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Петрушенко В.В., Мельник В.М., Мітюк О.І., Мітюк М.О., 
Гребенюк Д.І., Радьога Я.В., Сергійчук О.Л., Стукан С.С., Ляховченко 

Н.А., Собко В.С., Стойка В.І., Левадний О.В., Лонський К.Л. 
ІВАН ІЛЛІЧ МІТЮК (1928-2012): БІОГРАФІЯ ТА ГОЛОВНІ 

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ 
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 

Кафедра ендоскопічної та серцево-судинної хірургії 

Іван Ілліч Мітюк – непересічний український вчений-лікар, 
доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки 
України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 
автор понад 250 наукових праць та 10 патентів на винаходи. 

Рання біографія Івана Мітюка пов’язана з українськими 
етнічними землями на території східної Польщі – Холмщиною, 
Грубешівщиною, Люблінщиною (історики використовують для всіх 
українських земель в межах Польщі термін «Закерзоння»). Непевна 
політична ситуація на теренах Центрально-Східної Європи в 1910-
1940-х роках зумовила і непевний характер біографії Івана Мітюка. 
Його ранні роки настільки ж нестабільні, наскільки складними були 
зміни у політичній географії регіону.  

До 1918 року Холмська губернія була складовою частиною 
Російської імперії. Її колишній польський політичний характер не 
означав польського етнічного обличчя. Більшість населення губернії 
складали етнічні українці – жителі сільської місцевості. Серед них 
були і предки професора Мітюка. Біографічні анкети вченого донесли 
до нас імена батьків – Ілля Іванович і Ксенія Іванівна Мітюки. 

На жаль, біографічні анкети не дають детальної інформації про 
місце та дату народження І. І. Мітюка. В одних документах вказано, 
що він народився у польському Любліні. В інших зазначено, що він 
був уродженцем українсько-польської Холмщини. Різняться між 
собою навіть роки, що їх Мітюк записував у різні анкети та резюме. 
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Більшість архівних документів свідчать про те, що Іван Ілліч 
Мітюк народився 8 грудня 1928 року. (У деяких матеріалах під роком 
народження записано «1932 р.») 

Так чи інакше, але перші одинадцять років свого життя Мітюк 
був громадянином Польської держави. Протягом 1939-1944 років він 
перебував на окупованих німцями територіях. Мабуть саме цим 
пояснюється подальше бажання вченого трохи «пересунути» дату 
свого народження. Адже, за радянськими законами, Мітюк, досягши 
16-річного віку (1944 р.), підлягав мобілізації у діючу армію.
Післявоєнна радянська адміністрація (та навіть органи держбезпеки в
1950-1970-ті роки!) часто висувала претензії до тих громадян, які в
юнацькому віці знаходились на окупованих німцями територіях.

Іван Ілліч Мітюк, якщо довіряти архівним документам, не 
підпав під примусове післявоєнне переселення. Ще перед війною 
його родина переїхала в с. Шепелів. Тут Мітюк закінчив семирічну 
школу і одразу після війни вступив до Волинського медичного 
училища в Луцьку. Протягом 1947-1950 років він працював 
фельдшером. 

До Вінниці І. І. Мітюк вперше потрапив у 1950 році, де вступив 
до Вінницького медичного інституту (навчався в 1950-1956 роках). 

В 1956-1960 рр. Іван Мітюк, за розподілом, працював головним 
лікарем медико-санітарної частини Лисичанського склозаводу 
(Луганська область). В 1960 році, відпрацювавши обов’язковий 
розподільчий строк, Іван Ілліч повернувся до Вінниці, де в 1960-1962 
рр. займав посаду ординатор-хірурга торакального відділення 
Пироговської лікарні. В 1963 році Мітюка призначили обласним 
хірургом відділу охорони здоров’я Вінницького облвиконкому. 

В 1964-1967 роках Мітюк живе та працює у Львові (також 
ординатором торакального відділення), де в 1968 захищає 
кандидатську дисертацію.  

Подальший трудовий шлях вченого виглядає так: 
1967-1968 рр. – головний хірург Вінницької області; 
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1969-1975 – доцент кафедри госпітальної хірургії Львівського 
медичного інституту та декан факультету іноземних громадян цього 
ж інституту; 

1974 р. – захист докторської дисертації по гнійно-
деструктивних захворюваннях легень. 

В 1975 році новоспечений доктор медичних наук Іван Ілліч 
Мітюк назавжди переїхав до Вінниці, де очолив кафедру госпітальної 
хірургії.  

Колеги по кафедрі характеризують Івана Мітюка як 
«багатогранного хірурга, видатного науковця, досвідченого 
організатора». З цим важно не погодитись. Перш за все, Іван Мітюк 
був хірургом універсального типу. Він був одночасно торакальним, 
абдомінальним, судинним, серцево-судинним хірургом тощо.  

Як зазначають автори «Історії хірургічних кафедр ВНМУ ім. 
М. І. Пирогова» (Вінниця, 2014, с. 17), саме з ініціативи І. І. Мітюка 
«в практику були успішно впроваджені передові лікувальні 
технології: товсто-кишкова езофагопластика, метод поетапного 
бужування при рубцево-виразкових змінах у стравоході через 
гастростому з наступним відновленням його прохідності, методика 
лікування пошкодження стравоходу шляхом раннього накладання 
подвійної гастростомії з комплексним лікуванням медіастиніту. 
Впроваджено реконструктивно-відновлюючі операції на трахеї та 
бронхах при доброякісних пухлинах, травмах, рубцевих звуженнях. 
Впроваджена в практику методика екстраплеврального та 
позачеревного вшивання електростимулятора серця. Розроблено 
методики комплексного лікування гострих абсцесів і гангрени легенів 
з широким залученням прийомів малої хірургії та ендоскопічних 
інтервенцій, що дозволило різко знизити летальність у цього 
контингенту хворих… Значний розвиток отримала хірургія 
виразкової хвороби». 

Професор Іван Мітюк вперше в історії клініки здійснив успішні 
панкреато-дуоденальні резекції, займався удосконаленням 
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хірургічних методик лікування панкреонекрозу, перитоніту, 
спайкової хвороби. Вперше на Вінниччині Мітюком було здійснено 
аутовенозну пластику при пошкодженні стегнової артерії в ургентних 
умовах. 

Насправді ми навели далеко неповний перелік хірургічних 
зацікавлень та інновацій, розроблених або реалізованих Мітюком. 
Детальний опис та систематизація його лікарської та наукової 
спадщини ще попереду. 

Слід зазначити, що саме за ініціативи І. І. Мітюка, в 1980 році 
було відкрито відділення хірургії судин Пироговської лікарні.  

В 1995 році Іван Ілліч Мітюк отримав державне звання 
Заслуженого діяча науки і техніки України. 

В 1997 році Іван Мітюк отримав Державну премію України в 
галузі науки і техніки за удосконалення лікування гнійно-
деструктивних захворювань легень. Державна премія тільки 
підкреслила виняткові заслуги Івана Мітюка. Головні його 
досягнення та передові наукові ідеї відображені у понад 250 
надрукованих наукових працях (монографіях, статтях, методичних 
розробках, тезах доповідей) та 10 патентах на винаходи. Професор 
Мітюк був членом редакційних колегій фахових наукових видань 
«Хирургия», «Клінічна хірургія», «Шпитальна хірургія». Під 
науковим керівництвом І. І. Мітюка успішно захистили свої роботи 9 
кандидатів і 1 доктор медичних наук. 



7 

Березницкий Я.С., Астахов Г.В., Землянский Д.Е., Алексевич Ф.С. 
ВОЗМОЖНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДУ «Днепропетровская медицинская академия» 

Кафедра хирургии №1 
Клиника общей и пластической хирургии “Гарвис” 

Хирургическое лечение диафрагмальных грыж с 
использованием лапароскопической техники в последние десятилетия 
приобрело большую популярность. Неудовлетворительные 
результаты после лапароскопических фундопликаций развиваются 
вследствие сползания фундопликационной манжеты или миграции ее 
в средостение с растяжением пищеводного отверстия диафрагмы 
(ПОД). 

В последнее время в большинстве клиник, 
специализирующихся на антирефлюксных операциях, используется 
следующая тактика: при диаметре грыжевого дефекта до 5 см 
выполняется крурорафия, при диаметре грыжевого дефекта более 5 
см выполняется пластика ПОД сетчатым трансплантатом. 

В период с 2012 г. по 2017 г. нами прооперировано 60 
пациентов с диафрагмальными грыжами - 36 (60%) мужчин, 24 (40%) 
женщин. Большинство пациентов (83,56%) были трудоспособного 
возраста, а средний возраст составил 53 года. У 42 пациентов в заднее 
средостение выходил кардиальный отдел желудка, у 15 дно и тело 
желудка, у 3 имела место тотальная грыжа ПОД с миграцией всего 
желудка в средостение. Задняя круроррафия была выполнена у 34 
(57%) пациентов, а у 26 (43%) - произведена передняя и задняя 
круроррафия. У 9 пациентов выполнено укрепление 
восстановленного ПОД сетчатым аллотрансплантантом. У всех 
пациентов выполнялась фундопликация по Ниссену. 
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На этапе мобилизации, в трех случаях была травмирована 
париетальная плевра, с развитием левостороннего пневмоторакса. 
После ушивания ПОД, пневмоторакс ликвидировали плевральной 
пункцией во втором межреберье по среднеключичиной линии. 

У пациентов с выраженной гипотрофией ножек диафрагмы 
после выполнения круроррафии на диафрагму накладывали сетку 
Parietex, 8 на 9 см с отверстием для пищевода, расщепленным краем - 
кверху. Сетку фиксировали степлером Absorbotack. 

Фундопликационную манжету – фиксировали. Место 
фиксации: кардиальный отдел желудка, левая ножка диафрагмы, 
пищевод – выбирали в зависимости от интраоперационной ситуации. 

За последние три года негативные результаты операции были 
отмечены у 4 пациенов. У 1 пациентки было выявлено сползание 
фундопликационной манжетки. Пациентка была оперирована 
повторно. Фундопликация по Ниссену – Розетти была переведена в 
фундопликацию по Туппе. Дисфагические расстройства – 
купировались. У 2 пациентов после аллопластики пищеводного 
отверстия диафрагмы произошла миграция фундопликационной 
манжеты в средостение. При этом, желудок с манжетой растянул 
ПОД по передней полуокружности, в том сегменте, где сетка имела 
расщепление. В обоих случаях, лапароскопически, было произведено 
выделение манжеты из средостения, мобилизована нижняя треть 
пищевода. Произведена передняя крурорафя с прошиванием 
расщепленного края сетки. Фундопликационная манжета 
дополнительно фиксировалась к левой ножке диафрагмы. У 1 
пациентки послеоперационный период осложнился некрозом задней 
стенки в средней трети пищевода и правосторонним фибротораксом. 
Первым этапом выполнена резекция пищевода, гастростомия, 
декортикация правого легкого. Через 2 месяца выполнена 
реконструктивно-востановительная операция в объеме 
эзофагогастростомии.  
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Лапароскопические операции даже при тотальных грыжах 
ПОД – являются эффективными и малотравматичными. 

Установка сетки позволяет повысить надежность круроррафии. 
Дополнительная степень надежности достигается сшиванием 
расщепленного края сетки. 
 
 

Березницкий Я.С., Астахов Г.В., Яроцкий Г.Г., Землянский Д.Е., 
Алексевич Ф.С. 

ОПЫТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ТОЛСТОЙ КИШКЕ 

ДУ «Днепропетровская медицинская академия» 
Кафедра хирургии №1 

Клиника общей и пластической хирургии “Гарвис” 
 

Лапароскопическая колоректальная хирургия получила 
заслуженное признание, как способ лечения различных 
доброкачественных и злокачественных заболеваний ободочной и 
прямой кишок.  

В период с 2009 г. по 2017 г. нами выполнено 89 
лапароскопических операций на толстой кишке. Из пациентов - 34 
(38,5%) мужчин, 54 (61,5%) женщин. Cредний возраст составил 65,6 
лет.  

Из 89 прооперированных пациентов у 82 поводом к операции 
послужил опухолевый процесс в ободочной и прямой кишке, у 
остальных семи, другая неопухолевая патология. По одному 
пациенту оперировано по поводу язвенного колита, выпадения 
прямой кишки, дивертикулярной болезни. По 2 пациентка по поводу 
эндометриоза, стенозирующего прямую кишку и по поводу 
ворсинчатой опухоли прямой кишки.  

Правосторонняя гемиколектомия выполнена у 16 пациентов, 
левосторонняя гемиколектомия выполнена у 43 пациента, тотальная 
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колектомия выполнена у 1 пациента, резекция сигмовидной кишки 
выполнена у 8, низкая передняя резекция прямой кишки выполнена у 
19, экстирпация прямой кишки с выведением концевой колостомы 1 
пациент, 1 пациентке выполнена ректопексия с аллопластикой.  

Из 82 больных прооперированных по поводу опухоли толстой 
кишки, по данным послеоперационного гистологического 
исследования у 4 пациентов размеры опухоли соответствовали Т1, у 
23 - Т2, у 43 - Т3, в 12 случаях опухоль прорастала в окружающие 
органы и ткани.  

У пациентов с опухолями толстой кишки на догоспитальном 
этапе проводился онкоконсилиум. На онкоконсилиуме определялся 
план лечения больного, включающий объём и последовательность 
хирургического этапа, лучевой терапии и химиотерапии.  

Пациенты госпитализировались в хирургическое отделение в 
плановом порядке, накануне операции полностью обследованными. У 
пациентов без симптомов частичной кишечной непроходимости 
предоперационная подготовка толстой кишки проводилась 
фортрансом. Антибиотикопрофилактика проводилась коротким 
курсом цефалоспоринами 2 поколения – цефуроксим в сочетании с 
метронидазолом до операции. Продолжительность операции 
варьировала от 150 до 230 минут и в среднем составляла 190 минут. 
Средний койко-день составил 9,7. 

Операции по поводу опухолей, во всех случаях начинаем с 
мобилизации устья сосудов, питающих отдел кишки, подлежащий 
удалению. Во всех случаях проводится лимфодиссекция: в объеме D2 
– у 68 пациентов и D3 – у 14. Мобилизация выполняется 
ультразвуковым диссектором Harmonic. Магистральные сосуды 
пересекаем после клипирования. 

