4,9%) пора-
неним і травмованим проводилась тільки консерватив-
на терапія.

У Військово-медичному клінічному центрі Південного
регіону м. Одеси відеоторакоскопічні (ВТС) оперативні
втручання при бойових пораненнях та травмах органів
грудної клітки вперше стали впроваджуватись в жовтні
2015 року. В період з жовтня 2015 року по липень 2017
року пораненим та травмованим в зоні АТО на етапі
спеціалізованої допомоги було виконано 16 відеотора-
коскопічних оперативних втручань. Відбір постражда-
лих до ВТС оперативних втручань та строків їх виконан-
ня проводились з урахуванням локалізації та виду по-
ранення і травмування, важкості стану пацієнтів та на-
явності поєднаного поранення, можливості проведен-
ня однолегеневої або роздільної вентиляції легень під
час втручання, строків поступлення до ВМКЦ ПР з мо-
менту поранення або травмування, технічних можливо-

стей проведення ВТС операцій.
Дані ВТС операції проводились в слідуючих клінічних

випадках: 2 ВТС з видаленням металевих осколків із
середостіння, 1 ВТС з видаленням кулі з нижньої долі
легені, 4 ВТС з видаленням металевих осколків з ткани-
ни легень, 1 ВТС з видаленням металевих осколків та
кісткових уламків з тканини легені, 1 ВТС з видаленням
вільно лежачого металевого осколка в плевральній
порожнині, 2 ВТС при закритій травмі грудної клітки з
пошкодженням легені кістковими уламками (проведе-
но видалення кісткових уламків з тканини легені та гер-
метизація пошкоджених ділянок легені), 5 ВТС з приво-
ду згорнутого гемотораксу після поранень та закритих
травм грудної клітки. Всі ВТС операції проводились при
однолегеневій або роздільній вентиляції легень. Май-
же при всіх проведених оперативних втручаннях вико-
ристовувалась електрокоагулююча система LigaSure,
завдяки чому були досягнуті надійний гемостаз тканин
та аеростаз легень. Всі ВТС оперативні втручання закі-
нчувались ретельною санацією плевральної порожни-
ни та дренуванням плевральної порожнини однією
широкопросвітною одноканальною дренажною ПХВ-
трубкою.

Жодних ускладнень та летальних випадків після ВТС
операцій не було. Строки перебування в стаціонарі після
ВТС операцій коливались від 7 до 25 днів (в середньо-
му 16 днів) і залежали від важкості торакальних пора-
нень та наявності поєднаних поранень. Після торако-
томічних оперативних втручань строки перебування в
стаціонарі коливались від 16 до 33 днів (в середньому
24 дня).

Висновки та перспективи подальших
розробок

1. Серед вогнепальних поранень органів грудної
клітки, отриманих в умовах АТО, переважають осколкові
поранення, які частіше носять поєднаний характер.

2. Диференційований підхід в лікуванні поранених в
грудну клітку приводить до поліпшення результатів ліку-
вання та зменшенню строків перебування поранених в
стаціонарі, більш раннім строком повернення військо-
вослужбовців до виконання службових обов’язків.

3. Покращення якості хірургічної допомоги поране-
ним в грудну клітку в умовах АТО залежить не тільки від
клінічних, але й від організаційних аспектів (строки та
спосіб евакуації, наявності необхідного обладнання та
кваліфікованих спеціалістів на том чи іншому рівні ме-
дичної допомоги).

Перспективним, на нашу думку, може бути широке
впровадження відеоторакоскопічних втручань в прак-
тику лікарів-хірургів, що задіяні в АТО із наступною муль-
тицентровою оцінкою отриманих результатів.

Таблиця 1. Види поранення органів грудної клітки.

Таблиця 2. Характер поранень органів грудної клітки.

Вид
поранення

Вид
ранячого
снаряду

Проникаючі Непроникаючі Всього

Вогнепальні Kульові 18 (25%) 0 18 (25%)

Осколкові 35 (48,6%) 15 (20,8%) 50 (69,4%)

Ножові 3 (4,2%) 1 (1,4%) 4 (5,6%)

Таблиця 3. Характер травм грудної клітки.

Характер поранення Всього

Ізольовані 28 (38,9%)

Множинні 15 (20,8%)

Поєднані 29 (40,3%)

З переломами Без переломів

Перелом
 одного
ребра

Множинні
переломи

ребер

Перелом
грудини 8 (25,8%)

4 (12,9%) 18 (58,1%) 1 (3,2%)
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МЕСТО И РОЛЬ ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ БОЕВЫХ РАНЕНИЯХ И ТРАВМАХ
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Хоменко И.П., Гержик К.П., Кучер Б.М.
Аннотация. Торакальные травмы считаются одними из самых тяжелых травм систем и органов человека, которые харак-
теризуются большим количеством осложнений и высокой летальностью. Частота ранений груди в общей структуре боевой
хирургической травмы по данным АТО на востоке Украины составляет 11,7%, подавляющее большинство которых соста-
вили непроникающие ранения (83,6%). Общая летальность при проникающих ранениях груди составляет 5-10%. Хирургичес-
кая тактика при ранениях и травмах грудной клетки разнообразна и зависит от вида травматического повреждения,
времени оказания первой медицинской и специализированной помощи, тяжести состояния пострадавших, наличия осложне-
ний, технических возможностей лечебного учреждения. Цель работы - оптимизация хирургической тактики при ранениях и
травмах грудной клетки путем использования видеоторакоскопических методик. Проведен ретроспективный анализ хирур-
гического лечения 103 торакальных раненых и травмированных, которые находились в Военно-медицинском клиническом
центре Южного региона м. Одессы и зоне ответственности (II-IV уровень медицинской помощи) в период с июня 2014 по июль
2017 года. На этапах медицинской эвакуации из всех 103 торакальных раненых и травмированных в большинстве случаев (41
человек (39,8%)) было достаточно дренирование плевральной полости для ликвидации гемо- и пневмоторакса - у 25 (24,3%)
были проведены различные оперативные вмешательства с торакотомных доступов, у 16 (15,5%) - разные видеоторакоско-
пические оперативные вмешательства, у 16 (15,5%) - только хирургические обработки огнестрельных ран, и 5 (4,9%)
раненым и травмированным проводилась только консервативная терапия. Перспективным, по нашему мнению, может
быть широкое внедрение видеоторакоскопических вмешательств в практику врачей-хирургов, которые задействованы в
АТО с последующей мультицентровой оценкой полученных результатов.
Ключевые слова: ранения грудной клетки, торакоскопические операции.

THE PLACE AND ROLE OF VIDEOTHORACOSCOPIC SURGICAL INTERVENTIONS IN WAR WOUNDS AND INJURIES OF THE
CHEST ORGANS.
Khomenko I.P., Gerzhyk K.P., Kucher B.M.
Annotation. Thoracic injuries are considered to be one of the most severe injuries of human systems and organs, which are characterized
by a large number of complications and high mortality. According to the ATO data in eastern Ukraine, the frequency of chest injuries in the
general structure of combat surgical injuries is 11.7%, the overwhelming majority of which were non-penetrating injuries (83.6%). The
overall mortality rate for penetrating wounds of the breast is 5-10%. Surgical tactics for injuries and injuries of the chest is diverse and
depends on the type of traumatic injury, the time of first medical and specialized care, the severity of the condition of the victims, the
presence of complications, the technical capabilities of the hospital. Objective: optimization of surgical tactics for wounds and injuries
of the chest through the use of video-assisted thoracoscopic techniques. A retrospective analysis of the surgical treatment of 103 thoracic
wounded and injured, which were located in the Military Medical Clinical Center of the Southern Region in Odessa and the area of
responsibility (level II-IV medical care) from June 2014 to July 2017, was carried out. At the stages of medical evacuation of all 103
thoracic wounded and injured in most cases (41 people (39.8%)), drainage of the pleural cavity was sufficient to eliminate hemo- and
pneumothorax - 25 (24.3%) underwent various surgical interventions from thoracotomic approaches, 16 (15.5%) had various video-
assisted thoracoscopic surgeries, 16 (15.5%) had only surgical treatments for gunshot wounds, and 5 (4.9%) wounded and injured had
only conservative therapy. Conclusions: Promising, in our opinion, can be the widespread introduction of video-assisted thoracoscopic
interventions into the practice of surgeons who are involved in the ATO, followed by a multicenter assessment of the results.
Keywords: thoracic injuries, thoracoscopic operations.
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Анотація. Донедавна методом вибору для проведення вентиляції легень у хворих з глибокими флегмонами шиї вважалася
трахеостомія, проте сучасні тенденції визнають саме інтубацію трахеї бронхоскопом найбільш раціональним способом
забезпечення адекватного дихання у таких пацієнтів. Мета - дослідити особливості забезпечення адекватної інтубації у
хворих з одонтогенними і тонзилогенними флегмонами шиї. Проведене дослідження 70 хворих з глибокими флегмонами шиї
одонтогенного (47 (67%)) і тонзилогенного (23 (33%)) походження. У 47 (67%) був встановлений низхідний медіастиніт.
Інтубація трахеї проводилась оротрахеально ларингоскопом, бронхоскопом або через трахеостому. 33 (47,1%) хворим
проведена оротрахеальна інтубація бронхоскопом, 34 (48,6%) - ларингоскопом і лише у трьох випадках (4,3%) виникла
необхідність трахеостомії. Бронхоскопічна інтубація виконана 57,4% пацієнтів з одонтогенними флегмонами, а у випад-
ках нагноєнь навкологлоткових просторів - лише у 26,1%. Відсоток трахеостомій був однаковий у двох групах хворих і
склав 4,3%. Летальність становила 12,9%. Отже більш, ніж у половини обстежених (57,4%) з одонтогенними флегмонами
шиї виникає необхідність бронхоскопічної інтубації трахеї, трахеостомія використовується вкрай рідко (4,3%). У 70%
хворих з тонзилогенними нагноєннями можлива інтубація ларингоскопом. Порівняння особливостей інтубації трахеї у
хворих з глибокими флегмонами шиї з та без низхідних медіастинітів є перспективою подальших досліджень.
Ключові слова: інтубація трахеї, бронхоскопія, ларингоскопія, трахеостомія, флегмона шиї.

Вступ
При проведенні оперативного втручання на шиї зав-

жди необхідний вибір оптимального методу знеболен-
ня [1, 9]. Специфіка гострих запальних процесів щелеп-
но-лицьової ділянки і області гортаноглотки полягає в
тому, що умови для проведення адекватної анестезії
здебільшого складні [4, 7]. Це зумовлене локалізацією
запального процесу в безпосередній близькості до
верхніх дихальних шляхів, із-за чого створюється потен-
ційна загроза життю пацієнта. Нещодавно методом ви-
бору для проведення вентиляції легень у таких ситуаці-
ях вважалася трахеостомія [11]. Проте сучасні світові
тенденції чітко визнають мініінвазивні втручання з ви-
користанням ендоскопічної техніки як найбільш ефек-
тивні, безпечні і прості для хворого[3, 6]. Все частіше і
частіше знаходимо в повідомленнях інформацію про те,
що інтубація трахеї бронхоскопом є найбільш раціональ-
ним методом для вентиляції легень при глибоких флег-
монах шиї. Представляємо власний досвід забезпечен-
ня адекватного дихання під час цервікомедіастинотомій
у таких пацієнтів.

Мета - дослідити особливості забезпечення адек-
ватної інтубації у хворих з одонтогенними і тонзилоген-
ними флегмонами шиї.

Матеріали та методи
У дослідження увійшли 70 хворих з глибокими флег-

монами шиї одонтогенного (47 (67% пацієнтів) і тонзи-
логенного походження (23 (33%)). У 47 (67%) обстеже-
них був встановлений низхідний медіастиніт. У тому числі
серед одонтогенних флегмон нагноєння середостіння

спостерігалось у 34 випадках (72,3% з 47), а серед тон-
зилогенних - у 13 (27,7%). Вік пацієнтів коливався в ши-
роких межах (від 19 до 84 років), при цьому незначно
переважали чоловіки - 43 (61,4 %) від 19 до 82 років, з
віковою медіаною 47 років. Відповідно, жінок від 22 до
84 років з віковою медіаною 54 роки було 27 (38,6 %).
Усі були прооперовані в умовах торакального хірургіч-
ного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні
під багатокомпонентним ендотрахеальним наркозом
зі штучною вентиляцією легень (ШВЛ). Інтубація трахеї
могла бути оротрахеальною за допомогою ларингоско-
пу, оротрахеальною за допомогою бронхоскопу або че-
рез трахеостому. При наявності ознак гострої дихальної
недостатності (хворий не витримує горизонтального
положення впродовж 5-10 хвилин або при цьому озна-
ки дихальної недостатності наростають), неможливості
відкрити рот через виражений тризм жувальних м'язів і
значного набряку гортаноглотки на непрямій ларингос-
копії, інтубація починалась зі спроби завести ендотра-
хеальну трубку на фібробронхоскопі. При невдалих ен-
доскопічних спробах накладали нижню трахеостому,
через яку і проводили ШВЛ.

Результати. Обговорення
33 (47,1%) хворим проведена оротрахеальна інту-

бація бронхоскопом, 34 (48,6%) - ларингоскопом, і лише
у трьох випадках (4,3%) виникла необхідність невідклад-
ної трахеостомії після невдалих бронхоскопічних спроб.
У способах забезпечення адекватного дихання серед
пацієнтів з одонтогенними і тонзилогенними нагноєн-
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нями спостерігалися деякі відмінності (рис. 1). Так, у
більш, ніж половини хворих з одонтогенними флегмона-
ми шиї (57,4%) інтубація трахеї виконана бронхоскопом
оротрахеально в положенні сидячи, на противагу 26,1%
(вдвічі менше) бронхоскопічних інтубацій у хворих з на-
гноєннями навкологлоткових просторів. Цікаво, що відсо-
ток трахеостомій після невдалих бронхоскопічних спроб
був однаковий у двох групах хворих і склав 4,3%.

33 (47,1% з 70) пацієнта після проведення опера-
тивного втручання (цервікомедіастинотомії) перебува-
ли у ВАіТ в середньому 3 доби (від 1 до 13), і після ексту-
бації переводилися до торакального відділення. Всьо-
го після інтубації бронхоскопом у ВАіТ знаходилися 20
хворих (60,6% з 33), середній термін перебування таких
пацієнтів до екстубації трахеї склав 3,6 доби, а після
трахеостомії - 2 (66,7% з 3 випадків), які померли на
третю і четверту добу від прогресування ендогенної інток-
сикації. В перші дні після операції усім хворим, що диха-
ли через інтубаційну трубку, проводились санаційні

фібробронхоскопії і регулярні аспірації бронхіальним
катетером з трахеї (в т.ч. через трахеостому).

Померло 9 пацієнтів, усі страждали на гострий низх-
ідний медіастиніт. Летальність склала 12,9% з 70 хво-
рих (табл. 1). Причому в групі хворих з медіастинітом
смертність становила 19,1%.

Отримані дані загалом співставні з більшістю сучас-
них досліджень з цієї проблематики [2, 5, 10]. Так, А.
Ovassapian et al. (2005) дослідив інтубацію бронхоско-
пом у якості найбезпечнішого методу у 26 хворих з флег-
монами шиї, і у 25 (96%) вона була вдалою (проти 83,3%
у нашому дослідженні). Але 5 (19%) хворих йому дове-
лося трахеостомувати у післяопераційному періоді (про-
ти 4,3% у нашому дослідженні) [6].

S.Y. Cho et al. (2016) рекомендують проводити брон-
хоскопічну інтубацію "у свідомості" ("awake fiberoptic
intubation"), такий же спосіб був використаний і серед
наших обстежених [5].

Проте існує й інший ряд науковців, які вважають на-
кладення трахеостоми у перед- і періопераційному пе-
ріоді єдиним вірним методом боротьби з прогресую-
чою дихальною недостатністю, тому відсоток трахеос-
томованих пацієнтів у їх дослідженнях досягав 83% (про-
ти 4,3% власних спостережень), з летальністю до 33%
(19,1% у наших спостереженнях) при гострих низхідних
медіастинітах [4, 8].

Наведені дані підтверджують обґрунтованість і оп-
тимальність обраного авторами способу інтубації та
знеболення. На нашу думку, наявність трахеостоми несе
загрозу інфікування трахео-бронхіального дерева виді-
леннями з гнійних ран, різко утруднює проведення та
зменшує ефективність лаважів ранових каналів.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. Більш, ніж у половини хворих (57,4%) з одонтоген-

ними флегмонами шиї виникає необхідність бронхос-
копічної інтубації трахеї у якості методу вибору.

2. Трахеостомія використовується вкрай рідко (4,3%)
і лише після невдалих бронхоскопічних спроб, і не має
бути "превентивною".

3. Майже у 70% хворих з тонзилогенними нагноєння-
ми можлива оротрахеальна інтубація ларингоскопом.

4. Вищезазначені способи вентиляції легень і вчас-
не хірургічне втручання дали позитивний результат у
87% пацієнтів.

Порівняння особливостей інтубації трахеї у хворих з
глибокими флегмонами шиї з та без низхідних медіас-
тинітів є перспективою подальших досліджень.

     Генез флегмон
шиї

Вид інтубації

Одонтогенні Тонзилогенні Разом

Ларингоскопічна
18

(летальність 0)

16
 (летальність
2 або 12,5%)

34
 (летальність
2 або 5,9%)

Бронхоскопічна
27

 (летальність 5
або 18,5%)

6 (летальніст
ь 0)

33
 (летальність
5 або 15%)

Трахеостомія
2

 (летальність 1
або 50%)

1
(летальність
1 або 100%)

3
 (летальність
2 або 66,7%)

Разом
47

 (летальність 6
або 12,8%)

23
 (летальність
3 або 13%)

70
 (летальність
9 або 12, 9%)

Таблиця 1. Наслідки лікування у хворих з флегмонами шиї.

Рис. 1. Види інтубації трахеї у хворих з флегмонами шиї.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДЕКВАТНОЙ ИНТУБАЦИИ У БОЛЬНЫХ С ОДОНТОГЕННЫМИ И ТОНЗИЛОГЕННЫМИ
ФЛЕГМОНАМИ ШЕИ
Шапринский В.А., Кривецкий В.Ф., Сулейманова В.Г., Митюк Б.А., Домбровский В.Ю.
Аннотация. До недавнего времени методом выбора для проведения вентиляции легких у больных с глубокими флегмонами
шеи считалась трахеостомия, однако современные тенденции признают именно интубацию трахеи бронхоскопом наибо-
лее рациональным способом обеспечения адекватного дыхания у таких пациентов. Цель - изучить особенности обеспече-
ния адекватной интубации у больных с одонтогенными и тонзилогенными флегмонами шеи. Проведено исследование 70
больных с глубокими флегмонами шеи одонтогенного (47 (67%)) и тонзилогенного происхождения (23 (33%)). У 47 (67%)
был установлен нисходящий медиастинит. Интубация трахеи проводилась оротрахеально ларингоскопом, бронхоскопом
или через трахеостому. 33 (47,1%) больным проведена оротрахеальна интубация бронхоскопом, 34 (48,6%) - ларингоско-
пом и только в трех случаях (4,3%) возникла необходимость в трахеостомии. Бронхоскопическая интубация выполнена
57,4% пациентов с одонтогенными флегмонами, а в случаях нагноений в окологлоточных пространствах - только 26,1%.
Процент трахеостомий был одинаковый в двух группах больных и составил 4,3%. Летальность была установлена на

Особливості забезпечення адекватної інтубації у хворих з одонтогенними і тонзилогенними флегмонами шиї
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уровне 12,9%. Таким образом, более чем у половины обследованных (57,4%) с одонтогенными флегмонами шеи возникает
необходимость бронхоскопической интубации трахеи, трахеостомия используется крайне редко (4,3%). У 70% больных с
тонзилогенными нагноениями возможна интубация ларингоскопом. Сравнение особенностей интубации трахеи у больных
с глубокими флегмонами шеи с и без нисходящих медиастинитов есть перспективой дальнейших исследований.
Ключевые слова: интубация трахеи, бронхоскопия, ларингоскопия, трахеостомия, флегмона шеи.

FEATURES OF ADEQUATE INTUBATING SECURITY IN PATIENTS WITH ODONTOGENIC AND TONSILOGENIC NECK PHLEGMONS
Shaprinskiy V.О., Kryvetskyi V.F., Suleimanova V.G., Mitiuk B.O., Dombrovskyi V.Iu.
Annotation. Recently, a tracheostomy was considered the method of choice for provide ventilating of patients with deep neck
phlegmons, but current trends recognize that tracheal intubation with bronchoscope is the most rational way of adequate breathing
security in such patients. Objective - to investigate the peculiarities of features of adequate intubating security in patients with
odontogenic and tonsilogenic neck phlegmons. 70 patients with deep neck phlegmons of odontogenic 4(7 (67%)) and tonsilogenic
origin - (23 (33%)) have been investigated. 47 (67%) suffered from descending mediastinitis. Tracheal intubation was performed using
orotracheal laryngoscope, bronchoscope or through tracheostomy. 33 (47.1%) patients underwent orotracheal intubation with a
bronchoscope, 34 (48.6%) with a laryngoscope, and only in three cases (4.3%) tracheostomy was used. Bronchoscopic intubation was
performed in 57.4% of patients with odontogenic phlegmons, and only in 26.1% cases of oropharyngeal spaces suppuration. The
percentage of tracheostomies was the same in two groups of patients and showed 4.3%. Mortality rate was 12.9%. Thus, 57.4% of
patients with odontogenic neck phlegmons need for bronchoscopic tracheal intubation, a tracheostomy is used extremely rarely
(4.3%). Intubation with laryngoscope is possible in 70% of patients with tonsilogenic suppuration. Comparison of tracheal intubation
in patients with deep neck phlegmons with and without descending mediastinitis is prospects for further research.
Keywords: trachea intubation, bronchoscopy, laryngoscopy, tracheostomy, neck phlegmon.
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ACTIVITY OF TNF-α IN PATIENTS WITH ACUTE AND CHRONIC PANCREATITIS
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Annotation. The aim of the study was to study the activity of TNF-α in patients with acute and chronic pancreatitis. The study
included 86 patients with a confirmed diagnosis of acute edematous pancreatitis (group 1) and 36 patients with a confirmed diagnosis
of chronic pancreatitis (group 2). A separate control group consisted of 70 conditionally healthy people, in whom laboratory and
instrumental indices were determined similar to those in patients with acute and chronic pancreatitis. According to the aim and
objectives of the study, we analyzed the levels of amylase, lipase and TNF-α. The level of amylase in group 1 was 1664.1±185.2 U/L and
was significantly (p<0.01) different from the same indicator in group 2 (81.2±40.2 U/L) and in the control group (75.2±23.2 U/L). A
similar trend was observed in the study of lipase levels in all groups. Thus, the level of lipase in group 1 was 1058.5±120.7 U/L and was
significantly (p<0.01) different from the same indicator in group 2 (37.6±22.1 U/L) and in the control group (42.7±13.8 U/L). At the same
time, there was no significant difference between the indicators of group 2 and the control group (p>0.05). Regarding the levels of TNF-
α, its highest rates were observed in group 1 - 65.2±7.8 pg/mL. In group 2, the level of this marker was 52.5±6.2 pg/mL, and in the control
group - 48.9±5.6 pg/mL. In a statistical analysis, it turned out that the level of TNF-α was significantly higher (p<0.05) in group 1 than
in group 2 and the control group. Although we noted an increase in the numerical index of the level of TNF-α in group 2, however, there
was no significant difference between this indicator in group 2 and the control group (p>0.05). So, in acute pancreatitis, the levels of
TNF-α were significantly higher (p<0.05) than in chronic pancreatitis, but its concentration did not correlate with other studied
parameters.
Keywords: acute pancreatitis, chronic pancreatitis, TNF-α.

Introduction
One of the most actual problems of abdominal surgery

for a long time remains the question of pancreatitis. Despite
the continuous improvement of ideas about the nature and
mechanisms of development of pancreatitis, the
improvement of diagnostic and therapeutic measures, the
problem of acute and chronic pancreatitis remains
extremely relevant [1, 2].

The incidence of acute pancreatitis is increasing all
over the world, and the disorder is now one of the most
common reasons for hospitalization with a gastrointestinal
condition [3, 4].

Although chronic pancreatitis is lower in incidence and
prevalence than acute pancreatitis, it significantly affects
patients' quality of life; it is characterized by chronic
abdominal pain, frequent disease exacerbations, and
exocrine and/or endocrine insufficiency [5, 6].

The annual incidence of acute pancreatitis ranges from
13 to 45/100,000 persons, and chronic pancreatitis from 5
to 12/100,000; the prevalence of chronic pancreatitis is
about 50/100,000 persons [1].

In our opinion, the study of the activity of the inflammatory
marker TNF-α in patients with acute and chronic
pancreatitis is of scientific interest.

The aim of the study was to study the activity of TNF-? in
patients with acute and chronic pancreatitis.

Materials and methods
The study was performed at the clinic of the Department

of Endoscopic and Cardiovascular Surgery of National
Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya. The study

included 86 patients with a confirmed diagnosis of acute
edematous pancreatitis (group 1) and 36 patients with a
confirmed diagnosis of chronic pancreatitis (group 2). The
verification of the diagnoses was performed according to
the ICD-10 classification.

All patients were examined and received treatment in
accordance with national and local protocols.

In addition to routine indicators, in accordance with the
aim and objectives of the study, we studied the level of
TNF-α in the serum by immunoferment analysis using a
commercial ELISA kit (BioSource).

A separate control group consisted of 70 conditionally
healthy people, in whom laboratory and instrumental
indices were determined similar to those in patients with
acute and chronic pancreatitis.

According to the aim and objectives of the study, we
analyzed the levels of amylase, lipase and TNF-α.

The obtained data were processed using the statistical
software package SPSS 20.0 for Windows.

Results. Discussion
The average age of patients with acute pancreatitis was

46.2±16.2 years, patients with chronic pancreatitis -
45.8±17.9 years, in the control group - 39.7±10.5 years.
The gender distribution in the groups was uniform, the
number of men and women was almost the same.

Thus, the studied groups were homogeneous by
gender-age distribution.

Levels of the main studied laboratory markers are
shown in table 1.

        “Вісник Вінницького національного медичного університету”, 2018, Т. 22, №3

ІSSN 1817-7883  eІSSN 2522-9354

©Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова529



As can be seen from table 1, the level of amylase in
group 1 was 1664.1±185.2 U/L and was significantly
(p<0.01) different from the same indicator in group 2
(81.2±40.2 U/L) and in the control group (75.2±23.2 U/L). At
the same time, there was no significant difference between
the indicators of group 2 and the control group (p>0.05).

A similar trend was observed in the study of lipase levels
in all groups. Thus, the level of lipase in group 1 was
1058.5±120.7 U/L and was significantly (p<0.01) different
from the same indicator in group 2 (37.6±22.1 U/L) and in
the control group (42.7±13.8 U/L). At the same time, there
was no significant difference between the indicators of
group 2 and the control group (p>0.05).

Regarding the levels of TNF-α, its highest rates were
observed in group 1 - 65.2±7.8 pg/mL. In group 2, the level
of this marker was 52.5±6.2 pg/mL, and in the control group
- 48.9±5.6 pg/mL. In a statistical analysis, it turned out that
the level of TNF-α was significantly higher (p<0.05) in group
1 than in group 2 and the control group. Although we noted
an increase in the numerical index of the level of TNF-α in
group 2, however, there was no significant difference
between this indicator in group 2 and the control group
(p>0.05).

TNF-α is a cytokine that causes unwanted effects in
many different autoimmune and inflammatory diseases. It
is a key regulator of other proinflammatory cytokines and of
leukocyte adhesion molecules and it is a priming activator

of immune cells. In recent years, several studies
suggested that TNF-α plays a pivotal role in the
pathogenesis of acute pancreatitis. Use of TNF-α in acute
pancreatitis was assumed to predict disease severity and
development of complications such as multiple organ
failure and septic shock. It was concluded that during acute
severe pancreatitis, pro- and anti-inflammatory cytokine
response occured early and persisted in the systemic
circulation for several days. They also observed an
association with the disease severity at onset and outcome.
But cytokine plasma concentrations were considered to
be unable to predict death accurately in individual patients.

In our study we aimed to determine TNF-α levels in
acute and chronic pancreatitis and evaluate the relation
between TNF-α levels and pancreatic enzyme
concentrations in two forms of the disease. Our results
showed that TNF-α levels were significantly higher in acute
pancreatitis than chronic pancreatitis. But no significant
increase was observed in TNF-α production in chronic form
of the disease compared to healthy individuals. Correlation
analysis was performed between pancreatic enzymes such
as amylase and lipase and TNF-α levels but we did not
find any significant correlation.

Conclusions and prospects forfurther
development

1. TNF-α levels are significantly higher in acute
pancreatitis than chronic pancreatitis.

2. No significant increase was observed in TNF-α
production in chronic form of the disease compared to
healthy individuals.

3. There was no any significant correlation between
pancreatic enzymes such as amylase and lipase and TNF-
α levels.

A comparative study of the levels of other cytokines in
acute and chronic pancreatitis is promising.

Parameter

Group 1
Acute

pancreatitis
(n=36)

Group 2
Chronic

pancreatitis
(n=86)

Control
group

 (n=70)

Amylase (U/L) 1664.1±185.2 81.2±40.2 75.2±23.2

Lipase (U/L) 1058.5±120.7 37.6±22.1 42.7±13.8

TNF-    (pg/mL) 65.2±7.8 52.5±6.2 48.9±5.6

Table 1. Levels of the main laboratory markers under investigation.

α
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АКТИВНІСТЬ TNF-α У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ТА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ
Іщейкін К.Є., Гребенюк Д.І., Ляховченко Н.А., Зацерковна О.М., Білик О.М.
Анотація. Мета дослідження - вивчити активність TNF-α у хворих на гострий та хронічний панкреатит. У дослідження
було включено 86 хворих із підтвердженим діагнозом гострого набрякового панкреатиту (група 1) та 36 хворих із підтвер-
дженим діагнозом хронічного панкреатиту (група 2). Окрему контрольну групу склали 70 умовно здорових людей у яких
визначалися лабораторні та інструментальні показники аналогічні до таких у пацієнтів із гострим та хронічним панкреа-
титом. Відповідно до мети та завдань дослідження нами було проаналізовано рівні амілази, ліпази та TNF-α. Рівень амілази
у групі 1 становив 1664,1±185,2 Од/л та достовірно (p<0,01) відрізнявся від аналогічного показника у групі 2 (81,2±40,2 Од/л)
та у контрольній групі (75,2±23,2 Од/л). Аналогічна тенденція прослідковувалася і при дослідження рівнів ліпази у всіх
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групах. Так, рівень ліпази у групі 1 становив 1058,5±120,7 Од/л та достовірно (p<0,01) відрізнявся від аналогічного показника
у групі 2 (37,6±22,1 Од/л) та у контрольній групі (42,7±13,8 Од/л). При цьому достовірної різниці між обома показниками групи
2 та контрольної групи виявлено не було (p>0,05). Щодо рівнів TNF-α, то найвищі його показники спостерігалися у групі 1 -
65,2±7,8 пг/мл. У групі 2 рівень даного маркера становив 52,5±6,2 пг/мл, а у контрольній групі - 48,9±5,6 пг/мл. При статис-
тичному аналізі виявилося, що рівень TNF-α був достовірно вищий (p<0,05) у групі 1, ніж у групі 2 та контрольній групі. Хоча
ми відмічали збільшення числового показника рівня TNF-α у групі 2, проте достовірної різниці між даним показником у групі
2 та контрольній групі виявлено не було (p>0,05). Отже при гострому панкреатиті рівні TNF-α були достовірно вищими
(p<0,05), ніж при хронічному панкреатиті, але його концентрація не корелювала із іншими досліджуваними показниками.
Ключові слова: гострий панкреатит, хронічний панкреатит, TNF-α.