При правосторонней и левосторонней гемиколэктомии кишку 
пересекаем линейными сшивающими аппаратами GIA, при 
пересечении прямой кишки в малом тазу – эндоскопическим 
аппаратом EndoGIA. Для извлечение препарата из брюшной полост 
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выполняем лапаротомию 5 – 7 см. Извлечение препарата проводим 
через установленный в рану защитный ранорасширитель (wound 
protector/retractor). При правосторонних, левосторонних 
гемиколектомиях, резекциях сигмовидной кишки анастомоз 
накладывали экстракорпорально, по типу бок в бок, двухрядным 
непрерывным швом. При низких передних резекциях прямой кишки 
для наложения анастомоза использовали циркулярный сшивающий 
аппарат DCS. 

Герметичность анастомозов наложенных сшивающим 
аппаратом проверяли воздушной пробой, погружая зону анастомоза в 
малом тазу в залитый в брюшную полость раствор и вводя в прямую 
кишку воздух. 

У 19 пациентов, которые до операции получали лучевую 
терапию, операция была завершена наложением протективной стомы. 
У 10 была сформирована трансверзостома, у 9 - еюностома. 

Конверсией завершились 8 лапароскопических операций. 
Причины конверсий: диагностированная во время операции травма 
мочеточника - 1, клинически узкий таз - 3, прорастание опухоли в 
тонкую кишку - 5. 

Осложнения, с которыми мы столкнулись при выполнении 
лапароскопических вмешательств: травма мочеточника – 3, 
перфорация стенки кишки в результате травмы - 3, кровотечение из 
средней прямокишечной артерии, возникшей при её клипировании – 
2, частичная несостоятельность анастомоза у 2 пациентов 
перенесших предоперационную лучевую терапию. 

По сравнению с открытыми операциями лапароскопические 
вмешательства имеют неоспоримые преимущества: меньше 
послеоперационная боль, быстрее разрешается послеоперационный 
парез кишечника, пациент раньше возвращается к повседневной 
активности. 
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Велигоцкий Н.Н., Арутюнов С.Э., Чеботарев А.С., Алексанян К.А. 
МИНИИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЛЕЧЕНИИ 

ОПУХОЛЕЙ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ, 
ОСЛОЖНЕННЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ 

Харьковская академия последипломного образования 
Кафедра торакоабдоминальной хирургии 

 
Выполнение панкреатодуоденальной резекции (ПДР) на высоте 

механической желтухи увеличивает риск развития 
послеоперационных осложнений до 15-27 % и сопровождается 
высокой послеоперационной летальностью.  

Цель исследования. Разработать алгоритм применения 
миниинвазивных вмешательств с использованием чрескожных 
чреспеченочных и эндоскопических вмешательств в лечении 
опухолей панкреатодуоденальной зоны (ПДЗ), осложненных 
механической желтухой.  

Материал и методы. ПДР выполнена 274 больному с 
обструктивными заболеваниями ПДЗ. Билиарная декомпрессия 
выполнена 57 (20,8 %) больным с длительной механической 
желтухой и высокими цифрами билирубина (выше 200 мкмоль/л), 
при этом возраст пациентов варьировал от 37 до 76 лет. Применены 
следующие инструментальные методы исследования: 
мультидетекторная (64-срезовая) компьютерная томография с 3-Д 
реконструкцией, магнитно-резонансная томография (МРТ), ЭРХПГ, 
УЗИ.  

С целью билиарной декомпрессии применены миниинвазивные 
вмешательства: чрескожное чреспеченочное наружное (наружно-
внутреннее) дренирование, эндоскопическое стентирование, 
холецистостомия. Из открытых оперативных вмешательств 
выполнялись билиодигестивные анастомозы 
(гепатикоеюноанастомоз, холецистоеюноанастомоз, 
холедоходуоденоанастомоз).  
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Результаты. В группе больных, которым выполнена билиарная 
декомпрессия, уровень билирубина в группах колебался от 250 до 425 
мкмоль/л. Среди методов билиарной декомпрессии предпочтение 
отдавалось миниинвазивным методикам.  

У 15 (26,3 %) пациентов выполнено чрескожно-чреспеченочное 
наружное (наружно-внутреннее) холангиодренирование (ЧЧХД). 
После проведения чрескожного чреспеченочного 
холангиодренирования и снижении уровня билирубина до 40 
мкмоль/л у 6 (10,5 %) больных произведена неоадьювантная 
химиоэмболизация, показанием для проведения которой являлись 
местнораспространенные погранично-резектабельные опухоли ПДЗ, 
что позволило после выполнения процедуры выполнить ПДР. 
Эндоскопическое стентирование, выполнено у 18 (31,6 %) пациентов 
с последующей санацией общего желчного протока. У 9 (15,8 %) 
больных выполнялись различные варианты холецистостомии: у 4 
(44,4 %) пациентов - видеолапароскопическая, у 2 (22,2 %) – 
контактная, у 3 (33,3 %) - чрескожная чреспеченочная.  

Осложнения после миниинвазивных методов декомпрессии 
развились у 3 (5,3 %) больных. У 1 (1,8 %) больного после 
выполненного эндоскопического стентирования развилась клиника 
острого холецистита, купированного консервативной терапией. У 1 
(1,8 %) пациента после чрескожного чреспеченочного наружного 
дренирования развилась надпеченочная билома, у 1 (1,8 %) больного 
после холецистостомии, выполненном под УЗИ-контролем, выявлена 
подпеченочная билома, произведено дренирование билом под УЗИ-
контролем с положительным результатом. При невозможности 
выполнения миниинвазивных методик (отсутствии технических 
условий для их выполнения) выполнено 15 (33,3 %) операций 
внутреннего дренирования желчных протоков, из которых 8 (53,3 %) 
оперативных вмешательств выполнено в других стационарах. 
Холецистоеюноанастомоз произведен у 7 (46,7 %) пациентов. 
Гепатикоеюноанастомоз по Ру (в том числе с оставлением 
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достаточной длины культи тощей кишки для наложения на втором 
этапе панкреатикоеюноанастомоза) – у 6 (40,0 %), 
гепатикоеюноанастомоз по Брауну – у 1 (6,7 %), 
холедоходуоденоанастомоз – у 1 (6,7 %) больного. 

Таким образом, разработанный алгоритм применения 
различных вариантов билиарной декомпрессии с преимущественным 
использованием миниинвазивных методик позволил уменьшить 
количество периоперационных осложнений при выполнении ПДР на 
8,2%. 

Выводы. 
1. Чрескожное чреспеченочное холангиодренирование и
эндоскопическое стентирование являются оптимальными
миниинвазивными методами билиарной декомпрессии.
2. Применение билиарной декомпрессии у пациентов с опухолями
ПДЗ позволяет выполнить ПДР со сниженным периоперационным
риском.

Верба А.В., Марцинковський І.П., Стащук Р.П., Гуменюк К.В., 
Черноконь В.В., Москалюк О.В. 

ПЕРШИЙ ДОСВІД ВИКОНАННЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ 
УРЕТЕРОЛІТОТОМІЇ ХВОРИМ З КОНКРЕМЕНТАМИ 

СЕЧОВОДІВ У ВЕРХНІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ТРЕТИНІ 
Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону (м. 

Вінниця) 

Камені сечоводів трапляються часто і лікування цієї патології 
залишається актуальною проблемою в урології. Основним методом 
лікування хворих із каменями сечовода є екстракорпоральна ударно-
хвильова літотрипсія (ЕУХЛ). Лапароскопічна уретеролітотомія є 
альтернативним методом і застосовується при невдалий ЕУХЛ 
каменів сечовода. 
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Метою дослідження є проведення огляду першого досвіду 
виконання лапароскопічної уретеролітотомії хворим з конкрементами 
сечоводів у верхній та середній третині. 

Матеріали та методи дослідження. Проведений аналіз 
лікування 6 хворих ,що лікувались в урологічному відділенні ВМКЦ 
ЦР м. Вінниця у 2017-2018 роках з каменями сечоводів методом 
лапароскопічної уретеролітотомії. Чоловіків було 3 (50%) жінок - 3 
(50%) За локалізацією конкременти спостерігались у верхній третині 
сечовода у 4 (66.7 %) випадках, в середній третині - у 2 (33.3 %). У 4 
хворих камені знаходилися справа, у 2 - зліва. У всіх хворих були 
поодинокі конкременти сечоводів, також всі хворі пройшли 2 та 
більше неефективних курсів екстракорпоральної ударно-хвильвої 
літотріпсії.. Величина каменів (розмір поздовжньої осі) коливалась 
від 10 до 15. У всіх хворих знаходження конкременту на одному місці 
було більше 3 місяців. Уретерогідронефроз був виявлений у всіх 
хворих. Найчастіше спостерігався другий ступінь 
уретерогідронефрозу 4 чол (66.7%). Всі хворі перед проведенням 
оперативного втручання пройшли курс антибактеріальної терапії, 
тому під час оперативного втручання у хворих були відсутні ознаки 
запального процесу в нирках. 

Скарги хворих найчастіше були на больовий синдром (тупий 
ниючий біль, напади ниркової коліки), наявність мікро-гематурії і 
дизурія; відмічалася також загальна слабкість, сухість у роті і втрата 
апетиту. Симптом поперекового поштовху був позитивним у 1 
хворого. Усім хворим була виконана оглядова та екскреторна 
урографія. Рентген-негативні камені спостерігались у 1 хворого. У 5 
хворих чітко визначалися конкременти у проекції сечовода. Функція 
нирок була збережена з обох сторін на 15-ій хвилині у 2 хворих, у 4 
знижувалась. Розширення сечоводів вище конкремента 
спостерігалось у всіх хворих.  

Лапароскопічна уретеролітотомія каменів сечоводів 
виконувалась в стаціонарних умовах. Оперативне втручання 
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виконувались із застосуванням внутрішньовенної 
багатокомпонентної анестезії з інтубіцією трахеї та штучною 
вентиляцією легень. Після проведення карбоперитонеуму 
виконувалась ревізія органів черевної порожнини. У одного хворого 
мав місце спайковий процес після, виконаної раніше, апендектомії. 
Для найбільш адекватної візуалізації сечоводу в данному випадку 
проводився вісцероентероліз. В подальшому проводилось вскриття 
перехідної складки. Після зміщення медіально висхідної чи низхідної 
товстої кишки ( в залежності від локалізації конкремента) 
проводилось виділення сечоводу. Визначення конкременту 
проводилось за допомогою інструментальної пальпації. Над 
конкрементом сечовід розсікався в косому напрямку скальпелем. 
Довжина розрізу склала, в середньому, 10 мм. Після видалення 
конкременту у всіх випадках завжди отримували антеградний відтік 
сечі. 5 хворим було проведено стентування нирки, в одному випадку 
нирка не була стентована через технічні труднощі. Сечовід був 
ушитий вікрилом у всіх випадках. Оперативні втручання 
закінчувались дренування черевної порожнини по фланку, 
відповідної локалізації конкременту. 

Результати та їх обговорення. Всім хворим успішно 
проведено видалення конкрементів. Лапароскопічний доступ, після 
відповідної мобілізації висхідної чи низхідної товстої кишки, 
забезпечує адекватний та повноцінний доступ до сечоводу у верхній 
та нижній третині. Розтин сечоводу проводився в косому напрямку по 
осі для попередження можливого розвитку стриктури. Для 
попередження неспроможності швів сечоводу необхідним є 
стентування нирки. У хворого, якому не проводилось стентування 
після уретеролітотомія ускладнень не спостерігалось. Час 
оперативного втручання склав від 80 до 140 хв, в середньому 110 хв.  

 Тривалість перебування хворих у стаціонарі становила 4 дня. 
У 1 хворого тривалість госпіталізації складала від 6 днів ( пацієнт, 
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якому не проводилось стентування нирки). Хворі були 
працездатними через 1 тиждень після виписки із стаціонару. 

Аналізуючи отримані результати застосування лапароскопічної 
уретеролітотомії для лікування хворих із каменями сечоводів, слід 
підкреслити, що цей метод є не лише високоефективним, але й 
відносно дешевим та доступним, враховуючи значну поширеність 
лапароскопічного обладнання. 

Слід відзначити, що в цілому результати лікування хворих із 
каменями сечоводів не залежать чи розташування каменя. Попередні 
хірургічні втручання, будова тіла, тривалість знаходження каменя у 
сечоводі і досвід оперуючого хірурга також впливають на відсоток 
успіху. Коли визначається індивідуальна стратегія лікування для 
певного пацієнта, на ці фактори слід звернути належну увагу. 

Висновки: 
1. Лапароскопічна уретеролітотомія є високоефективною операцією 

при видаленні каменів будь-якого хімічного складу, розміру. 
2. Обладнання, яке застосовується при лапароскопічній 

уретеролітотомії, на теперішній час, є доступним у більшості 
закладів охорони здоров’я, що дозволяє широко впроваджувати 
данне оперативне втручання.  

3. Лапароскопічна уретеролітотомія показана при неефективності 
ЕУХЛ у лікуванні хворих із каменями сечоводів, при 
недоцільності застосування ЕУХЛ в якості первинного методу 
лікування уретеролітіазу (ожиріння хворих, камені розміром >1,5 
см, защемлені камені при довготривалому стоянні, множинні 
камені сечовода, білатеральні камені у сечоводах). 
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Герасименко О.С., Каштальян М.А., Шаповалов В.Ю., Єнін Р.В., 
Квасневський Є.А. 

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ 
ТОВСТОЇ КИШКИ 

Військово-медичний клінічний центр Південного Регіона (м. Одеса) 
Одеський національний медичний університет 

 
Вогнепальні поранення товстої кишки є одними з найбільш 

несприятливих травм органів черевної порожнини і характеризуються 
великим числом ускладнень і високою летальністю. Частота 
ушкоджень товстої кишки серед проникаючих поранень живота в 
сучасних військових конфліктах становить 52,7%, за даними АТО - 
20,2%, при цьому рівень летальності досягає 26,7%. 

Проведено ретроспективний аналіз результатів хірургічного 
лікування 52 поранених з вогнепальними пораненнями товстої 
кишки, що знаходилися на лікуванні в ВМКЦ ПР та зоні 
відповідальності (ІІ - ІV рівень медичної допомоги) з 2014 по 2016 р. 
Пошкодження правої половини товстої кишки спостерігалися у 24 
поранених (48, %), лівої половини – у 19 (36,5%), прямої кишки – у 9 
(15,4%).  

При поодиноких пораненнях сліпої та висхідної ободової 
кишки, що проникають в їх просвіт, після освіження країв і 
ретельного гемостазу, ушивали дворядними вузловими швами. 
Істотним елементом профілактики неспроможності швів товстої 
кишки є екстраперітонізація, а також дренування верхніх відділів 
шлунково-кишкового тракту. При значних руйнуваннях, численних 
наскрізних пораненнях висхідної ободової кишки виконували 
правобічну геміколектомію з формуванням ілеотрансверзоанастомозу 
(при відсутності розлитого перитоніту) або виводили кінці клубової і 
поперечної ободової кишки на передню черевну стінку окремо. При 
точкових пошкодженнях поперечної ободової кишки ушивали її 
стінку дворядними вузловими швами в поперечному напрямку. При 
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великих дефектах виконували резекцію з виведенням кінців кишки на 
передню черевну стінку. При пораненнях низхідної ободової та 
сигмовидної кишок виконували обструктивну резекцію з 
формуванням одноствольного протиприроднього заднього проходу і 
ушиванням дистального кінця (операція типу Гартмана). При 
невеликих внутрішньоочеревинних пораненнях прямої кишки 
ушивали її стінку з формуванням двоствольного протиприродного 
заднього проходу проксимальніше пошкодження. При множинних 
пошкодженнях прямої кишки виконували обструктивну резекцію. 
При позаочеревинних пошкодженнях прямої кишки - широко 
розкривали ішіоректальний і пельвіоректальний простір, дренували 
зону пошкодження і формували розвантажувальну стому. 

В післяопераційному періоді померло 2 (3,8%) поранених з 
важкими поєднаними пораненнями. Летальність була пов'язана не з 
пораненням товстої кишки, а з несумісною з життям черепно-
мозковою травмою, великої крововтратою та шоком. Неспроможність 
швів ушитих пошкоджень товстої кишки мала місце в 2 (3,8%) 
випадках, в 1 (1,9%) випадку мало місце недіагностоване на ІІІ рівні 
медичної допомоги пошкодження задньої стінки сліпої кишки при її 
наскрізному пораненні (неретельна ревізія під час операції ). 

Таким чином, серед вогнепальних поранень товстої кишки, 
отриманих в умовах АТО, переважають осколкові поранення, які 
частіше носять множинний та поєднаний характер. 
Диференційований підхід до лікування вогнепальних пошкоджень 
правої та лівої половини товстої кишки сприяє поліпшенню 
результатів лікування і зниженню летальності. Поліпшення якості 
хірургічної допомоги пораненим з вогнепальними пораненнями 
товстої кишки в умовах бойових дій залежить не тільки від клінічних, 
але і від організаційних аспектів (терміни і спосіб евакуації, наявність 
необхідного обладнання та кваліфікованих фахівців на тому чи 
іншому рівні медичної допомоги). 
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Гержик К.П., Севергін В.Є., Кучер Б.М. 
ВІДЕОТОРАКОСКОПІЧНІ ТИМЕКТОМІЇ У ПАЦІЄНТІВ З 

ПУХЛИННИМ УРАЖЕННЯМ ТИМУСУ 
Військово-медичний клінічний центр Південного регіону (м. Одеса) 

 
Вступ. Завдяки сучасним досягненням в медицині все більш 

стали впроваджуватись в практику нові оперативні втручання. 
Розвинення ендоскопічної хірургії спричинило нові можливості 
лікування хвороб, зокрема і в торакальній хірургії. 

Мета роботи. Покращити лікування пухлинних уражень 
вилочкової залози шляхом використання відеоторакоскопічної 
тимектомії. 

Матеріали та методи. Відеоторакоскопічна тимектомія 
виконується в положенні пацієнта на спині. Проводиться роздільна 
інкубація трахеї або однолегенева вентиляція легені з виключенням 
вентиляції легені на боці оперативного втручання. Ми 
використовуємо коагуляційний прилад LigaSure, завдяки якому 
проводиться надійна коагуляція тканин під час оперативного 
втручання. Видалений тимус з пухлиною поміщається в контейнер та 
видаляється з плевральної порожнини через один з трьох місць 
розташувань торакопортів.  

Результати. В період з жовтня 2015 року по серпень 2018 року 
у ВМКЦ ПР було виконано двадцять одна відеоторакоскопічна 
тимектомія. У вісімнадцяти з них були хворі на злоякісні форми 
тимоми та у трьох хворих мала місце міастенія. У двох пацієнтів в 
післяопераційному періоді виникли ускладнення: посттравматичні 
перикардити, які вдалось вилікувати медикаментозно на протязі п'яти 
діб. Всі пацієнти з неускладненим перебігом були виписані зі 
стаціонару на третю добу після операції. Окрім цього, у двох 
випадках була проведена спроба відеоторакоскопічної тимектомії, але 
в одному випадку пухлина тимусу проростала в верхню долю лівої 
легені, а в другому випадку - пухлина тимусу проростала в передню 
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грудну стінку і ліву брахіоцефальну вену, що примусило перейти до 
відкритих тимектомій. 

Висновки: 
1. Чітка візуалізація оперативного поля завдяки дев’ятикратного 

збільшення відеоторакоскопічною камерою оперуємих об’єктів. 
2. Можливість виконати оперативні втручання радикально, на рівні з 

класичними відкритими оперативними втручаннями. 
3. Відсутність потреби додаткового введення в плевральну 

порожнину газів для колабування легені, що зменшує аерацію 
внутрішніх органів грудної клітки та не приводить до їх зміщення 
під час оперативного втручання.  

4. Значно менша травматичність оперативного втручання порівняно 
з класичними відкритими операціями при тимомах середостіння, 
що забезпечує значно легшу течію післяопераційного періоду, 
зменшує тривалість перебування хворих в стаціонарі. 

5. Класичними показами до відеоторакоскопічної тимомектомії 
являються: наявність пухлинного ураження тимоми розміром до 5 
см, відсутність проростання пухлини суміжних органів та крупних 
судин, відсутність віддалених метастатичних уражень злоякісної 
тимоми, відсутність тяжких соматичних захворювань. Але в 
певних випадках можливе виконання відеторакоскопічної 
тимомектомії при розмірах пухлини до 10 см. 

6. Протипоказами до відеоторакоскопічної тимомектомії являються: 
тяжкі соматичні захворювання, розміри пухлини тимусу більше 5-
10 см, проростання пухлини в суміжні органи та крупні судини, 
наявність відділених метастазів злоякісної пухлини тимусу, гостра 
фаза міастенії з бульбарними та дихальними розладами або 
міастенічний криз. 
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Гіпп І.Г. 
МАЛОІНВАЗИВНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ РАКУ СТРАВОХОДУ 

КЗ ЛОР “Львівський державний онкологічний регіональний 
лікувально-діагностичний центр” 

Львівський державний медичний університет імені Данила 
Гальцького 

Кафедра хірургії та ендоскопії 
 

Хірургічні втручання при раку стравоходу є основним методом 
лікування цих злоякісних пухлин на ранній стадії, а також як 
компонент комбінованого після хіміотерапії чи опромінення. 
Сьогодні використовують як відкриті оперативні втручання, так і 
малоінвазивні. Серед останніх виділяють групу гібридних, коли один 
із етапів є ендоскопічний, а інший відкритий. Dallemagne et al. у 1992 
вперше описав результати комбінованї торако – лапароскопічної 
техніки резекції стравоходу з реконструкцією шлунком та 
анастомозом на шиї.  

Ми виконали 20 малоінвазивних втручань у хворих на рак 
стравоходу. Усі пацієнти мужчини. 14 пацієнтів отримували 
неоад’ювантну хіміотерапію. Нами здійснено 2 повністю 
ендоскопічні езофагектомії за Маккеовном із анастомозом на шиї, 17 
лапароскопічних етапів при резекції стравоходу за Люїсом, одна 
відеоторакоскопічна мобілізація стравоходу з наступною 
лапаротомією для формування трансплантанту та цервікотомія для 
видалення препарату і виконання стравохідно-шлункового 
анастомозу. Мобілізацію стравоходу проводили у пронаційній позиції 
пацієнта.  

Безпосередні результати лікування. Тривалість гібридних 
оперативних втручань не відрізнялась від відкритих. При повністю 
ендоскопічних час операції біля 6 годин. У пацієнтів після 
малоінвазивних операцій больовий синдром був менш виражений, що 
зумовило зменшенням кількості анальгетиків, зокрема, наркотичних. 
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Хворі даної групи перебували у реанімації 1 добу. Ми активізовували 
їх на 2 добу. У пацієнтів даної когорти не було легеневих ускладнень. 
Зменшився післяопераційний ліжкодень ( у групі гібридних операцій 
на 2-3 дні; після ендоскопічної езофагектомії один хворий виписався 
на 8 день після операції, інший на 10 день). Післяопераційної 
летальності у даній групі не було. 

Перший досвід малоінвазивних втручань свідчить про 
позитивні безпосередні результати таких методик хірургічного 
лікування раку стравоходу. Результатом зменшення операційної 
травми може бути редукція післяопераційних ускладненнь, зокрема 
легеневих, скорочення післяопеаційного ліжкодня, можливість 
швидшого застосування ад’ювантного лікування у разі потреби. 
Застосування ендоскопічних методів потребує вдосконалення та 
індивідуалізації. 
 

Довбенко О.В. 
ЭНДОСКОПІЧНІ ТРАНСПАПІЛЯРНІ 

СФІНКТЕРОЗБЕРІГАЮЧІ ВТРУЧАННЯ 
Військово–медичний клінічний центр Південного регіону (м. Одеса) 

 
Ендоскопічні транспапілярні втручання (ЕТПВ) при лікуванні 

холангіолітіазу (ХЛ) стали золотим стандартом у лікуванні 
ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби (ЖКХ). Після 
ендоскопічної папілосфінктеротомії (ЕПСТ) руйнування сфінктеру 
Одді (сф. Одді) у 75 % випадків потребує виконання холецистектомії. 
Враховуючи розширення малоінвазивних можливостей, 
органозберігаючі операції у гепатобіліарній хірургії потребують 
нових технологій у ЕТПВ. 

У 812 (65%) пацієнтів з ЖКХ (332 чоловіків, 480 жінок, віком 
61,8 ± 14,8 років), холангіолітіаз (ХЛ) діагностовано у 545 (67,1%), 
стенозуючий папіліт у 498 (39,9%) хворих. При ендоскопічному 
лікуванні ХЛ виконувалися: ЕПСТ, літоэкстракція, механічна 
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літотрипсія, стентування жовчних проток. Доступом до жовчних 
проток у 518 хворих стала ЕПСТ, 12 – супрапапілярна 
холедоходуоденостомія, у 123 хворих – атипічна папілотомія, 15 – 
балона дилятація (БД). 

Виконання тільки БД привело до збільшення виникнення 
постРХПГ панкреатитів (4,5%). У зв’язку з цим, для запобігання 
травматизації вустя головної панкреатичної протоки у 31 випадку БД 
поєднували з precut. Роз’єднання вустів проводилося із збереженням 
septum. 

Для збереження функції сфінктера стали застосовувати 
пластичну папілотомію та антеградну сфінктеротомію за власною 
методикою. При селективній канюляції виявлялися анатомічні 
варіанти з’єднання проток у сф. Одді і тільки після цього визначали 
напрямок розсікання слизової ДПК та вустя сф. Одді. Напрямок 
розсікання відповідав медіані між 11 та 12 годинами з утворенням 
«мосту» з слизової ДПК для формування клапану. Зміщення 
розсічених шарів зменшує травматизацію тканин сф. Одді, а 
розсікання слизової ДПК проводилося не більш 1/2 діаметру 
холедоха. У нових методиках основний акцент ставився на 
збереження повздовжнього шару сф. Одді, розсіканню підлягав 
тільки циркулярний шар. 

Дана методика виконана 137 хворим із застосуванням 
ендоскопічного ножа власної конструкції. Після 
сфінктерозберігаючих втручаннях при розмірах конкрементів більш 
10 мм використовувався механічний літотриптор. У 35 випадках у 
зв’язку неможливості адекватного дренування при холангіті 
застосовано назобіліарне дренування (НБД). При стенозуючому 
папіліті ефективність антеградної сфінктеротомії контролювалася 
манометрією. У 4 випадках ненормалізованого тиску (15% хворим) 
встановлювали пластиковий стент строком від 14 днів до 1 місяця з 
контрольною манометрією через 6 місяців. Окрім цього стан 
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жовчного міхуру контролювався УЗД, проводилися аналізи на 
ферменти крові. 

Доцільно використання дренуючих методик – НБД та 
стентування при сфінктерозберігаючих втручаннях. Набряк тканин 
після ЕТПВ призводить до порушення жовчовиділення і, як наслідок, 
підвищення тиску у протоках та жовчному міхуру. Відновлення 
функціювання сфінктер Одді нормалізує роботу жовчовивідної 
системи, тим самим зменшує кількість небажаних ускладнень після 
ЕТПВ. 

 
Довбенко О.В., Насташенко І.Л., Довбенко В.С. 

КОРЕКЦІЯ ФУНКЦІЮВАННЯ САМОРОЗПРАВЛЯЮЧИХ 
МЕТАЛЕВИХ СТЕНТІВ ПРИ БІЛІАРНІЙ ОБСТРУКЦІЇ 

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону 
 

Ендоскопічне використання саморозправляючих металевих 
стентів (СМС) стало одним із методів лікування у протоколі ведення 
пацієнтів з порушеннями жовчовиділення. Основним показанням для 
постановки СМС являються паліативне лікування пухлинної 
обструкції жовчних проток, великого дуоденального сосочка (ВДС), 
голівки підшлункової залози та склерозуючий холангіт. 