АКТИВНОСТЬ TNF-α ТА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ
Ищейкин К.Е., Гребенюк Д.И., Ляховченко Н.А., Зацерковная Е.Н., Билык А.Н.
Аннотация. Цель исследования - изучить активность TNF-α у больных острым и хроническим панкреатитом. В исследо-
вание было включено 86 больных с подтверждённым диагнозом острого отёчного панкреатита (группа 1) и 36 больных с
подтверждённым диагнозом хронического панкреатита (группа 2). Отдельную контрольную группу составили 70 условно
здоровых людей, у которых определялись лабораторные и инструментальные показатели аналогичны таковым у пациен-
тов с острым и хроническим панкреатитом. Согласно цели и задач исследования нами были проанализированы уровни
амилазы, липазы и TNF-α. Уровень амилазы в группе 1 составил 1664,1±185,2 Ед/л и достоверно (p<0,01) отличался от
аналогичного показателя в группе 2 (81,2±40,2 Ед/л) и в контрольной группе (75,2±23,2 Ед/л). Аналогичная тенденция
прослеживалась и при исследовании уровней липазы во всех группах. Так, уровень липазы в группе 1 составил 1058,5±120,7
Ед/л и достоверно (p<0,01) отличался от аналогичного показателя в группе 2 (37,6±22,1 Ед/л) и в контрольной группе
(42,7±13,8 Ед/л). При этом достоверной разницы между обоими показателями группы 2 и контрольной группы выявлено не
было (p>0,05). Относительно уровней TNF-α, то самые высокие его показатели наблюдались в группе 1 - 65,2±7,8 пг/мл. В
группе 2 уровень данного маркера составил 52,5±6,2 пг/мл, а в контрольной группе - 48,9±5,6 пг/мл. При статистическом
анализе оказалось, что уровень TNF-α был достоверно выше (p<0,05) в группе 1, чем в группе 2 и контрольной группе. Хотя
мы отмечали увеличение числового показателя уровня TNF-α в группе 2, однако достоверной разницы между данным
показателем в группе 2 и контрольной группе выявлено не было (p>0,05). Таким образом, при остром панкреатите уровни
TNF-α были достоверно выше (p<0,05), чем при хроническом панкреатите, но его концентрация не коррелировала с други-
ми исследуемыми показателями.
Ключевые слова: острый панкреатит, хронический панкреатит, TNF-α.

Activity of TNF-б in patients with acute and chronic pancreatitis

         “Вісник Вінницького національного медичного університету”,
                                                                         2018, Т. 22, №3

ІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

531



МЕТОДИКИ
DOI: 10.31393/reports-vnmedical-2018-22(3)-29
УДК: 616.345+616.351]-006.6-089.86:621.791

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОЗВАРНОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО
АНАСТОМОЗУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ ТА КЛІНІЦІ
Подпрятов С.С.1,2,5, Подпрятов С.Є.1,2,3, Гичка С.Г.4, Гетьман В.Г.5, Макаров А.В.5, Маринський Г.С.3,
Лєбєдєв О.В.3, Ткаченко В.А.3, Чернець О.В.3, Чвертко Н.А.3, Тарнавський Д.В.6

1Київський центр електрозварювальної хірургії та новітніх технологій (вул. Харківське шосе, 121, м. Київ, Україна, 02091),
2Київська міська клінічна лікарня №1 (вул. Харківське шосе, 121, м. Київ, Україна, 02091),
3Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України (Боженка вулиця, 11, м. Київ, Україна, 03680),
4Національний медичний університет імені О.О.Богомольця (бульвар Тараса Шевченка, 13, м. Київ, Україна, 01601),
5Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, Україна, 04112),
6Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041)

Відповідальний за листування:
e-mail: sspodpr@gmail.com

Статтю отримано 28 серпня 2018 р.; прийнято до друку 20 серпня 2018 р.

Анотація. Частота неспроможності колоректального анастомозу є достовірно вищою за інші міжкишкові, і сягає 19% у
плановій хірургії. Накладення міжкишкового анастомозу електрозварним методом зумовлює загоєння з продуктивним ти-
пом перебігу. Мета - оцінити технічні особливості та ефективність створення електрозварного колоректального анас-
томозу (ЕКРА), в порівнянні з іншими видами міжкишкових електрозварних анастомозів. 8 ЕКРА були накладені в умовах
хронічного експерименту в дистальній третині прямого відрізку товстої кишки свині. Після аналізу їх ефективності,
наклали ЕКРА у 4 хворих: двом на відстані 3-4 см від анального сфінктеру, і двом - на рівні верхньоампулярного відділу.
Попереднє опромінення отримали 2 хворих. Вік хворих становив 40-79 років. ЕКРА накладали одномоментно, кінець-до-
кінця, використовуючи інструмент з циркулярними електродами, та апарати - джерела електрозварювальних імпульсів
ЕК-300М1 та "Патонмед" ЕКВЗ-300, виробництва Інституту електрозварювання. У свині масою 45-75 кг інструмент
вводили в просвіт кишки через проксимальну колотомію, у людини - трансанально. Електрозварний вплив по лінії ЕКРА
контролювали візуально та за перебігом кривої імпедансу на екрані апарату контролю. В експерименті загоєння ЕКРА
досліджували морфологічно в заплановані періоди загоєння. При фіксації кишки на інструменті відзначили ригідність стінок
кишки, яка потребувала додаткових зусиль стискання електродів для розгладжування стінок вздовж поверхні електроду.
Під час проби розпиранням кишки рідиною з барвником всі ЕКРА були герметичні. Свині вставали через 6-12 годин у спробі
пити, до кінця доби 7 з 8 свиней уже вимагали їжу. У 2 свиней відзначили випорожнення кишки наприкінці першої післяопера-
ційної доби, у 6 - протягом другої (в середньому через 25,4±5,1 години). Товщина субстрату ЕКРА сягала 0,3 мм. Загоєння
ЕКРА відбувалося первинно, без ознак деструкції електрозварного субстрату та ділянки кишки навколо ЕКРА, за типом
характерної продуктивної проліферації. У 1 пацієнтки виявили неспроможність нижньоампулярного ЕКРА, на 7-му добу, на
тлі відходження стулу, за появою кишкового вмісту по дренажах. Хворій наклали відключаючу стому, настало одужання.
Появу стулу у хворих спостерігали через 29-57 годин після операції, включно у хворої з виникненням неспроможності
анастомозу (через 48 годин). У жодного не було відчуття непрохідності, нестримних імперативних покликів до стулу. За
даними ендоскопії, виразкування ділянки ЕКРА було обмежене епітеліальним шаром, і не призводило до кровотечі чи поглиб-
лення некрозу. Одна хвора з накладеним електрозварним десцендоректоанастомозом померла на 4-ту добу в наслідок
гострого порушення кровообігу головного мозку. За даними автопсії, ЕКРА не мав ознак неспроможності, картина загоєння
відповідала продуктивному запаленню, з наявністю суцільного з'єднання, потужного фібрилогенезу пронизуючих зону з'єднання
колагенових волокон, мережі функціонуючих новоутворених дрібних судин грануляційної тканини, відсутністю вогнищ роз-
паду. З числа 3 хворих з ЕКРА після виписки протягом 2 років простежено 3 хворих, 3 років - 2 хворих, 5 років - 1 хворий. У них
не виникали гнійні ускладнення. Виразкування чи звуження кишки по лінії ЕКРА не було, просвіт кишки був відновлений, біля
лінії з'єднання відновилися складки слизової оболонки. Таким чином, застосування електрозварного інструменту з цирку-
лярними електродами надає можливість одномоментно створити колоректальний анастомоз після здійснення передньої
резекції прямої кишки. Більша товщина м'язової оболонки прямої кишки у людини та індивідуальні варіації її діаметру
вимагають використання низки спеціальних інструментів.
Ключові слова: пряма кишка, електрозварювання живих тканин, анастомоз, клініка, експеримент, інструмент, не-
спроможність, загоєння, стул.

Вступ
Анастомоз з прямою кишкою та передопераційне

опромінення є основними незалежними чинниками
підвищеного ризику неспроможності міжкишкового
з'єднання [11]. Частота неспроможності колоректаль-
ного анастомозу достовірно переважає таку для інших
міжкишкових анастомозів, і сягає 19 % в плановій хірургії
[10]. Тому при його накладенні рекомендують накла-
дання запобіжної відключаючої ілеостоми, хоча це не
змінює кількість ускладнень анастомозу, а лише полег-

шує перебіг гнійного процесу в тазу [9]. Хронічне запа-
лення при цьому є чинником деформації анастомозу,
та місцевого рецидиву пухлини, на додачу до 10% спос-
тереження значного порушення аноректальної функції
випорожнення, включаючи синдром низької (пере-
дньої) резекції, що є чинником значного зниження якості
життя і можливою причиною формування постійної ко-
лостоми [1, 7, 8]. Накладення міжкишкового анастомо-
зу електрозварним способом є принципово новим і ба-
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гатообіцяючим методом, з вірогідно вищою ефективні-
стю запобігання неспроможності [5, 6]. Узагальнені ре-
зультати хронічного експерименту свідчать про достат-
ню первинну міцність, первинний характер загоєння
електрозварного міжкишкового анастомозу, яке пере-
бігає за продуктивним типом [3].

Мета - оцінити технічні особливості та ефективність
створення електрозварного колоректального анасто-
мозу, в порівнянні з іншими видами міжкишкових елек-
трозварних анастомозів

Матеріали та методи
В умовах хронічного експерименту та клінічного впро-

вадження спостерігали особливості накладення та пе-
ребігу загоєння електрозварного колоректального ана-
стомозу (ЕКРА), які порівнювали з отриманими в попе-
редніх дослідженнях [2, 3] особливостями електрозвар-
ного методу створення міжкишкового анастомозу.

Поза тим, що свиня часто використовується для пе-
редклінічних випробувань через подібність органів, у цієї
тварини пряма кишка видовжена, не має чіткої межі із
товстою, окрім спіралеподібного укладення [4] - тому,
при виконанні резекції дистального, випрямленого
відділу товстої кишки, фактично, накладали колорек-
тальний анастомоз.

Результати, отримані нами при накладенні ЕКРА в
лабораторних та гострих експериментах, не відрізняли-
ся від отриманих на проксимальних відділах товстої киш-
ки [2, 3], і тому не були виділені окремо.

Для дослідження були відібрані 8 ЕКРА, накладені в
умовах хронічного експерименту в дистальній третині
прямого відрізку товстої кишки свині. Після аналізу їх
спроможності, в рамках клінічного впровадження ме-
тоду електрозварювання наклали ЕКРА у 4 хворих: двом
на відстані 3-4 см від сфінктеру відхідника, і двом - на
рівні верхньоампулярного відділу та ректосигмоїдного
згину. У всіх хворих мобілізували пухлину електрозварю-
ванням, здійснюючи резекцію ділянки кишки, відповід-
но до онкологічних принципів. Попереднє опромінення
отримали 2 хворих з середньоампулярним розташуван-
ням пухлини.

Вік хворих становив 40-79 років.
ЕКРА накладали одномоментним методом, кінець-

до-кінця, використовуючи спеціалізований інструмент з
суцільними циркулярними електродами виробництва
Інституту електрозварювання.

Наявність і рівномірність електрозварного впливу по
лінії ЕКРА контролювали візуально. Водночас, за участі
відповідального інженера, контролювали величини стру-
му, напруги та імпедансу, а, також, відпрацювання фаз
закладеного електрозварного алгоритму в процесі експе-
риментів та клінічного впровадження, з виведенням на
екран в реальному часі цих значень, за допомогою моду-
ля швидкого аналого-цифрового перетворення та персо-
нального комп'ютера, приєднаного кабелів інструменту.

Використовували апарати - джерела електрозварю-

вальних імпульсів ЕК-300М1 та "Патонмед" ЕКВЗ-300,
виробництва Інституту електрозварювання імені Є.О.
Патона НАН України, дозволені для застосування в
хірургічній практиці. До кабелів інструменту, які виходи-
ли з апаратів, був приєднаний описаний зовнішній кон-
трольно-діагностичний комплекс.

Для оцінки міцності та фізичної герметичності
міжкишкового з'єднання в ЕКРА, сегмент кишечника
наповнювали ізотонічним розчином натрію хлориду, з
доданим синім або зеленим барвником, повільно підви-
щуючи тиск до рівня 25±2 мм рт. ст., або до тугого розп-
равлення стінок кишки, та можливу появу барвника на
зовнішній, серозній поверхні ЕКРА. Вимірювання тиску
здійснювали за допомогою приєднаного до системи
введення рідини електронного манометра DPG8000
M4026/1203 фірми Omega, США, сертифікованого за ISO
9001.

Клінічне впровадження методу створення ЕКРА
здійснювали у рамках НДР № 0109U002320 "Клініко-
експериментальне впровадження методу електрозва-
рювання м'яких живих тканин в плановій та невідкладній
хірургії" Національної медичної академії післядиплом-
ної освіти імені П.Л. Шупика, НДР № 0103U006156 "Роз-
виток техніки електрозварювання перерізів тканин
різних органів людини, створення нових типів медично-
го інструменту, протезів та імплантатів" Інституту елект-
розварювання імені Є.О.Патона НАН України, та Дер-
жавної цільової науково-технічної програми розвитку
виробництва медичної техніки на 2009-2013 роки. На
виконання операції була отримана згода пацієнтів
відповідно до діючого законодавства.

Результати дослідження на 8 самцях свині породи
"Українська велика біла", масою 45-75 кг., отримані в
умовах комплексного хронічного експерименту на базі
ветеринарного факультету Національного університету
біоресурсів і природокористування України, за згодою
комітету з біоетики, з дотриманням з дотриманням
Правил використання експериментальних тварин та
Етичних принципів експериментів на тваринах (Київ,
2000), що узгоджуються з положеннями Європейської
конвенції про захист хребетних тварин, які використову-
ються для експериментальних та інших наукових цілей.

У тварини, після накладення кількох запланованих
для безпосереднього дослідження міжкишкових анас-
томозів, накладали ЕКРА.

Спеціальної підготовки кишечника тваринам не
здійснювали, і не давали їсти лише в день операції.

Операції виконували після премедикації, під ендот-
рахеальним наркозом. Тваринам у вольєрі вводили
премедикацію препаратом "Комбістрес", після седації
переносили в операційну та вводили у наркоз. Здійсню-
вали серединну лапаротомію. В рану виводили ділянку
прямої кишки. Кишку пересікали. Інструмент для ство-
рення циркулярного електрозварного з'єднання вводи-
ли в просвіт кишки через проксимальніше здійснену
ентеротомію (колотомію), оскільки діаметр заднього
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проходу у свиней був меншим за людський, а тонус
сфінктеру - вищим. Після накладення ЕКРА місце енте-
ротомії закривали, накладаючи однорядний шов або
здійснюючи точкове електрозварне закриття.

На відміну від тварини, у клініці пацієнтам електроз-
варний інструмент для накладення ЕКРА водили та ви-
водили трансанально.

Тваринам одразу після операції дозволяли пити, а з
наступного дня - їсти. В запланований період, в аналог-
ічних описаному раніше умовах наркозу, забирали ділян-
ку кишки для фінального дослідження. Після відбору
ділянки кишки для фінального дослідження тварину в
наркозі умертвляли шляхом введення смертельної дози
тіопенталу натрію.

При відбиранні у запланований термін ЕКРА, оціню-
вали його загальний вигляд спільно морфологом та
хірургом. Для морфологічного дослідження брали ана-
стомози, які попередньо розтягували рідиною зі зрос-
таючим тиском до 29-33 мм рт. ст., і не виявили втрати
герметичності для рідини. Сегмент кишки з накладе-
ним МА занурювали у нейтральний 10% розчин форма-
ліну та спрямовували на морфологічне дослідження. В
подальшому здійснювали гістологічну проводку та за-
ливали матеріал в парафінові блоки. Гістологічні зрізи,
після забарвлення гематоксиліном та еозином, вивча-
ли за допомогою світлооптичного мікроскопу фірми
Оlуmpus (CX41RF).

Ведення післяопераційного періоду у клініці було
традиційним для хворих після накладення кишкового
анастомозу.

З огляду на невелику кількість спостережень, їх оці-
нювали якісно, без застосування статистичних методів
аналізу.

Результати. Обговорення
При фіксації кишки на інструменті відзначили

ригідність стінок кишки, яка потребувала додаткових
зусиль стискання електродів для розгладжування стінок
вздовж поверхні електроду. Це вимагало або візуаль-
ного контролю (не-) вислизання стінок кишки з-під елек-
тродів, що було можливим у хронічному експерименті -
або попереднього накладення кисетного центруючого
шва для фіксації кишки на вісі інструменту.

Видалення інструменту після зрізання касетної ліга-
тури відбувалось з помірним напруженням при прове-
денні крізь лінію анастомозу, яке не руйнувало лінію
ЕКРА. В усіх дослідженнях здійснювали перевірку гер-
метичності розтягненням рідиною: ознак неспромож-
ності лінії ЕКРА не виявляли. В подальшому ознак не-
спроможності ЕКРА не спостерігали. Ознак непрохід-
ності кишки, або підтікання калу в наслідок нетримання
не було.

Свині вставали через 6-12 годин у спробі пити, до
кінця доби 7 з 8 свиней вже вимагали їжу. У 2 свиней
відзначили випорожнення кишки наприкінці першої
післяопераційної доби, у 6 - протягом другої (в середнь-

ому через 25,4±5,1 години). За зовнішнім виглядом та
поведінкою на третю добу всі дослідні свині мали виг-
ляд абсолютно здорових. Ректальна температура сви-
ней не перевищувала фізіологічну норму (38,0-40,0 °С),
і протягом першої доби становила 39,8±0,4 °С, другої -
39,4±0,5 °С, третьої - 38,9±0,4 °С.

Під час запланованої релапаротомії, через 1 добу
після накладення ЕКРА, спостерігали легкі злуки з ана-
томічно прилеглим сечовим міхуром та 1-2 петлями
кишки, лише по його лінії, без деформації стінок кишки.
В черевній порожнині виявили до 5 мл серозного ексу-
дату, без відкладень фібрину. Під час інших релапаро-
томій відзначили наявність ніжних злук навколо ЕКРА,
які до 21-45-ї післяопераційної доби зникали, не утво-
рюючи рубців і тому були оцінені як результат теплового
впливу і продуктивного запалення, а не міграції мікро-
організмів.

Морфологічних відмінностей субстрату ЕКРА щодо
інших ділянок накладення електрозварного міжкишко-
вого анастомозу не виявили, відмінності полягали пере-
важно в товщині субстрату ЕКРА, який у ЕКРА сягав 0,3
мм. Загоєння ЕКРА на всіх етапах відбувалося первинно,
без ознак деструкції електрозварного субстрату та ділян-
ки кишки навколо ЕКРА, за типом характерної для елек-
трозварних анастомозів продуктивної проліферації [9].

Візуальний контроль низько розташованого ЕКРА був
обмеженим через глибину тазу. Рішення про по-
вноцінність зварювання приймали за характеристикою
кривої зміни імпедансу - її відповідності до відпрацьо-
ваної в експерименті.

Під час операції контролювали якість з'єднання в
ЕКРА за результатами водної проби з наповненням киш-
ки до повного розпрямлення стінок. Ознак неспромож-
ності електрозварювального з'єднання не виявили.

У 1 пацієнтки виявили неспроможність ЕКРА, накла-
деного в нижньоампулярному відділі прямої кишки, яку
діагностували на 7-му післяопераційну добу, на тлі
відходження газів та стулу, за появою кишкового вмісту
по дренажах з промежини. Хворій наклали відключаю-
чу стому, настало одужання.

Як і в попередніх спостереженнях електрозварного
міжкишкового анастомозу, у всіх хворих з ЕКРА спостер-
ігали підйом температури тіла в межах 37,4-37,9 оС впро-
довж першої доби після операції. При цьому ознак фор-
мування абсцесу тазу чи нориці у хворих з ЕКРА не спо-
стерігали.

Появу стулу у всіх хворих після накладання ЕКРА спо-
стерігали через 29-57 годин після операції, включно у
хворої з виникненням неспроможності анастомозу (че-
рез 48 годин). У жодного з хворих після накладення ЕКРА
в ранньому та віддаленому періодах не було відчуття
непрохідності в зоні анастомозу, а також нестримних
імперативних покликів до стулу, інших проявів синдрому
низької резекції чи функційного бар'єру.

У післяопераційному періоді, за даними ендоскопі-
чного та рентгенологічного дослідження, виразкування
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ділянки ЕКРА було обмежене епітеліальним шаром, і в
подальшому не призводило до кровотечі чи поглиблен-
ня некрозу із виникненням неспроможності.

Одна хвора після здійснення резекції сигмоподібної
кишки, з накладеним електрозварним десцендоректоа-
настомозом, померла на 4-ту добу в наслідок гострого
порушення кровообігу головного мозку. За даними ав-
топсії, ЕКРА мав однакове з рештою кишки забарвлення,
не мав зовнішніх злук, відкладень фібрину та інших ознак
запалення і неспроможності, був герметичним. За дани-
ми гістологічного дослідження видаленого ЕКРА картина
загоєння відповідала продуктивному запаленню в інших
електрозварних анастомозах у відповідний термін загоє-
ння, з наявністю суцільного електрозварного з'єднання,
потужного фібрилогенезу пронизуючих зону електрозвар-
ного з'єднання колагенових волокон, мережі функціону-
ючих новоутворених дрібних судин грануляційної ткани-
ни, відсутністю вогнищ розпаду.

З числа 3 хворих з ЕКРА після виписки простежено
протягом 2 років - 3 хворих, 3 років - 2, 5 років - 1.

У пацієнтів з ЕКРА, незважаючи на застосовування
променевої терапії, в віддаленому післяопераційному
періоді в порожнині тазу не виникали гнійні ускладнен-
ня, утворення хронічно існуючої порожнини чи нориці.

У жодного зі спостережених хворих не виявили
клінічних, ендоскопічних чи томографічних ознак місце-
вого рецидиву: зовнішньої деформації анастомозу, роз-
ростання пухлини в місці її видалення. Виразкування чи
звуження кишки по лінії ЕКРА не було, просвіт кишки був
відновлений, а лінію з'єднання стінок кишки було важко
ідентифікувати в наслідок відновлення складок слизової
оболонки довкола неї.

Безпосередній та віддалений результат створення
ЕКРА відповідає отриманим нами даним [3] про достат-
ню первинну міцність , первинний характер загоєння

електрозварного міжкишкового анастомозу, яке пере-
бігає за продуктивним типом.

Рання поява стулу, продовження випорожнення
навіть на тлі неспроможності свідчать за первинну струк-
турну інтеграцію субстрату ЕКРА з тканинами з'єднаних
відрізків кишки. Дослідження видаленого ЕКРА підтвер-
джують відсутність фази деструктивних змін в ньому впро-
довж загоєння, що сприяє високому рівню функційної інтег-
рації ЕКРА та забезпечує відновлення накопичувальної
функції ампули кишки після її резекції.

Висновки та перспективи подальших
розробок

1. Застосування електрозварного інструменту з цир-
кулярними електродами надає можливість одномомен-
тно створити колоректальний анастомоз після здійснен-
ня передньої резекції прямої кишки.

2. За характеристиками міцності, продуктивного типу
загоєння та швидкого відновлення пропульсивної здат-
ності, електрозварний колоректальний анастомоз є под-
ібним до інших міжкишкових електрозварних анасто-
мозів.

3. Більша товщина м'язової оболонки прямої кишки у
людини в порівнянні з такою у свині та індивідуальні вар-
іації її діаметру вимагають використання низки спеціаль-
них інструментів для досягнення рівномірного та щільно-
го стиснення тканин.

Застосування електрозварювання для накладання
ЕКРА є перспективним, зважаючи на результати дослід-
жень ефективності міжкишкових електрозварних анас-
томозів. Однак, зважаючи на складнощі візуального та
манометричного контролю спроможності низького ЕКРА,
доцільною є розробка додаткових способів контролю
повноти залучення у з'єднанні стінки кишки по всьому її
периметру, особливо з боку короткої кукси прямої кишки.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРНОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ И КЛИНИКЕ
Подпрятов С.С., Подпрятов С.Е., Гичка С.Г., Гетьман В.Г., Макаров А.В., Маринский Г.С., Лебедев А.В.,
Ткаченко В.А., Чернец А.В., Чвертко Н.А., Тарнавский Д.В.
Аннотация. Частота несостоятельности колоректального анастомоза является достоверно выше остальных межки-
шечных и достигает 19% в плановой хирургии. Наложение межкишечного анастомоза электросварным методом обуслав-
ливает особенностями заживления с продуктивным типом течения. Цель - оценить технические особенности и эффек-
тивность создания электросварочного колоректального анастомоза (ЭКР), по сравнению с другими видами межкишечных
электросварных анастомозов. 8 ЭКР были наложены в условиях хронического эксперимента в дистальной трети прямого
участка толстой кишки свиньи. После анализа их эффективности, наложили ЭКР у 4 больных: двум - на расстоянии 3-4 см
от анального сфинктера, и двум - на уровне верхнеампулярном отдела. Предварительное облучение получили 2 больных.
Возраст больных составлял 40-79 лет. ЭКР накладывали одномоментно, "конец-в-конец", используя инструмент с цирку-
лярными электродами, и аппараты - источники электросварочных импульсов ЕК-300М1 и "Патонмед" ЕКВЗ-300, производ-
ства Института электросварки. У свиньи массой 45-75 кг инструмент вводили в просвет кишки через проксимальную
колотомию, у человека - трансанально. Электросварные влияния по линии ЭКР контролировали визуально и по виду кривой
импеданса на экране аппарата контроля. В эксперименте заживление ЭКР исследовали морфологически в запланирован-
ные периоды заживления. При фиксации кишки на инструменте отметили ригидность стенок кишки, которая требовала
дополнительных усилий сжатия электродов для разглаживания стенок вдоль поверхности электрода. При пробе введеним
жидкости с красителем герметичность подтверждена во всех наблюдениях. Свиньи вставали через 6-12 час ов для
питья, до конца суток 7 из 8 свиней уже требовали пищу. У 2 свиней отметили стул кишки в конце первых послеоперацион-
ных суток, у 6 - в течение вторых (в среднем через 25,4±5,1 часа). Толщина субстрата ЭКР достигала 0,3 мм. Заживление
ЭКР происходило первично, без признаков деструкции электросварного субстрата и участка кишки вокруг ЭКР, по типу
характерной продуктивной пролиферации. У 1 пациентки выявили несостоятельность нижнеампулярного ЭКР,  на 7-е
сутки, на фоне отхождения стула, по появлению кишечного содержимого по дренажам. Больной наложили отключающую
стому, наступило выздоровление. Появление стула у больных наблюдали через 29-57 часов после операции, включая
больную с возникновением несостоятельности анастомоза (через 48 часов). Ни у одного не было ощущения непроходимо-
сти, безудержных императивных позывов к стулу. По данным эндоскопии, язвы участка ЭКР были ограничены эпителиаль-
ным слоем, и не приводили к кровотечению или углублению некроза. Одна больная с наложенным электросварочного десцен-
доректоанастомозом умерла на 4-е сутки вследствие острого нарушения кровообращения головного мозга. По данным
аутопсии, ЭКР не имел признаков несостоятельности, картина заживления отвечала продуктивному воспалению, с нали-
чием сплошного соединения, мощного фибриллогенеза пронизывающих зону соединения коллагеновых волокон, сети функ-
ционирующих новообраэованных мелких сосудов грануляционной ткани, отсутствием очагов распада. Из числа 3 больных

536ІSSN 1817-7883 “Вісник Вінницького національного медичного університету”,
eІSSN 2522-9354                  2018, Т. 22, №3

Подпрятов С.С., Подпрятов С.Є., Гичка С.Г., Гетьман В.Г., Макаров А.В., Маринський Г.С., Лєбєдєв О.В., ...



с ЭКР после выписки в течение 2 лет прослежено 3 больных, 3 лет - 2 больных, 5 лет - 1 больной. У них не возникали гнойные
осложнения. Изъязвления и сужения кишки по линии ЭКР не было, просвет кишки был восстановлен, у линии соединения
возобновились складки слизистой оболочки. Таким образом, применение электросварочного инструмента с циркулярными
электродами позволяет мгновенно создать колоректальный анастомоз после выполнения передней резекции прямой
кишки. Большая толщина мышечной оболочки прямой кишки у человека и индивидуальные вариации ее диаметра требуют
использования ряда специальных инструментов.
Ключевые слова: прямая кишка, колоректальный анастомоз, электросварка живых тканей, клиника, эксперимент, инст-
румент, несостоятельность, заживление, стул.

THE FEATURES OF ELECTRIC WELDING COLORECTAL ANASTOMOSIS CREATION IN EXPERIMENT AND CLINICS
Podpriatov S.S., Podpryatov S.E., Gichka S.G., Hetman V.G., Makarov A.V., Marinsky G. S., Lebedev O. V., Tkachenko V.A.,
Chernets O.V., Chvertko N.A., Tarnavsky D.V.
Annotation. The frequency of colorectal anastomosis leak is significantly higher than other intestinal, up to 19%. The anastomosis,
created by electro-weld method, had productive type of inside healing. Aim - to evaluate the technical features and efficiency of electro-
welded colorectal anastomosis (EWCRA), in comparison with other types of intestinal welded anastomoses. 8 EWCRAs were created
at chronic experiment in the distal third of the direct segment of the swine colon. After analyzing their effectiveness, EWCRA was
applied in 4 patients: two at a distance of 3-4 cm from the anal sphincter, and two at the level of the upper ampulla unit. Previous
radiation was received by 2 patients. The age of the patients was 40-79 years old. EWCRA was applied in a moment, end to end, by
using a tool with circular electrodes, and devices - sources of electric welding impulses EK-300M1 and Patonmed EKVZ-300,
produced by the Electric Welding Institute. In pigs weighing 45-75 kg. this instrument was inserted into the rectal lumen through
proximal colotomy, in humans - via transanal. Welding influence at the EWCRA was controlled visually, and by the impedance curve
flow on the control apparatus screen. In the experiment, EWCRA healing was morphologically investigated in the planned healing
periods. When fixing the gut on the instrument, the rigidity of rectal walls was noted, which required additional efforts to compress the
electrodes to smooth the walls along the electrodes surface. During the test of rectal swelling with colored liquid, all EWCRAs were
sealed. Pigs got up after 6-12 hours in an attempt to drink; by the end of the day, 7 out of 8 pigs had already demanded food. In the 2 pigs,
the gut was empty at the end of the first postoperative period, at 6 - during the second (on average 25.4±5.1 hours). The thickness of
the EWCRA substrate reached 0.3 mm. Recovery of EWCRA occurred initially, without signs of destruction of the welded tissue
substrate and the intestinal walls around the EWCRA, by the typical post-welding productive proliferation healing type. In one patient,
the leak of the lower EWCRA was detected on the 7th day, against the stool continuity, after the intestinal contents appearance by
drainage. The patient got a stoma and recovered.  In patients first stool was observed after 29-57 hours after the operation, including
a patient with anastomosis dehiscence (48 hours). None had a feeling of obstruction, unbridled imperative calls to the chair etc.
According to the endoscopy, the ulceration of the EWCRA site was limited by the epithelial layer, and did not lead to bleeding or
necrosis deepening. One patient with an electrically welded descendent-rectoanastomosis, died on the 4th day as a result of acute
cerebrovascular disruption. According to autopsy, EWCRA did not show signs of failure, the pattern of healing was consistent with
productive inflammation, with the presence of a continuous connection, a powerful fibrilogenesis of the permeation zone of collagen
fibers, the network of functioning newly formed small vessels of granulation tissue, the absence of tissue fragmentation. Of the 3
patients with EWCRA, it was traced up to 2 years - 3 patients, 3 years - 2, 5 years - 1. They did not have purulent complications. There
was no ulceration or narrowing of the intestine through the EWCRA line, the gut lumen was restored, the mucosal folds were restored
near the connection line. So, the electric-welded tool with circular electrodes using enables the in-moment colorectal anastomosis
creation after the low anterior resection of the rectum. The greater the thickness of the muscular lays of the human rectum, and its
individual diameter variations require to use a number of special tools.
Keywords: rectum, colorectal anastomosis, live tissue electric welding technology, clinic, experiment, instrument, leak, healing,
stool.
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Анотація. Мета дослідження - поліпшити результати передопераційної діагностики та лікування хворих з синдромом
Міріззі. В основу роботи покладено аналіз історій хвороб та клінічних спостережень 85 хворих з ЖКХ, ускладненою синдро-
мом Міріззі, в клініці хірургії №2 ОНМедУ з 2006 по 2018 рр. Жінок було 63 (74%), чоловіків було 22 (26%). Вік хворих коливався
від 24 до 97 років. Серед досліджуваних хворих переважали пацієнти літнього - 50 (69,3%) і старечого віку - 28 (3%). Усі хворі
(85 (100%)) звернулися в стаціонар на різних стадіях розвитку калькульозного холециститу. У 53 (62%) хворих гострий
напад захворювання відзначений вперше. У 32 (38%) відзначено періодично повторювані напади. Клінічна картина захворю-
вання складалася із симптомів, характерних для гострого та хронічного холециститу з розвитком механічної жовтяниці.
Найбільш характерними і частими симптомами були тупий біль у правому верхньому квадранті живота (58 (68,2%)),
жовтяниця та симптоми холангіту (озноб, підвищення температури тіла) (42 (49,4%)). У 41 (48,2%) хворого діагностова-
но І тип СМ, у 29 (34,1%) - II тип, у 8 (9,4%) - III тип, у 7 (8,2%) хворих - IV тип СМ. При I типі методом вибору була
лапароскопічна холецистектомія (ЛХЕ) (36 (42,3%)) і ЛХЕ з дренуванням холедоха (10 (11,7% хворих). Ятрогенних ушкод-
жень жовчних протоків і конверсії в даній групі не було. У лікуванні хворих з СМ значну частку становили хірургічні втручан-
ня (39 (45,8%)). При II типі СМ основними видами оперативного втручання були: "відкрита" холецистектомія з пластикою
загальної жовчної протоки на дренажі Кера (при наявності дефекту не більше, ніж на 1/3 окружності жовчної протоки) - у 25
(29,4%) хворих; гепатикоєюноанастомоз (при наявності дефекту більш ніж на 1/3 окружності жовчної протоки) - у 14
(16,4%) хворих. Основні хірургічні оперативні втручання при СМ III-IV типів не мають принципових відмінностей від
вищеописаних операцій. Таким чином, використання високочутливих діагностичних методів і комбінації ендоскопічного та
хірургічного лікування дозволяють значно поліпшити результати лікування хворих із синдромом Міріззі.
Ключові слова: жовчнокам'яна хвороба, гострий холецистит, хронічний холецистит, синдром Міріззі.