Нами проаналізовані результати використання СМС у 52 
хворих (32 чоловіків, 20 жінок, віком 61,7±14,7 р.). Було установлено 
21 (37,5%) покриті СМС та 35 (62,5 %) непокриті СМС. Причиною 
обструкції жовчних проток у 88,5 % хворих стали злоякісні 
новоутворення, у тому числі 24 хворих з холангіокарциномою, та 22 
хворих з пухлинами голівки підшлункової залози. 3 хворим через три 
місяці після стентування виконані радикальні операції. Для інших 
стентування стало остаточним видом лікування. 

У 6 хворих причиною порушення жовчовиділення, що 
потребувало ендоскопічні втручання, стали склерозуючий холангіт, 
зовнішня жовчна нориця, рубцевий стеноз проток. Недоліком 
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використання непокритих СМС виявилася обтурація стенту ростом 
пухлини (протягом 16±4 міс.), що потребувало 7 хворим проведення 
реканалізації діатермічним електродом, 4 хворим постановки другого, 
покритого, СМС по методу stent by stent. 

Постановка непокритих СМС при холангіокарциномі дозволяє 
використовувати максимальну довжину стенту (100 мм). Блокування 
жовчного міхура обумовлює розвиток деструктивного холециститу. 
Цим хворим додатково виконували чрезшкірне чрезпечінкове 
дренування у 4 хворих. У 2 проводилося назобіліарне дренування на 
протязі до 5 діб. 

Недоліком використання покритих СМС виявилася в 4 х 
випадках дислокація стенту більш ніж на 4 см в просвіт ДПК (не 
виходячи із зони обструкції), викликаючи утворення пролежнів – 
виразок ДПК з больовим синдромом. 

У 2 х хворих проводилася корекція стенту механічно. У 2 
хворих після травматичного стентування розвинувся гострий 
панкреатит що потребувало проведення інтенсивного 
медикаментозного лікування. У 2 пацієнтів з склерозуючим 
холангітом після постановки непокритих СМС не було потреби у 
проведенні санацій на протязі більше 24 міс.. У 2 хворих постановка 
СМС була обумовлена важким станом хронічного сепсису, наявності 
зовнішньої нориці в поєднанні з множинними абсцесами печінки та 
аутоімунним панкреатитом. 

Дуоденальна бластоматозна непрохідність у 5 хворих зумовила 
стентування СМС за власною методикою. Хворі, що перенесли 
стентування СМС жовчних проток, нами спостерігалися на протязі 
від 3 до 34 місяців. 

Проведення ендоскопічного лаважа жовчних проток з 
визначенням антибіотикограмми сприяють покращення результатів 
лікування. 

Необхідно поєднувати малоінвазівни методики не дивлячись на 
інкурабельність хворого. 
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Застосування черезшкірного черезпечінкового дренування, 
реканалізації діатермічним електродом, постановка другого СМС, 
проведення медикаментозного лікування покращують якість та 
впливають на тривалість життя у хворих з ендоскопічним 
використанням саморозправляючих металевих стентів (СМС) у 
протоколі ведення пацієнтів з порушеннями жовчовиділення. 

 
Зуб О.В, Зуб В.О., Шень Ю.М., Циганкова І.В. 

ВИКОРИСТАННЯ БІОЗВАРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
ОНКОГІНЕКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ 

Чернігівський обласний онкологічний диспансер 
м.Чернігів, Україна 

Мета дослідження: провести порівняльний аналіз результатів 
хірургічного лікування хворих із застосуванням традиційного та 
електрохірургічного методів лікування в онкогінекології. 

Матеріали та методи: предметом клінічного дослідження 
послужило виконання 1485 хірургічних втручань з квітня по вересень 
2018 року. В І групу дослідження ввійшли 1081 хворих, яким 
оперативне втручання виконано за допомогою біозварювального 
апарата. В ІІ групу включено 404 пацієнтки у яких використовувався 
традиційний шовний матеріал. 

Об*єм хірургічних втручань (І група пацієнток): 
абдомінальним доступом: пангістеректомій – 517, розширених 
пангістеретомії за Вертгеймом – 147, надпіхвових ампутацій матки з 
додатками – 38, аднексектомій – 30, консервативних міомектомій – 
43, евісцерацій малого тазу – 4; трансвагінальним доступом: 
пангістеректомій – 15, консервативних міомектомій – 2; 
лапароскопічним доступом: пангістеректомій – 140, аднексектомій – 
25. ІІ група пацієнток : абдомінальним доступом: пангістеректомій – 
308, розширених пангістеретомії за Вертгеймом – 46, надпіхвових 
ампутацій матки з додатками – 22, аднексектомій – 16, 
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консервативних міомектомій – 12; трансвагінальним доступом: 
пангістеректомій – 1155, консервативних міомектомій – 22. 

Результати дослідження: нами було проаналізовано 
тривалість операції, об*єм крововтрати, тривалість післяопераційного 
перебування у стаціонарі, наявність післяопераційних ускладнень. 
Тривалість операції абдомінальним доступом становила від 30 до 65 
хвилин, трансвагінальним доступом – від 30 до 50 хвилин, що на 30% 
менше у порівнянні з минулим періодом до застосування біозварки. 
Значно зменшилась крововтрата під час операції до 5–40 мл. 
Середній ліжко-день зменшився з 14,3 до 4,7 ліжко-днів. 

Висновки: застосування біологічного зварювання тканин в 
онкогінекології дозволяє не тільки зменшити час операції і 
крововтрату, але і уникнути післяопераційних ускладнень, що значно 
підвищує якість виконання хірургічного лікування, покращує 
ефективність лікування таких хворих та покращує їх якість життя. 
 

Зуб О.В, Зуб В.О., Шень Ю.М., Циганкова І.В. 
ЗАСТОСУВАННЯ PARP-ІНГІБІТОРІВ У ЛІКУВАННІ РАКУ 

ЯЄЧНИКІВ 
Чернігівський обласний онкологічний диспансер 

м. Чернігів, Україна 
Мета дослідження: провести аналіз сучасних досліджень 

ефектифності застосування PARP-інгібіторів (Олапариб) у лікуванні 
раку яєчників та ретроспективно оцінити його ефективність на 
прикладі клінічного випадку.  

Матеріали та методи: Проаналізований клінічний випадок 
пацієнтки, яка підлягала лікуванню препаратом Олапариб, а саме 
спостерігались показник виживаності без прогресування.  

Також проводився аналіз результатів клінічних досліджень 
SOLO-1 представлених науковцями Stephenson Cancer Center на 
онкологічному конгресі ESMO 2018. Критеріями включення до 
клінічного дослідження були - вперше виявлений 
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високодиференційований рак яєчників ІІІ-ІV стадії (FIGO), первинна 
перитонеальна карцинома та/або рак фалопієвих труб; зародкова або 
соматична BRCAm; статус по шкалі ECOG 0-1; циторедуктивна 
операція; завершена платиновмісна терапія; пацієнтки з повною або 
частковою клінічною відповіддю на лікування. 260 пацієнток було 
рандомізовано у групу, які отримували Олапариб 300мг та 
контрольною групою були 131 пацієнтки, які отримували плацебо. 
Лікування в межах досліджування продовжувалось до прогресії 
захворювання. Пацієнткам з відсутністю клінічних доказів наявності 
захворювання протягом 2 років було припинено лікування. 
Пацієнткам з частковою відповіддю на лікування протягом 2 років 
було можливим продовження лікування. 

Результати: Базуючись на підрахунках 60% пацієнток, які 
отримували Олапариб, у порівнянні з 27% в групі плацебо досягли 
показника виживаності без прогресування протягом 3 років. У 
пацієнтки ЧООД спостерігалась відсутність прогресії захворювання 
протягом року.  
Висновки: Базуючись на останніх світових клінічних дослідження 
можемо зробити висновок, що препарат Олапариб, як представник 
групи PARP-інгібіторів значно підвищує показники виживаності 
пацієнтів без прогресії захворювання, що дає нам змогу розглядати 
даний препарат, як варіант першої лінії лікування пацієнток з 
високодиференційованим вперше виявленим раком яєчників на пізніх 
стадіях. 
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Калінчук О.О., Блажко С.С., Король Т.Г., Конопліцький Д.В. 
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ЛІКУВАННЯ ТРОМБОЗУ 

МЕЗЕНТЕРІАЛЬНИХ СУДИН У ДИТИНИ ІЗ ГОСТРИМ 
ЛІМФОБЛАСНИМ ЛЕЙКОЗОМ 

Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

 
Вступ. Тромбоз мезентеріальних судин - загрозливий для 

життя патологічний стан, в основі якого лежить обтурація просвіту 
судин із подальшою артеріальною або венозною недостатністю 
ділянки кишківника, яка призводить до порушення трофіки і некрозу 
стінки кишки з послідуючим розвитком перитоніту. У дітей недуга 
зустрічається досить рідко та складає 1,4 випадки на 100000 дитячого 
населення і має дуже високий відсоток летальності. Частіше за все 
тромбоз мезентеріальних судин виникає як ускладнення інших 
захворювань. Встановлений зв’язок між неоплазією та розвитком 
тромбоемболічних станів внаслідок пошкодження ендотелію судин 
раковими клітинами, активації тромбоцитів та згортання крові. 

Мета. Описати діагностику та лікування тромбозу 
мезентеріальних судин як ускладнення цитостатичної хвороби у 
дитини з гострим лімфобластним лейкозом.  

Об’єкт дослідження. Хвора Б. з гострим лімфобластним 
лейкозом, що ускладнився тромбозом мезентеріальних судин. 

Результати та їх обговорення. Дитина Б., 2 років, 
госпіталізована 5.01.18 року в онкогематологічне відділення ВОДКЛ. 
Після проведеного протокольного обстеження дитині був 
встановлений діагноз: Гострий лімфобластний лейкоз, перший 
гострий період. 10.01.18 р. дитині було розпочато індукційний курс 
хіміотерапії. На 18 день першого протоколу лікування, виникли 
скарги на болі в животі, гіпертермію. При динамічному фізикальному 
обстеженні наростали явища перитоніту. В гемограмі: анемія, 
лейкопенія, тромбоцитопенія. Дитині у важкому стані та за 
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життєвими показами була виконана: лапароскопія, ревізія та санація 
черевної порожнини, апендектомія, біопсія кишкової стінки, 
накладання ентеростоми, цекостоми, дренування черевної 
порожнини. При ревізії органів черевної порожнини було виявлено 
велику кількість серозно – геморагічного випоту (до 2 літрів), стінка 
кишки в стані значного набряку, сіро-чорного кольору, перистальтика 
не візуалізувалась, брижа набрякла, судини не пульсували; пасма 
великого чіпця та очеревина в множинних крововиливах великих 
розмірів; печінка різко анемічна; апендикс – набряклий, синюшний, 
брижа відростка набрякла, пульсація судин не визначається. При 
резекції апендикса та накладання цекостоми виявлено, що стінка 
кишки та її брижа не кровоточать. Патогістологічне заключення: 
тромбоз судин, тотальний некроз стінки відростка та товстої кишки з 
геморагічним просякненням та помірною поліморфноклітинною 
запальною інфільтрацією; фрагмент тонкої кишки з імбібіцією крові з 
боку серози до слизового шару, набряком, дегенеративними змінами, 
в слизовій – гіперсекреція слизу та десквамація епітелію. В 
післяопераційному періоді дитині проводилась масивна 
трансфузійна, антибактеріальна, антимікотична терапія, відновлення 
гемостазу та гемодинаміки. Антикоагулянтна терапія не проводилась 
враховуючи швидкий розвиток ДВЗ – синдрому, фази гіпокоагуляції. 

Через три тижні після оперативного втручання дитині було 
виконано ендоскопічне обстеження товстої кишки: слизова оболонка 
прямої, сигмоподібної та поперечноободової кишки рожевого 
кольору, з множинними ерозіями та геморагіями, блискуча, судинний 
кровоток збережений. В кишковому просвіті у великій кількості 
фібринозно - гнійний вміст густої консистенції. Слизова оболонка 
сліпої та висхідної кишки гіперемована, із синюшним відтінком, 
множинними ерозіями.  

Висновки. Тромбоз мезентеріальних судин являється грізним 
ускладненням цитостатичної хвороби та при правильному та 
своєчасному хірургічному і консервативному лікуванні може бути 



32 
 
 

корегованим. Лапароскопічний та ендоскопічний метод може 
використовуватися при діагностиці та контролі лікування тромбозу 
мезентеріальних судин у дітей. 
 

Калінчук О.О., Конопліцький Д.В., Паламарчук Ю.П., Гончарук В.Б. 
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ ПРИ 
НАДАННІ ПЛАНОВОЇ ТА УРГЕНТНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня. 

Вінницький національний медичний університет імен. М.І. Пирогова 
 

Вступ. Ендоскопічна хірургія – це сучасний напрямок розвитку 
хірургії, який знайшов своє широке використання і в лікування 
дитячої хірургічної патології. Ендоскопічна хірургія 
використовується при лікування хірургічної патології органів грудної 
та черевної порожнини. Вона може використовуватися при наданні 
планової та ургентної хірургічної патології. Враховуючи те що 
мініінвазивна хірургія має безліч переваг над традиційною відкритою 
хірургією, вона набуває більш широкого використання та 
популярності.  

Мета. Провести ретроспективний аналіз дітей з хірургічною 
патологією, яким проводилось ендоскопічне хірургічне лікування в 
умовах Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні в період з 2015 
по 2018 рр. 

Об’єкти та методи дослідження. 164 дитини з різноманітною 
хірургічною патологією, яким проводилось ендоскопічне хірургічне 
лікування. 

Результати та їх обговорення. В період з 2015 по 2018 рр. на 
стаціонарному лікування у Вінницькій обласній дитячій клінічній 
лікарні знаходилось 164 дитини із хірургічною патологією, яким 
проводились ендоскопічні оперативні втручання. Розподіл 
хірургічної патології та оперативних втручань. Пахова грижа - 51 



33 
 
 

дитина. Корекція патології проводилась за методикою PIRS. Всі діти 
поступали з однобічною паховою грижею. Під час оперативного 
втручання у 23.5 % дітей був виявлений не зарощений вагінальний 
відросток з контрлатеральної сторони, що співпадає з даними інших 
дослідників. При виявлені двобічної пахової грижі, хірургічна 
корекція проводилась з двох сторін. Лапароскопічна 
варикоцелектомія була виконана у 20 дітей. Лапароскопічна 
апендектомія з приводу гострого апендициту проводилась у 9 
пацієнтів. 26 дівчат з гінекологічною патологією отримали хірургічне 
лікування. Оперативні втручання проводились з приводу 
пухлиноподібних утворень придатків. Із них 20 пацієнток 
прооперовані в плановому порядку та 6 – в ургентній черзі. Одна з 
пацієнток була оперована з приводу з приводу вродженої вади 
розвитку сечо-статевої системи: повне подвоєння матки, лівобічна 
гематометра, гематосальпінкс, гематокольпос, єдина права нирка. 
Було виконано оперативне втручання – лапароскопія, екстирпація 
лівої матки з лівою матковою трубою. Ще у однієї з пацієнток був 
виявлений зовнішній ендометріоз: ендометріоїдна кіста лівого 
яєчника та едометріома правого яєчника. Спленектомія була 
виконана у 7 дітей та 5 дітям були виконані оперативні втручання із 
збереженням селезінки. Оперативні втручання з приводу пухлин: 
пухлини печінки – 12 дітей, нефробластома – 3 дітей, пухлини 
кишківника – 2 дітей, пухлини черевної порожнини та за 
очеревинного простору 6 дітей та 7 дітей з пухлинами легень та 
середостіння. Холецистектомія була виконана у 4 дітей з приводу 
ЖКХ та поліпозу жовчного міхура. Одній із пацієнток з ЖКХ, 
холедохолітіазом та механічною жовтяницею була виконана – 
лапароскопічна холецистохолангіографія, холецистектомія, 
холедохолітотомія, ревізія, санація та дренування жовчних шляхів за 
Піковським, дренування черевної порожнини. Коагуляція булл при 
бульозній хворобі легень була виконана у 9 пацієнтів. Цекостома та 
ентеростома накладалась двом пацієнтам з приводу некротичного 
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коліту та тромбозу мезентеріальних судин. Одному з пацієнтів була 
виконана лапароскопічна мобілізація сигмовидної кишки при 
трансанальній ендоректальній резекції прямої та сигмовидної кишки 
з накладанням колоректального анастомозу, при лікуванні хвороби 
Гіршпрунга. Всі оперативні втручання проводилися без конверсії. 
Накладання кишкових анастомозів проводилось екстракорпорально. 

Висновки. Ендоскопічна хірургія є сучасним мініінвазивним 
методом лікування та повинна більш широко застосовуватись при 
більшості хірургічної патології органів черевної та грудної порожнин 
у дітей, а також і у вигляді діагностичних заходів патологічних 
станів. 
 

Каніковський О.Є., Карий Я.В., Бабійчук Ю.В. 
ПОКРАЩЕННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

 
У підготовці майбутнього лікаря має значення набуття 

студентом, як базових теоретичних знань, так і оволодіння 
практичними навичками. Важливим у підготовці студентів до 
практичних занять з хірургічних дисциплін є самостійна робота 
напередодні заняття та отримання базових теоретичних знань на 
практичному занятті, які повинні поєднуватись з клінічними 
прикладами і отриманням необхідних практичних навичок. 

Метою роботи є покращення підготовки студентів до 
практичних занять з хірургічних дисциплін.  

Методика проведення практичних занять з хірургічних 
дисциплін вимагає осмислення студентом інформації, яка 
представлена на практичному занятті та постійного контролю за 
виконанням студентами навчальної програми. Тому обов’язковим є 
проведення на кожному практичному занятті тестового контролю. 
Однак, при цьому не повинен зменшуватись час на представлення 
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студентам найбільш складних і проблемних хворих у хірургічній 
клініці. Студенти повинні брати участь у визначенні провідного 
синдрому, проведенні диференційної діагностики, патогенетичного 
обгрунтування комплексної диференційованої програми лікування 
конкретного хворого. Для отримання необхідних практичних навичок 
студенти повинні проводити обстеження хворих у хірургічному 
відділенні, брати участь у підготовці пацієнтів до оперативних 
втручань, бути присутніми при проведенні операцій у конкретного 
хворого та проводити огляд хворих у післяопераційному періоді. 
Разом з тим, необхідно виховати у студентів глибоку повагу до 
медичного персоналу та своєї майбутньої спеціальності. Для цього 
потрібно враховувати нинішні можливості та потреби практичної 
охорони здоров’я. Окрім того, набагато простіше навчити студента 
хірургічної техніки за стандартними протоколами, ніж розбирати 
особливості лікування конкретного хворого і разом з викладачем 
шукати відповіді при обговоренні матеріалу на практичному занятті. 

Таким чином, ключовим моментом у підготовці майбутнього 
лікаря є набуття студентом базових теоретичних знань, оволодіння 
практичними навичками та виховання у студентів глибокої поваги до 
медичного персоналу і майбутньої спеціальності. 
 

Котенко О.Г., Федоров Д.О., Остапишен О.М., Юзвик К.О. 
ЛАПАРОСКОПІЧНІ РЕЗЕКЦІЇ В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ 

НОВОУТВОРЕНЬ ПЕЧІНКИ 
ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології АМН 

України ім. О.О. Шалімова» 
 

Актуальність. За останні двадцять років мініінвазивні 
методики зробили стрімкий стрибок в своєму розвитку, але багато 
гепатобіліарних хірургів досить скептично відносяться до широкого 
впровадження лапароскопічного доступу при виконанні резекцій 
печінки. Це обумовлено по-перше технічними складнощами та 
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ризиками процедури, а по-друге – необхідністю додаткового 
спеціалізованого навчання. Проте поступово кількість центрів, що 
виконує даний вид операцій зростає, що потребує вивчення та оцінки 
методики і систематизації підходу до неї. Враховуючи це у відділі 
хірургії та трансплантації печінки ДУ «НІХтаТ ім.О.О.Шалімова» у 
рамках надання високоспеціалізованої допомоги третинного рівня 
було впроваджено виконання анатомічних лапароскопічних резекцій 
пацієнтам з вогнищевою патологією печінки. 

Метою даного дослідження є оцінка результатів власного 
досвіду виконання резекцій печінки лапароскопічним доступом та 
визначення категорій пацієнтів яким цей доступ надає найбільшу 
перевагу. 

Матеріали та методи. В дослідження включено 33 пацієнта з 
доброякісною та злоякісною патологією печінки, оперованих за 
допомогою лапароскопічного доступа з грудня 2016 по жовтень 2018 
року. Серед пацієнтів було 5 чоловіків та 28 жінок, а їх вік варіював 
від 20 до 69 років. Показом до виконання резекції печінки були в 
78,7% доброякісні новоутворення (у 7 симптомний гемангіоматоз, у 9 
аденома печінки, у 6 ехінококоз печінки, у 3 цистаденома печінки, у 1 
ангіоліпома ) та в 21,2% злоякісні (у 4 гепатоцелюлярна карцинома, у 
3 метастатичні ураження печінки). 

Розмір новоутворення варіював від 5,3 до 9,4 см (середнє 
7,23,4 см). У жодного з пацієнтів із злоякісними пухлинами не 
відмічали інвазію в магістральні структури. Двоє з чотирьох пацієнтів 
з гепатоцеллюлярною карциномою мали цироз печінки вірусного 
генезу з функціональним станом Child A. У 7(21,2%) пацієнтів було 
морбідне ожиріння I ст. У 4 (12,1%) пацієнтів в анамнезі були 
присутні попередні втручання в черевній порожнині – у 2 резекція 
частини товстого кішківника з приводу аденокарциноми, у 1 
лапаратомія з приводу внутрішньочеревної кровотечі та у 1 – 
правобічна трисекцієектомія з тотальною каудальною лобектомією, 
резекцією та протезуванням нижньої порожнистої вени. 
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Результати. 17 (51,5%) пацієнтам була виконана лівобічна 
латеральна секцієектомія, 4 (12,1%) – лівобічна гемігепатектомія, 3 
(9,09%) – бісегментектомія 5-6, 1 (3,03%) пацієнтці – правобічна 
задня секцієектомія, 6 (18,1%) – анатомічна сегментектомія (5 або 6), 
2(6,06%) – субсегментарна резекція. Середня тривалість операції 
становила 4,2 год. (256±88 хв.). Крововтрата склала 314,1±280,1 мл. 
Використовували 5-ти троакарний доступ, тиск карбоксиперітонеуму 
підтримували на рівні 12-15 мм.рт.ст. Екстракорпоральний прийом 
Прінгла використовували у 14 (42,4%) хворих інтервалами 15-5 хв. 
Середня тривалість перетискання печінкового притоку склала 
55,7±7,6 хв. Транссекцію виконували шляхом краш-клампу 
затискачем типу «меріленд» із селективним кліпуванням виділених 
структур. Макропрепарт видаляли через доступ по Пфаненштілю або 
через повторний розріз в місці рубця від попереднього втручання. У 
всіх пацієнтів із злоякисними новоутвореннями отримано 
гістологічне підтвердження R0 резекції. Всіх пацієнтів вели згідно 
протоколу ERAS, який включав ранню мобілізацію та раннє 
годування після активізації перистальтики. Дренажі видаляли на 2-3 
добу, після УЗ-контролю. Післяопераційний період перебігав без 
великих ускладнень у всіх 33 хворих, у 4 хворих виникли малі 
ускладнення – сероми п/о рани (1-2 ст) за Клав’єном. Помірно 
виражений больовий синдром спостерігали у 5(21,2%) хворих, що 
потребувало введення анальгетиків на 1-2 п/о добу. У 1 пацієнтки 
спостерігали інтраабдомінальне рідинне скупчення, що не 
потребувало інтервенції. Загальна морбідність склала 18,1%. Середня 
тривалість п/о періоду склала 7,74,4 доби.  

Висновки. 1) Виконання резекцій печінки лапароскопічним 
доступом дозволяє отримати задовільні результати за показниками 
морбідності, тривалості післяопераційного знаходження в стаціонарі 
та рівню R0 резекцій у онкологічних пацієнтів. 2) Оптимальними з 
точки зору лапароскопії є солітарні ураження розмірами до 10 см, що 
не інвазують в магістральні портальні або кавальні структури. 3) 
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Наявність попередніх втручань на органах черевної порожнини не є 
абсолютним протипоказом до лапароскопічного доступу при 
виконанні резекцій печінки. 
 

Марцинковський І.П., Стащук Р.П., Пасько П.Ю., Трохименко В.Б., 

Саган С.Д. 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК АНЕВРИЗМИ ПДКОЛІННОЇ АРТЕРІЇ  

Війсково-медичний клінічний центр Центрального регіону 
(м. Вінниця) 

Клініка малоінвазивної хірургії, відділення судинної хірургії 
 

Аневризми вперше були описані більше 4000 років тому. 
Еберських папірусах (близько 2000 р. до н.е.) описуються 
особливості лікування аневризми периферичних артерій. Хоча ці 
аневризми, ймовірно, були головним чином травматичними. Перше 
документально деклароване визначення аневризми сформоване 
Галеном, мало наступний вигляд: "локалізований пульсуючий набряк, 
який зникає під тиском". Антиллус (3 ст. н.е.) – перший, хто описав 
операцію вибору при аневризмах. Він також ввів диференціацію на 
справжні та несправжні аневризми. Антиллусова тактика полягала у 
лігуванні проксимального та дистального відрізків судини з 
послідуючим розкриттям порожнини аневризми та евакуації її вмісту.  

Аневризми підколінної артерії є найбільш поширеними 
аневризмами периферичних артерій та другою по частоті виникнення 
аневризмою судин після аневризми черевної аорти. Аневризма 
підколінної артерії пов’язана із високим ризиком втрати кінцівки. З 
того часу як Джон Хантер вперше описав дану патологію, більше ніж 
4 століття тому, було проведено ще декілька масивних досліджень, 
що допомогли сформувати клінічне уявлення про патологію та 
відпрацювати оперативну тактику для порятунку кінцівки. Частіше 
такі аневризми мають асимптоматичний перебіг, але якщо у пацієнта 
і проявляється певна симптоматика, то зазвичай вона є вторинною, 
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внаслідок компресії навколишніх структур таких як 
великогомілковий нерв чи підколінна вена. У першому випадку 
результатом буде біль чи парестезії, у другому – порушення 
венозного відтоку і як наслідок набряк гомілки. Зазвичай такі 
аневризматичні розширення є двобічними у 60% випадків. 
Небезпечним ускладненням АПА може бути тромбоз, емболія з 
наступним розвитком критичної ішемії, рідше розривом 
аневризматичного мішка. Пацієнти з асимптоматичними та 
симптоматичними аневризмами від 2 см в діаметрі є кандидатами для 
превентивного оперативного втручання. Існує дві загальноприйняті 
методики хірургічного лікування даної патології відкрите хірургічне 
втручання з використанням реверсованого венозного байпасу або 
ПТФЕ графтів довгий час було золотим стандартом хірургічного 
лікування, але з розвитком сучасних технологій, появою нових 
високоякісних та міцних синтетичних матеріалів набуває поширення 
методика ендоваскулярного стентування враженого сегменту 
підколінної артерії. У даній статті буде розглянуто перший досвід 
протезування підколінної артерії з використанням класичної 
методики за допомогою ПТФЕ графтів. 

Клінічний випадок. В лютому 2018 року в відділення 
судинної хірургії по самозверненню поступила пацієнтка М., 1952 
року народження зі скаргами на наявність пульсуючого 
пухлиноподібного утвору в лівій підколінній ділянці. За даними 
попереднього обстеження в пацієнтки мала місце аневризма 
підколінної артерії зліва. В анамнезі аллопротезування черевного 
відділу аорти в жовтні 2017 року. Пацієнтка обстежена. 
Діагонстовано загальний атеросклероз. Двобічна аневризма нижньої 
третини поверхневої стегнової артерії та підколінної артерії обох 
нижніх кінцівок. Варикозна хвороба нижніх кінцівок. ХВН І. 
Гіпертонічна хвороба ІІ стадія, ступінь 1. Ішемічна хвороба серця. 
Дифузний кардіосклероз. Склеротична вада серця: аортальний стеноз 
І ступінь. Серцева недостатність 0. Ризик 3. 
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В плановому порядку було виконане оперативне лікування. 
Доступом по задній поверхні лівої нижньої кінцівки в ділянці 
колінного суглобу протяжністю до 15 см. було виділено фузіформну 
істинну аневризму поверхневої стегнової та підколінної артерій в 
діаметрі до 5 см., що мала протяжність з переходом на середню 
третину поверхневої стегнової артерії загалом до 20 см. Доступ 
подовжено краніально до 25 см. загалом. Виконано аллопротезування 
поверхневої стегнової та підколінної артерій лівої нижньої кінцівки. 