Вступ
Синдром Міріззі (СМ) - це незвичайна форма холе-

цистолітіаза, при якій конкременти, фіксовані в прото-
ки або в кишені Гартмана жовчного міхура, можуть здав-
лювати загальну печінкову протоку, викликаючи механ-
ічну жовтяницю; це запально-деструктивний процес в
області шийки жовчного міхура (ЖМ) і загального печін-
кової протоки, викликаний конкрементом, який призво-
дить до стенозу печінкової протоки і утворення міхуро-
во-холедохеальної нориці [2]. СМ - це рідкісне усклад-
нення жовчнокам'яної хвороби, що важко піддається
діагностиці. За даними літератури він зустрічається в
середньому у 0,25-6% хворих з різними формами жовч
нокам'яної хвороби (ЖКХ) [1, 2, 3]. До оперативного втру-
чання СМ вірно діагностується з використанням всього
комплексу сучасних методів лише в 12,5-22% випадків
[3, 4]. Незадовільними залишаються і віддалені резуль-
тати: 12-20% хворих потребують повторної операції з
приводу рубцевих стриктур проксимального відділу ге-
патикохоледоха [1, 5]. Вперше патологія описана ар-
гентинським хірургом Р.L. Mirizzi у 1948 р.

До теперішнього часу СМ є однією з найбільш склад-
них проблем біліарної хірургії. Відсутність єдиної думки
в питаннях його етіопатогенезу ускладнює вироблення
єдиної лікувальної тактики. Серйозні труднощі доопе-

раційної діагностики, а також технічні складності рекон-
структивно-відновного етапу операції, особливо у
пацієнтів старших вікових груп, дозволяє вважати цю
проблему дуже актуальною.

Мета дослідження - поліпшити результати передо-
пераційної діагностики та лікування хворих з синдро-
мом Міріззі.

Матеріали та методи
В основу роботи покладено аналіз історій хвороби

та клінічних спостережень 85 хворих з ЖКХ, ускладне-
ною синдромом Міріззі, у клініці хірургії №2 ОНМедУ з
2006 по 2018 рр. По відношенню до числа хворих з каль-
кульозним холециститом - 4569 становить 1,86%. Жінок
було 63 (74%), чоловіків було 22 (26%). Вік хворих коли-
вався від 24 до 97 років. Серед досліджуваних хворих
переважали пацієнти літнього - 50 (69,3%) і старечого
віку - 28 (3%).

Усі хворі (85 (100%)) звернулися в стаціонар на різних
стадіях розвитку калькульозного холециститу. У 53 (62%)
хворих гострий напад захворювання відзначений впер-
ше. Періодично повторювані напади відзначені у 32
(38%) хворих. Клінічна картина захворювання склада-
лася із симптомів, характерних для гострого і хронічно-
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го холециститу з розвитком механічної жовтяниці.
Найбільш характерними симптомами, що зустрічались
найчастіше, були тупий біль у правому верхньому квад-
ранті живота (58 (68,2%)), жовтяниця і симптоми холан-
гіту (озноб, підвищення температури тіла) (42(49,4%)).
Характерний також тривалий анамнез ЖКХ. Ступінь ви-
раженості больового синдрому, поява жовтяниці (тран-
зиторної або стійкої) і диспепсії варіює в широких ме-
жах. Постійні помірні болі та жовтяниця спостерігалися
в 60-100% спостережень, при міхурово-холедохеальній
нориці жовтяниця - більш часта ознака захворювання.

При порівнянні літературних і наших даних за часто-
тою больового синдрому при синдромі Міріззі, холедо-
холитіазі та при гострому холециститі істотних відмінно-
стей не виявлено.

Класичний опис СМ включає чотири компоненти:
- близьке паралельне розташування міхура та за-

гальної печінкової протоки;
- фіксований камінь у протоці міхура або шийці жов-

чного міхура;
- обструкція загальної печінкової протоки, обумов-

лена фіксованим конкрементом у протоці міхура та за-
паленням навколо нього;

- жовтяниця з холангітом або без нього.
У роботі використовували класифікацію А. Csendes

(1989), який розподілив СМ на 4 типи:
I - наявність вклиненого в шийку або протоку жовчно-

го міхура каменя, який здавлює загальну печінкову (ЗПП)
або загальну жовчну (ЗЖП) протоки;

II - наявність нориці між шийкою жовчного міхура і
ЗПП або ЗЖП, що займає не менше 1/3 кола протоки;

III - нориця займає 2/3 кола протоки;
IV - повне руйнування стінки ЗЖП або ЗПП.
У 41 (48,2%) хворих діагностовано І тип СМ, у 29

(34,1%) - II тип, у 8 (9,4%) - III тип, у 7 (8,2%) хворих - IV тип
СМ.

Розпізнати в передопераційному періоді СМ досить
важко, його діагностика залишається однією з невирі-
шених проблем хірургії. Для діагностики використовува-
ли комплекс сучасних методів: ультразвукове дослід-
ження (УЗД), комп'ютерну (КТ) або магнітно-резонанс-
ну томографію (МРТ), ендоскопічну ретроградну холанг-
іопанкреатографію (ЕРХПГ), черезшкірну черезпечінко-
ву холангіографію (ЧЧХГ). Проте, точний діагноз у 62-
74% встановлювали тільки під час операції.

При оцінці результатів УЗД надається значення та-
ким ознакам: наявність великого конкремента в шийці
жовчного міхура, розширення гепатикохоледоха вище
місця прилягання міхура, деформації стінки гепатико-
холедоха в місці прилягання міхура, відсутності локації
стінки міхура в області прилягання до гепатикохоледо-
ха (рис. 1).

Ультразвукове дослідження було проведено всім
досліджуваним хворим. Синдром Міріззі за даними УЗД
був запідозрений у 21 (24,7%) хворих на підставі ознак,
представлених у таблиці 1. Такі характеристики за ре-
зультатами УЗД, як зморщений жовчний міхур при на-
явності розширених внутрішньопечінкових протоків при

Рис. 1. УЗ картина синдрому Міріззі.

УЗД ознаки Kількість хворих, n=21

Kамінь міхурової протоки з незначним розширенням ЗПП 3

Розширена протока міхура з конкрементом 5

Розширена міхурова протока з низьким його впаданням 2

Зморщений жовчний міхур + розширення внутрішньопечінкових протоків + нерозширена ЗЖП 1

Вклинений камінь шийки жовчного міхура + розширення жовчних протоків + холедохолітіаз 3

Зморщений жовчний міхур + розширення жовчних протоків + холедохолітіаз 3

Зморщений жовчний міхур + розширення жовчних протоків +холедохолітіаз + звуження в області ЗПП 3

Таблиця 1. Ультразвуковие ознаки синдрому Міріззі.

Методи діагностики та вибір методу хірургічного лікування синдрому Міріззі
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нормальному розмірі дистального відділу холедоха доз-
воляють уже на початковому етапі обстеження запідоз-
рити СМ.

У 49 хворих було виконано МРТ у режимі холангіог-
рафії. Діагноз встановлено на підставі виявлених ознак,
таких як: наявність зморщеного жовчного міхура, вкли-
нення каменя в шийку жовчного міхура, розширення
внутрішньопечінкових і позапечінкових жовчних протоків
без і з наявністю холедохолітіаза. При наявності дек-
ількох ознак, при наявності яких можна запідозрити
наявність синдрому Міріззі: зморщений жовчний міхур з
розширенням жовчних протоків виявлений у 10 (20,4%)

хворих з 49, у поєднанні з холедохолітіазом - у 8 хворих з
них; у 19 (38,7%) - вклинений камінь шийки жовчного
міхура в поєднанні з розширенням жовчних проток; у 12
(24,5%) - вклинений камінь шийки жовчного міхура в
поєднанні з розширенням жовчних протоків і наявністю
холедохолітіаза; у 8 (16,3%) - наявність біліодигестив-
ної нориці (рис. 2).

Діагностична чутливість становила 86,6%. Стандар-
том у доопераційній діагностиці СМ уже протягом дек-
ількох десятиліть є методи прямого контрастування
жовчних протоків. Серед них найбільш часто викорис-
товується ендоскопічна ретроградна холангіопанкреа-

Рис. 2. МРТ картина синдрому Міріззі в режимі холангіографії. Рис. 3. ЕРХПГ при синдромі Міріззі.

Рис. 4. ЕРХПГ при ІІІ і ІV типі синдрому Міріззі.
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тографія (ЕРХПГ) (рис. 3).
ЕРХПГ виконана 11 (12,9%) хворим з розширеними

жовчними протоками і явищами механічної жовтяниці.
Перший тип синдрому Міріззі діагностований у 4 хворих
при наявності звуження загальної печінкової протоки
або загальної жовчної протоки на рівні жовчного міхура
або протоки міхура.

Другий і третій тип синдрому Міріззі встановлений у 3
хворих, четвертий (холецистохоледохеальна нориця) - у
4 хворих. Діагноз ґрунтувався на виявленні патологічно-
го сполучення між жовчним міхуром або розширеною
протокою міхура і ЗПП або ЗЖП, часто з наявністю в ній
(в поєднанні) каменя; або ж наявності холедохолітіазу і
розширеної і випрямленої протоки міхура (рис. 4).

Велике значення для вибору обсягу операції має
диференційний діагноз між здавленням проксималь-
ного відділу холедоха і його стриктурою. Для виключен-
ня пухлинної природи захворювання використовували
комплекс прийомів, що складаються з ендоскопічної
папілотомії, виконуваної з діагностичною метою, інстру-
ментальної ревізії жовчних шляхів і селективної холанг-
іографії деформованого відділу протоки.

Інші методи прямого контрастування жовчних про-
токів, такі як черезшкірна черезпечінкова холангіогра-
фія (ЧЧХГ), холецистохолангіографія, є менш актуаль-
ними в діагностиці СМ, зважаючи на вищу інвазивность.
Таким чином, доопераційна діагностика СМ вкрай склад-
на через відсутність характерної клінічної картини.
Найбільш оптимальними методами доопераційної діаг-
ностики є МРТ та ХПГ. Уточнююча діагностика тривала і
під час операції, із застосуванням холангіографії і фібро-
холангіоскопії.

Результати передопераційної діагностики синдрому
Міріззі дозволили визначити метод і обсяг оперативно-
го втручання, попереджаючи розвиток як інтраоперац-
ійних, так і післяопераційних ускладнень. Показання-
ми до термінового хірургічного втручання були: неефек-
тивність консервативної терапії гострого холециститу - у
12 (14,1%), з них у поєднанні з механічною жовтяницею
- у 6 (7,1%) хворих. У плановому порядку оперовані 73

(85,9%) хворих.
Методи лікування при СМ були ендоскопічні та

відкриті хірургічні. Варіант оперативного втручання, як
правило, визначається залежно від типу СМ. При I типі
методом вибору була лапароскопічна холецистектомія
(ЛХЕ) (36 (42,3%)) і ЛХЕ з дренуванням холедоха (10
(11,7% хворих). Ятрогенних ушкоджень жовчних протоків
і конверсії в даній групі не було.

У лікуванні хворих з СМ віддавали перевагу відкри-
тим хірургічним втручанням (39 (45,8%)). При II типі СМ
основними видами оперативного втручання були:
"відкрита" холецистектомія з пластикою загальної жов-
чної протоки на дренажі Кера (при наявності дефекту
не більше, ніж на 1/3 окружності жовчної протоки) (25
(29,4%)); гепатикоєюноанастомоз (при наявності дефек-
ту більш, ніж на 1/3 кола жовчної протоки) (14 (16,4%
хворих). Основні хірургічні оперативні втручання при СМ
III-IV типів не мають принципових відмінностей від вище-
описаних операцій. Перевагу віддавали накладанню ге-
патикоеюноанастомозу на виключеній за Ру петлі тонкої
кишки. Застосування такої оптимальної діагностики та
лікувальної тактики дозволяє уникнути небезпечних уск-
ладнень і досягти сприятливих результатів. Післяопера-
ційна летальність при I типі становила 1,1%, а при II, ІІІ, ІV
типі і ускладненому перебігу захворювання - 5,5%.

Висновки та перспективи подальших
розробок

1. МРТ і ЕРХПГ методи мають більшу роздільну
здатність у діагностиці синдрому Міріззі і дозволяють
визначити морфологічний тип даної патології з високою
діагностичною чутливістю: 75% і 95% відповідно.

2. Ендоскопічне втручання є методом передоперац-
ійної біліарної декомпресії у хворих з синдромом Міріззі
при наявності механічної жовтяниці.

3. Хірургічне втручання є радикальним методом ліку-
вання хворих з синдромом Міріззі.

Перспективами подальших досліджень є детальна
оцінка віддалених результатів лікування синдрому
Міріззі.
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА МИРИЗЗИ
Запорожченко Б.С., Бондарец Д.А., Бородаев И.Е., Качанов В.Н., Шарапов И.В., Зубков О.Б., Кравец К.В.
Аннотация. Цель исследования - улучшить результаты предоперационной диагностики и лечения больных с синдромом
Мириззи. В основу работы положен анализ историй болезни и клинических наблюдений 85 больных с ЖКБ, осложненной
синдромом Мириззи, в клинике хирургии №2 ОНМедУ с 2006 по 2018 гг. Женщин было 63(74%), мужчин было 22 (26%).
Возраст больных колебался от 24 до 97 лет. Среди исследуемых больных преобладали пациенты пожилого - 50(69,3%) и
старческого возраста - 28(3%). Все больные (85(100%)) обратились в стационар на разных стадиях развития калькулез-
ного холецистита. У 53 (62 %) больных острый приступ заболевания отмечен впервые. Периодически повторяющиеся
приступы отмечены чаще у 32(38%) больных. Клиническая картина заболевания складывалась из симптомов, характер-
ных для острого и хронического холецистита с развитием механической желтухи. Наиболее характерными и  часто
встречающимися симптомами были тупая боль в верхнем правом квадранте живота - у 58 (68,2%), желтуха и симптомы
холангита (озноб, повышение температуры тела) - у 42 (49,4%). У 41 (48,2%) больных диагностирован І тип СМ, у 29
(34,1%) - II тип, у 8 (9,4%) - III тип, у 7(8,2%) больных - IV тип СМ. При I типе методом выбора была лапароскопическая
холецистэктомия (ЛХЭ) (36 (42,3%)) и ЛХЭ с дренированием холедоха (10 (11,7% больных). Ятрогенных повреждений
желчных протоков и конверсии в данной группе не было. В лечении больных с СМ значительную долю составляли открытые
хирургические вмешательства (39 (45,8%)). При II типе СМ основными видами оперативного вмешательства явились:
"открытая" холецистэктомия с пластикой общего желчного протока на дренаже Кера (при наличии дефекта не более чем
на 1/3 окружности желчного протока) - у 25 (29,4%); гепатикоеюноанастомоз (при наличии дефекта более чем на 1/3
окружности желчного протока) - у 14 (16,4%) больных. Основные хирургические оперативные вмешательства при СМ III-
IV типов не имеют принципиальных отличий от вышеописанных операций. Таким образом, использование высокочувстви-
тельных диагностических методов и комбинации эндоскопического и хирургического лечения позволяют значительно
улучшить результаты лечения больных с синдромом Мириззи.
Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, острый холецистит, хронический холецистит, синдром Мириззи.

METHODS OF DIAGNOSIS AND CHOICE OF THE METHOD OF SURGICAL TREATMENT OF MIRIZZI SYNDROME
Zaporozhchenko B.S., Bondarets D.A., Borodaev I.E., Kachanov V.N., Sharapov I.V., Zubkov O.B., Kravets K.V.
Annotation. The purpose of the study is to improve the results of preoperative diagnosis and treatment of patients with Mirizzi
syndrome. The work is based on the analysis of the case histories and clinical observations of 85 patients with chronic obstructive
pulmonary disease with a complicated Mirizzi syndrome in the Surgery Clinic No. 2 ONMEDU from 2006 to 2018. There were 63 women
(74%) and 22 men (26%). The age of patients ranged from 24 to 97 years. Among the patients studied elderly patients prevailed - 50
(69.3%) and senile age - 28 (3%). All patients 85 (100%) went to the hospital at different stages of  development of calculous
cholecystitis. In 53 (62%) patients, an acute attack of the disease was noted for the first time. Periodically repeated episodes were
noted more often in patients in 32 (38%) patients. The clinical picture of the disease consisted of symptoms characteristic of acute and
chronic cholecystitis with the development of mechanical jaundice. The most characteristic and frequently occurring symptoms were
dull pain in the upper right quadrant of the abdomen - 58 (68.2%), jaundice and symptoms of cholangitis (chills, fever) - 42 (49.4%).
In 41 (48.2%) patients type I CS was diagnosed, in - 29 (34.1%) type II, in 8 (9.4%) - type III, in - 7 (8.2%) patients with type IV CS. In
type I, the choice method was laparoscopic cholecystectomy (LCE) in 36 (42.3%), LCE with drainage of choledochus in 10 (11.7%)
patients. There were no iatrogenic bile duct lesions and no conversion in this group. The leading role in the treatment of patients with
CS was given to open surgical interventions in 39 (45.8%). In type II, the main types of surgical intervention were: "open" cholecystectomy
with plastic of the common bile duct on the Kehr's T-tube (in the presence of a defect of not more than 1/3 of the bile duct circumference)
in 25 (29.4%); hepaticojejunostomy (in the presence of a defect of more than 1/3 of the circumference of the bile duct) in 14 (16.4%)
patients. The main surgical operations with CS III-IV types do not differ in principle from the above operations. So, the use of highly
sensitive diagnostic methods and a combination of endoscopic and surgical treatment can significantly improve the results of
treatment of patients with Mirizzi syndrome.
Keywords: cholelithiasis, acute cholecystitis, chronic cholecystitis, Mirizzi syndrome.
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Анотація. Проблема адаптації студентів першого курсу медичних вищих навчальних закладів є актуальним питанням
медичної освіти України. Адаптація студентів першого курсу, є фактором, що серйозно впливає на освітньо-виховну
діяльність навчальних закладів. Однак питання адаптації до навчання в медичних навчальних закладах залишається мало-
вивченим та невирішеним. Проведене дослідження процесів адаптації студентів першого курсу медичного факультету до
навчального процесу у Вінницькому національному медичному університеті за результатами анонімного анкетування 200
студентів. Для більшості опитаних студентів (46%) процес адаптації виявився мало проблемним. Для 28% студентів
адаптація не вимагалась, що було пов'язано із навчанням у рідному місті або наявністю знайомих із старших курсів. 9%
опитаних студентів не визначились із проблемою адаптації, що більш пов'язано із самосприйняттям проблеми. 17%
опитаних студентів вказали, що процес адаптації є суттєвою проблемою, що вимагає значних зусиль та тривалого часу.
Важливими факторами, що впливали на дану ситуацію були соціальний статус та місце проживання до навчання. Базовими
критеріям, що впливали на адаптацію є самооцінка та комунікативність. Саме ці критерії виявились більш високими у осіб,
що не потребували адаптацію, і суттєво нижчими у студентів з проблемною адаптацією. Отримані результати можуть
вказувати на перспективні напрями подальших досліджень із вивчення та апробації методик покращення адаптації до
навчального процесу студентами першого курсу медичного вищого навчального закладу.
Ключові слова: адаптація, самооцінка, перший курс, студенти.

Вступ
Навчання в медичному вищому навчальному закладі

(ВНЗ) для сучасної молодої людини є серйозним кро-
ком у доросле життя, що суттєво мобілізує особистість
студента одночасно створюючи стресову ситуацію. На-
вчання в вузі, особливо в медичному, створює цілу низку
проблем внаслідок високого рівня навчального проце-
су, в перспективі, відповідно до вимог Кабінету Міністрів
України [3], навантаження при підготовці спеціаліста
охорони здоров'я значно зростуть.

Серед труднощів, що постають перед значною час-
тиною студентів-першокурсників психологічна адапта-
ція часто стає найсуттєвішою і такою, що ускладнює на-
вчальний процес [2]. Адаптація студента медичного ВНЗ
має відбуватись у найкоротший строк із найменшими
негативними впливами на організм і на людину в ціло-
му. Успішна адаптація студентів першого курсу на сьо-
годні залишається невирішеною проблемою, не зважа-
ючи на досить значний об'єм інформації щодо пробле-
ми, загальновизнаною є думка що дане питання потре-
бує уточнення і подальшого вивчення [10]. Привертають
увагу дані [8] наявність проблеми адаптації студентів
початкових курсів медичних ВНЗ в багатьох країнах, що
дозволяє окреслити проблему як загальносвітову. Та-
кож деякими дослідниками встановлено [7], що
найбільш стресовим для студентів медиків є перший
курс.

Враховуючи, що проблема адаптації студентів медич-
них вузів в Україні залишається актуальним питанням
нами була сформульована наступна мета роботи. Ме-
тою роботи є дослідження процесу адаптації студентів-

першокурсників у медичному ВНЗ із з'ясуванням основ-
них критеріїв адаптації студентів першого курсу та перс-
пективою покращення процесу адаптації.

Матеріали та методи
Для вирішення поставленої мети дослідження про-

ведене анкетування 200 студентів, громадян України,
першого курсу медичного факультету Вінницького на-
ціонального медичного університету ім. М.І. Пирогова
після першого семестру навчання і студентів другого кур-
су після першого семестру навчання (по 100 осіб відпо-
відно) в 2017-2018 роках.

Анонімне анкетування проведене за допомогою
спеціально розробленої анкети. Питання анкети вклю-
чали соціальні фактори, самооцінку процесу адаптації,
окремих аспектів життєдіяльності самого студента та
соціального середовища. Анкетування проводилось при
добровільній згоді студентів, відмова могла бути на будь
якому етапі дослідження. Питання включали пере-
вірочні пункти з метою виключення корекції відповідей
під певну соціальну модель. Окремим пунктом були
побажання студентів щодо вдосконалення процесу
адаптації та узагальнення власного досвіду.

Анкета була розроблена нами, ґрунтуючись на под-
ібних дослідженнях і основних факторах, встановлених
в них [2, 6]. Була проведена адаптація опитувальника
STPI - State Trait Personal Inventory [10] та опитуваль-
ників щодо адаптивних властивостей.

Залежно від власних відчуттів на даний час виберіть
точнішу відповідь: "1" - немає, це не так так; "2" - мабуть,
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так; "3" - вірно; "4" - цілком правильно.
1. Ви спокійні 1 2 3 4
2. Вам ніщо не загрожує 1 2 3 4
3. Ви перебуваєте у напрузі 1 2 3 4
4. Ви відчуваєте жаль 1 2 3 4
5. Ви почуваєтеся вільно 1 2 3 4
6. Ви засмучені 1 2 3 4
7. Вас хвилюють можливі невдачі 1 2 3 4
8. Ви почуваєтесь задоволеною людиною 1 2 3 4
9. Ви стурбовані 1 2 3 4
10. Ви відчуваєте внутрішнє задоволення 1 2 3 4
11. Ви абсолютно впевнені у собі 1 2 3 4
12. Ви нервуєте 1 2 3 4
13. Ви вважаєте себе на місці 1 2 3 4
14. Ви напружені 1 2 3 4
15. Ви відчуваєте скутість і напруження 1 2 3 4
16. Ви задоволені 1 2 3 4
17. Ви стурбовані 1 2 3 4
18. Ви занадто напружені і ви замкнуті 1 2 3 4
19. Вам радісно 1 2 3 4
20. Вам приємно 1 2 3 4
Ситуативна дезадаптація визначається за ключем:

= (3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18) - (1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16,
19, 20) + 50

Додано пункти
21. Вам спокійно лише зі знайомими людьми 1 2 3 4
22. Ви комфортно почуваєтесь із будь якими людь-

ми 1 2 3 4
23. Ви відчуваєте себе адаптованим до навчання -

так або ні
24. Ваш соціальний статус - високий, середній, низь-

кий
25. Ваші побажання щодо адаптації - …
26. Ваш власний досвід адаптації свідчить що не ви-

стачало - …

Результати. Обговорення
Результати нашого дослідження вказують на нео-

днозначність процесу адаптації студентів медичних ВНЗ
відносно строку перебування у навчальному закладі,
умов проживання та соціальних факторів.

Закономірно, що 46% студентів, які вказали на без-
проблемність адаптації, були здебільше мешканцями
міста Вінниці та студентами із великих міст, які перебу-
вали у знайомому життєвому просторі зберігали нала-
годжені соціальні зв'язки та швидко оновлювали їх у місті
навчання (рис. 1), однак саме проживання поза гурто-
житком, на наш погляд, дещо сповільнювало їх інтегра-
цію в колектив.

Інша велика (28% студентів) група студентів взагалі
вказали на відсутність потреби в адаптації до навчання,
що було зумовлено їх швидким включенням в студен-
тське життя, шкільною підготовкою, довузівською про-
фесійною орієнтацією, наявністю значного кола знайо-
мих в самому ВНЗ, що зумовлено здебільше, їх прожи-
ванням у м. Вінниця та наявністю медиків у сімейному

та соціальному оточенні.
Найбільш суттєвою проблемою адаптації можемо

вважати наявність 9% опитаних, що не змогли ідентиф-
ікувати саму проблему. Це може вказувати як на її
відсутність так і на стресовий стан опитуваного.

Відмітимо і наявність 17% опитаних студентів, у яких
процес адаптації виявився важким процесом із знач-
ними проблемами. На причину даної ситуації вірогідно
вказує переїзд на навчання із сільської місцевості або
віддаленого міста, низький соціальний статус, низькі
навички комунікації.

Відомо, що адаптація до навчання є процесом із фор-
муванням індивідуальної стратегії поведінки, що відзна-
чають у своїх дослідженнях Н.В. Богачева, К.С. Бажин та
інші автори в багатьох країнах світу [1, 4, 7]. Вважається,
що автономне студентське існування в закритому ко-
лективі є методом зменшити стрес але не способом не
допустити його розвиток.

Можемо зазначити, відомо дві основні стратегії адап-
тації до навчального процесу - відкрита та закрита [1, 2].
Вони докорінно відрізняються у способі інтеграції до ко-
лективу і можуть формуватись або серед вже встановле-
них зв'язків і їх поступового розширення у вузькому про-
сторі гуртожитку, земляків, або встановлення нових се-
ред студентів, місцевих мешканців. Закономірно вияви-
лось, що поєднання відкритої стратегії асоціюється із
легкою адаптацією до навчання в медичному ВНЗ - 46%.

Серед студентів без проблеми адаптації практично
50% мали відкриту стратегію, а інші закриту, що зумов-
лено іншими факторами, які суттєво впливають на адап-
тацію, і наявність в даній групі вже досить розгалужених
зв'язків навколо ВНЗ.

Звичайно адаптація має місце не тільки на першому
курсі, але відмінності в результатах анкетування сту-
дентів першого та другого курсу вказують на суттєві
відмінності даного процесу при тривалому навчанні в
медичному ВНЗ. Студенти другого курсу відмічали не
тільки труднощі в адаптації але досить чітко ідентифіку-
вали її причину та можливості до подолання даної про-

Рис. 1. Розподіл студентів у відповідності до адаптації.
Примітки: ЛА - легка адаптація: АН - адаптації не потребує :
НІ - не ідентифікували проблему адаптації : ВА - важка адап-
тація.
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блеми. У відповідях даної групи були наявні ознаки ана-
літичного мислення та вміння проводити самооцінку
параметрів адаптації, чого практично не відмічало у
відповідях студентів 1 курсу.

Першокурсники медичного ВНЗ відмічали, здебіль-
ше, лише конкретні відповіді та описували лише окремі
аспекти проблем адаптації до перебування в закладі
освіти. Суттєвим фактором який впливає на процес адап-
тації є проживання в гуртожитку - це відмічають 90%
студентів, як першого так і другого курсу. Однак якщо на
першому курсі студенти переважно позитивно відміча-
ють даний фактор, то на думку студентів другого курсу
проживання в гуртожитку може стати і негативним фак-
тором, що зумовлено не завжди позитивним впливом
студентів старших курсів.

Виявилась суттєвою проблемою адаптації і відсутність
навичок організації вільного часу та навчання, яку відміча-
ли також 90% опитуваних. Коли студенти першого курсу
вказують на відсутність вільного часу як негативний фак-
тор адаптації, то студенти другого курсу відмічають важ-
ливість правильної організації власного часу, що створює
можливість для відпочинку та комунікації.

Підсумовуючи отримані результати можемо вказати
на наявність проблеми адаптації у значної частини сту-
дентів медичного ВНЗ. Наявність даної проблеми ви-
магає формування стратегії адаптації студентів молод-
ших курсів, з метою прискорення даного процесу. Важ-
ливо, за результатами нашого дослідження, сформува-
ти певну послідовність заходів які б нівелювали нега-
тивні наслідки дезадаптації студентів.

Відомо, що саме формування спеціальних програм
направлених на психологічну підтримку і супровід реко-
мендується і використовується в багатьох закладах
вищої медичної освіти із різним ступенем успішності [5].
На наш погляд успішність даних програм може залежа-
ти від певних умов в яких навчаються студенти, їхніх осо-
бистісних та соціальних характеристик, соціального ото-
чення.

Відомо [2], що індивідуальне тестування та форму-
вання індивідуального підходу створює передумову до
успішної загальної адаптації скорочення терміну її про-
ходження, однак залишається нез'ясованим яким чи-
ном це має проводитись у медичному ВНЗ.

Специфіка навчання в умовах медичного ВНЗ фор-
мує потребу у створенні специфічних методик щодо ви-
явлення проблем адаптації і, відповідно, до формуван-
ня проблем їх подолання. Безумовним видається раннє
анкетування студентів з метою виявлення групи ризику
з перших днів навчання, що повинно бути проведене як
за допомогою адміністрації ВНЗ, так із участю студен-
тського самоврядування, що дозволить залучити до про-
цесу ровесників студентів першого курсу.

Також необхідно створити певний ланцюжок заходів
із широким залученням студентів першого курсу до соц-
іального життя ВНЗ. Відповідно варто звернути увагу на
студентів які проживають за межами гуртожитку, щоб їх

адаптація була відповідною до рівня мешканців гурто-
житку. Важливим фактором у даному напрямі є верти-
кальне спілкування - із студентами старших курсів, вик-
ладачами, які допоможуть сформувати власну самооц-
інку студентам першого курсу. Проблеми комунікації по-
лягають у формуванні нових соціальних та особистих
зв'язків, які відмітили при анкетуванні у 100% студентів.

Загальновідомо [11], що у процесі навчання в медич-
ному ВНЗ саме самооцінка є важливим фактором, щодо
адаптації і подальшого успішного навчання. Вона фор-
мується динамічно протягом всього часу навчання, од-
нак її основа закладається саме на молодших курсах.

Також важливо відмітити ранню професійну адапта-
цію, як елемент формування загальної адаптації сту-
дентів першого курсу. Відомо, що саме швидка адапта-
ція до швидко обновлюваного середовища і умов є од-
нією із основних ознак професіоналізму лікаря, однак
так насичена напруга створює передумови до форму-
вання синдрому "вигорання", яких фіксується навіть у
студентів медичних ВНЗ навіть у ранній термін навчан-
ня [10]. Можемо припустити, що у 19% студентів з важ-
кою адаптацією може в майбутньому сформуватись
синдром вигорання, навіть у часи навчання. Можемо
також вказати, що 100% студентів відмічають відсутність
підготовки у ВНЗ до стресових ситуацій, які виникали з
перших днів навчання. Саме тому адаптаційні процеси
набувають важливого значення на першому етапі на-
вчання в вузі.

Попередження синдрому "вигорання" має бути про-
ведене вже з початку навчання, а вміння подолати стре-
сову ситуацію необхідно сформувати у кожного студента
на все його подальше професійне життя, що значно по-
кращить не тільки результати навчання а також і якість
життя. Саме з такою метою повинні працювати пункти
психологічної допомоги із залученням викладачів пси-
хологів та волонтерів.

Адаптація студентів медичного ВНЗ перших курсів
навчання повинна бути постійно у фокусі уваги студентів,
викладачів, адміністрації, що дозволить підвищити
якість навчального процесу та рівень фахівців, які готу-
ються в даному закладі.

Висновки та перспективи подальших
розробок

1. Основними критеріями, що впливали на адапта-
цію, є самооцінка та комунікативність.

2. Важливими факторами, що впливали на адапта-
цію були соціальний статус та місце проживання до на-
вчання. Саме ці фактори виявились більш високими у
осіб, що не потребували адаптацію, і суттєво нижчими у
студентів з проблемною адаптацією

Проблема адаптації студентів-першокурсників є на
сьогодні актуальною і потребує пошуку нових шляхів ак-
тивізації умов, які б здатні були забезпечити швидкий
процес адаптації студентів першого курсу до навчання у
ВНЗ.
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ПЕРВОГО КУРСА К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ
Очеретнюк А.А., Лысенко Д.А., Паламарчук А.В., Закалата Т.Р., Керничный В.В.
Аннотация. Проблема адаптации студентов первого курса медицинских вузов является актуальным вопросом медицинс-
кого образования Украины. Адаптация студентов первого курса, является фактором, который серьезно влияет на обра-
зовательно-воспитательную деятельность учебных заведений. Однако вопрос адаптации к обучению в медицинских учеб-
ных заведениях остается малоизученным и нерешенным. Проведено исследование процессов адаптации студентов пер-
вого курса медицинского факультета к учебному процессу в Винницком национальном медицинском университете по
результатам анонимного анкетирования 200 студентов. Для большинства опрошенных студентов (46%) процесс адап-
тации оказался мало проблемным. Для 28% студентов адаптация не требовалась, что было связано с обучением в родном
городе или наличием знакомых со старших курсов. 9% опрошенных студентов не определились с проблемой адаптации,
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что связано с восприятием проблемы. 17% опрошенных студентов указали, что процесс адаптации является существен-
ной проблемой, требующей значительных усилий и длительного времени. Важными факторами, которые влияли на это,
были социальный статус и место проживания до обучения. Базовыми критериям, которые влияли на адаптацию, являлись
самооценка и коммуникация. Именно эти критерии оказались более высокими у лиц, которые не нуждались в адаптации, и
существенно ниже у студентов с проблемной адаптацией. Полученные результаты могут указывать на перспективные
направления дальнейших исследований по изучению и апробации методик улучшения адаптации к учебному процессу сту-
дентами первого курса медицинского вуза.
Ключевые слова: адаптация, самооценка, первый курс, студенты.

THE PROBLEM OF ADAPTATION OF FIRST-YEAR MEDICAL STUDENTS TO THE EDUCATIONAL PROCESS
Ocheretnyuk A.O., Lysenko D.A., Palamarchuk O.V., Zakalata T.R., Kernichnyi V.V.
Annotation. The problem of the adaptation of first-year students of medical universities is an important issue of medical education in
Ukraine. Adaptation of first-year students is a factor that seriously affects the educational activi ties of educational institutions.
However, the issue of adaptation to training in medical schools remains poorly understood and unresolved. A study of the adaptation
processes of first-year students of the medical faculty to the educational process in Vinnitsa National Medical University, based on the
results of an anonymous survey of 200 students. For the majority of the students surveyed (46%), the adaptation process turned out to
be a little problematic. For 28% of students, adaptation was not required, which was associated with studying in their hometown or
having friends with senior students. 9% of the students surveyed did not determine the problem of adaptation, which is associated with
the perception of the problem. 17% of the students surveyed indicated that the adaptation process is a significant problem that requires
considerable effort and a long time. Important factors that influenced this were social status and place of residence for learning. The
basic criteria that influenced adaptation were self-assessment and communication. It is these criteria that turned out to be higher for
people who did not need adaptation, and significantly lower for students with problem adaptation. The results obtained may indicate
promising areas for further research on the study and testing of methods for improving adaptation to the educational process by first-
year students at a medical school.
Keywords: adaptation, self-assessment, first academic year, students.
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Анотація. Стрімкий розвиток хірургії ожиріння диктує необхідність дослідження якості життя хворих після баріатрич-
них операцій. Мета роботи - оцінити динаміку якості життя хворих на морбідне ожиріння після біліопанкреатичного
шунтування в модифікації Hess-Marceau та рукавної резекції шлунка задля покращення результатів хірургічного лікування
означеної категорії пацієнтів. Проаналізовано результати хірургічного лікування 205 хворих на морбідне ожиріння, яким
було виконано рукавну резекцію шлунка (основна група дослідження - 105 пацієнтів) або біліопанкреатичне шунтування
(група порівняння - 100 пацієнтів) з вивченням динаміки якості життя за методом Moorehead-Ardelt II. Статистичну
обробку даних проведено з використанням методів варіаційної та описової статистики за допомогою пакета статистич-
ного аналізу Statistica 6.0. Встановлено, що виконання як біліопанкреатичного шунтування в модифікації Hess-Marceau, так
і рукавної резекції шлунка дозволило значуще покращити якість життя пацієнтів зі збільшенням значень індексу якості
життя з -1,5±0,7 у групі порівняння та -1,6±0,6 бали у основній групі до 1,8±0,3 та 2,0±0,4 відповідно (p<0,05 у порівнянні з
передопераційними даними) через 60 місяців після операцій. Більш виразної позитивної динаміки якості життя у хворих
основної групи у часовому інтервалі 12-24 місяці після операції було досягнуто за рахунок відсутності тяжких віддалених
метаболічних ускладнень та небажаних побічних ефектів операції, що спостерігались після біліопанкреатичного шунту-
вання та виконання рукавної резекції шлунка у 54,3% пацієнтів із лапароскопічного доступу. Отже, якість життя хворих на
морбідне ожиріння до виконання баріатричних оперативних втручань є критично низькою та суттєво покращується як
після біліопанкреатичного шунтування в модифікації Hess-Marceau, так і рукавної резекції шлунка. Вплив барітричної хіругії
на тривалість та якість життя хворих потребує подальших мультицентрових рандомізованих досліджень.
Ключові слова: морбідне ожиріння, біліопанкреатичне шунтування, рукавна резекція шлунка, якість життя.

Вступ
Якість життя - це широке поняття, рівень якого виз-

начається комплексним впливом фізичного та психіч-
ного здоров'я індивідуума, свободи особистості та соц-
іальними взаємовідносинами людини у конкретних умо-
вах навколишнього середовища [10].

Однією із глобальних цивілізаційних проблем сучас-
ності, що вагомо впливає на якість життя людства є ожи-
ріння [8]. Успіхи хірургічних методів лікування означено-
го захворювання зумовили стрімке зростання щорічної
кількості баріатричних операцій, що виконуються у світі
[1, 4]. Разом з тим протягом останнього десятиліття ми
стали свідками стрімкої еволюції поглядів щодо оцінки
результатів баріатричних втручань. Адже на зміну уста-
леному, загальному переконанню, що основним кри-
терієм результативності баріатричної хірургії є знижен-
ня маси тіла, прийшло усвідомлення факту, що визна-
чальним чинником успішності хірургічного лікування
ожиріння є саме якість життя [2, 6, 7].

Мета роботи - оцінити динаміку якості життя хворих
на морбідне ожиріння після біліопанкреатичного шун-
тування в модифікації Hess-Marceau та рукавної резекції
шлунка задля покращення результатів хірургічного ліку-
вання означеної категорії пацієнтів.

Матеріали та методи
В основу даного дослідження покладено матеріали

клінічного обстеження та хірургічного лікування 205 хво-

рих на морбідне ожиріння (87 чоловіків та 118 жінок
віком від 18 до 68 років), яким за період з 2011 до 2016
року у відділі хірургії шлунково-кишкового тракту ДУ "На-
ціональний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.
Шалімова" НАМН України було виконано рукавну резек-
цію шлунка (основна група дослідження - 105 пацієнтів)
або біліопанкреатичне шунтування в модифікації Hess-
Marceau (група порівняння - 100 пацієнтів). У всіх  хво-
рих групи порівняння та 48 (45,7%) хворих основної гру-
пи оперативні втручання виконано з верхньосередин-
ного лапаротомного доступу, у 57 (54,3%) пацієнтів ос-
новної групи - з лапароскопічного доступу. Усіх пацієнтів
було включено в дослідження за умови отримання від
них добровільної інформованої згоди. У передоперац-
ійному періоді проведено визначення зросту, маси тіла,
розрахунок індексу та надлишку маси тіла хворих. Комп-
лекс передопераційних клініко-лабораторних та інстру-
ментальних обстежень було спрямовано на діагности-
ку супутніх, асоційованих з ожирінням захворювань. Діаг-
ноз метаболічного синдрому встановлювався у відпові-
дності з критеріями ВООЗ (1999).

Вивчення динаміки якості життя у всіх пацієнтів було
проведено за методом Moorehead-Ardelt II шляхом сер-
ійного анкетування з кількісною та якісною оцінкою
індексу якості життя (ІЯЖ) до операції та динаміки оз-
наченого показника у віддаленому періоді (термін спо-
стереження - 60 місяців) після баріатричних втручань з
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порівняльним аналізом отриманих результатів у групах
дослідження. Якісна оцінка індексу якості життя визна-
чалась у відповідності із цифровими значеннями остан-
нього: дуже погано - від -3 до -2,1; погано - від -2 до -1,1;
задовільно - від -1 до +1; добре - від +1,1 до +2; відмінно
- від +2,1 до +3.

Статистичну обробку даних проведено з використан-
ням методів варіаційної та описової статистики за до-
помогою пакета статистичного аналізу Statistica 6.0.
Розбіжності отриманих результатів вважали статистич-
но значущими при p<0,05, що забезпечує 95% рівень
ймовірності.

Результати. Обговорення
Середня маса тіла пацієнтів основної групи до вико-

нання баріатричних оперативних втручань становила
150,9±37,2 кг (від 100 до 270 кг), групи порівняння -
157,8±26,1 кг (від 106 до 246 кг; t=1,53, p=0,13) із се-
реднім значенням надлишку маси тіла 85,2±32,6 кг (від
49 до 193 кг) та 91,8±21,6 кг (від 46 до 169 кг) відповідно
(t=1,69, p=0,09). Середнє значення індексу маси тіла до
операції становило 50,5±10,0 кг/м2 (від 40 до 81,5 кг/м2)
в основній групі та 52,8±7,2 кг/м2 (від 40 до 75,4 кг/м2) у
групі порівняння (t=1,91, p=0,065). За вищевказаними
показниками статистично достовірної різниці між гру-
пами пацієнтів не було.

Характерною ознакою хворих, включених у дослід-
ження, була наявність декількох супутніх захворювань з
переважанням патології серцево-судинної системи, яку
виявлено у 135 (65,8%) хворих, порушення ліпідного та
вуглеводного обміну - у 161 (78,5%) та 135 (65,8%)
пацієнтів відповідно, системи травлення - у 130 (63,4%),
органів дихання у 63 (30,7%) хворих без статистично
значущої різниці за частотою у групах дослідження, що
відповідає даним, отриманим у ході досліджень інших
авторів [9]. Метаболічний синдром було діагностовано у
135 (65,8%) хворих, включених в дослідження: у 70
(66,6%) хворих основної групи та у 65 (65%) пацієнтів
групи порівняння (χ2=0,06, p=0,8).

Групи хворих, задіяні в дослідженні, були зіставні за
віком, що становив 41,8±12,4 роки в основній групі,
45±8,2 роки - у групі порівняння (t=1,89, p=0,058) та стат-
тю (χ2=0,48, р=0,49). Переважна більшість пацієнтів, що
звернулися задля хірургічного лікування морбідного
ожиріння були особами соціально активного працез-
датного віку від 21 до 60 років - 191 (93,2%) хворий. У
102 (49,7%) хворих, включених у дослідження, конста-
товано стійку втрату працездатності (інвалідність 2 та 3
груп) у зв'язку з патологією, пов'язаною із ожирінням.

Згідно з результатами передопераційного обстежен-
ня пацієнтів було встановлено, що морбідне ожиріння
та пов'язані з ним серйозні медичні, соціальні та психо-
логічні проблеми реалізувались у критично низьку якість
життя пацієнтів із середніми значеннями індексу якості
життя за Moorehead-Ardelt II до операції в основній групі
дослідження (-1,6±0,6) бали й у групі порівняння -

-1,5±0,7 бали (t=0,94, p=0,35). Якісна оцінка числового
рівня вищеозначеного показника знаходилась у діапа-
зоні значень "дуже погано" та "погано" у 83 (83%)
пацієнтів групи порівняння та у 91 (86,7%) хворого ос-
новної групи (χ2=0,54, p=0,46). При цьому у жодного з
пацієнтів, включених у дослідження, бальна оцінка
індексу якості життя в передопераційному періоді не
досягла рівня "добре".

Варто зауважити, що всім хворим, включеним у дос-
лідження, до прийняття рішення про виконання баріат-
ричної операції проводилось комплексне консерватив-
не лікування ожиріння та супутніх захворювань (термін
від 3 до 15 років), яке, проте, не продемонструвало до-
статньої та стійкої клінічної ефективності. Максималь-
на регресія надлишку маси тіла в результаті проведен-
ня консервативної терапії в жодному з випадків не пе-
ревищила 15% з наступною рецидивною прибавкою ваги
протягом 8-26 місяців після завершення основної про-
грами лікування. У переважної більшості хворих корот-
кочасне зменшення надлишку маси тіла хворих знахо-
дилось у діапазоні значень 3-7%. Така динаміка маси
тіла вочевидь не призвела до системного стійкого кон-
тролю супутніх, асоційованих з ожирінням, захворювань
та значущого покращення якості життя у жодного з
пацієнтів.

Результати розрахунку та цифрової оцінки індексу
якості життя у хворих до та після біліопанкреатичного
шунтування в модифікації Hess-Marceau наведено у таб-
лиці 1.

Дані якісної оцінки означеного показника у групі по-
рівняння наочно відображені у таблиці 2.

Розрахункові значення індексу якості життя у хворих до
та після рукавної резекції шлунка наведено у таблиці 3.

На основі отриманих результатів було проведено якіс-
ну оцінку показника у пацієнтів основної групи (табл. 4).

З огляду на наведені дані варто зауважити, що вико-
нання як біліопанкреатичного шунтування в модифікації
Hess-Marceau, так і рукавної резекції шлунка призвело
Таблиця 1. Динаміка індексу якості життя у хворих до та
після біліопанкреатичного шунтування в модифікації Hess-
Marceau.

Термін
спостереження

Kількість
хворих

ІЯЖ
ІЯЖ,

мінімальне
значення

ІЯЖ,
максимальне

значення

n
(абс)

%
Бали,
Х±m

Бали Бали

До операції 100 100 -1,5±0,7 -2,4 0,8

Через 3 місяці 100 100 1,2±0,5 -1,1 2,2

Через 6 місяців 100 100 1,6±0,6 -1,6 2,5

Через 12 місяців 100 100 1,3±1,1 -2,5 2,2

Через 18 місяців 95 95 1,4±0,8 -2,2 2,5

Через 24 місяці 95 95 1,7±0,5 0,1 2,5

Через 36 місяців 89 89 1,8±0,4 -0,6 2,4

Через 48 місяців 84 84 1,8±0,3 1,0 2,3

Через 60 місяців 62 62 1,8±0,3 1,0 2,3

Динаміка якості життя у хворих на морбідне ожиріння після біліопанкреатичного шунтування та рукавної...
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до швидкого та значущого покращання якості життя хво-
рих уже протягом перших трьох місяців після операції з
підвищенням середнього значення ІЯЖ до 1,2±0,5 балів
у групі порівняння та до 1,5±0,6 балів в основній групі
(t=41,5, p=0,0001 та t=31,2, p=0,0001 відповідно в по-
рівнянні зі стартовими передопераційними показника-
ми) [11]. Більш виразна позитивна динаміка ІЯЖ у хво-
рих основної групи була зумовлена швидшими темпами
післяопераційної реабілітації пацієнтів, у яких рукавну
резекцію шлунка було виконано із лапароскопічного
доступу (ІЯЖ у них становив 1,7±0,6 балів, у той час як
після "відкритого" втручання - 1,3±0,6 балів; t=24,7,
p=0,001). Таку тенденцію підтверджують і дослідження
в інших галузях хірургії, таких як лапароскопічні резекції
печінки [5]. Зростання середніх значень ІЯЖ супровод-
жувалось суттєвим підвищенням якісної оцінки показ-
ника, більш виразно - у хворих основної групи (р<0,05).
Оцінку якості життя "добре" зафіксовано у 60 (60%)
пацієнтів, "відмінно" - у 6 (6%) хворих групи порівняння,
в основній групі - у 79 (75,2%) та 13 (12,5%) хворих відпо-
відно. Поганий рівень якості життя через 3 місяці після
операції зберігся лише у 2 пацієнтів, включених у дослі-
дження (по 1 хворому із кожної групи), з ускладненим
перебігом післяопераційного періоду - проксимальною
неспроможністю степлерного шва шлункової трубки.

Стійка позитивна динаміка якості життя у хворих обох
груп зберігалась до 6 місяця післяопераційного спос-
тереження з підвищенням середніх значень ІЯЖ до
1,6±0,6 та 1,7±0,5 балів у групі порівняння та в основній
групі відповідно (t=43,8, p=0,0001 та t=31,5, p=0,0001).

У подальшому, у терміни 12 та 18 місяців після опе-
рації, замість очікуваного подальшого покращення якості
життя в групі порівняння ми спостерігали значуще зни-
ження середніх величин ІЯЖ до рівня 1,3±1,1 та 1,4±0,8
балів відповідно (t=4,1, р=0,0001 та t=4,2, р=0,0001 у по-
рівнянні з величиною ІЯЖ через 6 місяців після операції).
Зіставлення динаміки якості життя та особливостей
клінічного перебігу післяопераційного періоду в означені
терміни у хворих групи порівняння виявило, що знижен-

ня ІЯЖ відповідало часовому проміжку розвитку пере-
важної більшості віддалених ускладнень біліопанкреа-
тичного шунтування, що спостерігались у 33 (33%)
пацієнтів. При цьому ключову роль у тимчасовому зни-
женні ІЯЖ (з появою 3 (3%) хворих з оцінкою "дуже пога-
но" та 3 (3%) пацієнтів з оцінкою "погано") відіграли тяжкі
метаболічні наслідки втручання, зокрема, синдром про-
теїнмальнутриції, розвиток якого зафіксовано у 12 (12%)
хворих. Означені мальабсорбтивні ускладнення біліопан-
креатичного шунтування в модифікації Hess-Marceau ха-
рактеризувались, як правило, затяжним перебігом, ви-
магали тривалих, фінансово витратних курсів консерва-
тивного лікування, а у 9 (9%) хворих групи порівняння -
повторного хірургічного втручання.

Успішне лікування переважної більшості ускладнень
та вихід із спостереження 4 пацієнтів, що померли від
синдрому протеїнмальнутриції, зумовили зростання
середньої величини ІЯЖ до 1,7±0,5 балів через 24 місяці
після операції з подальшою стійкою стабілізацією по-
казника на рівні 1,8±0,3 бали (t=36,3, р=0,0001 у по-
рівнянні з передопераційною величиною ІЯЖ).

Таблиця 2. Якісна оцінка індексу якості життя у хворих до та після біліопанкреатичного шунтування в модифікації Hess-
Marceau.

Термін спостереження

Kількість хворих Оцінка ІЯЖ за Moorehead-Ardelt II та кількість хворих

n (абс) %
Дуже погано

n (%)
Погано
n (%)

Задовільно
n (%)

Добре
n (%)

Відмінно
n (%)

До операції 100 100 17 (17) 66 (66) 17 (17) - -

Через 3 місяці 100 100 - 1 (1) 33 (33) 60 (60) 6 (6)

Через 6 місяців 100 100 - 1 (1) 9 (9) 61 (61) 29 (29)

Через 12 місяців 100 100 3 (3) 3 (3) 14 (14) 59 (59) 21 (21)

Через 18 місяців 95 95 1 (1) - 19 (20) 56 (59) 19 (20)

Через 24 місяці 95 95 - - 9 (9,5) 63 (66,3) 23 (24,2)

Через 36 місяців 89 89 - - 4 (4,5) 64 (71,9) 21(23,6)

Через 48 місяців 84 84 - - 1 (1,2) 59 (70,2) 24 (28,6)

Через 60 місяців 62 62 - - 1 (1,6) 47 (75,8) 14 (22,6)

Таблиця 3. Динаміка індексу якості життя у хворих до та
після рукавної резекції шлунка.

Термін
спостереження

Kількість
хворих

ІЯЖ
ІЯЖ,

мінімальне
значення

ІЯЖ,
максимальне

значення

n
(абс)

%
Бали,
Х±m

Бали Бали

До операції 105 100 -1,6±0,6 -2,5 0,6

Через 3 місяці 105 100 1,5±0,6 -1,9 2,3

Через 6 місяців 105 100 1,7±0,5 -1,6 2,3

Через 12 місяців 105 100 1,9±0,3 0,4 2,3

Через 18 місяців 101 96,1 1,9±0,3 0,6 2,4

Через 24 місяці 92 87,6 2,0±0,3 0,3 2,4

Через 36 місяців 73 69,5 1,9±0,2 1,4 2,2

Через 48 місяців 52 49,5 2,0±0,2 1,1 2,4

Через 60 місяців 31 29,5 2,0±0,4 0,4 2,5
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Натомість у основній групі хворих, середнє значення
ІЯЖ з 6 по 12 місяць після операції збільшилось до
1,9±0,3 балів та, в подальшому, залишалось фактично
сталим без появи статистично значущої різниці у фіксо-
вані періоди моніторингу - з 12 до 60 місяця післяопе-
раційного періоду (p>0,05). Більш виразна позитивна
динаміка якості життя у хворих основної групи у часово-
му інтервалі 12-24 місяці після операції (р<0,05) була
пов'язана із суттєво нижчим (16,2% (17 пацієнтів)), ніж у
групі порівняння, рівнем віддалених післяопераційних
ускладнень, відсутністю тяжких мальабсорбтивних роз-
ладів, виконанням рукавної резекції у 54,3% хворих з
лапароскопічного доступу [3]. Зокрема, одна із суттєвих
переваг мініінвазивної хірургії реалізувалась у зменшен-
ня частоти післяопераційних вентральних гриж з 14,6%
до 1,8% (р=0,023).

Аналізуючи наведені дані, варто зауважити, що по-
при суттєве покращення якості життя після операції у
групах дослідження, індивідуальна виразність динамі-
ки означеного показника варіювала у досить широкому
діапазоні та не завжди корелювала з об'єктивними особ-
ливостями перебігу післяопераційного періоду (регре-
сією надлишку маси тіла та супутніх захворювань, наяв-
ності чи відсутності ускладнень) у конкретних хворих. Не
менш важливого впливу на цей процес завдавала і ди-
наміка психологічного стану пацієнтів. При цьому над-
важливе значення у прискоренні психологічної реабіл-
ітації відігравало створення належного мікроклімату у
колі найближчого оточення хворих - передусім у сім'ї.

Підтримка психологічних потреб пацієнта, зокрема віри
в одужання та розширення меж усвідомлення хворим
своїх емоцій, свободи вибору та особистої відповідаль-
ності за власне життя та здоров'я суттєво покращували
післяопераційну динаміку якості життя.

За умови наявності стійких психологічних проблем у
післяопераційному періоді хворі та члени їх сімей (за
умови їх добровільної згоди) включались до комплекс-
них програм психотерапевтичної корекції, що ставало
надзвичайно важливою складовою у покращенні резуль-
татів хірургічного лікування морбідного ожиріння.

Висновки та перспективи подальших
розробок

1. Якість життя хворих на морбідне ожиріння до ви-
конання баріатричних оперативних втручань є критич-
но низькою, що пов'язано із серйозними медичними,
соціальними та психологічними наслідками основного
захворювання.

2. Виконання як біліопанкреатичного шунтування в
модифікації Hess-Marceau, так і рукавної резекції шлун-
ка дозволяє значуще покращити якість життя пацієнтів,
що відобразилось збільшенням значень індексу якості
життя до 1,8±0,3 та 2,0±0,4 відповідно за методом
Moorehead-Ardelt II (р<0,05 у порівнянні з передоперац-
ійними даними) через 60 місяців після операцій.

Вплив барітричної хірургії на тривалість та якість
життя хворих потребує подальших мультицентрових ран-
домізованих досліджень.

Таблиця 4. Якісна оцінка індексу якості життя у хворих до та після рукавної резекції шлунка.

Термін спостереження

Kількість хворих Оцінка за Moorehead-Ardelt II та кількість хворих

n (абс) %
Дуже погано

n (%)
Погано
n (%)

Задовільно
n (%)

Добре
n (%)

Відмінно
n (%)

До операції 105 100 20 (19) 71 (67,7) 14 (13,3) - -

Через 3 місяці 105 100 - 1 (0,9) 12 (11,4) 79 (75,2) 13 (12,5)

Через 6 місяців 105 100 - 1 (0,9) 5 (4,8) 79 (75,2) 20 (19,1)

Через 12 місяців 105 100 - - 3 (2,9) 60 (57,1) 42 (40)

Через 18 місяців 101 96,1 - - 3 (3) 58 (57,4) 40 (39,6)

Через 24 місяці 92 87,6 - - 2 (2,2) 45 (48,9) 45 (48,9)

Через 36 місяців 73 69,5 - - - 58 (79,4) 15 (20,6)

Через 48 місяців 52 49,5 - - - 26 (50) 26 (50)

Через 60 місяців 31 29,5 - - 1 (3,2) 16 (51,6) 14 (45,2)
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Перехрестенко А.В.
ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ С МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ ПОСЛЕ БИЛИОПАНКРЕАТИЧЕСКОГО
ШУНТИРОВАНИЯ И РУКАВНОЙ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА
Аннотация. Стремительное развитие хирургии ожирения диктует необходимость исследования качества жизни больных
после бариатрических операций. Цель работы - оценить динамику качества жизни больных морбидным ожирением после
билиопанкреатического шунтирования в модификации Hess-Marceau и рукавной резекции желудка для улучшения результа-
тов хирургического лечения указанной категории пациентов. Проанализированы результаты хирургического лечения 205
больных с морбидным ожирением, которым была выполнена рукавная резекция желудка (основная группа исследования -
105 пациентов) или билиопанкреатичне шунтирования (группа сравнения - 100 пациентов) с изучением динамики качества
жизни по методу Moorehead-Ardelt II. Статистическая обработка данных проведена с использованием методов вариацион-
ной и описательной статистики с помощью пакета статистического анализа Statistica 6.0. Установлено, что выполне-
ние как билиопанкреатического шунтирования в модификации Hess-Marceau, так и рукавной резекции желудка позволило
существенно улучшить качество жизни пациентов с увеличением значений индекса качества жизни с -1,5±0,7 в группе
сравнения и - 1,6±0,6 балла в основной группе до 1,8±0,3 и 2,0±0,4 соответственно (р<0,05 по сравнению с предоперацион-
ными данными) через 60 месяцев после вмешательств. Более значительная положительная динамика качества жизни у
больных основной группы во временном интервале 12-24 месяца после операции была достигнута за счет отсутствия
тяжелых отдаленных метаболических осложнений и нежелательных побочных эффектов, которые наблюдались после
билиопанкреатического шунтирования и выполнения рукавной резекции желудка у 54,3% пациентов из лапароскопического
доступа. Итак, качество жизни больных с морбидным ожирением до выполнения бариатрических оперативных вмеша-
тельств критически низка и существенно улучшается как после билиопанкреатического шунтирования в модификации
Hess-Marceau, так и рукавной резекции желудка. Влияние бариатрической хирургии на продолжительность и качество
жизни больных требует дальнейших мультицентровых рандомизированных исследований.
Ключевые слова: морбидное ожирение, билиопанкреатическое шунтирование, рукавная резекция желудка, качество жизни.