Крововтрата під час операції 300 мл. Кровотік відновлено. 
Пульсація на задній великогомілковій артерії та артерії тилу стопи 
задовільна. 

Результат. Післяопераційний період перебігав без 
особливостей. Пацієнтку вертикалізовано на другу післяопераційну 
добу. Фізичні навантаження дозовані. Проводилась антикоагулянтна 
(в лікувальних дозах перші чотири дні терапія, з подальшим 
переходом на низькомолекулярні похідні гепарину в профілактичних 
дозах, знеболююча, протизапальна, спазмолітична та 
антибіотикотерапія) . Пацієнтка виписана на дев'яту добу. Зняття 
швів на чотирнадцятий день після операції. 

Контрольний оглд проведено через один та два місяці після 
оперативного втручання. Загальний стан задовільний. 
Післяопераційна рана загоїлась первинним натягом. Шкіра кінцівки 
не змінена, тепла на дотик. Набряки, виразки відсутні. Ознаки ішемії 
відсутні. Пульсація в проекції підколінної артерії та дистальніше 
задовільна. За данними УЗД з дуплексним скануванням протез 
функціонує задовільно. Рекомендовано контрольний огляд через 6 
місяців після оперативного лікування 

Висновок. Пацієнти з аневризмою підколінної артерії мають 
високий ризик втрати кінцівки. Потребують систематичного 
моніторингу динаміки захворювання та активної хірургічної тактики 
лікування. 
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Матвійчук Б.О., Бубняк М.Р., Король Я.А. 
АНЕВРИЗМИ ВІСЦЕРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ, ЯК ПРИЧИНА 

ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ КРОВОТЕЧ 
Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького, кафедра хірургії та ендоскопії ФПДО. 
КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м.Львова. 

 
Аневризми вісцеральних артерій виявляються відносно рідко, у 

більшості випадків маючи безсимптомний перебіг, і є, як правило, 
випадковими знахідками. Традиційно відкритому операційному 
лікуванню підлягають аневризми розміром понад 2 см через ризик їх 
розриву, який характеризується тяжким перебігом і високим 
показником летальності. Альтернативою цим методам є 
ендоваскулярне лікування. 

За даними літератури, вісцеральні аневризми уражують 
наступні артерії: селезінкову (60%), печінкову (20%), верхню 
брижову (5,5%), черевний стовбур (4%), шлункову/шлунково-
сальникову (4%), порожняю/товстокишкову (3%), підшлунково-
дванадцятипалу (2%), шлунково-дванадцятипалу (1,5%). В минулому, 
у 22-74% пацієнтів виникали ургентні абдомінальні ускладнення. 
Рівень летальності при розриві вісцеральних аневризм становить 8-
35% і залежить від анатомічної локалізації. Насьогодні, при 
широкому застосуванні КТ та УСГ збільшується кількість пацієнтів, 
яким діагноз ставиться до виникнення симптомів. Етіологія 
вісцеральних аневризм є предметом досліджень і включає 
атеросклероз, травму, фібромускулярну дисплазію, кистозний 
медіальний некроз, інфекцію, патологію сполучної тканини, 
вузликовий поліартеріїт і вживання метамфетаміну. Також знайдено 
зв‘язок між появою вісцеральних аневризм і множинними 
вагітностями, який є специфічним, насамперед, щодо аневризм 
селезінкової артерії (40-45% випадків). Вважають, що гормони 



42 
 
 

вагітності і підвищений кровоплин сприяють підвищеному ризику 
розриву.  

Аневризми селезінкової артерії (АСА) є найчастішими з 
вісцеральних аневризм; вони зустрічаються до 60% серед такого типу 
уражень. Більшість є мішкоподібними аневризмами малого розміру 
(менше 2 см), і у понад 80% локалізуються у середній або дистальній 
частині судини, зустрічаються здебільшого у жінок. Більшість АСА є 
асимптомними і виявляються випадково при проведенні обстеждень з 
приводу інших захворювань. Ризик їх розриву складає 3-9,6%, з 
летальністю – до 36%. Класичною радіографічною ознакою є нерівна 
кільцеподібна кальцифікація у лівому верхньому квадранті живота. 
Лікуванню підлягають наступні групи пацієнтів: симптомні; вагітні 
жінки; жінки дітородного віку, які планують вагітність; пацієнти з 
псевдо-аневризмами внаслідок запального процесу. Однак, більшість 
хворих не підпадають під ці критерії, тому для них при виборі 
лікувальної тактики враховують відносно низький ризик розриву та 
високу летальність при розриві. Лікування показане всім пацієнтам з 
низьким ризиком хірургічних ускладнень, які мають відносно великі 
асимптомні аневризми (понад 2 см). Більшість цих аневризм 
насьогодні підлягають лікуванню ендоваскулярними методиками – 
емболізації порожнини аневризми, виключення аневризми з 
кровоплину за допомогою стент-графта, емболізації аферентної 
судини, або комбінації цих методів. 

В клініці хірургії та ендоскопії ФПДО ЛНМУ ім.Данила 
Галицького за період з 2012 до 2018рр. перебувало троє пацієнтів зі 
справжніми аневризмами вісцеральних артерій. Всім трьом 
проводилися ендоваскулярні втручання. Один пацієнт оперований з 
приводу гемоперитонеуму. При лапаротомії виявлено щільний утвір 
сальникової сумки, на ангіографії – АСА розміром 2 см. Проведено 
емболізацію судини, рецидиву кровотечі не було. На релапаротомії 
дреновано гематому (утвір сальникової сумки), проте перебіг 
ускладнився пролежнем задньої стінки шлунка, перитонітом, на фоні 
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чого пацієнт помер на 15 день лікування. Друга хвора, з тривалим 
багаторічним анамнезом стравохідно-шлункових кровотеч, поступила 
у вкрай тяжкому стані після кількох рецидивів кровотеч, без 
видимого джерела за даними ендоскопії. Ангіографічно 
діагностовано множинні аневризми лівої шлункової, селезінкової і 
шлунково-сальникової артерії. Проведено емболізацію ЛША і СА в 2 
етапи; рецидиву кровотечі не було впродовж 17 місяців 
спостереження. У третьої пацієнтки АСА розміром 2х3см виявлено 
випадково при УСГ. Для профілактики розриву проведено 
емболізацію судини спіралями до і після шийки аневризми. 

Висновки:  
1. Аневризми вісцеральних артерій належать до рідкісних 

захворювань, які ускладнюються тяжкими кровотечами в просвіт 
шлунково-кишкового тракту чи вільну черевну порожнину. 

2. Ангіографія дає можливість не тільки встановити діагноз, але і 
зупинити кровотечу, чи запобігти їй. 

 
Мищенко В.В., Грубник В.В. 

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ 
ЯТРОГЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ 

ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 
Одесский национальный медицинский университет 

Кафедра хирургии №1 
 

Целью исследования была оптимизация диагностической и 
лечебной тактики при ятрогенных повреждениях внепеченочных 
желчных протоков. 

Проанализированы результаты лечения 15 пациентов с 
ятрогенным повреждением внепеченочных желчных протоков.  

Типичными проявлениями ятрогенного повреждения 
внепеченочных желчных протоков были желтуха, холангит, желчный 
перитонит, наружный желчный свищ, подпеченочный абсцесс. 
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Основным видом оперативного вмешательства, ставшего 
причиной ятрогенной травмы внепеченочных желчных протоков 
была холецистэктомия. 

На операционном столе проводилось визуальное, мануальное и 
рентгенологическое исследование гепатохоледоха, холангиоскопия. 

Ведущая роль в диагностике характера патологии отводится 
УЗИ, эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии 
(ЭРХПГ), фистулохолангиографии или чрескожной чреспеченочной 
холангиографии.  

Высокое повреждение желчных протоков выявлено у 53,3% 
больных, низкое - у 46,7%. 

Чрезкожное транспеченочное дренирование протоковой 
системы под контролем УЗИ выполнено у 66,7 % больных.  

При желчном перитоните с явлениями механической желтухи, 
холангита, производилась экстренная лапаротомия, санация брюшной 
полости и наружное дренирование желчных протоков.  

Восстановительные операции произведены 60,0 % больных, 
реконструктивные вмешательства через 6-8 недель после первого 
этапа - 40,0%.  

Результаты восстановительных операций были успешными у 
66,7% пациентов, у 33,3% - возникли осложнения в виде биломы. 
Через 4-6 месяцев у 33,3% больных сформировалась рубцовая 
стриктура в зоне ятрогенного повреждения желчных протоков. 1 
больному произведена реканализация зоны стриктуры с баллоной 
дилатацией через сменный транспеченочный дренаж, у 2 пациентов 
балонная дилатация выполнена ретроградно через большой 
дуоденальный сосочек. Летальных исходов в послеоперационном 
периоде не наблюдалось.  

Таким образом, при интраоперационной диагностике 
ятрогенного повреждения желчных протоков операционная бригада 
должна быть усилена опытным хирургом.  
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При отсутствии опытного специалиста операцию следует 
завершить наружным дренированием желчного протока и брюшной 
полости.  

Восстановительные операции показаны только при боковом 
ранении протоков.  

После стабилизации состояния больного необходимо направить 
в специализированное учреждение для радикального хирургического 
лечения. 

При перитоните в результате незамеченного во время операции 
повреждения внепеченочных желчных протоков требуется 
двухэтапный метод лечения: на первом этапе - лечение перитонита, 
на втором - реконструктивная операция. 

Основным видом оперативного вмешательства при ятрогенном 
повреждении внепеченочных желчных протоков должна быть 
реконструктивная операция в объеме гепатикоеюностомии. 
 

Перцов В.І., Тєлушко Я.В., Савченко С.І. 
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРУ 

НЕСПЕЦИФІЧНУ ЕМПІЄМУ ПЛЕВРИ 
Запорізький державний медичний університет 

Кафедра медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та 
інтенсивної терапії 

 
Мета роботи: покращити результати лікування хворих на 

гостру неспецифічну емпієму плеври (ЕП) шляхом розширення 
показань до відеоторакоскопічних (ВТС) втручань. 

Матеріали та методи. Досліджено результати лікування 124 
хворих на гостру неспецифічну ЕП у період з 2013 по 2017 роки на 
базі відділення торакальної хірургії Комунальної установи «Міської 
клінічної лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги м. 
Запоріжжя». До основної групи віднесено 67 пацієнтів яким виконані 
ВТС втручання з приводу ЕП. До групи порівняння (контрольна) 
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віднесено 57 хворих, яким виконано торакоцентез з дренуванням 
плевральної порожнини. Критеріями включення у дослідження були: 
ЕП 1 чи 2 стадії за класифікацією European Association for Cardio-
Thoracic Surgery; вік хворих – 18 та більше років; наявність 
інформованої згоди пацієнта на участь у дослідженні; пара- чи 
метапневмонічний генез ЕП. Критерії виключення: виявлення 
специфічного характеру емпієми плеври; діагностика хронічної 
емпієми плеври; наявність супутньої онкологічної патології поза 
станом ремісії; виявлення вірусу імунодефіциту людини; присутність 
бронхіальної нориці; двобічна емпієма плеври. 

Результати. У основній групі першу стадію ЕП діагностовано 
у 30 (45 %) хворих, другу - у 37 (55 %), у групі порівняння – у 29 (51 
%) та 28 (49 %) хворих відповідно. Переважають чоловіки: 50 (74,6 
%) та 42 (74 %), р = 0,9. Медіана віку серед пацієнтів основної групи 
складає 45 (36; 55) років, у групі порівняння – 57 (46; 55) років, р < 
0,001. Кількість курців не мала різниці серед обраного контингенту, р 
= 0,37, переважали чоловіки , р < 0,01. Медіана тривалості стажу 
паління склала 30 (20; 40) пачко-років. Супутня патологія 
зустрічалась в обох досліджуваних групах: у 28 (41,8 %) випадках в 
основній та у 32 (56,1 %) - у групі порівняння, р = 0,11. Загальна 
кількість позитивних результатів мікробіологічних досліджень – 34 
(27,4 %): у контрольній групі - 19 (15,3 %), у основній - 15 (12,1 %) 
випадків, р = 0,17. 

У контрольній групі виконувався типовий торакоцентез з 
пасивним дренуванням за Бюлау. Спектр ВТС включав в себе 
торакоскопію (5 хворих з 1 стадією, 7,5 %), адгезиоліз (25 (37,3 %) з 1 
стадією та 26 (38,8 %) з 2 стадією) та декортикацію легені (11 (16,4 
%) – виключно при 2 стадії ЕП). 

Для оцінки рівня ендогенної інтоксикації і запального процесу 
у хворих на ЕП оцінювали динаміку зміни лейкоцитарного індексу 
інтоксикації (ЛІІ) до операції, на 5 та 10 добу післяопераційного 
періоду. При порівнянні підгрупи пацієнтів з 1 стадією ЕП у основній 
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та контрольній групі не визначено значущих відмінностей за ЛІІ. Ці 
результати не мали відмінностей ні на п’яту, ні на десяту добу після 
операції. При другій стадії відзначались більш чіткі відмінності між 
основною та контрольною групами: на 5 добу післяопераційного 
періоду у пацієнтів з 2 стадією ЕП в основній групі, ЛІІ був істотно 
нижчим ніж у хворих контрольної групи: 1,9 (1,2; 3,3) vs 3,2 (1,6; 4,5), 
р = 0,048. Аналогічна тенденція спостерігається й на 10 добу: 0,9 (0,4; 
1,6) vs 1,3 (0,7; 2,3), р = 0,046. 

У основній групі тривалість плевральної ексудації та 
дренування плевральної порожнини була меншою, та становить 6 (4; 
8) діб, на відміну від контрольної групи, де аналогічний показник 
складає 13 (7; 20) діб, p < 0,01.  

В цілому, застосування ВТС у хворих на ЕП дозволило 
скоротити тривалість перебування хворих у стаціонарі: 18 (17; 22) діб 
у основній групі, проти 24 (21; 29) у групі порівняння, p < 0,01.  

Висновки. Застосування ВТС у хворих на ЕП дозволяє 
зменшити тривалість запалення, плевральної ексудації, а отже і 
потреби в плевральному дренажі, та, в цілому, скоротити строки 
стаціонарного лікування з 24 до 18 діб у порівнянні з традиційним 
дренуванням плевральної порожнини шляхом торакоцентезу. 
 



48 
 
 

Петрушенко В.В., Гребенюк Д.І., Гуменюк К.В., Стойка В.І., Собко 
В.С., Радьога Я.В., Столярчук О.В., Мосьондз В.В. 

ЗНАЧЕННЯ ТРЕНАЖЕРІВ У НАВЧАННІ 
ЕНДОВІДЕОХІРУРГІЇ 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 
Кафедра ендоскопічної та серцево-судинної хірургії 

Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних 
станів 

Кафедра хірургії медичного факультету № 2 
 

Розвиток медицини залежить від прогресу в області спеціальної 
техніки та інструментарію, а також від умінь та навичок фахівців, що 
працюють із даним обладнанням. Безумовно, розвивається і 
хірургічна техніка. 

Ендовідеохірургія – це сучасний метод лікування хворих, в 
якому операції на внутрішніх органах проводять через точкові 
проколи шкірних покривів, тоді як при традиційній хірургії потрібні 
великі розрізи. Ендоскопічна хірургія має безліч переваг: мала 
травматичність операцій, невелика крововтрата, короткі терміни 
перебування пацієнта у стаціонарі, швидке відновлення після 
операції, відсутність больових відчуттів та масивних 
післяопераційних рубців. 

Під час ендовідеохірургічних втручань оператор не має 
безпосереднього (тактильного) контакту з тканинами. Більш того, він 
бачить все, що відбувається на екрані монітора, споглядаючи плоску 
(двомірну) картинку. 

Працюючи довгими (25–43 см) інструментами, дуже складно 
проводити точні рухи та маніпуляції, а одним із найскладніших 
“трюків” є накладення інтрокорпорального шва. Виконувати це 
необхідно, керуючись лише тактильними відчуттями через 
інструменти. 
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Очевидно, щоб оволодіти технікою проведення 
лапароскопічних операцій, необхідно отримати відповідні мануальні 
навички шляхом попередніх тренувань. Для цих цілей 
використовуються як навчальні тренажери, так і відеосимулятори. 
Вважається, що для успішного оволодіння навичками лапароскопії на 
достатньому рівні, необхідно від 4 до 7 років регулярної практики за 
умови щотижневого виконання 4–5 лапароскопічних операцій з 
поступовим збільшенням складності. 

І тренажер, і симулятор мають свої переваги та недоліки. 
Відеосимулятор складається з персонального комп’ютера із 
монітором та симуляторного апарату з портами для введення 
інструментів (маніпуляторів). 

До переваг відеосимуляторів можна віднести можливість 
відпрацювання повного ходу операцій різної складності, а також 
об’єктивну оцінку виконання завдань безпосередньо у комп’ютерній 
програмі. 

Основним недоліком відеосимуляторів є висока вартість та 
“ламкість”. Крім того, існуючі технології не дозволяють отримати 
абсолютно реалістичний тактильний зворотний зв’язок. Згідно з 
проведеними раніше дослідженням, навчання на віртуальних 
симуляторах має доповнюватися використанням звичайного 
ендохірургічного тренажера. 

Лапароскопічний тренажер досить просто влаштований: він 
являє собою коробку з отворами для введення інструментів, в яку 
поміщається навчальний об’єкт. Виведення зображення на монітор 
здійснюється, як правило, за допомогою лапароскопа або, як в 
нашому випадку, веб-камери, яка підключається до персонального 
комп’ютера. Встановлена на нашому тренажері веб-камера має 
роздільну здатність 1920×1280 пікселів та оснащена автоматичним 
фокусуванням. Крім того, наш тренажер має вбудоване безтіньове 
LED-освітлення з колірною температурою ≈6500К. 
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Спектр відпрацьовуваних на тренажерах навичок включає в 
себе: володіння інструментами, накладання лігатур та швів, виділення 
елементів. На тренажерах можна в повній мірі освоїти всі базові 
навички лапароскопічної хірургії на реальному об’єкті, наприклад, на 
органах трупів тварин. 

Основними перевагами тренажера, у порівнянні з 
відеосимулятором, є невисока вартість та можливість 
використовувати в процесі тренування реальні інструменти. 

Таким чином, ендохірургічні тренажери є досить ефективним і, 
при цьому, доступним засобом навчання лапароскопічним навикам 
студентів, інтернів, хірургів, онкологів та гінекологів. 

 
Петрушенко В.В., Гребенюк Д.І., Мосьондз В.В., Моісєєнко А.А. 

ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАЗМИ ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАМИ 
У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ І ТИПУ ТА 

ДІАБЕТИЧНОЮ СТОПОЮ В СТАДІЇ 2 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

Кафедра ендоскопічної та серцево-судинної хірургії 
Кафедра хірургії медичного факультету № 2 

 
Актуальність. Діабетичні виразки, що тривало не загоюються, 

є серйозним ускладненням у пацієнтів із діабетом. Незважаючи на 
активні дослідження, діабет 1 типу не піддається радикальному 
лікуванню, а виразкові ураження стопи, яка є найчастішою 
локалізацією процесу, важко піддаються лікуванню. 

Стандартне лікування діабетичних виразок включає в себе 
некректомії, лікування інфекційного процесу, механічне 
розвантаження, регулювання рівня глюкози в крові, а також різні 
способи локальної та системної стимуляції репарації. 

Клітинна терапія з використанням плазми збагаченої 
тромбоцитами (PRP), забезпечують абсолютно новий підхід до 
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лікування діабетичних виразок, який може допомогти уникнути 
втрати кінцівки. 

Мета дослідження. Оцінити репараторний ефект аутологічної 
плазми збагаченої тромбоцитами в лікуванні пацієнтів із цукровим 
діабетом І типу та діабетичною стопою в стадії 2. 

Матеріали та методи. Дослідження включало 16 пацієнтів із 
діагнозом цукрового діабету I типу та діабетичною стопою в стадії 2. 
На момент включення в дослідження всі пацієнти мали дефект 
шкірних покривів і підшкірної жирової клітковини в області 
підошовної частини стопи, розмірами 3–6 см2, який не піддавався 
корекції традиційними методами протягом 3–4 місяців. У всіх 
пацієнтів була відсутня будь-яка супутня патологія, яка могла б 
вплинути на загоєння виразкових дефектів. 

Було прийнято рішення всім пацієнтам на фоні продовження 
стандартного лікування виразкових дефектів виконати локальне 
введення аутологічної PRP. Ін’єкції виконували кожні 10–12 днів 
(тривалість життя тромбоцитів) до повного загоєння дефекту м’яких 
тканин. 

Для оцінки ефективності проведеної терапії вимірювали площу 
виразкового дефекту до маніпуляції, а також з інтервалом в 1 
тиждень до повного загоєння виразки. 

Результати. Наш досвід застосування аутологічної плазми 
збагаченої тромбоцитами у лікуванні пацієнтів із діабетичною 
стопою в стадії 2 продемонстрував ефективність даної методики. 
Було відзмічено прогресивне достовірне (p<0,01) зменшення площі 
виразкового дефекту починаючи з 14 доби. Нам вдалося досягти 
повного загоєння діабетичних виразок у 62,5% пацієнтів на 21 добу 
та у 100% пацієнтів на 28 добу. Слід зазначити, що до застосування 
нами плазми збагаченої тромбоцитами всі пацієнти безрезультатно 
лікувалися із застосуванням стандартної терапії протягом 3–4 місяців. 
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Висновок. Локальне введення аутологічної плазми збагаченої 
тромбоцитами дозволяє досягти повного загоєння діабетичних 
виразкових дефектів в стадії 2 площею 3–6 см2 протягом 4 тижнів. 
 

Петрушенко В.В., Гребенюк Д.І., Собко В.С., Радьога Я.В., Коваль 
В.М., Дорожинський Ю.А., Білощицький В.Ф., Стойка В.І. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ПІДХОДІВ ДО ЛІКУВАННЯ 
ПАЦІЄНТІВ ІЗ ВИСОКИМ РИЗИКОМ РЕЦИДИВУ 

ВИРАЗКОВИХ КРОВОТЕЧ 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

Кафедра ендоскопічної та серцево-судинної хірургії 
 

Актуальність. Виразкові кровотечі супроводжуються високою 
смертністю, яка за даними різних дослідників може досягати 20%. 
Більшість оперативних втручань (86,4%) у таких пацієнтів 
проводяться з приводу профузних кровотеч у перші години 
госпіталізації. Післяопераційна летальність у даному контингенті 
хворих становить 15–50%, а у пацієнтів із рецидивними кровотечами 
цей показник досягає 80%. Широке впровадження ендоскопії в 
клінічну практику дозволяє верифікувати джерело кровотечі у 72–
98% випадків. Найважливішим завданням ендоскопіста є оцінка 
активності кровотечі та стану локального гемостазу, при необхідності 
– проведення зупинки кровотечі або профілактика її рецидиву. 
Використання методик ендоскопічного гемостазу дозволило знизити 
рівень відкритих оперативних втручань на 72%. 

Мета – порівняти ефективність різних підходів до лікування 
пацієнтів із високим ризиком рецидиву виразкових кровотеч. 

Матеріали та методи. Дослідження включало 376 пацієнтів, 
які знаходилися на стаціонарному лікуванні у клініці кафедри 
ендоскопічної та серцево-судинної хірургії Вінницького 
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова з приводу 
гастродуоденальних кровотеч виразкового ґенезу. В обстеженому 
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контингенті, 154 пацієнти були госпіталізовані в стаціонар у стані 
геморагічного шоку. Усі пацієнти цієї вибірки мали високий ризик 
рецидиву кровотечі, який оцінювався за допомогою прогностичної 
шкали Rockall (1996). Мінімальна кількість балів у цій групі пацієнтів 
складала 4. 

За характером та обсягом отриманого лікування всі пацієнти 
були розподілені на 3 групи. Група 1 включала 45 пацієнтів, яким 
було проведено ендоскопічний гемостаз. У групу 2 був включений 
101 пацієнт, які отримували консервативну противиразкову терапію. 
Група 3 включала 32 пацієнти, які були прооперовані з приводу 
профузної кровотечі або її рецидиву. При аналізі груп, частина 
пацієнтів у зв’язку зі зміною лікувальної тактики переводилася до 
іншої дослідної групи. Критеріями порівняння були частота рецидиву 
кровотечі, результат лікування, а також його тривалість. 

Результати. Із 45 пацієнтів групи 1 ендоскопічний гемостаз у 
31 випадку (68,9%) був виконаний при ініціальній ендоскопії, а у 14 
хворих (31,1%) – при повторній. Ін’єкційна ендоскопічна терапія була 
застосована у 11 пацієнтів (24,4%), аргоноплазмова коагуляція – у 29 
(64,4%), кліпування судини – у 2 (4,4%), а також їх комбінації – у 3 
випадках (6,8%). Ендоскопічний гемостаз був застосований при 
локалізації виразки в шлунку (n=28 (62,2%)) та у дванадцятипалій 
кишці (n=17 (37,8%)). Методи ендоскопічного гемостазу 
застосовувались при кровотечах І та ІІ–А класів за Forrest.  

У групі 1 рецидив кровотечі був зафіксований у 3 (6,7%) 
пацієнтів. У всіх випадках виразка локалізувалась у цибулині 
дванадцятипалої кишки, на задній її стінці або була 
напівциркулярною. Розміри виразки варіювали від 1 до 3 см. В усіх 
трьох випадках з метою ендоскопічного гемостазу була використана 
аргоноплазмова коагуляція. Летальність у групі складала 2,5% (1 
пацієнт). Середній час перебування в стаціонарі склав 7,5±1,9 діб. 

Серед пацієнтів групи 2 рецидив кровотечі був зафіксований у 
34 випадках (33,7%). Середній час розвитку рецидиву кровотечі – 
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1,4±0,6 доби. У даній групі 22 (21,8%) пацієнтів були прооперовані з 
приводу рецидиву кровотечі. Померло 16 (15,8%) хворих. Середній 
час перебування в стаціонарі померлих хворих – 1,3±0,4 доби. 
Середній час лікування пацієнтів групи 2 склав 6,7±1,9 доби. 

При порівнянні якості лікування пацієнтів груп 1 та 2 було 
встановлено, що у пацієнтів групи 1, де стандартна медикаментозна 
терапія доповнювалася ендоскопічним гемостазом, достовірно 
нижчими, ніж у групі 2 (лише стандартна медикаментозна терапія), 
були частота рецидивів кровотечі (p<0,01), летальність (p<0,01) та 
середній час перебування в стаціонарі (p<0,05). 

Із 32 прооперованих пацієнтів групи 3 22 (68,75%) у якості 
показів до оперативного втручання мали рецидив виразкової 
кровотечі в стаціонарі, а 10 (31,25%) – профузну виразкову 
кровотечу. Час від моменту госпіталізації до виконання оперативного 
втручання складав 1,3±0,9 доби. При виборі оперативного втручання 
перевага надавалась органозберігаючим операціям. Рецидиву 
кровотечі не було зафіксовано у жодному випадку. Померли 4 
(12,5%) пацієнти. Середній час лікування пацієнтів групи 3 склав 
12,5±3,2 доби. 

При порівнянні якості лікування пацієнтів груп 1 та 3 було 
встановлено, що у пацієнтів групи 1, де стандартна медикаментозна 
терапія доповнювалася ендоскопічним гемостазом, достовірно 
нижчими, ніж у групі 3 (стандартна медикаментозна терапія 
доповнена оперативним втручанням), були частота рецидивів 
кровотечі (p<0,01), летальність (p<0,01) та середній час перебування в 
стаціонарі (p<0,05). 