Perekhrestenko O.V.
DYNAMICS OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AFTER BILIOPANCREATIC DIVERSION AND SLEEVE
GASTRECTOMY
Annotation. The rapid progress of obesity surgery dictates the necessity to study the quality of life of patients after bariatric
procedures. The aim of the study is to assess the dynamics of quality of life of patients with morbid obesity after biliopancreatic
diversion in the modification of Hess-Marceau and the sleeve gastrectomy in order to improve the results of surgical treatment of the
specified category of patients. The results of surgical treatment of 205 patients with morbid obesity who performed sleeve gastrectomy
(main group - 105 patients) or biliopancreatic diversion by Hess-Marceau (comparison group - 100 patients) were analyzed. The study
of the dynamics of quality of life of patients was performed in according the Moorehead-Ardelt II method. Statistical data processing
was performed using the methods of variational and descriptive statistic using Statistica 6.0 statistical analysis package. Installed that
biliopancreatic diversion by Hess-Marceau and sleeve gastrectomy allowed to significantly improve the quality of life of patients with
an increase of the quality of life index with -1.5±0.7 in the comparison group and -1.6±0,6 in the main group up to 1.8±0.3 and 2.0±0.4
respectively (p<0.05 compared to pre-operative data) 60 months after surgery. A more pronounced positive dynamics of quality of life
in patients of the main group in the time interval of 12-24 months after the operation was achieved due to the absence of severe late
metabolic complications and undesirable side effects of biliopancreatic diversion and laparoscopic access for sleeve gastrectomy in
54.3% of patients. Thus, the quality of life of patients with morbid obesity before performing bariatric surgery is critically low and
significantly improved after biliopancreatic diversion by Hess-Marceau as well as sleeve gastrectomy. The impact of bariatric surgery
on the duration and quality of life of patients requires further multicenter randomized trials.
Keywords: Morbid obesity, biliopancreatic diversion, sleeve gastrectomy, quality of life.
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Анотація. Мета роботи - розпрацювати спосіб відновлення пацієнтів з грижею Гілмора у післяопераційному періоді, який
включає оригінальну схему медикаментозного лікування больового синдрому та проведення лікувальної фізкультури із
застосуванням власного протоколу реабілітації. У статті наведений огляд програм післяопераційної реабілітації пацієнтів
з грижою Ґілмора. Доведено, що наявні в літературі серії програм післяопераційної реабілітації різняться між собою, хоча
лише деякі з них наведені докладно і комплексно. Розпрацьовано власну схему післяопераційного лікування грижі Ґілмора.
Медикаментозну терапію здійснюють у поєднанні з оригінальним протоколом реабілітації хворих. Доведено, що комплекс-
на фізична реабілітація запобігає рецидивам больового синдрому у пацієнтів з грижею Ґілмора і сприяє форсованому віднов-
ленню спортивної діяльності. Позитивні результати комплексного лікування грижі Ґілмора із застосуванням власної схе-
ми реабілітації і консервативної терапії дає підстави рекомендувати його для впровадження в широку медичну практику.
Ключові слова: грижа Ґілмора, реабілітація, консервативна терапія.

Вступ
Відомо, що кожна хірургічна патологія має післяопе-

раційний період, який передбачає застосування різно-
манітних реабілітаційних заходів. Стосовно грижі Гілмо-
ра у професійних спортсменів це набуває великого зна-
чення і є рівнозначним компонентом оперативного втру-
чання і медикаментозної терапії, спрямованої на подо-
лання больового синдрому.

Оптимізація консервативного лікування пацієнтів з
грижею Гілмора залишається актуальною з огляду на
тривалість і вираженість больового синдрому в пах-
винній ділянці у професійних спортсменів. По-перше,
постійно зростає кількість пацієнтів з вираженим боль-
овим синдромом, який важко піддається лікуванню із
застосуванням стандартної знеболюючої та протиза-
пальної терапії, по-друге, ступінь вираженості больово-
го синдрому є різним і залежить від інтенсивності фізич-
ного навантаження, його тривалості, індивідуальних ха-
рактеристик пацієнтів (в основному спортсменів) [2, 5,
7, 11, 17, 19, 25, 32].

З іншого боку післяопераційне спостереження за
такими пацієнтами є складним, оскільки спортсмени
часто живуть в інших містах. Це ускладнює можливість
отримати інформацію шляхом особистого контакту з
персональним тренером та спортсменами, які були
проінформовані про клінічну ситуацію і ознаки рецеди-
ву пахвинних болей у післяопераційному періоді. Хоча
методика особистого спілкування на відстані не ідеаль-
но підходить для об'єктивної оцінки ранніх незначних
симптомів рецидиву, цей метод дозволяє корегувати
процеси відновлення для подальшого повернення до
професійних занять спортом [9, 15].

Наведені в літературі серії програм післяоперацій-
ної реабілітації різняться між собою, хоча лише деякі з
них наведені докладно і комплексно. Зрозуміло, що

більшість з них має комерційне спрямування, особливо
в приватних клініках, які є дотичні до професійних спрот-
сменів вищого девізіону. Метою будь-якого лікування
професійного спортсмена є мінімізація загального тер-
міну відновлення, задля як найшвидшого повернення
до повноцінної спортивної діяльності [8, 11, 13, 14, 15].
На підставі світового досвіду застосування реабілітац-
ійних програм і завдяки покращеному розумінню ме-
ханізмів виникнення травм і патологічних процесів у
пахвинній ділянці, зв'язковому апараті стегна, миски,
кульшового суглобу, за останні 20 років потреба у хірур-
гічному втручанні зменшується (офіційно не підтверд-
жено).

Скринінг спортсменів має життєво важливе значен-
ня, особливо для виявлення відхилень від норми щодо
ходи, постави та гнучкості. Важливість будь-якої програ-
ми скринінгу полягає в тому, що вона є повторюваною,
функціональною і запобігає появі нових або рецедиву
старих травм. Для загального хірурга в амбулаторних
умовах важливо вміти оцінити мобільність ділянки куль-
шового суглоба, м'язів аддукторів, повноцінність нахилу
вперед-назад, симетричність сідниць та лордоз у попе-
рековому відділі хребта. Потім приступають до визна-
чення реабілітаційної програми, індивідуально розроб-
леної для кожного спортсмена [9]. Це рання частина
програми "функціональної реабілітації", якої слід навчати
пацієнта перед будь-яким хірургічним втручання для
того, щоби спортсмен мав повне уявлення про те, що
слід очікувати впродовж тижнів після операції.

У багатьох випадках більшість спортсменів буде ро-
зуміти на що звертати особливу увагу за ходом реабілі-
тації (зміцнення м'язів черевної стінки, кількості вправ
з присідань, підняття ноги, які вони можуть виконува-
ти). Акцент наголошується на рухи в кульшовому суглобі
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та небажане навантаження на хребет. Особливу увагу
слід приділити стабілізуючій ролі окремих м'язів живо-
та, сідниць, стегна, поперекової ділянки, які відіграють
роль у функціональних рухах при ходьбі і поставі. Досл-
ідження довели стабілізуючий ефект ізометричного ско-
рочення м'язів черевної стінки у ефективному віднов-
лені після травматичних порушень, що є обов'язковим
компонентом до відновлення повноцінної спортивної
активності. У ранній післяопераційній фазі, акцент слід
робити на постійну підтримку нейтральної позиції хреб-
та. Це вимагає часу, а ретельне пояснення того, що по-
трібно під час реабілітації, як видається на перший по-
гляд, може бути дуже простим, але вимагає певних зу-
силь і дисципліни від спортсмена, в подальшому віддзер-
калиться на швидкому поверненні до звичного спортив-
ного життя [26].

Відповідні передопераційна та післяопераційна до-
помога має за мету повне повернення до активності
впродовж 4-8 тижнів від дати операції [8, 12]. Назагал,
ходьба рекомендується відразу після операції, пробіжки
і біг - на початоку третього тижня. Протягом цього часу
проводиться фізіотерапія для зміцнення та підвищен-
ня гнучкості м'язів стегна та живота. Велоспорт може
бути використаний для загальної підготовки. Спринт,
бігові вправи й удари по м'ячу починаються, коли біг не
призводить до пови болю. На цьому етапі починається
спеціальна підготовка до спортивних змагань і участь у
змаганнях, а реабілітаця вважається завершенною, коли
це може бути виконано безболісно [19].

Наголос має бути поставлений на необхідності тісно-
го зв'язку між лікуючими лікарями і фізіотерапевтами
під час реабілітації, оскільки існує визнана розбіжність
і різноманіття у підходах до методів відновлення і меди-
каментозного лікування больового синдрому. Всіма
спеціалістамими, хто працює в царині спортивної трав-
ми, визнається необхідність більш глибокого обговорен-
ня оптимізації варіантів консервативного лікування з
використанням анальгетиків та протизапальних препа-
ратів і методик реабілітації [26].

Мета роботи - розпрацювати спосіб відновлення
пацієнтів з грижею Гілмора у післяопераційному пері-
оді, який включає оригінальну схему медикаментозно-
го лікування больового синдрому та проведення ліку-
вальної фізкультури із застосуванням власного прото-
колу реабілітації.

Матеріали та методи
До дослідження залучено 52 пацієнта, всі чоловічої

статі, середній вік становив 23,5 роки (17-32), які знахо-
дились на лікуванні в КЛШМД м. Львова в 2014-2027 рр.
Основна частка пацієнтів займалась футболом (48 хво-
рих) і 4 пацієнти - легкою атлетикою, 37 гравців займа-
лися спортом на професійному рівні, відповідно 15 -
були аматорами. Усім пацієнтам виконано оперативне
втручання за власною методикою (патент України на
корисну модель: "Спосіб хірургічного лікування грижі

Гілмора - 63538 U A61B 17/00"). Реабілітаційні заходи
починали відразу після проведеного хірургічного втру-
чання згідно власного способу, з використанням несте-
роїдних протизапальних препаратів та комплексу вправ,
спрямованих на відновлення фізичної активності [1]. З
першої доби післяопераційного періоду здійснювали
знеболення із застосуванням нестероїдних протиза-
пальних препаратів (Кетонал та Кетонал Дуо) у комп-
лексі з анальгетиком-антипіретиком (Інфулган), одно-
часно починали реабілітаційну програму впродовж 6
тижнів згідно розпрацьованого оригінального протоко-
лу (табл. 1). Схема консервативної терапії була наступ-
ною: в 1-3 добу внутрішньом'язово вводили Кетонал по
100 мг два рази на добу і внутрішньовенно Інфулган по
1000 мг два рази на добу; з 4 доби переходили на перо-
ральне застосування Кетоналу у дозі 0,15 г один раз на
добу впродовж п'яти днів. Увагу пацієнтів звертали на
те, що, виконуючи вправи, важливим моментом є актив-
ізація групи м'язів, які тримають тулуб. До них належать
стабілізуючі м'язи черевної стінки та деякі м'язи попе-
реку.

Результати. Обговорення
Результати реабілітації спортсменів після операції з

приводу пахвинного болю наведені у таблиці 1.
Виходячи з даних таблиці 1, слід зазначити, що під

час виконання вправ (або якийсь час після їх виконан-
ня) можливий помірний дискомфорт у рані або по краю
лонної кістки; слід ретельно дотримуватися програми
та уникати різких рухів, що у подальшому профілактує
нові ушкодження; іноді можуть виникати важкість і дис-
комфорт на наступний день після важких вправ, тому
деякі вправи рекомендовані 7 днів на тиждень; незнач-
ний набряк або ущільнення у місці операції може відзна-
чатися від 8 до 12 тижнів.

З першої доби хворому рекомендували дозовану
повільну ходьбу тривалістю 20 хвилин, яку слід повто-
рювати 4 рази на добу. Водночас, пацієнти виконувати
вправи в положенні лежачи, з відповідними рухами ру-
ками до колін та колінами до грудної клітки. Коплекс
вправ рекомендували з частотою повторів 6 разів на
добу. На другу-п'яту доби пацієнти виконували аналогіч-
ний комплекс вправ, збільшуючи щоденну частоту (20
вправ) до 3-х разів на день та кількість повторень до 8
разів. Пацієнти здійснювали ходьбу по прямій лінії (бігова
доріжка в режимі повільної ходьби, велотренажер) три-
валістю 20 хв. з частотою 1 раз на день. На шосту добу
рекомендували збільшити частоту фізичного наванта-
ження до 3 разів на день та кількість повторень до 10
разів. З шостої доби пацієнти розпочинали виконувати
силові вправи із швейцарським м'ячем 1 раз на день.
На сьому-дванадцяту добу припиняли виконання вправ
у ліжку і продовжували тільки силові вправи із м'ячем з
частотою двічі на день та кількістю повторів 8 разів.

Від дев'ятої доби кількість повторів збільшували до
10 разів. Пацієнти починали виконувати легкий біг по
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прямій у басейні (аквабіг), тривалість якого становила
20 хв. На тринадцяту-двадцяту добу виконували основні
силові вправи із швейцарським м'ячем з частотою 3
рази на день та кількістю повторів 8 разів. Після 15-ої
доби інтенсивність повторів збільшували до 10 разів на
добу і продовжували аквабіг тривалістю 20 хв. З 15-ої
доби розпочинали біг з повільною швидкістю на біговій
доріжці чи велотренажері впродовж 20 хв. З 18-ої доби
пацієнти виконували такі силові вправи, як присідання,
підйоми на пальцях стоп. На двадцять першу-сорок другу
добу продовжували основні силові вправи із застосу-
ванням набивного м'яча з частотою 4 рази на день та
кількістю повторів 10-12 для кожного комплексу, аквабіг
тривалістю 20 хв. і біг на біговій доріжці/велотренажері
тривалістю 20 хв., поступово збільшуючи інтенсивність
навантаження, силові вправи (присідання, підйоми на
пальцях стоп). Після проведенного комплексу медика-
ментозної терапії і реабілітації через 5-6 тижнів усі пац-
ієнти розпочинали повноцінну спортивну активність. За
період спостереження (консультації по телефону, осо-
бистий огляд) у середньому 16-18 (від 7 до 35 міс.)
місяців усі пацієнти активно продовжували займатись
спортом і приймати участь у змаганнях без появи боль-
ового синдрому в пахвинній ділянці. Лише 7 спортсменів
відзначали в перші 2 тижні активного спортивного на-
вантаження незначний дискомфорт у пахвинній ділянці,

який згодом самостійно припинився.
Згідно даних літератури, лише одне традиційне кон-

сервативне лікування грижі Гілмора має низький рівень
успішності [9, 17, 30]. Зазвичай, консервативне лікуван-
ня включає 6-8 тижнів відпочинку, після чого відбуваєть-
ся повноцінне тренування з навантаженнями і вправи
на розтягнення, згодом відновлюються спортивні спе-
цифічні функціональні завдання з поступовим повер-
ненням до повної спортивної активності [17, 28, 29, 30].
Приблизно через 10-12 тижнів після початку консерва-
тивного лікування та відсутності больового синдрому,
спортсмени здійснюють спроби повернутись до спортив-
них змагань [7, 9].

Консервативне лікування
Як і більшість інших хронічних спортивних травм у

паху, грижі Гілмора також спочатку намагаються лікува-
ти із затосуванням нестероїдних протизапальних за-
собів, стероїдів, анальгетиків-антипіретиків, аутологіч-
ної плазми, збагаченої факторами росту, холоду, а потім
теплових процедур, масажу й ін. [3, 24, 30]. Електро-
фізіо процедури, такі як транскутанна електрична сти-
муляція нерва або інтерференційний струм, можуть бути
використані для контролю больового синдрому за хо-
дом консервативного лікування. Активна програма, при-
значена для підвищення сили, витривалості, координації
та відповідного синергічного балансу м'язів стегна та
живота (у тому числі спрямовані на покращення стійкості
у кульшовому суглобі: приведення та відведення стегна,
згинання, вправи на розтягнення, присідання, стрибки
з дошки, розсувні дошки та інші вправи), досягає кращих
результатів, ніж звичайне лікування більше пасивного
спрямування [14]. Постійно публікуються в літературі
різноманітні програми з консервативного реабілітацій-
ного лікування, спрямовані на відновлення сили, вит-
ривалості, стабілізації та координації м'язів тулуба та
стегна, що свідчить про актуальність проблеми та наяв-
ності низки не вирішених питань [6, 13, 28, 29]. Автори
зазначають, що акцент у програмах реабілітації пови-
нен бути спрямований на розв'язання питань з опти-
мального та швидкого відновлення стійкості, витрива-
лості, координації, усунення дисфункції кульшового суг-
лоба, дисбалансу роботи м'язів стегна та черевної стінки,
стабілізації динамічної функції тазового кільця [6, 10,
22, 28, 29]. У роботі T.F. Tyler і співавт. (1993) повідоми-
ли, що сила привідних м'язів стегна до початку сезону
досягала 95% міцності для хокеїстів без травми і лише
78% для травмованих гравців [29]. Розробка програми
запобігання пошкодженню привідних м'язів стегна,
включаючи вправи на розтягнення, стабілізацію в куль-
шовому суглобі, присідання подібні у боротьбі сумо, ро-
таційнй вправи, нахили корпусу, згинання в колінних,
кульшових суглобах, застосування розсувних тренажерів,
вправи на льоду, катання на ковзанах і інші специфічні
для хокею навантаження асоціюються зі значним змен-
шенням ймовірності травми стегна і пахвинної ділняки
серед спортсменів цієї групи [22, 29].

Тиждень 1

Перший день після операції: важливо випрямитися
та походити 20 хвилин. Відтак ходити поволі 4 рази
на добу. Можна виконувати легкі вправи, які передб
ачають напруження м'язів черевної стінки та м'язів
попереку.
Ізометричне напруження черевного пресу:
- Приляжте на спину з зігнутими і зведеними разом
колінами.
- Покладіть руки на передню поверхню стегон.
- Повільно, не напружуючи надмірно прес, досягніть
руками колін і затримайтесь у цьому положенні
чотири секунди (6 повторів).
Колові рухи колінами:
- Перебуваючи у попередній позиції, поверніть
обидва колін вліво, потім вправо (6 повторів).
- Лежачи на спині, приведіть ліве коліно до грудини,
а праву ногу випрямте.
- Повторити для іншої сторони (6 повторів).

Тиждень 2

- Ходьба і легкий біг по прямій лінії
- Легкі присідання зі зведеними разом колінами.
- Вправи на привідні (внутрішні) м'язи стегна:
Лежачи на боці припідняти випрямлену ногу і
зафіксувати у такому положенні декілька секунд,
розслабити. Повторити для кожної сторони.
- Кроки по сходах догори

Тиждень 3-4

- Збільшувати швидкість бігу та починати
прискорення-сповільнення бігу.
- Посилити вправи на привідні м'язи та присідання.
- Їзда на велосипеді
- Плавання (повзання)

Тиждень 5-6

- Спринт
- Обертальні та спіральні рухи
- Удари по м'ячу
- Гра

Таблиця 1. Протокол реабілітації після операції з приводу пах-
винного болю спортсменів.
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Комплексне лікування, яке спрямоване на ліквіда-
цію больового синдрому, має впливати на різні патомор-
фологічні зміни у пахвинній ділянці, оскільки поряд з
анальгетичним ефектом слід також звернути увагу на
ліквідацію мікроциркуляторних порушень, які виникають
при травмі пахвинної ділянки. Поставлені завдання ви-
магають адекватного вирішення, як шляхом хірургічного
лікування, так і консервативної терапії і реабілітації у
післяопераційному періоді. Проблема ліквідації болю у
пацієнтів з Грижею Гілмора базуються на загальноприй-
нятих методиках та вирішуються шляхом поєднаного за-
стосування наркотичних і ненаркотичних анальгетиків та/
або комбінації ненаркотичних анальгетиків і нестероїд-
них протизапальних середників [10, 19, 21, 33].

Больовий синдром у хворих з грижею Гілмора є дом-
інуючим у клінічній картині, а до передумов його форму-
вання належать: наявність генетичної схильності, спе-
цифічність фізичного навантаження, м'язовий дисба-
ланс у пахвинно-стегновій ділянці. На грунті ушкоджен-
ня м'язово-апоневротичних структур, рубцевих змін і
деформації пахвинно-клубового нерва, під час фізично-
го навантаження постійно виникає інтенсивний больо-
вий синдром, який власне і вимагає адекватного знебо-
лення. Ліквідація больового синдрому у таких пацієнтів
є першочерговим завданням і потребує додаткового
вивчення та опрацювання, а пошук ефективних шляхів її
вирішення є вкрай необхідним особливо на етапі після-
операційної реабілітації [9, 26, 34].

Одна з методик подолання больового синдрому в
паху наведена Ashby E.C. у 49 спортсменів. Пацієнтам
локально вводили стероїдний препарат пролонгованої
дії (1% триамцінолон) у комбінації з місцевим анесте-
тиком (2% лігнокаїн) і повідомили про зникнення болю
впродовж 3-15 місяців після ін'єкції [9].

Проліферативна ін'єкційна терапія (пролотерапія) з
12,5% розчином декстрози, введеним у зв'язковий апа-
рат кульшового суглоба і симфізу, може полегшити про-
цес природної регенерації. Одноразове введення бупі-
вакаїну (3 мл 0,5%-ний розчин) у суміші з тріамциноло-
ном ацтетонідом (80 мг в 2 мл) значно полегшує больо-
вий синдром у паху як мінімум впродовж одного року у
гравців регбі та футболістів [19, 25]. Назагал, консерва-
тивне лікування, яке стосується власне грижі Гілмора,
недостатньо висвітлено в літературних джерелах, немає
доказової бази успішного лікування у даного континген-
ту пацієнтів [9, 10, 14, 21, 27].

На сучасному етапі з метою знеболення застосо-
вується широкий комплекс медикаментозних препа-
ратів в т.ч. наркотичних анальгетиків для ліквідації бо-
льового синдрому. Однак, даний підхід має низку по-
бічних дій, оскільки супроводжується негативним впли-
вом на стан дихальної та серцево-судинної системи
пацієнта, і може призвести до численних ускладнень і
погіршення стану пацієнта [2]. Медикаментозні серед-
ники, які часто застосовуються при лікуванні грижі Гілмо-
ра (кетанов, кетамін, баралгетакс, максіган, диклофе-

нак та інші) не є селективними для усунення больового
синдрому, оскільки впливають лише на периферичні
рецептори та переривають передачу больового імпуль-
су. Застосування їх не дозволяє досягти тривалого
анальгетичного ефекту у ранньому післяпераційному
періоді.

У роботі В.И. Ороховського (2009) пропонується для
ліквідації больового синдрому застосовувати середни-
ки типу Кетанов (група нестероїдних протизапальних
середників з анальгетичним ефектом) внутрішньом'я-
зово по 1,0 г кожні 4 години та диклофенак внутрішньо-
м'язово по 75 мг 2 рази на добу і комплекс фізичної
реабілітації, масажу та лікувальної фізкультури за за-
гальними принципами [4]. На нашу думку наведений
спосіб не враховує усіх патогенетичних чинників і не є
специфічним для такої патології, як грижа Гілмора. Схе-
ма, яка передбачає застосування препаратів кетанов +
диклофенак, не дозволяє отримати повноцінного
анальгетичного ефекту, оскільки ці препарати належать
до однієї фармакологічної групи. Водночас, тривале їх
застосування може призвести до виникнення усклад-
нень з боку шлунково-кишкового тракту. Запропонова-
ний нами метод медикаментозної терапії є перспек-
тивним і може залучатися до схем лікування, спрямо-
ваних на усунення больового синдрому при грижі Гілмо-
ра.

Реабілітація
Післяопераційна реабілітація наведена у більшості

робіт, які дотичні алгоритму лікування грижи Гілмора,
але, зазвичай, відсутні детальні описи самих програм
[5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 34]. Основні
постулати програм рекомендують уникати ранніх, різких,
раптових рухів (особливо ротаційних) після операції. На
початковому етапі післяопераційного періоду дозволя-
ються прогулянки з переходом до бігу або бігом через
3-4 тижні [12, 16, 18]. Біг з прискоренням, уникаючи
різких рухів та інші специфічні вправи залежно від виду
спорту можна розпочинати після 21-го дня від дати опе-
рації. Спринт без різких зупинок можна починати на
третьому тижні реабілітації, а повноцінна спортивна
активність дозволяється впродовж 2-4 місяців [9, 17].

Назагал, термін, який потребують пацієнти на віднов-
лення після відкритого хірургічного втручання (на основі
повернення до спортивної активності) становить 17,7
(13,1) тижнів, у порівнянні з 6,1 (4,5) тижнями для мало-
інвазивних операцій. Більшість дослідників наполяга-
ють на необхідності подальших науково обгрунтованих
пошуках і розробки посляопераційної реабілітації та
умов їх проведення, а також на стандартизації оцінки їх
результатів та рівня активності пацієнтів. Сценарії май-
бутніх досліджень повинні містити ключові чітки критерії
оцінки, такі як, больовий синдром, сила і рівень віднов-
лення функції травмованої ділянки і ін., а не тільки, інко-
ли некоректно трактованим чинником - "повернення до
гри" [10, 21, 23, 30, 33].

За ходом відновлення у післяопераційному періоді

556ІSSN 1817-7883 “Вісник Вінницького національного медичного університету”,
eІSSN 2522-9354                  2018, Т. 22, №3

Герич Г.І.



кожний пацієнт отримує протокол реабілітації, в якому
міститься жорсткий графік тренувань впродовж перших
10 післяопераційних тижнів (табл. 1), а результат анал-
ізується на 4 і 10 тиждень після операції лікуючим хірур-
гом. Якщо реабілітація проведена згідно протоколу без-
перервно, тоді пацієнтові дозволяється відновити
спортивну діяльність через 10 тижнів. Наприклад, спо-
чатку A.E. Brannigan (2000) взяв за основу наведену
Гілмором 5-тижневу програму. Згодом її модифікував
на власну з розподілом на п'ять етапів з відповідними
навантаженнями, які змінювали що 2 тижні (табл. 2). На
відміну від пацієнтів Гілмора, більшість з яких були про-
фесійними спортсменами і грали або тренувалися до
операції, більше 25% пацієнтів взагалі не виконували
вправи, 65% не змогли тренуватися між матчами і 75%
пацієнтів були аматорами спорту. Передопераційній
рівень реабілітаційної підготовки у пацієнтів був на не-
високому рівні, тому рекомендована програма реабілі-
тації має тривати довше, ніж подібна до програми, зап-
ропонованої Гілмором [8].

Аналогічну власну програму реабілітації рекоменду-
ють K. Irshad і співавт. (2001) у професійних гравців у
хокей, яка починається від 48 год. після операції і роз-
поділена на етапи по днях і тижнях. Загальна тривалість
- 8 тижнів. Результати лікування оцінювали за наступни-
ми критеріями: біль відновлення функції, рецидиви [15].

Навпаки, U. Muschaweck і співавт. (2010) у своєму
дослідженні навели короткотермінову програму реабі-
літації спортсменів після малоінвазивних втручань із
застосуванням нестероїдних протизапальних серед-
ників для купування больового синдрому у післяопера-
ційному періоді. Пацієнтам дозволяли піднімати тягар
до 20 кг відразу після операції, пробіжки і велотрена-
жери на 2-гу добу, розпочинати спеціальні тренування
на 3-4 добу, з повноцінною підготовкою на 5-ту добу після
операції. Усі пацієнти контактували по телефону, для
оцінки післяопераційних ускладнень, терміну повернен-

ня до спорту, рівень болю (з використанням аналогових
шкал болю) та загальний результат операції. Основни-
ми кінцевими точками оцінки були терміни відновлен-
ня від низького рівня підготовки до повноцінного трену-
вання і участі в змаганнях і зникнення больового синд-
рому. Автори довели, що в групі професійних спортсменів
83,7% пацієнтів повернулися до необмеженої спортив-
ної діяльності в середньому за 14 днів (10-28 днів). У
цій підгрупі відсутність больового синдрому констатува-
ли також у межах 14 днів (6-28 днів) [20].

Водночас, згідно даних інших дослідників, відновлен-
ня після хірургічних втручань в середньому має тривати
6-8 тижнів до повного відновлення і дозволу починати
повноцінне тренування й участь у спортивних змаган-
нях [5, 9, 12, 13, 16, 32]. Висловлюється думка, що раннє
повернення до спортивної діяльності призводить до
рецидивів з повторними хірургічними маніпуляціями
(особисті дані комунікації між лікарями і спортивними
клубами, які вони патронують). Тому, більшістю дослід-
ників рекомендується здійснювати повернення до ак-
тивної діяльності поступово, починати з найменшого
навантаження, а саме плавання і велоспорт (уникати
підняття вантажу) впродовж 3-4-х тижнів. Біг розпочи-
нати на 4-5 тижні з повноцінним спеціальним трену-
ванням з 6-го тижня. Частина атлетів повідомляла про
наявність проблеми в паху впродовж реабілітаційного
періоду, які згодом зникали. Не рекомендується
здійснювати вправи з присідання впродовж декількох
місяців, позаяк подібні навантаження часто спричиня-
ли рецидиви симптомів. Згідно даних, відмінні і хороші
результати за наведеної тактики відзначали у понад 90%
випадків [12].

Таким чином, розпрацьована програма реабілітації
+ медикаментозна терапія спрямована на подолання
больового синдрому, і разом з оперативним втручан-
ням - рівноцінні компоненти сучасного алгоритму ліку-
вання пацієнтів з грижею Гілмора. Вона дозволяє до-
сягнути адекватного знеболення, без негативного впливу
на шлунково-кишковий тракт, а комплекс фізичної реа-
білітації пацієнтів сприяє швидкому відновленню фізич-
ної активності. Наведений нами комплекс вправ дозво-
ляє здійснити повноцінне відновлення пацієнта після
операційного втручання та сприяє швидкому повернен-
ню до повсякденного життя та спортивної діяльності і
може стати методом вибору у програмі лікуванні грижі
Гілмора.

Висновки та перспективи подальших
розробок

1. Проблема оптимальної реабілітації і комплекс-
ного консервативного лікування пацієнтів з грижею
Гілмора залишається актуальною з огляду на маніфес-
тний синдром пахвинного болю, який є стійким до стан-
дартної консервативної знеболюючої та протизапаль-
ної терапії, і не має тенденції до зниження серед про-
фесійних спортсменів.

Таблиця 2. Протокол післяопераційної реабілітації  (наведен-
но за A.E.Brannigan, 2000).

Тижні 1-10 Графік тренувань

Тиждень 1-2

Стояти прямо та гуляти 20 хвилин 1-ий день після
операції. Після цього повільно ходити 4 рази на
день, плюс обережно розтягуватися (наприклад,
стояти і доторкатися пучками пальців до ніг)
(згинання в стегнах); стояти і по черзі піднімати
коліна до грудей.

Тиждень  3-4
Гуляти по 30 хвилин 4 рази на день протягом 4
днів. Потім пробігати в повільному неквапливому
темпі протягом наступних 3 днів.

Тиждень 5-6

Бігати прямими лініями. Повільно присідати та
робити м'ячеві вправи (наприклад, сидячи
піднімати ногу до серединни грудей проти
зростаючого опору) (виконується в парі з членом
команди).

Тиждень 7-8
Спринт по прямій лінії. Збільшити кількість
присідань. Почати плавання (повзання).

Тиждень  9-10 Грати в будь-який вид спорту.
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2. Застосування запропонованого способу реабілі-
тації у поєднанні з медикаментозною терапією хірургіч-
них пацієнтів з грижею Гілмора у післяопераційному
періоді дозволяє ліквідувати больовий синдром та має
виражений протинабряковий ефект.

Показана нами рання активізація хворих згідно оп-

рацьованого оригінального протоколу реабілітації змен-
шує вірогідність рецидиву больового синдрому і приско-
рює процес відновлення активної спортивної діяльності,
що може стати підгрунттям для подальшої розробки
методичних вказів для лікарів спортивного профілю та
спортсменів.
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Герич Г.И.
РЕАБИЛИТАЦИЯ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ АЛГОРИТМА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГРЫЖЕЙ ГИЛМОРА
Аннотация. Цель работы - разработать способ восстановления пациентов с грыжей Гилмора в послеоперационном
периоде, включающий оригинальную схему медикаментозного лечения болевого синдрома и проведения лечебной физкуль-
туры с применением собственного протокола реабилитации. В статье приведен обзор программ послеоперационной
реабилитации пациентов с грыжами Гилмора. Доказано, что имеющиеся в литературе серии программ послеоперацион-
ной реабилитации различаются между собой, хотя только некоторые из них приведены подробно и комплексно. Разрабо-
тана собственная схема послеоперационного лечения грыжи Гилмора. Медикаментозную терапию осуществляют в соче-
тании с оригинальным протоколом реабилитации больных. Доказано, что комплексная физическая реабилитация предот-
вращает рецидив болевого синдрома у пациентов с грыжей Гилмора и способствует форсированному восстановлению
спортивной деятельности. Положительные результаты комплексного лечения грыжи Гилмора с применением собствен-
ной схемы реабилитации и консервативной терапии дает основания рекомендовать его для внедрения в широкую меди-
цинскую практику.
Ключевые слова: грыжа Гилмора, реабилитация, консервативная терапия.

Gerych G.I.
REHABILITATION AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE ALGORITHM FOR TREATING PATIENTS WITH GILMORE'S HERNIA
Annotation. The purpose of the work is to develop a method for the restoration of patients with Gilmor hernia in the postoperative
period, which includes the original scheme of medical treatment of pain syndrome and conducting physical therapy with the use of its
own protocol of rehabilitation. In the article an overview of postoperative rehabilitation programs for patients with Gilmore's hernia is
given. In the literature available of the series of post-operative rehabilitation programs varies among themselves, although only some
of them are detailed and comprehensive it is proved. The own scheme of postoperative treatment of Gilmore's hernia has been
developed. Drug therapy in conjunction with the original protocol for the rehabilitation of patients is carried out. The complex physical
rehabilitation prevents relapse of pain syndrome in patients with glycemic hernia and contributes to the forced restoration of sports
activities it has been proved. The positive outcomes of complex treatment of Gilmor hernia using its own rehabilitation and conservative
treatment scheme provide grounds for recommending it for implementation in broad medical practice.
Keywords: Gilmore's hernia, rehabilitation, conservative therapy.
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Анотація. Міома матки є найбільш поширеною гінекологічний пухлиною з частотою розповсюдження від 70% до 80% у
жінок, які досягли віку 50 років. В контингенті жінок у віці від 25 до 44 років захворюваність становить 8,9-30,9 на 1000.
Поширеність даної патології збільшується з віком, досягаючи максимуму у жінок у віці 40 років. Дослідження гістологічного
матеріалу після гістеректомії виявляє наявність міоми в 77% зразків матки. У багатьох жінок міоми не маніфестують і
діагностуються випадково при клінічному огляді або інструментальній візуалізації. Проте, міоми можуть проявлятися
вираженою клінічною картиною, включаючи порушення менструального циклу (наприклад, важкі, нерегулярні і тривалі мат-
кові кровотечі), залізодефіцитну анемію, "об'ємні" симптоми (наприклад, розпирання або біль в області таза, симптоми
компресії) і проблеми з фертильністю. Симптоматичні міоми суттєво впливають на якість життя жінок та їх працез-
датність. У статті наведено огляд сучасних хірургічних методів лікування міоми матки. Проведено аналіз та описано
переваги та недоліки кожного хірургічного методу, покази та протипокази до їх застосування. Описано сучасні мініінва-
зивні методики лікування міоми матки, такі як емболізація маткових артерій та застосування систем доставки сфокусо-
ваної енергії. Наведено клінічний випадок вузлової симптоматичної фіброміома матки з некрозом фіброматозного вузла у
пацієнти, що лікувалася у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону. Хворій виконано екстирпацію
матки з лівими додатками, правою матковою трубою.
Ключові слова: міома матки, хірургічне лікування, гістеректомія, міомектомія.

Терміни "фіброматозних вузол", "міома" та "лейоміо-
ма" представляють собою синоніми, а дана патологія є
найбільш поширеною гінекологічний пухлиною з часто-
тою розповсюдження від 70% до 80% у жінок, які досяг-
ли віку 50 років [6]. В одному дослідженні, в якому автори
аналізували захворюваність на міому серед американок,
було продемонстровано, що серед 95061 жінок у віці від
25 до 44 років захворюваність становила 8,9 на 1000 для
білих жінок і 30,9 на 1000 для чорношкірих жінок [32].
Поширеність даної патології збільшується з віком, дося-
гаючи максимуму у жінок у віці 40 років. Дослідження
гістологічного матеріалу після гістеректомії виявило на-
явність міоми в 77% зразків матки [16].

У багатьох жінок міоми не маніфестують і діагносту-
ються випадково при клінічному огляді або інструмен-
тальній візуалізації. Проте, міоми можуть проявлятися
вираженою клінічною картиною, включаючи порушення
менструального циклу (наприклад, важкі, нерегулярні і
тривалі маткові кровотечі), залізодефіцитну анемію,
"об'ємні" симптоми (наприклад, розпирання або біль в
області таза, симптоми компресії) і проблеми з фертиль-
ністю. Симптоматичні міоми суттєво впливають на якість
життя жінок та їх працездатність. Так, в одному дослід-
женні, в якому брало участь понад 21000 жінок із 8 різних
країн, було продемонстровано, що наявність симптома-
тики захворювання негативно впливала на статеве жит-
тя (43%), успіхи на роботі (28%), а також відносини в ро-
дині (27%) [19].

З 11880 обстежених жінок у віці від 20 до 49 років
12,0% повідомляли про встановлений їм діагноз міоми

матки в анамнезі, в тому числі 3,2% повідомили про на-
явність у них захворювання на момент опитування. На-
явність помірних або виражених симптомів захворюван-
ня прямо корелювала із втратою працездатності та зни-
женням якості життя [49].

Міоми матки в даний час є найбільш поширеним по-
казанням до видалення матки у всьому світі, а в деяких
країнах на їх частку припадає 30% всіх гістеректомій, по-
ступаючись по частоті лише кесаревого розтину. У дея-
ких країнах кожної четвертої жінки старше 45 років було
виконано видалення матки [13]. Гістеректомія пов'яза-
на зі значною захворюваністю, смертністю і економіч-
ним навантаженням на систему охорони здоров'я [10].
Таким чином, соціальні та економічні наслідки міоми
матки є значними, а їх актуальність не викликає сумніву.

Класифікація міом. У даний час у всьому світі викори-
стовується класифікація, розроблена Міжнародною Фе-
дерацією гінекології та акушерства (International
Federation of Gynecology and Obstetrics, FIGO) у 2011 році
(рис. 1) [36].

Хірургічне лікування. Гістеректомія. У жінок, які не
планують у майбутньому вагітність і пологи, гістеректо-
мія показана як стандартна операція при симптоматич-
них міомах. Єдиним показанням до гістеректомії у жінки
з повністю безсимптомними міомами є збільшення міо-
ми після менопаузи без замісної гормональної терапії.
Така тактика обґрунтована тим, що в даному контингенті
частіше, ніж в інших вікових групах має місце розвиток
лейоміосаркоми. Жінкам із безсимптомними міомами і
при відсутності ознак малігнізації видалення матки не
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показано. Також, гістеректомію не слід виконувати в
якості профілактичної операції для запобігання подаль-
шого росту пухлини [50].

Вид гістеректомії. Виконання гістеректомії і вид опе-
рації, чи лапаротомний, лапароскопічний чи вагіналь-
ний доступ, повинні ґрунтуватися на кваліфікації, досвіді
та зручності для хірурга, а також на положеннях клінічних
протоколів. При цьому, перевагу слід віддавати найменш
інвазивному варіанту. Переваги трансабдомінальної суб-
тотальної або тотальної гістеректомії сумнівні, оскільки
рандомізовані дослідження не виявили відмінностей
статевої та сечовидільної функцій у жінок, яким були ви-
конані дані операції. Проте, субтотальна гістеректомія,
як правило, супроводжується меншою крововтратою та
меншою частотою ускладнень [46].

Міомектомія. Міомектомія є альтернативою гістерек-
томії у жінок, які хочуть зберегти матку, незалежно від їх
бажання планувати вагітність у майбутньому. Видален-
ня міом слід виконувати, якщо вони маніфестують важ-
кими менструальними кровотечами, болем в тазу та/або
симптомами компресії, а в деяких випадках репродук-
тивними проблемами [14].

Незважаючи на те, що міомектомія дозволяє зберег-
ти матку, виконання даної операції супроводжується
збільшенням тривалості оперативного втручання та
більш високим ризиком масивної крововтрати, ніж гісте-
ректомія. При цьому ризик ятрогенного пошкодження
сечоводу нижчий при міомектомії.

Міоми рецидивують у 15% випадків, а 10% жінок, яким
було виконано міомектомію, в кінцевому випадку вико-
нують гістеректомію в наступні 5-10 років. Ризик рециди-
ву захворювання пов'язаний з віком, кількістю міоматоз-
них вузлів, розміром матки, супутніми захворюваннями
та бажанням пацієнтки планувати пологи після операції
[52]. За даними одного дослідження, через п'ять років
після лапароскопічної міомектомії кумулятивна

ймовірність рецидиву (нові або некеровані міоми) у жінок,
які згодом народжували, склала 42%, проти 55% у тих,
хто не народжував [3].

Незважаючи на переваги міомектомії, гістеректомія
як і раніше є оптимальним вибором для переважної
більшості жінок, яким потрібне хірургічне лікування.

Залежно від кількості, розмірів і розташування міо-
матозних вузлів, міомектомія може бути виконана з ла-
паротомного або міні-лапаротомного доступу, лапарос-
копічно, гістероскопічно або комбінованим способом [12].

Гістероскопічна міомектомія. Згідно з положення-
ми практичних рекомендацій Американської Асоціації ла-
пароскопічних гінекологів (American Association of
Gynecologic Laparoscopists, AAGL) по діагностиці та ліку-
ванню підслизових міом, яке було опубліковано в 2012
році, саме підслизова локалізація процесу є основним
показанням до гістероскопічних міомектомії [5].

У 5 серіях досліджень за участю 1422 жінок було про-
демонстровано, що гістероскопічна міомектомія ефек-
тивна для лікування аномальних маткових кровотеч.
Спостереження пацієнток протягом 3-4 років виявило
рецидиви внаслідок невдалих операцій у 14,5-30% [35].
Гістероскопічну міомектомію слід розглядати як першу
лінію хірургічної терапії симптоматичних внутрішньопо-
рожнинних міом. Загалом, підслизові міоми (типи 0, 1 та
2) діаметром до 4-5 см можуть бути видалені гістероско-
пічно досвідченими хірургами. Через ризик перфорації
матки, міоми 2 типу з більшою ймовірністю потребують
двоступеневої процедури, ніж типи 0 та 1. Слід проявля-
ти обережність у виконанні даної операції у пацієнток з
товщиною стінки матки між міомою та серозної оболон-
кою менше 5 мм [20].

Гістероскопічна міомектомія в комбінації з абляцією
ендометрію. У випадках, коли основним симптомом міо-
ми є важка маткова кровотеча, а вагітність у майбутньо-
му не планується, слід розглядати питання про транс-

Рис. 1. Класифікація міоматозних вузлів за розташуванням.

562ІSSN 1817-7883 “Вісник Вінницького національного медичного університету”,
eІSSN 2522-9354                  2018, Т. 22, №3

Марцинковський І.П., Стащук Р.П., Клименюк О.В., Левчик В.В., Івасюк М.В., Гребенюк Д.І.



цервікальну міомектомію в комбінації з абляцією ендо-
метрію. Велике дослідження подібних випадків проде-
монструвало значну ефективність комбінованого лікуван-
ня в порівнянні з виконанням тільки міомектомії [28].

При відборі пацієнток для трансцервікальної міомек-
томії важливо враховувати фактори, що підвищують ри-
зик необхідності подальшого додаткового лікування.
Предикторами підвищеного ризику додаткового лікуван-
ня є наявність множинних міом, великих інтрамураль-
них або субсерозних міом, аденоміоза та молодий віку
пацієнток на момент лікування [31].

Перфорація матки може виникати при дилятації матки
або внаслідок помилок при використанні резектоскопа.
Передопераційне використання мізопростолу або пре-
паратів на основі ламінарії полегшує розширення шийки
матки під час операції та знижує ризик перфорації. У
випадках, коли перфорація відбувається при викорис-
танні механічних інструментів, і немає підозри на пошкод-
ження органів черевної порожнини, слід вдаватися до
вичікувальної тактики. Лапароскопічне ушивання перфо-
раційного отвору слід виконувати при наявності великого
дефекту або сильної кровотечі. Якщо перфорація відбу-
вається при використанні електродів, вдаються до так-
тики, як у випадках вісцерального або судинного пошкод-
жень. У таких випадках рекомендується виконання ла-
пароскопії або лапаротомії [11].

Надмірна абсорбція рідини - ще один потенційний
ризик гістероскопічних міомектомії. У 2013 році були
опубліковані практичні рекомендації AAGL із застосуван-
ня розчинів для гістероскопії [37]. Відповідно до даних
рекомендацій, використання мінімального тиску розтя-
гування, необхідного для задовільної візуалізації та ре-
тельного вибору найбезпечнішого розчину для розтягу-
вання, знижує ризики та наслідки надмірної абсорбції
рідини.

Крім того, серед можливих ускладнень були зафіксо-
вані опіки вульви, піхви та шийки матки від розсіяного
електричного струму при використанні резектоскопа [47].

Лапароскопічна міомектомія. До переваг лапарос-
копічного підходу перед лапаротомною міомектомією
відносяться менша крововтрата, зменшення післяопе-
раційного больового синдрому, зниження кількості за-
гальних післяопераційних ускладнень, більш швидкий
період реабілітації та відмінний косметичний ефект [2,
24, 29]. У той же час, лапароскопічна міомектомія зазви-
чай займає більше часу для виконання та вимагає до-
даткової підготовки і спеціалізованого устаткування.
Розмір або кількість міоматозних вузлів, які можуть бути
видалені лапароскопічно обмежуються тільки досвідом
і технікою хірурга. Труднощі при виконанні лапароскопіч-
ної операції можуть становити багаторядне накладення
швів, ідентифікація та видалення дрібних міоматозних
вузлів. Лапароскопічне видалення великих вузлів із важ-
кою локалізацією (нижній сегмент, шийковий перехід),
може створювати більший ризик ускладнень, таких як
масивна кровотеча. Слід також враховувати збільшення

тривалості лапароскопічної операції у випадках, коли
мова йде про великі (>10 см) або множинні міоми. У
таких випадках перевагу слід надавати лапаротомному
доступу.

Ятрогенні пошкодження, пов'язані з лапароскопіч-
ним доступом можна звести до мінімуму, дотримуючись
хірургічних принципів та рекомендацій описаних у прак-
тичних рекомендаціях, наприклад, Товариства акушерів
і гінекологів Канади (Society of Obstetricians and
Gynaecologists of Canada, SOGC) [48]. Результати про-
спективного дослідження пері- та постопераційного пе-
ріоду не виявили значних відмінностей між лапароскоп-
ічною міомектомією та лапароскопічною гістеректомією
[27].

Частота та ризик розривів матки в майбутньому після
виконання лапароскопічної міомектомії не були повністю
оцінені ні в одному дослідженні. Розриви матки під час
наступної вагітності, мабуть, є рідкісними, і можливість їх
розвитку не повинна впливати на вибір лапароскопічно-
го доступу [22, 26, 43]. Однак через недостатню кількість
наявних фактів у всіх випадках слід здійснювати ретель-
не спостереження за такими пацієнтками. За даними
ряду досліджень, розриви матки під час вагітності у пац-
ієнток, що перенесли міомектомію, можливо пов'язані з
відсутністю багаторядного накладення швів при вида-
ленні глибоких внутрішньом'язових міом або надмірним
використанням електрохірургічної енергії [40]. Деякі не-
прямі докази, засновані на МРТ-оцінці відновлення міо-
метрія після кесаревого розтину, демонструють, що пер-
іод тривалістю 6 місяців між втручанням на матці та на-
ступною вагітністю дозволяє досягти оптимальної репа-
рації тканин міометрія [18].

При мета-аналізі у 6 рандомізованих контрольова-
них дослідженнях, проведених з 1996 по 2007 рік, було
зроблено висновок про те, що частота основних усклад-
нень, показників вагітності, перебігу вагітності та реци-
дивів при лапароскопічній та лапаротомній міомектомії
були практично однаковими [24]. У двох рандомізованих
контрольованих дослідженнях повідомлялося про 54%
та 57% успішних вагітностей після виконання лапарос-
копічних та лапаротомних міомектомії, відповідно [23,
44].

Міні-лапаротомія. Міні-лапаротомія, яка використо-
вується в якості альтернативи лапароскопії, передбачає
більш легке ушивання міометрія при забезпеченні менш
інвазивного підходу, ніж звичайна лапаротомія. У той же
час, рандомізоване дослідження з порівняння лапарос-
копічної та міні-лапаротомної міомектомій продемон-
струвало меншу крововтрату, зниження частоти виник-
нення післяопераційної динамічної непрохідності, змен-
шення післяопераційного больового синдрому та скоро-
чення тривалості післяопераційного періоду в групі ла-
пароскопії [2].

У деяких випадках кращих результатів можна досягти
шляхом комбінування методик - виконання лапароскоп-
ічно-асистованої міні-лапаротомії.
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У рандомізованому дослідженні лапаротомної, міні-
лапаротомної та лапароскопічної міомектомії, в якому
брала участь 51 жінка, було доведено, що останні два
підходи були пов'язані зі зменшенням післяопераційно-
го больового синдрому та меншою крововтратою, ніж
лапаротомна міомектомія [12]. В іншому проспективно-
му дослідженні, яке включало 116 пацієнток, було про-
демонстровано менші розміри післяопераційного руб-
ця матки, але при цьому більші обсяги крововтрати при
виконанні лапароскопічної міомектомії у порівнянні з
міні-лапаротомією. У той же час, частота післяоперацій-
них ускладнення та період реабілітації в обох групах дос-
товірно не відрізнялися [41].

Роботизована лапароскопія. В останнє десятиліття
все більш популярною стає роботизована гінекологія. У
ретроспективному когортному дослідженні було проде-
монстровано, що серед 264758 гістеректомій в США, 9,5%
виконувалися із використанням хірургічних роботів [51].
Однак результати іншого дослідження свідчать про
збільшення тривалості оперативного втручання та більшу
крововтрати при виконанні роботизованої міомектомії,
в порівнянні із лапароскопічної [21]. Крім того, викорис-
тання роботизованих систем пов'язане з великими фінан-
совими витратами. Ці та ряд інших факторів, спонукали
AAGL заявити, що на даний момент роботизована хірур-
гія при використанні її в гінекологічній хірургії доброякіс-
них новоутворень не дає значної переваги перед стан-
дартною лапароскопією [1].

Морцелляція міоматозних вузлів. Оскільки лапарос-
копічні гістеректомія та міомектомія часто вимагають
морцеляції біологічних тканин, можуть виникати усклад-
нення, пов'язані з даним етапом оперативного втручан-
ня, такі, як травмування судин і органів черевної порож-
нини рухливими частинами морцелятора [34]. Крім того,
морцеляція може привести до контамінації черевної
порожнини частинками міоми або лейоміосаркоми [17,
39, 42, 45].

Наявні в даний час дані свідчать про те, що у однієї з
400 жінок, які перенесли оперативне втручання з приво-
ду міоми, є ризик розвитку леймоміосаркоми [25]. Згідно
з даними Американського онкологічного товариства, 5-
річна виживаємість після постановки діагнозу лейоміо-
саркоми становить 60% для I стадії, 35% для II стадії,
22% для III стадії та 15% для IV стадії [4].

У ряді досліджень повідомлялося про збільшення
частоти рецидивів та зменшення показників виживаності
після морцеляції саркоми матки. У разі міомектомії, по-
чаткові етапи хірургічного втручання, в тому числі розріз
матки, енуклеація міоми, швидше за все, є причиною
дисемінації ще до етапу морцеляції.

Ці результати підтверджують необхідність ретельної
передопераційної оцінки стану пацієнтів та використан-
ня, по можливості, закритих способів морцеляції. Мор-
целяція в мішках під час лапароскопічної операції доз-
воляє знизити до мінімуму ризик контамінації черевної
порожнини частинками міоматозного вузла. Однак ви-

користання мішка в ряді випадків може бути пов'язано з
обмеженням візуалізації. Для вилучення більших зразків
можна виконувати вагінальний доступ або міні-лапаро-
томію з використанням ретракторів і механічною оброб-
кою резектованих тканин всередині мішка.

Інші мініінвазивні підходи. Емболізація маткових ар-
терій. На даний момент існує ряд практичних рекомен-
дацій по лікуванню міоми матки, в яких окремий розділ
присвячений емболізації маткових артерій [14].

Емболізація маткових артерій - це процедура, яку
виконують інтервенційні радіологи і, яка являє собою
введення оклюзуючого агента в одну або обидві маткові
артерії. Вперше описана в 1995 році, дана процедура
стала одним із найбільш поширених альтернативних
методів лікування жінок із симптомними міомами мат-
ки. Хоча процедура мінімально інвазивна та виконуєть-
ся без наркозу і вимагає короткого періоду реабілітації, в
той же час вона пов'язана зі значним дискомфортом в
ранньому післяопераційному періоді. Слід зазначити, що
процедура може бути неефективною у разі великих
розмірів міоми (більше 20 тижнів). Також було доведе-
но, що у пацієнток із поодинокими підслизовими або суб-
серозними міомами хірургічне лікування є більш ефек-
тивним, ніж емболізація маткових артерій.

Незважаючи на те, що після виконання емболізації
маткових артерій у пацієнток була відмічена успішна
вагітність, при порівнянні даної методики з міомектомією,
було продемонстровано, що частота успішних вагітнос-
тей була вищою, а показників викиднів нижчою після міо-
мектомії [30]. Таким чином, емболізацію маткових ар-
терій слід застосовувати, в першу чергу, у жінок, які не
планують вагітність у майбутньому.

У мета-аналізі, проведеному в 2013 році, повідомля-
лося про ускладнення та повторні втручання після вико-
нання емболізації маткових артерій при симптоматич-
них міомах матки. До загальних ускладнень відносилися
виділення з піхви та лихоманка (4,0%), невдалі двосто-
ронні емболізації (4,0%) та постемболізаційний синдром
(2,9%). Дослідження продемонструвало, що в цілому
емболізація супроводжується більш низьким рівнем
серйозних ускладнень у порівнянні з операцією, але при
цьому пов'язана зі збільшенням ризику повторних втру-
чань в майбутньому [33].

Системи доставки сфокусованої енергії. В останнє
десятиліття були протестовані кілька цільових систем
доставки сфокусованої енергії, в тому числі на основі ра-
діочастотної енергії, переохолоджених кріозондів і, зовсім
недавно, магніторезонансний спрямований ультразвук
(MRg-FUS) або керована високочастотним ультразвуком
черезшкірна абляція сфокусованим ультразвуком [38].

Основним недоліком всіх систем і методів, викорис-
товуваних для знекровлення або абляції міоматозних
вузлів, є те, що вони фокусуються на центрі міоми, а, як
було продемонстровано, вузли ростуть переважно по
периферії [7].

Ці технології відносно нові, і, хоча багато з них є перс-
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пективними, не вистачає довгострокових даних, щоб впев-
нено оцінити всі їх ризики та переваги.

Доставка сфокусованого ультразвуку під контролем
магнітного резонансу

Апарат ExAblate 2000 (InSightec Inc., Хайфа, Ізраїль)
був першою клінічної системою MRg-FUS, схваленої FDA
для лікування міоми матки. Були опубліковані серії
клінічних випадків із використанням MRg-FUS, з кількістю
пацієнток від 51 до 359, в яких була продемонстрована
короткострокова ефективність, але в той же час такі уск-
ладнення, як опіки шкіри, мали місце у 7% пацієнтів, а
також була зареєстрована принаймні одна перфорація
кишечника [8, 9]. Недоліки системи MRg-FUS включають
в себе високу ступінь виключення пацієнтів, необхідність
наявності магніторезонансного томографа, тривалий час
виконання процедури (від декількох хвилин до декількох
годин), можливість впливу тільки на один міоматозний
вузол за один сеанс та абляцію виключно центральної
частини міоми.

Радіочастотний міоліз. Нова розробка в лапарос-
копічному міолізі є доставку радіочастотної енергії до
міоми під контролем ультразвуку. Система Acessa RFVTA
розроблена Halt Medical була схвалена для лікування
міом матки в Канаді. Картування міоми здійснюється
за допомогою лапароскопічної та ультразвукової візуа-
лізації. Коли міому готують до абляції, радіочастотний
зонд позиціонують черезшкірно під контролем лапа-
роскопії через 2 мм розріз шкіри. Багатоцентрове досл-
ідження продемонструвало, що вплив апаратом RFVTA
на міому добре переноситься пацієнтами та призво-
дить до швидкого одужання, високої задоволеності
пацієнтів, поліпшення якості життя та ефективного по-
легшення симптомів [15]. В середньому обсяг міома-
тозних вузлів вдавалося знизити на 45,1%, а середня
крововтрата була знижена на 38,3% при спостереженні
протягом 12 місяців після процедури. Недоліки систе-
ми Acessa RFVTA включають в себе необхідність наяв-
ності лапароскопічного обладнання та супутнього вико-
ристання ультразвуку, один або кілька додаткових
розрізів шкіри, можливість впливу тільки на один міо-
матозний вузол (діаметр <8 см) за один сеанс і абляцію
тільки центральної частини вузла.

Клінічний випадок. Хвора Г., 52 роки, жителька м.
Вінниця звернулася 22 лютого 2017 року до Військово-
медичного клінічного центру Центрального регіону зі
скаргами на болі внизу живота, відчуття стороннього тіла
в черевній порожнині, відчуття тиснення на сечовий міхур.
Вище перераховані скарги з'явилися в січні 2017 року,
коли вперше з'явився сильний біль у животі. При гінеко-
логічному обстеженні: тіло матки збільшене до 15-16
тижнів, рухоме, вузлово змінене, чутливе при пальпації,
додатки справа та зліва не пальпуються, склепіння вільні,
безболісні.

При ультразвуковому обстеженні: Істинні розміри
матки визначити неможливо. Матка у вигляді конгломе-
рату вузлових структур з множинними анехогенними

ділянками деструкції. Конгломерат займає об'єм малого
тазу та черевної порожнини до рівня мечоподібного
відростка. Детальна диференціація різко утруднена. Кро-

Рис. 2. Інтраопераційний вигляд матки із фіброматозними вуз-
лами.

Рис. 3. Макропрепарат видаленої матки із фіброматозними
вузлами.
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вотік визначається по периферії конгломерату. В шийці
матки, в проекції цервікального каналу до рівня зовніш-
нього зіва визначається гіпоехогенний вузол 62x35 мм з
інтенсивним кровотоком. У шийці матки визначаються
множинні анехогенні утворення, максимальне до 15 мм.
У порожнині малого тазу визначається вільна рідина.
УЗД-діагноз: Вузловата фіброміома матки. Фіброматоз-
ний вузол, що народжується.

Хворій виконано оперативне втручання: Екстирпація
матки з лівими додатками, правою матковою трубою.

Заключний діагноз: Вузлова симптоматична фібром-
іома матки. Некроз фіброматозного вузла. Місцевий се-
розний перитоніт. Спайкова хвороба органів черевної
порожнини.

Інтраопераційний вигляд матки із фіброматозними
вузлами та видалений макропрепарат зображено на рис.
2 та 3.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. Міома матки є поширеним захворюванням, що

виникає у 70% жінок старше 50 років. При цьому 20-
50% міом є симптоматичними, що має велике соціаль-
не та економічне значення.

2. Гістеректомія є найбільш ефективним способом
лікування симптоматичних міом матки.

3. Міомектомія є варіантом лікування для жінок, які
хочуть зберегти матку або фертильність, але проведен-
ня міомектомії загрожує ризиком подальшого опера-
тивного втручання.

4. Гістероскопічну міомектомію слід розглядати як
метод першої лінії при хірургічному лікуванні для веден-
ня симптоматичних внутрішньопорожнинних міом.

5. В окремих випадках міоматозний вузол (вузли)
може містити малігнізовані елементи, а лапароскопіч-
на морцеляція може сприяти дисемінації злоякісної
онкопатології, потенційно погіршуючи прогноз.

6. З консервативних інтервенційних методів лікуван-
ня в даний час емболізація маткових артерій має бага-
то переваг та є ефективною у правильно відібраних па-
цієнток.

7. Нові методи доставки сфокусованої енергії є пер-
спективними, але довгострокових даних поки не виста-
чає.

У подальшому планується оцінка власного досвіду
лікування міом матки із визначенням ефективності кож-
ної із застосованих методик.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МИОМЫ МАТКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Марцинковский И.П., Стащук Р.П., Клименюк О.В., Левчик В.В., Ивасюк М.В., Гребенюк Д.И.
Аннотация. Миома матки является наиболее распространенной гинекологический опухолью с частотой распростране-
ния от 70% до 80% у женщин, достигших возраста 50 лет. В контингенте женщин в возрасте от 25 до 44 лет заболева-
емость составляет 8,9-30,9 на 1000. Распространённость данной патологии увеличивается с возрастом, достигая
максимума у женщин в возрасте 40 лет. Исследование гистологического материала после гистерэктомии выявляет
наличие миомы в 77% образцах матки. У многих женщин миомы не манифестируют и диагностируются случайно при
клиническом осмотре или инструментальной визуализации. Однако, миомы могут проявляться выраженной клинической
картиной, включая нарушения менструального цикла (например, тяжёлые, нерегулярные и длительные маточные крово-
течения), железодефицитную анемию, "объёмные" симптомы (например, распирания или боль в области таза, симптомы
компрессии) и проблемы с фертильностью. Симптоматические миомы существенно влияют на качество жизни женщин
и их работоспособность. В статье приведён обзор современных хирургических методов лечения миомы матки. Проведён
анализ и описаны преимущества и недостатки каждого хирургического метода, показания и противопоказания к их приме-
нению. Описаны современные миниинвазивные методики лечения миомы матки, такие как эмболизация маточных арте-
рий и применения систем доставки сфокусированной энергии. Приведён клинический случай узловой симптоматической
фибромиомы матки с некрозом фиброматозного узла у пациентки, которая лечилась в Военно-медицинском клиническом
центре Центрального региона. Больной выполнена экстирпация матки с левыми придатками, правой маточной трубой.
Ключевые слова: миома матки, хирургическое лечение, гистерэктомия, миомэктомия.

SURGICAL TREATMENT OF UTERINE FIBROIDS: CURRENT STATE OF THE PROBLEM AND OWN EXPERIENCE
Martsynkovskyi I.P., Stashchuk R.P., Klymeniuk O.V., Levchyk V.V., Ivasiuk M.V., Grebeniuk D.I.
Annotation. Uterine myomas are the commonest gynecological tumors, with a prevalence of 70% to 80% in women who have reached
the age of 50 years. In the contingent of women aged 25 to 44 years, the incidence is 8.9-30.9/1000. The prevalence of uterine myomas
increases with age, peaking in women in 40 years. A hysterectomy study has found myomas in 77% of uterine specimens. In many
women myomas may be asymptomatic and are diagnosed incidentally on clinical examination or imaging. However, myomas can
cause significant morbidity including menstrual abnormalities (e.g. heavy, irregular, and prolonged uterine bleeding), iron deficiency
anemia, bulk symptoms (e.g. pelvic pressure/pain, obstructive symptoms), and fertility issues. Symptomatic fibroids have a considerable
impact on women's quality of life as well as their productivity. The article describes an overview of modern surgical methods for treating
of uterine myomas. The advantages and disadvantages of each surgical method, indications and contraindications to their use are
analyzed and described. Modern minimally invasive techniques for the treatment of uterine fibroids, such as uterine artery embolization
and the use of focused energy delivery systems, are described. The clinical case of nodal symptomatic uterine myoma with necrosis
of the fibromatous node in a patient treated in the Military Medical Clinical Center of the Central Region is given. The patient performed
extirpation of the uterus with left appendages, right uterine tube.
Keywords: uterine myoma, surgical treatment, hysterectomy, myomectomy.
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Анотація. Метою статті є систематизація й аналіз даних щодо біосумісності поліефірефіркетону та шляхи її модиф-
ікації для побудови технології виробництва індивідуальних імплантатів за допомогою адитивних методів. Пошук дослід-
жень проводився з використанням англомовної текстової бази наукових публікацій PubMed. Пошук проводили з використан-
ням ключових слів та абревіатур: PEEK, impant, biocompatibility. В огляді викладено характеристики нового термопласту з
біосумісними властивостями - поліефірефіркетону (ПЕЕК). Перелічені фактори, які впливають на можливість застосу-
вання індивідуальних імплантатів з ПЕЕК шляхом адитивного виробництва. Проаналізована перспектива поступового
заміщення титанових імплантатів. Отже використання імплантатів з ПЕЕК у більшості випадків знаходиться на експе-
риментальній стадії. Необхідні подальші дослідження вибору найкращого способу виготовлення імпланта адитивним
методом та модифікації фізичних та біологічних властивостей полімеру.
Ключові слова: поліефірефіркетон, ПЕЕК, імплантат, адитивне виробництво, 3D-друк.

Вступ
ПЕЕК - це відносно новий синтетичний термоплас-

тичний полімер з високою температурою плавлення,
який складається з ароматичних молекулярних лан-
цюгів, які з'єднані між собою кето- та ефірною функціо-
нальними групами. Завдяки відносній інертності та мо-
дулем пружності близьким до такого як у кортикальної
кістки, прозорістю до рентгенівських променів, що є важ-
ливим для післяопераційної променевої терапії ПЕЕК
являє собою привабливий полімер для подальшої роз-
робки новітніх композитних біосумісних матеріалів, на-
приклад у вигляді композитної суміші з гідроксиапати-
том кальцію та ортофосфатом кальцію, але зниження
механічних властивостей таких композитів потребує
подальших досліджень [7].

Враховуючи високу вартість ПЕЕК, доцільно викори-
стовувати адитивні методи виробництва (3D друк),
замість субтрактивних (фрезерування з блоку). При ви-
користанні адитивних методів виробництва практично
не має відходів ПЕЕК, що знижує собівартість імпланта-
ту. Крім того, адитивне виробництво дозволяє отриму-
вати імплантати з різною пористістю та шорсткістю по-
верхні на етапі планування.

Метою статті є систематизація і аналіз даних щодо
біосумісності поліефірефіркетону та шляхи її модифікації
для побудови технології виробництва індивідуальних
імплантатів за допомогою адитивних методів.

Пошук досліджень проводився з використанням ан-
гломовної текстової бази наукових публікацій PubMed.
Пошук проводили з використанням ключових слів та
абревіатур: PEEK, impant, biocompatibility.

ПЕЕК завдяки своїй структурі полімерних ланцюгів
мало реагує з тканинами in vivo [7]. Біосумісність ПЕЕК
покращують двома шляхами: створення композитних

матеріалів з біосумісними мінералами гідроксиапати-
том кальцію або диоксидом титану та модифікацією
поверхні за допомогою хімічного травління, лазерного
випромінювання та плазмохімічної обробки. S. Bubik et
al. [2] встановили що гладка поверхня ПЕЕК має зниже-
ну здатність до остеоінтеграції в експерименті з культу-
рою людських фетальних остеобластів порівняно з тита-
ном та окисом цирконію, для вирішення цієї проблеми
пропонуються подальші експерименти з модифікацією
поверхні ПЕЕК. Однак K. B. Sagomonyants et al. [15] вия-
вив адгезію остеобластів на зразках ПЕЕК, отриманих
шляхом лиття під тиском, таку саму, як на поверхні тита-
ну. Хоча рівні синтезу ДНК та мРНК у остеобластів, які
контактували з поверхнею зразків ПЕЕК були знижені в
подальшому, в порівнянні із титановою поверхнею. Ро-
биться висновок, що реакція остеобластів на ПЕЕК зале-
жить від способу виробництва, шорсткості поверхні, то-
пографії та наявності модифікуючих наповнювачів. B.
Lethaus et al. [8] дослідив міцність ПЕЕК імплантатів для
краніопластики та титанових. Було встановлено, що при
високих ступенях навантаження титановий імплантат не
деформується, але значно деформується пластикова
модель черепу. Деформація як ПЕЕК, так і титанових
імплантатів, виникала при більшому навантаженні, ніж
це характерно для кістки. M. Punchak et al. проаналізу-
вав результати краніопластики у 183 пацієнтів за допо-
могою ПЕЕК імплантатів [13]. Було показано зменшен-
ня післяопераційних ускладнень у порівнянні з аутот-
рансплантатами та менший процент відторгнень у по-
рівнянні з титановими сітками. A. H. Poulsson et al. [12]
порівняв біосумісність немодифікованого ПЕЕК та мо-
дифікованої поверхні за допомогою кисневої плазми
на тваринних моделях. Було вказано на підвищення ста-
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більності системи імплант-кістка у модифікованого
ПЕЕК. M. M. Kim et al. успішно використовував імпланта-
ти ПЕЕК для кісткової пластики дефектів у щелепно-ли-
цьовій хірургії [6].

Разом з тим, у 2011 році було завершене досліджен-
ня CUSTOM-IMD, фінансоване 6-ю Рамочною програмою
CORDIS, завдяки якій було створено імплантат для кра-
ніопластики, методику розробки та валідації [4], за допо-
могою селективного лазерного спікання (SLS) на 3D
принтері EOSINT P 800 фірми EOS [11]. G. Cicala et al. [3]
експериментально показав 3D-друк ПЕЕК за допомо-
гою FDM методики. Механічні властивості ПЕЕК залежать
від параметрів побудови за методикою FDM, таких як
растр та кут растру і були досліджені W. Wu et al. [16].

У ході літературного пошуку виявлена велика кількість
публікацій, які сконцентровані на проблемах біосуміс-
ності. D Almasi et al. [1] проблему біосумісності запропо-
новано вирішувати за допомогою введення біоактивних
наповнювачів, а K. B .Sagomonyants et al. [15] було вста-
новлено, що властивості біосумісності залежать від ха-
рактеристик поверхні. Manjoubi et al. [10] спостерігав по-
кращення адгезії часток гідроксиапатиту на 40% у по-
рівнянні з немодифікованим ПЕЕК in vitro після модифі-
кації поверхні створенням фосфонатних груп за допомо-
гою діазонієвих сполук. Після імплантації у краніальні
дефекти щурів не спостерігалося формування фіброзної
капсули  та відбувалася мінералізація у місці приляган-
ня поверхні імплантату та кістки. Rеn et al. [14] у роботі
повідомив про можливість утворення аморфного шару з
фосфату магнію, нанесеного за допомогою мікрохвиль-
ового випромінення на поверхню імпланту. Але введен-
ня наповнювачів впливає на механічні властивості
імплантів. За допомогою комп'ютерного моделювання
та адитивних технологій можливо моделювати механічні
властивості імплантатів з ПЕЕК, а за допомогою обробки
після отримання готового імплантату можливо змінюва-
ти поверхневі характеристики імплантату. R. Ma та T. Tang
[9] у своїй роботі узагальнили сучасні напрямки утворен-
ня біологічно-активної поверхні: фізична обробка плаз-
мою, хімічна обробка за допомогою сильних окисників,
покриття поверхні за допомогою розпилення та приготу-
вання композитів із ПЕЕК та біоактивних часточок, які
можуть бути традиційних та нанорозмірів. Станом на
2017 рік виготовляються перші комерційні зразки індив-

ідуальних імплантатів з ПЕЕК переважно для краніоп-
ластики та щелепно-лицьової хірургії, які мають перева-
ги над традиційними імплантатами з титану, але довгот-
ривалі результати від їх застосування слід очікувати в
майбутньому. P. Honigmann et al. [5] повідомляє попе-
редні результати виробництва індивідуальних імплантів
у вигляді пластини для остеосинтезу, імпланту для кран-
іопластики, імпланту виличної кістки, імпланту човнопо-
дібної кістки кисті з медичного ПЕЕК за допомогою FDM
технології, використаної у 3д принтері "Apium P220". Але
автор передбачає анізотропні властивості надруковано-
го імпланту у зв'язку з пошаровою побудовою об'єкту за
допомогою FDM технології адитивного виробництва.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. Подібність фізичних властивостей ПЕЕК до корти-

кальної кістки та прозорість до рентгенівських променів
збільшує переваги ПЕЕК перед традиційними титано-
вими імплантатами.

2. Сучасний стан технічного прогресу дозволяє ви-
робництво індивідуальних імплантів, використовуючи
дані комп'ютерної або магнітно-резонансної томографії
пацієнта, з подальшим моделюванням цифрової копії
майбутнього індивідуального імпланту за допомогою
спеціального програмного забезпечення та пошарово-
го формування фізичного об'єкту за допомогою адитив-
них технологій. Дані медичні вироби за своєю суттю є
медичними виробами, виготовленими на замовлення,
і тому на них не поширюється вимоги Технічного регла-
менту щодо медичних виробів.

3. На даний час фізичні властивості надрукованих
імплантів ПЕЕК достатньо не досліджені, але вбачаєть-
ся знижений потенціал для застосування FDM техно-
логії для виробництва індивідуальних імплантів у по-
рівнянні з SLS технологією, де існує більше можливос-
тей для створення композитних матеріалів ПЕЕК з
різними наповнювачами та пористих структур. У будь-
якому разі імплантат з ПЕЕК потребує подальшої мо-
дифікації поверхні для збільшення змочуваності для
посилення біосумісності та остеоінтеграції in vivo.

У подальших дослідженнях потрібно знайти баланс
між фізичними властивостями, формою та структурою
композитних матеріалів з ПЕЕК та біосумісністю, зара-
ди досягнення якої модифікується полімер.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПЛАНТАТОВ ИЗ ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОНА (ПЭЭК), ПОЛУЧЕННЫХ ПУТЕМ
АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Григорян А.В., Рудь М.П.
Аннотация. Целью статьи является систематизация и анализ данных о биосовместимости полиэфирэфиркетона и пути
ее модификации для построения технологии производства индивидуальных имплантатов с помощью аддитивных мето-
дов. Поиск исследований проводился с изпользованием англоязычной текстовой базы научных публикаций PubMed. Поиск
производили с использованием ключевых слов та аббревиатур: PEEK, implant, biocompatibility. В обзоре изложены характе-
ристики нового термопласта с биосовместимыми свойствами - полиэфирэфиркетона (ПЭЭК). Перечисленные факторы,
влияющие на возможность применения индивидуальных имплантатов с ПЭЭК путем аддитивного производства. Проана-
лизирована перспектива постепенного замещения титановых имплантатов. Таким образом, использование импланта-
тов из ПЭЭК в большинстве случаев находится на экспериментальной стадии. Необходимы дальнейшие исследования
выбора наилучшего способа изготовления импланта аддитивным методом и модификации физических и биологических
свойств полимера.
Ключевые слова: полиэфирэфиркетон, ПЭЭК, имплантат, аддитивное производство, 3D-печать

AN OUTLOOK OF POLYETHERETHERKETONE (PEEK) IMPLANTS MADE BY ADDITIVE MANUFACTURING USAGE.
Grigoryan A.V., Rud M.P.
Annotation. The aim of the article is to systematize and analyze the data on the biocompatibility of polyetheretherketone and the ways
of its modification for constructing the technology for the production of individual implants with the help of additive methods. The search
for studies was conducted using the English-language textbase of the scientific publications of PubMed. The search was made using
the keywords that abbreviations: PEEK, implant, biocompatibility. The review describes the characteristics of a new thermoplastic with
biocompatible properties - polyetheretherketone (PEEK). The listed factors that influence the possibility of using individual implants
with PEEK by additive production. The prospect of gradual replacement of titanium implants is analyzed. So, the use of implants from
PEEK is in most cases in the experimental stage. Further research is needed on the choice of the best method for manufacturing the
implant by an additive method and for modifying the physical and biological properties of the polymer.
Keywords: polyetheretherketone, PEEK, implant, additive production, 3D printing.

Перспективи застосування імплантатів з поліефірефіркетону (ПЕЕК), отриманих шляхом адитивного...
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ПЕРШИЙ ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ ВІННИЦЬКОГО МЕДИЧНОГО
ІНСТИТУТУ О. О. САВОСТЬЯНОВ: БОТАНІЧНІ ЕКСКУРСІЇ І НЕ ТІЛЬКИ …

ХРОНІКА

На сучасному етапі розвитку Української держави
важливим завданням є повернення в наукову когорту
творчої спадщини вчених, імена яких упродовж багатьох
десятиріч замовчувалися. З їх числа необхідно згадати
першого завідувача кафедри біології Вінницького медич-
ного інституту професора Олександра Олександровича
Савостьянова, який упродовж 20-40-х років ХХ ст. зробив
вагомий внесок у розвиток наукових досліджень у галузі
біології, систематики рослин, сільського господарства та
природознавства.

Народився О.О. Савостьянов 13 жовтня 1871 р. в
Одесі в сім'ї багатого поміщика. Його дружина - Алла Сте-
панівна Гоф (1881-1974) - походила зі знатного німець-
кого роду, рідна сестра відомого лікаря-хірурга Євгена
Степановича Гофа. У Вінниці в районі Старого міста Гофи
мали розкішну дачу. Олександр Олександрович з дружи-
ною виховували трьох синів - Ігоря, Євгенія та Всеволода
[3, с. 150].

Упродовж 1910-1917 рр. О.О. Савостьянов був по-
вітовим предводителем Гайсинського дворянства, з 1917
р. - голова Гайсинської повітової земської управи. При
Тимчасовому уряді брав активну участь у роботі губер-
нського та повітового комісаріатів, виконавчого губернсь-
кого комітету порятунку Лютневої буржуазної революції.
З приходом до влади гетьмана Павла Скоропадського
та створення ним Української держави, Олександр Олек-
сандрович працює уповноваженим у різних державних
органах, зокрема, старостою Гайсинського повіту [2, с. 3].
26 квітня 1916 р. за клопотанням Гайсинського міського
громадського управління О.О. Савостьянову було при-
своєне звання Почесного громадянина м. Гайсина. Під
час роботи на посаді голови повітового земства він чи-
мало зробив для вирішення комунальних та побутових
проблем м. Гайсина: cприяв відкриттю лікарні для пора-
нених, підтримував нужденних, організовував будівницт-
во та ремонт міських споруд. Про його роботу на зай-
маній посаді свідчить переписка з губернатором Под-
ільської губернії графом О.М. Ігнатьєвим. Пізніше О.О.
Савостьянов очолював Подільський губернський про-
довольчий комітет.

Високим досягненням О.О. Савостьянова сприяла
його освіта. У 1895 р. він закінчив природниче відділення
фізико-математичного факультету Київського універси-
тету, у 1898 р. - Ново-Олександрійський інститут сільського
господарства та лісів, отримавши звання вченого агроно-
ма першого розряду. За відмінні успіхи у навчанні був за-
лишений на кафедрі Ново-Олександрійського інституту,
в якому працював упродовж 1898-1902 рр. Молодий вче-
ний досконало володів французькою мовою і добре роз-
мовляв німецькою. Упродовж 1899-1901 рр. перебував у
закордонному відрядженні у вищих сільськогосподарсь-

ких навчальних закладах Німеччини, зокрема, Берліна
та Мюнхена. Після цього вдосконалював свої знання у
науково-дослідних інститутах Голландії, опановував прак-
тику господарювання у всесвітньо відомих лабораторіях
Італії, Австрії та інших європейських країн [12, с. 19].

Зі студентських років активно займався науковою
діяльністю. З 1895 р. О.О. Савостьянов - дійсний член
Київського товариства природознавців. Під час навчан-
ня в університеті молодий вчений опублікував першу нау-
кову розвідку "Очерк растительности Гайсинского уезда
Подольской губернии преимущественно вблизи ст. Куб-
лич Ю-З железной дороги". Ця робота була виконана за
рекомендацією і під керівництвом проф. І.О. Шмальгау-
зена. Гайсинський повіт був мало дослідженим у флори-
стичному відношенні, що і зумовило вибір теми роботи [7,
с. 12].

Науковий доробок вченого досить великий. До 1917
р. він постійно друкувався в журналах "Земля и земле-
дельцы в Юго-Западном крае", "Сельское хозяйство",
"Хозяйство", "Почвоведение". У різні роки виходять його
праці: "Корреспонденция села Степановки Гайсинского
уезда" (1893), "О мерах борьбы с рожей свиней" (1896),
"Крестьянские сенокосы на землях удельного ведомства
в Балтском уезде" (1898), "Очерк хозяйственного быта
двух поселков Гайсинского уезда Подольской губернии"
(1898), "Почвоведение на Всемирной выставке в Пари-
же" (1900), "О латеритных почвах Мадагаскара" (1901),
"По поводу новой системы земледелия Овсинского"
(1901), "Отчет по испытанию орудий механической об-
работки почв", "Рабочий вопрос в Гайсинском уезде По-
дольской губернии" (1902), "Механическая обработка
свеклы и орудия, в ней применяемые" (1903), "О само-
возгарании" (1903), "По западноевропейским хозяй-
ствам" (1903), "Отчего немецкое земледелие выше на-
шего", "О влиянии культуры сахарной свеклы на процес-
сы сельского хозяйства в Германии", "Можем ли мы дос-
тигнуть немецких урожаев", "Аграрно-экономический
очерк Юго-Западного края", "Сравнительное испытание
сортов озимой пшеницы в Гайсинском уезде" (1907), "К
вопросу о поднятии урожаев кукурузы" (1909) та багато
інших праць.

Завжди цікавими та пізнавальними для учасників
науково-практичних конференцій були його доповіді про
вирощування кукурудзи, цукрового буряка, дослідження
сортів пшениці в різних сільськогосподарських товари-
ствах Подільської та Київської губерній [2, с. 3]. Стаття
О.О. Савостьянова "О латеритах острова Мадагаскара"
неодноразово цитувалася академіком К.Д. Глінкою в усіх
виданнях його книги "Почвоведение" [4].

Після 1917 р. наукова активність вченого дещо спа-
дає. В 1920-х роках у його діяльності переважає науково-
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практична та викладацька робота. З його ініціативи в 1921
р. було організовано роботу Вінницького фармацевтич-
ного технікуму, де О.О. Савостьянов працював лектором
ботаніки, обирався членом вченої ради технікуму [3, c.
151-152]. Науковець викладав систематику рослин для
студентів другого курсу технікуму з використанням наоч-
них посібників та гербарію. Після закінчення навчально-
го року зі студентами проводилися навчальні екскурсії,
під час яких у польових умовах визначалася видова при-
належність рослин, їх екологічні особливості. Значна увага
приділялася цінним у господарському відношенні рос-
линам, а також лікарським та отруйним. Під час навчаль-
них екскурсій О.О. Савостьянов заклав перші експери-
ментальні ділянки для вивчення рослинності вздовж
дороги Вінниця-Сабарів та зробив їх детальний опис. За
його ініціативи в технікумі була створена група студентів,
які поглиблено вивчали ботаніку та систематику рослин.
Для лабораторних робіт у технікумі було п'ять мікроскопів
та дві лупи. Не вистачало навчальних таблиць, окремого
ботанічного кабінету та діапозитивів. О.О. Савостьянов
констатує, що у 1922 р. близько 90% студентів успішно
склали залік з систематики рослин. На урочистостях,
присвячених п'ятиріччю створення технікуму, Олександр
Олександрович виступив з промовою до випускників тех-
нікуму, в якій наголосив на необхідності систематичного
підвищення професійного рівня шляхом самоосвіти.

Упродовж 1920-1921 рр. в Одеській губернії, за зав-
данням Одеської губернської сільськогосподарської
секції, науковцем було організовано експериментальне
вирощування лікарської рицини на площі 130 гектарів
[8]. Досвід вирощування цієї культури в умовах степу вче-
ний узагальнив у праці "Краткое наставление к возделы-
ванию клещевины или рицинника в Одесской губернии"
(1921).

У 1922 р. О.О. Савостьянова призначено завідува-
чем ботанічної секції Вінницької філії вченого сільсько-
господарського комітету Наркомзему України. Працюю-
чи на цій посаді, він сприяв відкриттю у Вінниці гербарію
подільської флори. Пізніше працював заступником заві-
дувача агровідділу Вінницького відділу Цукротресту. На-
прикінці 1920-х років брав участь у створенні ґрунтознав-
чого музею Поділля. Потяг до досліджень, наукові інте-
реси О.О. Савостьянова реалізовувалися виконанням
замовлень Подільського губернського виконкому. Для
цього відомства він підготував такі матеріали: "Очерк ра-
стительности Подольской губернии", "Культура бобовых
и в особенности гороха в Подольской губернии и ее зна-
чение", "Основы свекловичных севооборотов для По-
дольской губернии", "Лекарственные растения в Одес-
ской губернии", "Материалы по флоре Гайсинского уез-
да Подольской губернии", "Несколько наблюдений над
валерианой" та інші, які так і не були опубліковані [2, с. 3].
Зважаючи на посушливі погодні умови початку 20-х років
ХХ ст., актуальною виявилася наукова розвідка вченого
"Поздние культуры в связи с засухой", яка була опубліко-
вана в часописі "Хозяйство Подолии" у 1922 р.

З 1924 р. О.О. Савостьянов - науковий консультант
Кабінету виучування Поділля. У цей час він виступає з
публічними лекціями, в яких висвітлює особливості при-
родних умов Східного Поділля. Значний інтерес у гро-
мадськості викликали його лекції "Флора Поділля" та
"Ґрунти Поділля". У 1925 році Кабінетом виучування Под-
ілля в рамках "Енциклопедії Поділлєзнавства" була ви-
дана монографія професора О.О. Савостьянова "Дика
рослинність Поділля", в якій на основі власних спостере-
жень автор охарактеризував основні типи рослинності
Поділля, представив детальні флористичні списки східної
частини регіону [9].

У 1927 р. Кабінетом виучування Поділля був виданий
плакат "Опис Вінницької округи", для якого О.О. Савость-
янов підготував чотири розділи: "Положення й поверх-
ня", "Геологія та корисні копалини", "Ґрунти" та "Дика рос-
линність" [6]. Представник Українського краєзнавчого
комітету К.В. Дубняк вважав це видання проявом "справ-
жнього краєзнавства". Статті краєзнавчого змісту були
опубліковані у першій частині збірника "Вінниця, її око-
лиці та Вінницька округа: провідник екскурсанта, при-
їжджого та краєзнавця" (1927).

Важливе місце в науковій спадщині вченого займали
питання агротехніки цукрового буряка. У 1928 р. вихо-
дить праця О.О. Савостьянова "Севообороты свеклович-
ных хозяйств", в якій розглянуто питання сівозмін цукро-
вого буряка в місцевостях з різним ступенем зволожен-
ня. З метою підвищення врожайності автор пропонує
свою систему чергування цукрового буряка в часі і про-
сторі з іншими сільськогосподарськими культурами (зер-
новими, бобовими, кормовими) [10]. Питанням агротех-
ніки цукрового буряка присвячено ряд статей вченого в
періодичній пресі, зокрема, у газеті "Червоний кордон"
(1930) була опублікована його стаття "Шарівка та про-
ривка буряка". У 1934 р. О.О. Савостьянов редагував пра-
цю І.С. Фішкіса та Б.І. Сойбельмана "Анабазин-сульфат в
борьбе с тлёй на свёкле", до якої також написав вступну
статтю.

У 1929 р. Олександр Олександрович підготовив до
друку ґрунтовну монографію "Сірі лісові суглинки Поділля",
в якій на основі власного багаторічного досвіду дав ха-
рактеристику сірих лісових ґрунтів Поділля з погляду ви-
користання їх в сільському господарстві. За браком коштів
ця праця так і залишилася в рукописному вигляді [5].

Кабінет виучування Поділля велику увагу приділяв
складанню бібліографічних покажчиків про рідний край.
У 1929 р. О.О. Савостьянов підготував до друку бібліогра-
фічний покажчик "Бібліографія флори Поділля", що містив
велику кількість літературних джерел про рослинність
краю. У зв'язку з ліквідацією Кабінету виучування Под-
ілля, на жаль, він не був надрукований. У рамках "Енцик-
лопедії Поділлєзнавства" О.О. Савостьянов у співав-
торстві з М.М. Афанасьєвим підготував до друку моно-
графію "Ліси Вінницької округи" з численними фотогра-
фіями подільських лісів.

У 1931 р. О.О. Савостьянов разом з М.П. Білозіром
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підготував статтю "Нарис рослинності Вінницької окру-
ги", яку планувалося надрукувати в другій частині збірни-
ка "Ґрунти Вінниччини". Але ця цінна в науковому відно-
шенні розвідка залишилася в рукописному вигляді [5, с.
194].

У 1933 р. виходить інша праця О.О. Савостьянова
"Ботанічні екскурсії в околицях Вінниці", в який автор на
основі власних багаторічних досліджень детально опи-
сує лісову, водно-болотну, лучно-степову, скельну та інші
типи рослинності міста та його околиць. Вивчаючи лісо-
ву рослинність північних околиць Вінниці, автор помічає
її схожість з рослинністю Полісся. О.О. Савостьянов
вперше знайшов на Поділлі та описав товстянку зви-
чайну - рідкісну комахоїдну рослину, що зустрічається
переважно на півночі України. Багато уваги приділено в
цій праці рідкісним та зникаючим видам рослин. Окре-
мий розділ присвячено використанню рослинних ре-
сурсів для господарських потреб [11].

Після утворення у 1934 р. Вінницького медичного
інституту науковець був призначений першим завідува-
чем кафедри біології. Кафедра була організована в 1934
році на базі кафедр фармацевтичного інституту і тому
була достатньо забезпечена наочними посібниками,
колекціями, препаратами, таблицями, реактивами та
іншим лабораторним приладдям [12, с. 15]. На базі бо-
танічного кабінету кафедри опрацьовувались матеріа-
ли, зібрані під час польових досліджень в околицях
Вінниці.

Упродовж 1934-1938 рр. проф. О.О. Савостьянов та
асистент кафедри Б.Є. Балковський вивчали листяні
мохи Поділля. За цей час ними було зібрано та визна-
чено понад 200 видів мохів Південного Поділля. Опра-
цювання зібраного матеріалу проводилося в біологіч-
ному кабінеті Вінницького медичного інституту, частко-
во в бріологічній лабораторії Інституту ботаніки АН УРСР.
Допомогу в зборі мохів надав студент Вінницького ме-
дичного інституту В.Ф. Матат. Вченими були досліджені
видовий склад флори мохів, їх екологічні, біоценотичні
та географічні особливості. Серед зібраних видів два-
надцять раніше були не відомі для України, один - для
СРСР. Усі матеріали цих багаторічних досліджень збер-
ігалися в ботанічному кабінеті Вінницького медичного
інституту [5, с. 194]. За результатами дослідження у 1938-
1939 рр. у журналі Інституту ботаніки АН УРСР була опуб-
лікована стаття згаданих вище авторів під назвою "Ма-
теріали до бріофлори Вінницької та Кам'янець-Под-
ільської областей" [1]. Наприкінці 1930-х років Олек-
сандр Олександрович брав участь у підготовці першого
та другого томів багатотомного видання АН України "Фло-
ра УРСР", у якому вчений вперше визначив і описав де-
сятки видів рослин Поділля.

Працюючи в медичних навчальних закладах Вінниці
- фармацевтичному технікумі, фармацевтичному інсти-
туті, виробничому медичному і в останні роки у Вінниць-
кому медичному інституті - О.О. Савостьянов, як і багато
інших викладачів зі складу "старої інтелігенції", зазна-

вав постійних утисків з боку влади [12, с. 19]. Наприкінці
1934 р. секретар комітету комсомолу інституту напра-
вив доповідну записку "Про загальний стан Вінницько-
го медінституту та роботу комсомольської організації",
в якій зазначалося, що в інституті частина професорсь-
ко-викладацького складу (Л.К. Морейніс, О.О. Савость-
янов, О.М. Кожухівський) складається з соціально-чу-
жих елементів і шкідників у медичній галузі. Найбіль-
ший злочин автор вбачав в тому, що в спеціальних дис-
циплінах, які викладають ці професори, "відсутня марк-
систсько-ленінська методологія, а деякі не знають еле-
ментарних основ марксизму-ленінізму і пропагують
шкідливу, а інколи прямо фашистську та ідеаліcтичну
теорію" [3, с. 152-153]. Заарештований у 1932 р. профе-
сор Кам'янець-Подільського інституту народної освіти
В.О. Геринович на допиті стверджував, що О.О. Савос-
тьянов є керівником Вінницької філії УВО (Української
військової організації), яка мала на меті повалення
Радянської влади.

Напади на Савостьянова та інших викладачів особ-
ливо посилилися у зв'язку з об'єднанням в 1934 р. фар-
мацевтичного інституту з виробничим медичним інсти-
тутом і утворенням Вінницького медичного інституту.
Йшла конкуренція за завідування кафедрами, місце
викладача на кафедрах. Листи-доноси адресувалися до
Вінницького обкому КП(б)У, Вінницького обкому ЛКСМУ,
до Києва, Москви. Багато викладачів пізніше зазнали
жорстоких репресій і були розстріляні у зв'язку з соц-
іальним походженням. Характерна в цьому відношенні
стаття "Чужаки в Інституті", надрукована в червні 1935 р.
у газеті "Комсомолець України" [2, с. 3]. До речі, наприкінці
1920-х років у зв'язку із соціальним походженням вче-
ний був виключений зі складу бюро секції наукових пра-
цівників м. Вінниці.

Його та інших науковців фактично врятувала перший
директор медінституту О.П. Смолянська, яка у листі-
відповіді до Вінницького обкому КП(б)У про О.О. Саво-
стьянова як завідувача кафедри біології писала: "Ви-
датний науковий працівник, закінчив два факультети,
знавець сільського господарства, агрономії й ботаніки.
Має ряд наукових праць і користується авторитетом.
Працює за спеціальністю з 1919 р., професор - з 1926
р.". О.П. Смолянська також додала, що в інституті й без
цього 9 кафедр залишаються не заміщеними. Дирек-
тор медичного інституту М.О. Василець у листі до
Вінницького обкому КП(б)У у вересні 1938 р. вимуше-
ний був просити, щоб партійні функціонери дозволили
залишити професора О.О. Савостьянова на роботі, бо
йому не було заміни як завідувачу кафедри біології та
чудовому лектору [3, с. 153-154]. "Лекції з біології, які
читав професор О.О. Савостьянов, - згадує професор
кафедри факультетської хірургії Вінницького медично-
го університету Нечипорук В.М., - запам'яталися найб-
ільше". У 30-х роках, коли йшов процес згортання украї-
нізації, в пресі навчальні заклади з українською мовою
викладання відкрито називалися "націоналістичними
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гніздами", "гнійниками", проте Олександр Олександро-
вич продовжував читати лекції українською мовою. Це
викликало великі симпатії до нього, його мужності й
сміливості. На його лекціях завжди були переповнені
аудиторії, його слухали з великим захопленням [12, с.
18].

Поза лекціями професор, навпаки, був сухуватим,
скупим на слова. Студенти, не зважаючи на рішення
закритих партійних зборів чи бюро щодо О.О. Савостья-
нова, ставилися до нього з розумінням. Відповідно до
молоді він теж ставився з повагою: вітаючись з студен-
тами - завжди призупинявся, робив легкий уклін, а коли
вітався зі студентками - піднімав капелюха [2, с. 3].

Науковець разом з іншими викладачами Вінниць-
кого медичного інституту брав участь у зустрічах зі стар-
шокласниками вінницьких шкіл, на яких розповідав про
важливість і значення професії лікаря, звертав увагу на
особливості навчання в медичному інституті.

У березні 1941 р. вчений брав участь у нараді з вив-
чення продуктивних сил Вінниччини, організованій га-
зетою "Більшовицька правда". Нарадою було рекомен-
довано створити організаційне бюро товариства з вив-
чення продуктивних сил області.

У період масових репресій в СРСР О.О. Савостья-
нов зайняв вичікувальну позицію: свої політичні погля-
ди не виявляв, в громадсько-політичному житті участі
не брав, повністю віддався науці [3, с. 154]. За даними
А.Т. Давидюка (2017), в архівних документах фондів пер-
іоду війни двічі зустрілася інформація, що Олександр
Олександрович "тимчасово виконував обов'язки дирек-
тора інституту при радянській владі". Але наказ про його
призначення знайти не вдалося. Можливо, він згорів з
іншими архівами інституту, а його призначення відбуло-
ся тоді, коли значна частина викладацького складу ева-
куювалася з міста при наближенні німецької армії. Не-

обхідно зазначити, що медичний інститут до його відкрит-
тя німцями офіційно називався "законсервованим ме-
дичним інститутом" [3, с. 157].

Крім Вінницького медичного інституту, О.О. Савость-
янов також працював у Вінницькому інституті соціаль-
ного виховання, Вищій комуністичній сільськогоспо-
дарській школі та Вінницькому сільськогосподарсько-
му технікумі. Водночас, в різні періоди професор брав
активну участь як консультант у роботах Вінницького
цукротресту, Проскурівської дослідної станції лікарсь-
ких рослин, Вінницької лісової дослідної станції, проф-
спілки працівників освіти "Робос" та інших наукових зак-
ладів [4].

О.О. Савостьянов брав активну участь в науковому
житті м. Вінниці. У 1920-х роках він був членом бюро секції
наукових працівників міста, активним учасником проф-
спілки працівників освіти "Робос". На засіданнях спілки
виступав з доповідями: "Про ґрунти Поділля за дослід-
женням професора А.І. Набоких та експедицією А.А. Кра-
сюка", "Рідкісні рослини Поділля та питання охорони
реліктів природи", "Пам'яті проф. Л.Г. Данилова", "Ґрунти
Поділля", "Пам'яті проф. О.Ф. Фортунатова" та ін.

Вчений - учасник першої Всеукраїнської краєзнавчої
конференції, яка відбулася в Харкові в травні 1925 р. На
ній він оприлюднив ряд доповідей: "Про методику та
напрямки краєзнавчої праці", "Флора Поділля" та "Зна-
чення культури гороху для Поділля у зв'язку з поширен-
ням горохової зернівки". Олександр Олександрович -
учасник кількох всеукраїнських і всесоюзних з'їздів та
конференцій з питань ботаніки, агрономії, цукровироб-
ництва.

Наприкінці грудня 1943 р. О.О. Савостьянов з роди-
ною виїхав за кордон. Проживав у Парижі, де й помер
22 лютого 1947 р. Похований на кладовищі в Сент-Же-
невьєв-де-Буа у передмісті Парижа.
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Memorial Medical University. Historical outline on the 80th
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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Г.І. СТЕПАНЮКА, В.М. МОРОЗА, О.А.
ХОДАКІВСЬКОГО, Н.І. ВОЛОЩУК "АДЕМОЛ: НОВИЙ ПІДХІД ДО
ЦЕРЕБРОПРОТЕКЦІЇ"

Враховуючи велику розповсюдженість гострих пору-
шень мозкового кровообігу (ГПМК), їх першочергове зна-
чення серед причин інвалідності та смертності людей
працездатного віку, поставило сьогодні проблему ліку-
вання цього важкого патологічного стану на одне із пер-
ших місць у номенклатурі захворюваності як у нашій
країні, так і в усьому світі.

Невтішна статистика свідчить про те, що захворю-
ваність на мозковий інсульт на 100 тис. населення у
2015 році в Україні становила 274,1 випадків. При цьо-
му показник летальності від судинних катастроф мозку
більш як у 25 разів перевищує аналогічний показник
високорозвинених країн Західної Європи і він продов-
жує зростати. У перші 30 днів гинуть близько третини
хворих на мозковий інсульт, протягом першого року -
близько половини постраждалих, а серед тих, хто зали-
шився живими, біля 25,0% -довічно потребують сторон-
ньої допомоги.

Сучасний арсенал церебропротекторних засобів,
який нараховує кілька десятків препаратів із різних фар-
макологічних груп, далеко не завжди задовольняють
клініцистів як через недостатню ефективність, так і на-
явність побічних ефектів. Тому сьогодні ведеться актив-
ний пошук нових молекул із захисною дією на ішемізо-
ваний мозок, придатних для створення на їх основі
більш ефективних та безпечних церебропротекторних
засобів, конкурентоспроможних із сучасними аналога-
ми.

На вирішення цього вкрай актуального питання спря-
мована наукова праця (монографія) Г.І. Степанюка, В.М.
Мороза, О.А. Ходаківського та Н.І. Волощук (титульні ав-
тори) "Адемол: новий підхід до церебропротекції". Ма-
теріали, що викладені у даній монографії, присвячені
розробці нового підходу до захисту ішемізованого го-
ловного мозку шляхом пошуку та вивчення серед нових
похідних адамантану оригінальної сполуки, механізм
захисної дії якої на ішемізований мозок принципово
відрізнявся б від неконкурентних та конкурентних бло-
каторів NMDA рецепторів (декстрорфану, селфетелу,
церестату та ін.), оскільки вони були зняті з клінічних
випробувань через низку серйозних побічних реакцій з
боку ЦНС та серцево-судинної системи.

Донедавна магнію сульфат (неконкурентний блока-
тор NMDA рецепторів) був практично єдиним засобом,
внесеним у міжнародні рекомендації з ведення хворих
з гострим ішемічним інсультом. Однак, у поточному році
Американська інсультна асоціація (АSА) вилучила цей
препарат з рекомендацій з лікування хворих з гострим
ішемічним інсультом за відсутності доказової бази. Про-
довжується випробування ремацеміду - низькоафінно-
го антагоніста NMDA рецепторів.

Враховуючи ці дані та беручи до уваги той факт, що
фонова активність NMDA рецепторів формує фізіологіч-
ний перебіг основних процесів у ЦНС, ефективний за-
хист ішемізованого мозку, на думку авторів монографії,
можна досягти за рахунок антагоністів NMDA рецептор-
но-канальних ансамблів зі швидкою кінетикою їх "бло-
кади/деблокади". Це узгоджується із точкою зору
W.Neuhaus та співавт. (2012) про те, що такий препарат
за рахунок швидкої блокади NMDA рецепторів перешкод-
жатиме наростанню глутаматної ексайтоксичності, а з
іншого боку, під час наступної деблокади - сприятиме
забезпеченню підтримки тих мінімальних концентрацій
глутамату, які необхідні для реалізації життєво важли-
вих процесів у головному мозку.

На мій погляд, сподівання авторів монографії цілком
виправдались і їм вдалось серед нових похідних ада-
мантану, синтезованих в ІОХ НАНУ к.ф.н. Ю.В. Коротким
під керівництвом акад. М.О. Лозинського, знайти цю ори-
гінальну сполуку, яка б відповідала вказаним вимогам
щодо впливу на NMDA рецептори.

У скрінінгових дослідженнях, проведених на двох
моделях ГПМК (двобічна оклюзія сонних артерій) у щурів
та монгольських піщанок (гербел) серед 70 нових по-
хідних адамантанвмісних аміноспиртів виявлено спо-
луку 1-адамантилетилокси-3-морфоліно-2-пропанол
гідрохлорид (робоча назва "Адемол"), яка за величи-
ною захисного ефекту на ішемізований мозок була
зіставною з відомим зарубіжним церебропротектором
цитиколіном. Разом з цим було доведено, що Адемол,
на відміну від інших сполук цього ряду, має властивості
низькоафінного блокатора/деблокатора NMDA рецеп-
торів, що і стало підставою для проведення поглибле-
ного вивчення його церебропротекторних властивостей.

У подальшому було переконливо доведено, що кур-
сова терапія Адемолом, як і цитиколіном, протидіє змен-
шенню у соматосенсорній корі головного мозку щурів з
ГПМК площі тіл нейронів та вмісту у них нуклеїнових кис-
лот, вірогідно переважаючи референс-препарат за здат-
ністю зменшувати щільність деструктивно змінених ней-
ронів. При цьому Адемол ліпше, ніж цитиколін, зменшу-
вав виразність неврологічних порушень, що проявилось
покращенням мнестичних функцій у тварин з моделлю
ГПМК.

Що стосується механізму захисного ефекту Адемолу
в умовах ГПМК, автори довели, що біохімічні складові
церебропротекторного ефекту препарату характеризу-
ються відновленням енергопостачання головного моз-
ку, зменшенням у ньому вмісту лактату та усуненням
декомпенсованого ацидозу, коригувальним впливом на
активність NO-синтази та вміст стабільних метаболітів
монооксиду азоту, активність ферментативної ланки ан-
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тиоксидантного захисту мозку та ін.
Слід також підкреслити, що в умовах ГПМК Адемол

чинить модулювальний вплив на експресію у головно-
му мозку генів раннього реагування c-fos та bcl-2, що
гальмує експансію ділянки тотальної ішемії, "переклю-
чаючи" некротичний тип смерті нейронів на більш спри-
ятливий апоптотичний, що дозволяє зберегти цитоархі-
тектоніну тканини.

Наявність у Адемолу поліфункціональних фармако-
логічних ефектів (захисна дія на ішемізований мозок
поєднується з ноотропною, нейроретинопротекторною,

Чекман Іван Сергійович
доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН і НАМН України, професор кафедри фармакології,

патофізіології, клінічної фармакології і клінічної фармації, технології ліків ПВНЗ "Київський медичний університет".

протигіпоксичною, акто- та кардіопротекторною), розк-
риває перспективу його широкого застосування в різних
галузях клінічної медицини.

Тому є всі підстави вважати, що наведені у монографії
дані привернуть увагу не лише фармакологів, але й
клініцистів різних галузей медицини. А сам Адемол після
клінічної апробації займе гідне місце у ряду нових висо-
коефективних вітчизняних церебропротекторних засобів.

І останнє, можна без перебільшення зазначити, що
створення Адемолу є вагомим внеском вінницьких нау-
ковців у вітчизняну фармакологію.
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УДК: 61(092)(01):616-089:725.51.055

РОЛЬ М.І. ПИРОГОВА У СТВОРЕННІ ПЕРШОЇ У СВІТІ ГОСПІТАЛЬНОЇ
ХІРУРГІЧНОЇ КЛІНІКИ

Яскрава історична особистість, видатний хірург, вче-
ний і педагог М.І. Пирогов зробив великий внесок у світову
медичну науку і практику. Однією із великих заслуг М.І.
Пирогова перед хірургією і вищою хірургічною школою є
відкриття ним Госпітальної хірургічної школи при Санкт-
Петербурзькій Медико-хірургічній академії, що не було
простим розширенням програми практичного навчан-
ня. Створенням Госпітальної хірургічної клініки був зап-
роваджений в систему викладання докорінно новий
клінічний метод, який дав змогу вивчати кожний хво-
робливий процес на великій кількості однорідних хво-
рих шляхом порівняння і з урахуванням всіх їх індивіду-
альних особливостей, що є однією із форм сучасного
лікарського мислення і клінічного викладання - вивчати
не хворобу, а хворого.

Вивчення літератури, зокрема праць самого М.І. Пи-
рогова, а також архівних матеріалів показало, що пер-
ша у світі Госпітальна хірургічна клініка, яка була ство-
рена за проектом вченого, впродовж всього свого існу-
вання залишалася вірною принципам, покладеним в її
основу, тому і заслуговує назви Пироговська [3].

Серед багатьох робіт, які дотичні до історії вищої
медичної освіти середини ХІХ століття, важко віднайти
таку, яка б не згадувала про створення в 40-60 роках ХІХ
століття в Петербурзькій медико-хірургічній академії і
на медичних факультетах інших університетів госпіталь-
них клінік. Причини такого інтересу віднайти неважко.
Однією з них є участь в розробленні і реалізації ідеї гос-
пітального клінічного курсу геніального вченого М.І. Пи-
рогова, що стало видатним досягненням тодішньої пе-
дагогічної думки.

Пропонуючи професорам госпітальних клінік при-
ділити основну увагу запровадженню нових високоефек-
тивних наукових технологій, М.І. Пирогов не ставив пе-
ред собою завдання створити у вищих медичних закла-
дах клініки, які були б здатні конкурувати із зарубіжни-
ми. Істинні мотиви полягали в іншому. М.І. Пирогов був
переконаний у тому, що без раннього залучення моло-
дих людей до наукової роботи неможливо підготувати
хорошого лікаря [6].

У кінці 1839 року доктор медицини, професор Дерп-
тського університету М.І. Пирогов отримав запрошення
від професора Санкт-Петербурзької медико-хірургічної
академії К.К. Зейдліца з пропозицією зайняти кафедру
теоретичної хірургії, яка звільнилася у зв'язку з виходом
у відставку професора П.Н. Савенка.

Відомо, що при створенні академії до її складу вхо-
дила лише одна кафедра хірургії, і до 1824 року викла-
дання хірургії, як теоретичної, так і практичної, велося
на цій кафедрі. Коли М.І. Пирогов отримав запрошення
до академії, там уже існувало дві хірургічні кафедри -

кафедра теоретичної хірургії і кафедра оперативної
хірургії з хірургічною клінікою [1].

Слід зазначити, що запрошення до Медико-хірургіч-
ної академії для М.І. Пирогова було дуже почесним. Він
на той час уже був автором вагомих праць з хірургічної
анатомії, блискучим оператором, відомим не лише в
Російській імперії, але й у Європі. Однак не мислив сво-
го життя без активної хірургічної діяльності, тому відмо-
вився від пропозиції зайняти вакантну кафедру теоре-
тичної хірургії, бо при ній не було клініки. Поділяючи
позицію адміністрації і бажаючи підвищити науковий і
педагогічний рівень академії, він запропонував свій про-
ект, який згодом став важливим поворотним пунктом у
реформі медичної освіти.

Нововведення М.І. Пирогова полягало у тому, що па-
ралельно з існуванням академічної хірургічної клініки
він запропонував додатково створити нову - клініку гос-
пітальної хірургії. В листі, надісланому попечителю ака-
демії П.А. Клейнміхелю 7 лютого 1840 року, М.І. Пирогов
пояснює, що обидві кафедри - клінічної і госпітальної
хірургії - необхідні у кожному навчальному закладі, але
до слухання госпітальних практичних лекцій мають бути
допущені лише ті студенти, які уже пройшли відповідний
курс навчання, і це мав бути 5-й курс академії. "Ніщо так
не може сприяти поширенню медичних і, зокрема, хірур-
гічних знань між учнями, як прикладний напрямок у
викладанні. Як досягнути цієї високої мети? Ось питан-
ня, яке займає мою розумову діяльність уже впродовж
декількох років. Облагородити госпіталь, привести його
до істинно ідеального призначення, поєднати в ньому
притулок для страждущого і святилище науки можливо
лише тоді, коли практична діяльність лікарів буде по-
єднана з викладанням біля ліжка хворих... Якщо слабкі
сили мої, які я застосував для керівництва молоддю в
практичній хірургії, здадуться вам достатніми, щоб з ко-
ристю використати їх для досягнення благородної мети,
то я з радістю присвячу ціле життя моє ... кафедрі гос-
пітальної хірургії при академії", - завершив свого листа
М.І. Пирогов [1].

10 лютого 1840 року П.А. Клейнміхель надіслав лис-
та М.І.Пирогова до Конференції академії з дорученням
розглянути його і зробити відповідний висновок. Розг-
лянувши пропозицію М.І. Пирогова, Конференція відпо-
віла, що "повністю поділяє думку вченого щодо створен-
ня нової кафедри при академії для викладання патоло-
гічної і хірургічної анатомії і отримання студентами 5-го
класу практичних навичок з госпітальної хірургії, а та-
кож примноження анатомо-патологічного і анатомо-
хірургічного зібрання, що принесе тим, хто навчається в
академії, велику користь, тим більше, якщо викладання
буде надане  професору М.І.Пирогову, відомому... свої-
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ми відмінними талантами і мистецтвом в оперативній
хірургії" [1]. Водночас, чудово знаючи, якою обтяжливою
може стати для керівника хірургічної кафедри ще і кер-
івництво великим госпіталем в якості старшого лікаря,
Конференція, у свою чергу, висунула доволі виважену
пропозицію. Вона запропонувала, щоб старший (голов-
ний) лікар госпіталю мав не одного помічника, як це було
раніше, а двох. Одним з них (по хірургічному відділенню)
може бути М.І. Пирогов, який "при своїх діях стосовно ліку-
вання хворих не був би залежний від старшого лікаря".
Більше того, Конференція оцінила слушну пропозицію
М.І. Пирогова щодо створення не лише кафедри госпіталь-
ної хірургії і у відповіді П.А. Клейнміхелю заявила, що "ство-
рення ще однієї такої кафедри для керування студентів у
госпітальній терапії принесе не меншу користь".

Однак, на початку 1840 року академія отримала
відповідь, де міністр освіти С.С. Уваров пояснює своє
небажання відпустити професора М.І. Пирогова: "... Дер-
птський університет залишається без професора Пиро-
гова, без сумніву, одного із найдостойніших викладачів, і
тому матиме відчутну втрату..." [2].

Пізніше вчений з цього приводу так писав: "1840 року
я вручаю Клейнміхелю проект щодо створення госпіталь-
них класів для тих, хто закінчує 5 курс, і молодих лікарів.
Проект прийнятий, затверджений, і я викликаний зайня-
ти в Медико-хірургічній академії кафедру госпітальної
хірургії при 2-му Військово-сухопутному госпіталі та посаду
старшого лікаря хірургічного відділення цього госпіталю, з
тих пір почали створюватися госпітальні клініки і в інших
університетах. Проекти цих клінік складалися у Комітеті
при Міністерстві освіти..., до складу якого я був запроше-
ний. Це було 1841 року, тоді ж я був обраний членом Ме-
дичної Радипри Міністерстві внутрішніх справ... " [4].

29 листопада 1840 року М.І. Пирогов був переведе-
ний до Медико-хірургічної академії, а вже через місяць
створена кафедра госпітальної хірургії при академії і
хірургічне відділення у 2-му Військово-сухопутному гос-
піталі, який був переданий Медико-хірургічній академії
як клінічна база для створення за проектом М.І. Пирого-
ва Госпітальної хірургічної клініки на 1000 ліжок. А 1846
року госпіталь остаточно був закріплений за академією
як у медичному, так і в адміністративному плані. У повне
підпорядкування Медико-хірургічній академії 2-й Військо-
во-санітарний госпіталь перейшов лише 1869 року і от-
римав назву Клінічний військовий госпіталь. Таким чи-
ном, академія отримала власну клінічну базу. За Стату-
том академії тривалість академічного курсу навчання
збільшилась і була доведена до 5 років. Через 100 років
академія зініціювала продовження курсу навчання ме-
диків до 6 років, а включно з інтернатурою цей курс тепер
складає 7 років.

М.І. Пирогов так визначив завдання професора
клінічної і госпітальної клінік: "Професор клініки має роз-
починати, так би мовити, з азбуки практичної медицини;
він змушує своїх слухачів вникати в усі деталі біля ліжка
хворого, навчає екзаменувати хворобу, - словом, мета його

- показати метод розпізнавання і головний план лікуван-
ня хвороби у кожному індивідуумі. Тоді, коли професор
практичної медицини, госпітальної, спрямовує при своїх
візитаціях увагу слухачів на цілу масу однакових проявів
хвороби, показуючи при цьому й індивідуальні їх відтінки;
статистичним способом доводить користь того чи іншого
методу лікування; лекції його складаються з огляду ос-
новних випадків, порівнянь тощо... ".

За проектом М.І. Пирогова, студенти Медико-хірургіч-
ної академії на останньому, 5-му курсі, мали вести хво-
рих, вони перебували в палатах 2-го Військово-сухопут-
ного госпіталю на правах ординаторів під керівництвом
головного лікаря госпіталю. На думку М.І. Пирогова, весь
великий госпіталь мав перетворитися в госпітальні клініки
(терапевтичну, хірургічну, сифілітичну тощо), що, як відо-
мо, згодом і було зроблено [2].

18 січня 1841 року відбулося призначення М.І. Пиро-
гова ординарним професором Госпітальної хірургічної
клініки і кафедри патологічної і хірургічної анатомії, а та-
кож головним лікарем хірургічного відділення у 2-му
Військово-сухопутному госпіталі.

М.І. Пирогов мав намір реалізувати в Медико-
хірургічній академії грандіозні плани. Він був готовий по-
стійно, не жаліючи ні свого часу, ні свого здоров'я робити
корисну справу, робити її негайно, якомога швидше і яко-
мога краще.

Навіть у загальних рисах неможливо описати ту бага-
тогранну, повну кипучої енергії діяльність М.І. Пирогова в
академії. Вражала всіх його велика працездатність. Він
не міг миритися з тими недоліками, які побачив у гос-
піталі, проте був не з тих, хто опускає руки. Переконаний
у своїй правоті, він взявся за наведення порядку у клініці.

У перші роки госпітальної хірургічної діяльності М.І.
Пирогову доводилося працювати своїми інструментами,
багатьох необхідних інструментів не вистачало. Незва-
жаючи на те, що Пирогов був технічним директором
Санкт-Петербурзького інструментального заводу, отри-
мати їх можна було лише за згодою Військового міністра.
Не краще було і з ліками. А які порядки були в госпітальній
аптеці, можна судити з донесення Пирогова в госпіталь-
ну контору, де він вказує на те, що ліки відпускалися в
набагато меншій від потреби кількості, тоді як у аптечних
звітах це зменшення не відображалося. 1848 року з ініціа-
тиви М.І.Пирогова у Госпітальній клініці було відкрите так
зване цивільне відділення на 75 хворих. Один із дерев'я-
них флігелів госпіталю М.І. Пирогов перетворив у відділен-
ня клініки для пієміків і заразних хворих.

Однак, незважаючи на всі старання М.І. Пирогова пол-
іпшити організацію надання якісної допомоги у своїй
клініці, її стан був далеко незадовільний. 1851 року М.І.Пи-
рогов відзначав, що арештантське відділення госпіталю
набагато зручніше, ніж його хірургічна клініка, яка, будучи
розташованою у різних приміщеннях, не відповідала прак-
тичним і навчальним цілям. У дерев'яних флігелях при-
міщення були незручні, а кімнати, які можна було б вико-
ристовувати під операційні, відсутні. 1846 року в хірургіч-
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ному відділенні госпіталю нараховувалося від 270 до 300
ліжок, розміщених у палатах, що знаходився у 14 різних
корпусах, та було всього 6 штатних ординаторів [1].

У своїх лекціях з хірургії, які М.І. Пирогов читав студен-
там, він ніколи не вдавався до зовнішніх ефектів і краси-
вих фраз, вони завжди у нього вирізнялися наочністю,
глибоким змістом, майстерним аналізом патологічних
явищ. М.І. Пирогов постійно вказував на зв'язок між
клінічними проявами хвороби і патологічними змінами,
виявленими при розтинах. Навчання правильному
клінічному розбору ознак захворювань і пошкоджень він
проводив на основі своїх курсів з хірургічної анатомії. Цій
меті також слугували анатомо-хірургічні пояснення пе-
ред кожною великою операцією. Клінічні заняття сту-
дентів 5-го курсу продовжувалися чотири місяці. Одна
половина студентів впродовж двох місяців працювала у
госпітальній хірургічній клініці, друга - в терапевтичній,
після чого групи мінялися місцями. Студенти вели хво-
рих, заповнювали історії хвороб, під керівництвом асис-
тентів клініки, чи самого М.І. Пирогова,робили перев'яз-
ки, самостійно виконували незначні оперативні втручан-
ня. Самостійність під час добових чергувань у клініці і
активна участь студентів в обходах хворих мали велике
значення для виховання майбутніх лікарів. М.І. Пирогов
пропонував ставити питання хворому щодо його захво-
рювання лише після завершення об'єктивного обстежен-
ня: пальпації, перкусії, аускультації.

Викладацька діяльність М.І. Пирогова полягала та-
кож у щоденному відвідуванні клініки, де, здійснюючи
обхід палат зі студентами, М.І. Пирогов характеризував
хворих, які поступили, робив диференційну діагностику,
вказуючи на різні способи лікування. У випадку хірургіч-
ного втручання, звертав увагу на різні способи операцій.
Потім читав клінічні лекції, предметом яких було по-
рівняння низки випадків, що характеризували індивіду-
альні зміни однієї і тієї ж хвороби,при потребі здійснював
оперативні втручання. З цією ж метою Пирогов періодич-
но читав систематичні лекції з хірургічної анатомії, окрім
цього, перед кожною складною операцією, він демонст-
рував її своїм слухачам на трупах з анатомо-хірургічними
поясненнями, а також на виготовлених препаратах. Не-
розривною частиною клінічного викладання були пато-
лого-анатомічні розтини, які супроводжувалися лекція-
ми, при цьому М.І. Пирогов звертав,переважно, увагу слу-
хачів на використання отриманих анатомо-патологічних
даних біля ліжка хворого [3].

Доповненням до цього анатомічного напрямку вик-
ладання клінічної хірургії у М.І. Пирогова слугував експе-
римент. Він добре розумів потреби студентів, знав, чого
їм не вистачає, а не вистачало, насамперед,  практичних
занять.

Тому М.І. Пирогов з самого початку повів справу прак-
тично, викладав студентам 5-го курсу патологічну анато-
мію і вперше в академії ввів систематичні і обов'язкові
завдання з патологічної анатомії, які виконувалися на
трупах. З тих пір ці заняття стали незмінною складовою

навчальної програми в академії, а операції і патолого-
анатомічні розтини стали невід'ємною частиною клінічно-
го викладання [5].

У перші роки академічної діяльності М.І. Пирогова мав
багато непорозумінь і зіткнень з госпітальною адмініст-
рацією, яка не була налаштована сприяти йому в пол-
іпшенні госпітального хірургічного відділення. Енергія
вченого була настільки для них новою і незрозумілою,
що адміністрація госпіталю намагалася позбутися його
через головного лікаря Д.Я. Лосієвського, який дав асис-
тенту клініки П.Ю. Неммерту письмове доручення такого
змісту: "помітивши у поведінці М.І. Пирогова дії, які свідчать
про його божевілля, наказую стежити і доповідати про
них мені...". Коли П.Ю. Неммерт показав це доручення
М.І. Пирогову, той звернувся до попечителя академії П.Ф.
Веймарна з наміром подати у відставку, але конфлікт
вдалося владнати, М.І.Пирогов залишився на посаді, а
Д.Я. Лосієвському довелося принижено просити виба-
чення у нього на засіданні Конференції академії. М.І.
Пирогов постійно відчував по відношенню до себе спро-
тив, нерозуміння, заздрість, а звинувачення у плагіаті ледь
не призвело до його відставки. Це тоді М.І.Пирогов звер-
нувся до Президента академії з листом такого змісту:
"Скажіть, чи можна бути справжнім лікарем і гарним
наставником, не маючи переконань у високому дос-
тоїнстві свого мистецтва?А чи можна вимагати цього пе-
реконання від майбутнього лікаря, який, будучи учнем,
бачив приниження свого вчителя? Ось виклад причини,
яка спонукала мене залишити службу в академії. У службі
своїй я ніколи не шукав особистої користі і тому залишаю
її, як цього вимагає мій погляд на власне достоїнство,
яке я звик цінувати..." [1].

1844 року М.І. Пирогов подав до академії свій проект
створення Анатомічного інституту, який був реалізований
1846 року. При втіленні цього проекту довелося витри-
мати великий спротив навіть зі сторони колег. Зокрема,
професор Х.Х. Саломон заперечував необхідність ство-
рення такого інституту, мотивуючи тим, що ніде за кордо-
ном такого закладу немає, і метою академії є підготовка
військових лікарів, а не вчених-анатомів. Є глибокий
сумнів у тому, що у своїх протестах вони керувалися інте-
ресами науки. Швидкий кар'єрний ріст М.І. Пирогова,
підтримка його починань академічною адміністрацією,
величезний успіх його наукових праць, зростаюча хірург-
ічна слава,- все це зачіпало його колег і примушувало
проявляти свій протест у недостойній формі.

М.І. Пирогов не мислив собі ні навчальної, ні лікуваль-
ної діяльності без науково-дослідницької. Ось чому пер-
іод діяльності М.І. Пирогова в Госпітальній хірургічній
клініці був найплодотворнішим періодом його творчості.
Госпітальна хірургічна клініка стала тим підґрунтям, на
якому зростав і розвивався геній М.І. Пирогова.

Одразу після створення Анатомічного інституту Пиро-
гов поїхав за кордон і по поверненню, з метою знеболен-
ня, почав досліджувати дію ефіру на організм людини.
Першу свою операцію із застосуванням ефірного нарко-

Роль М.І. Пирогова у створенні першої у світі госпітальної хірургічної клініки
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зу М.І. Пирогов зробив у Госпітальній хірургічній клініці 14
лютого 1847 року, а 9 вересня цього року він виїхав на
театр воєнних дій на Кавказ, де вперше в історії світової
медичної практики застосував ефірний наркоз при опе-
ративних втручаннях на полі бою.

1848 року у Санкт-Петербурзі почалася епідемія хо-
лери. М.І. Пирогов при своїй клініці відкрив холерне
відділення, де впродовж шести тижнів дослідив 800 хо-
лерних трупів. Результати його дослідження лягли в ос-
нову "Патологічної анатомії азіатської холери".

У Госпітальній хірургічній клініці 1852 року М.І. Пиро-
гов вперше змінив Саймовську операцію, в результаті
чого хірургія збагатилася Пироговською операцією "Ви-
довження кістки гомілки при хірургічному видаленні
ступні". Вперше в клініці він випробував свою гіпсову по-
в'язку і створив неперевершену "Льодову анатомію". Це
під такою назвою ввійшла в історію медицини його "Ілю-
стрована топографічна анатомія розпилів, здійснених у
трьох напрямках через заморожене людське тіло", яку
він завершив, працюючи уже в Україні, попечителем Киї-
вського навчального округу.

Ставши завідувачем Госпітальної хірургічної клініки,
М.І. Пирогов провів значну роботу щодо реформування
величезного хірургічного відділення на 1000 ліжок, в яко-
му панували безлад, бруд і нечувані зловживання. Треба
було мати енергію М.І. Пирогова, його чесність і вимог-
ливість, щоб змінити порядки, які існували у 2-му Військо-
во-сухопутному госпіталі. За короткий проміжок часу він
здійснив переворот у цьому закладі, перетворивши його
у належну клініку, в роботі якої на практиці втілювалися
найпередовіші наукові досягнення.

Ця клініка в середині ХІХ століття була піднесена М.І.
Пироговим на висоту світової хірургії. За характером по-
ставлених навчальних завдань такої медичної установи

не було не лише в Росії, але й в усьому світі. Таким чином
було започатковано формування оригінальної системи
медичної освіти. Значимість творчого подвигу М.І. Пиро-
гова стає особливо вагомою, якщо взяти до уваги стан
медичної освіти і рівень охорони здоров'я того часу.

Слід зазначити, що такі госпітальні клініки були по-
ступово організовані і з інших клінічних дисциплін, а досвід
академії був підхоплений іншими університетами. 1845
року Госпітальна хірургічна клініка була створена у Москві,
1849 року почала працювати на базі Військового госпіта-
лю в Києві, а 1860 року - в Казані.

Створення Госпітальної хірургічної клініки зробило
безцінними заслуги М.І.Пирогова щодо запровадження
клінічного викладання у вищій медичній школі (в подаль-
шому названому госпітальним напрямком викладання).
Усі перетворення, проведені у клініці М.І. Пироговим,
організована у ній лікувальна і навчальна робота, а та-
кож його особисті якості хірурга, педагога і вченого поста-
вили створену ним клініку в один ряд з кращими світови-
ми клініками того часу.

Подальший розвиток Пироговської Госпітальної
клініки пов'язаний з такими іменами, як П.Ю. Немерт,
А.А. Кітер, Є.І. Богдановський, В.А. Ратімов. Цей період в
історії клініки охоплює другу половину ХІХ ст. У зв'язку з
відомими відкриттями в науці (наркоз, асептика й анти-
септика, рентгенівські промені тощо) відбулися суттєві
зміни в медицині взагалі і хірургії зокрема, а також доко-
рінний перегляд усталених поглядів і уявлень. Клініка з
честю пройшла цей шлях. У науковій діяльності колишній
анатомоклінічний напрямок в хірургії став поєднуватися
з патологоклінічним, який народжувався, в роботу клініки
стали впроваджуватися лабораторно-хімічні методи дос-
лідження і вперше була введена в постійну практику ан-
тисептика.

Гунько П.М., Антощук К.Ф., Юкальчук М.І.
Національний музей-садиба М.І.Пирогова
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