Висновки. 
1. Застосування методів ендоскопічного гемостазу дозволяє 

достовірно знизити ризик розвитку рецидиву кровотечі та 
летальність у порівнянні із стандартною консервативною 
противиразковою терапією. 
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2. Оперативне лікування дозволяє досягти надійного гемостазу, 
проте супроводжується вищою летальністю та більш тривалим 
перебуванням хворого в стаціонарі. 

 
Петрушенко В.В., Кедик О.О., Ошовський А.І., Гребенюк Д.І. 
АНАЛІЗ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ 

ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСНІЙ 
КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ ім. М.І. ПИРОГОВА 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 
Кафедра ендоскопічної та серцево-судинної хірургії 

 
Актуальність. Золотим стандартом в хірургічному лікуванні 
жовчнокам’яної хвороби є лапароскопічна холецистектомія (ЛХЕ). В 
розвинутих країнах Європи та Америки 95-97% холецистектомій 
виконується саме лапароскопічних шляхом. 
Водночас впровадження нової хірургічної методики 
супроводжувалось збільшенням інтра- та післяопераційних 
ускладнень, пов’язаних з використанням лапароскопії. Данні 
Американської хірургічної асоціації свідчать, що найчастішим 
ускладненням є ушкодження позапечінкових жовчних протоків – 
майже 5% ятрогенних пошкоджень. Оскільки лапароскопічна 
холецистектомія отримала широке розповсюдження, ускладнення, які 
майже не спостерігалися при відкритій холецистектомії, а саме 
пошкодження позапечінкових жовчних протоків варіює від 0,22% до 
0,86%. За даними A. Brescia та спіавторів кількість ускладнень ЛХЕ 
сягає 0,1–0,6%. Статистичні дані російських науковців Е.І Гальперіна 
та А.Ю Чеворкіна свідчать, що кількість ятрогенних пошкодження 
позапечінкових жовчних протоків знаходиться на рівні 0,22%. На 
думку І.В. Федорова, доступ в черевну порожнину найбільш 
небезпечний етап лапароскопічної операції. За даними G.C. Roviaro et 
al., більше 3/4 ускладнень виникає при введенні голки Вереша, а 
також при введенні та встановлення троакарів. 
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Найбільш частими причинами ускладнень визнані: низька 
кваліфікація хірурга, недостатні знання про анатомо-топографічних 
взаємини тканин, стан пацієнта на операційному столі під час 
доступу, напрямок введення голки Вереша та троакарів, а також 
зусилля, що прикладається до них при проходженні у черевну 
порожнину. 
Як відмітили B. Jabłońska та P. Lampe, основними факторами ризику 
розвитку ятрогенних ушкоджень жовчовивідних шляхів (ЖВП) під 
час холецистектомії є: хронічний запальний інфільтрат в ділянці 
жовчного міхура та гепатодуоденальної зв’язки, ожиріння, наявність 
надлишкового відкладення жирової тканини в області lig. 
hepatoduodenale, погана експозиція та візуалізація в області 
трикутника Кало. Разом з тим, ZhiBing Ou та співавтори відмічають, 
що в ряді випадків основними причинами таких ускладнень є 
просторова дезорієнтація в рані. 
Мета роботи – проаналізувати кількість та структуру ускладнень 
після лапароскопічної холецистектомії у Вінницькій обласній 
клінічній лікарні ім. М.І. Пирогова за період з 2006 по 2017 роки. 
Матеріали та методи. Нами було проаналізовано дані зібранні за 
період з 2006 по 2017 роки у Вінницькій обласній клінічній лікарні 
ім. М.І. Пирогова. Вибірку складали лише пацієнти після 
лапароскопічних холецистектомій, а саме пацієнти із гострим та 
хронічним калькульозним та некалькульозним холециститом. 
Загальна кількість ЛХЕ – 5616, з них ЛХЕ при гострому 
калькульозному холециститі – 2496 (45,9%) кількість ускладнень – 
46.  
Результати. Під час та після виконання ЛХЕ ускладнення виникли у 
50 (0,89%) пацієнтів. Усі післяопераційні ускладнення були 
розподіленні на рані та пізні ускладнення. Найпоширенішими 
ускладненням були гостра внутрішньочеревна кровотеча – 8 випадків 
(0,14% від загальної кількості ЛХЕ), гостра післяопераційна 
кровотеча із троакарної рани – 8 випадків (0,14%), пошкодження 
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позапечінкових жовчних протоків – у 6 (0,1%) хворих, резидуальний 
холедохолітіаз – у 6 (0,1%) хворих, неспроможність кукси жовчної 
протоки – у 6 (0,1%) хворих. У 38 (0,67%) пацієнтів ускладнення були 
діагностовані в ранньому післяопераційному періоді та скореговані 
під час повторної операції. Пізні післяопераційні ускладнення, такі як 
резидуальний холедолітіаз, корегувався при виконанні ендоскопічної 
папілосфінктеротомії з літоекстракцією. 
 

 
 

Згідно “Кривої навчання” зростання кількості оперативних 
втручань виконаних хірургами призвело до зменшення кількості 
випадків післяопераційних ускладнень. Час на оперативне втручання 
разом із кривою навчання зменшувався. 

В 2003 році на етапі навчання затрати на операцію становили 
від 360 до 240 годин. До 2005 року час оперативного втручання 
знизився 240–180 годин, та поступово знижувався до 2010 року 
середня тривалість лапароскопічної холецистектомії складає 48 хв. 
Останні роки відмічається незначне збільшення часу оперативного 
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втручання за рахунок симультанних операцій, яких виконується до25 
% оперативних втручань.  

Висновки. Враховуючи результати роботи ВОКЛ ім. М.І 
Пирогова та порівняння із міжнародними статистичними даними ми 
прийшли до висновку, що спостерігається загальна тенденція до 
зменшення кількості інтра- та післяопераційних ускладнень з 7 до 1 
випадку на рік. Ми пов’язуємо отримані результати із покращенням 
технічного оснащення та покращення хірургічної техніки. 
 

Петрушенко В.В., Распутіна Л.В., Гуцуляк Р.В., Пузирний О.В. 
МІОКАРДІАЛЬНІ МІСТКИ У ПАЦІЄНТІВ З ІХС 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 
Кафедра ендоскопічної та серцево-судинної хірургії 

 
Актуальність. Пацієнти з міокардіальним містком часто 

безсимптомні, але дана аномалія може бути пов'язана із стенокардією 
напруги, гострими коронарними синдромами, серцевими аритміями, 
непритомністю або навіть раптовою серцевої смертю. Коронарні 
артерії, які тунелюють через міокард, зустрічаються у 40-80% 
випадків тільки при розтині; проте функціональний міокардіальний 
місток зазвичай спостерігається при ангіографії (від 0,5% до 16,0%) і 
може становити від 4 до 80 мм в довжину. Хоча міокардіальні містки 
можна знайти в будь-якій коронарній артерії, 67-98% зустрічаються в 
середній частині лівої передньої низхідної артерії. Незважаючи на 
довгу історію вивчення не сформовано єдиного підходу до 
етіопатогенезу, клінічних проявів, діагностики та лікуванням даної 
патології.  

Мета – оцінка поширеності міокардіальних містків у пацієнтів 
з ішемічною хворобою серця, та вибір оптимальної тактики 
лікування. 

Матеріали та методи. За період з 2016 по жовтень 2018 року 
на базі ВРЦСП було виконано інтервенційні втручання 4038 
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пацієнтам. У 42 пацієнтів (1,04%) було виявлено міокардіальні містки 
різної локалізації. 

Результати: В дослідження включено 42 пацієнтів, серед яких 
30 (71 %) чоловік та 12 жінок (29 %). Вікова категорія пацієнтів 
коливалась в межах 30 до 84 років, середній показник 57 років. Усім 
пацієнтам було виконано коронарографію. Девятьом з них 
коронарографія була виконана в ургентному порядку в зв’язку з 
гострим коронарним синдромом в терміні до 12 годин від початку 
симптомів (8 випадків – чоловіки, 1 – жінка). В 33 пацієнтів (22 
чоловіків та 11 жінок) коронарографія була виконана в плановому 
порядку. 

Під час коронарографії у даних пацієнтів було виявлено 
наявність міокардіальних містків в басейні лівої коронарної артерії, а 
саме в передній міжшлуночковій артерії. В 33 пацієнтів наявні 
мономістки: проксимальна третина ПМШГ ЛКА – 2 (4%) випадки, 
середня третина – 28 (66 %), дистальна третина – 8 (19%) випадків, в 
3 випадках виявлено множинні містки з враженням проксимальної та 
середньої третини та середньої і дистальної третини ПМШГ ЛКА, в 1 
випадку виявлено комбіноване враження з включенням 
проксимальної третини ПМШГ ЛКА та першої діагональної гілки 
ПМШГ ЛКА. Довжина містка при вимірюванні коливалась в межах 
14,4 – 38,5 мм. Атеросклеротичне враження коронарних артерій 
виявлено в 24 (57%) пацієнтів –22 (52%) чоловіків, 2 (4%) жінкок. 
Гемодинамічно значимі враження спостерігалися в 12 пацієнтів (11 – 
чоловіків, 1 - жінки). В 4 випадках наявний міокардіальний тунель з 
повною систолічною оклюзією враженого сегмента на протязі від 29 
до 38,5 мм. 

В даній групі пацієнтів була призначена консервативна терапія 
з використанням: 
• Подвійна антиагрегантна терапія ( аспірин + клопідогрель) – 35 

пацієнтів(83%); 
• Моно терапія аспірин – 3 пацієнта (7%); 
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• Моно терапія клопідогрель – 1 пацієнт (2%); 
• Бета – блокатори – 29 пацієнтів (69%); 
• Інгібітори АПФ – 24 пацієнта (57%); 
• Блокатори кальцієвих каналів – 6 пацієнтів (14%); 
• Антикоагулянти прямі – 26 пацієнтів (61%); 
• Антикоагулянти не прямі – 1 пацієнт (2%); 
• Сартани - 3 пацієнт (7%); 
• Статини – 38 пацієнтів (90%); 
• Діуретики – 14 пацієнт (33%); 
• Антидепресанти – 1 пацієнт (2%). 

У 12 пацієнтів виконано ендоваскулярну реваскуляризацію 
коронарних артерій зі стентуванням гемодинамічно-значимих 
атеросклеротичних вражень. Стентування ділянки інтрамурального 
ходу коронарної артерії виконано в трьох випадках з імплантацією 2 
DES стент-систем в ділянку міокардіального містка з використанняв 
техніки стент в стент, для зменшення ризику деформації стент – 
систем. Одному пацієнту виконано аорто-коронарне шунтування. В 
двох випадках імплантовано штучні водії ритму (VVI – 1 випадок, 
DDDR – 1 випадок).  

Висновки. Пацієнти з міокардіальними містками часто 
клінічно не диференційовані і не діагностовані без використання 
інвазивних технологій. Діагностика даної патології можлива як у 
пацієнтів з стабільними формами ішемічної хвороби так і при гострих 
порушеннях коронарного кровотоку. Класична консервативна терапія 
ІХС показує високу ефективність в групі пацієнтів з міокардіальними 
містками. В випадку наявності міокардіальних тунелів з 
неефективністю консервативної терапії очевидною є перевага 
хірургічних методів лікування. Проте віддалені результати 
консервативного та хірургічного, а саме ендоваскулярного лікування 
даної патології не достатньо вивчені, і потребують подальшого 
дослідження. 
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Петрушенко В.В., Хитрук С.В., Радьога Я.В., Паньків К.М., 
Гребенюк Д.І., Мельничук М.О., Чешенчук С.А. 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК УСПІШНОГО ЛІКУВАННЯ 
ХВОРОГО З ПОРТАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, 

УСКЛАДНЕНОЮ КРОВОТЕЧЕЮ З ВАРИКОЗНО 
РОЗШИРЕНИХ ВЕН СТРАВОХОДУ ЕНДОСКОПІЧНИМ ТА 

ЕНДОВАСКУЛЯРНИМ ХІРУРГІЧНИМИ МЕТОДАМИ 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І Пирогова 

Кафедра ендоскопічної та серцево-судинної хірургії 
 

Головною причиною розвитку синдрому портальної гіпертензії 
є цироз печінки, який залишається одним з поширених хронічних 
захворювань системи травлення. Своєчасна діагностика портальної 
гіпертензії, акцент на лікування (медикаментозне і хірургічне) 
портальної гіпертензії дозволяє зменшити частоту розвитку 
екстрених, нерідко смертельних ускладнень. За останні десятиліття 
смертність з приводу цирозу печінки в Україні і розвинених країнах 
Європи, США, Японії зросла і займає четверте місце серед причин 
смертності людей старше 40 років, що є істотною соціально-
економічною проблемою і вимагає покращення їх лікування. 
Кровотеча із варикозних вен стравоходу найбільше часте фатальне 
ускладнення портальної гіпертензії. 

В клініці кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії 
Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова 
щорічно лікується близько 70 хворих з портальною гіпертензією 
ускладненою кровотечею з варикозно розширених вен стравоходу. 

В даній публікації ми представляємо клінічний випадок 
успішного лікування одного із таких хворих. 

Хворий М., 54 роки, був госпіталізований 14.05.18 р. зі 
скаргами на загальну слабкість, сухість в роті, нудоту, блювання 
згортками крові, стул чорного кольору. В анамнезі у 2016 році 
діагностовано цироз печінки вірусної С етіології, противірусне 
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лікування не отримував через постійний прояв ускладнень цирозу 
печінки (кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу, асцит, 
гіперспленізм). В анамнезі у хворого 8 епізодів кровотеч із варикозно 
розширених вен стравоходу на протязі 1 року, отримував 
консервативну терапію. Встановлений клінічний діагноз: «Цироз 
печінки вірусної С етіології, прогресуючий перебіг, стадія 
декомпенсації, клас В за Чайльд - П’ю. Портальна гіпертензія ІІ – ІІІ 
ступеню. Варикозне розширення вен стравоходу ІІІ ступеню. 
Рецидивна кровотеча із варикозних вен стравоходу. Постгеморагічна 
анемія ІІІ ступеню. Гепатоцелюлярна недостатність ІІ ступеню. 
Гіперспленізм. Асцит. Дисметаболічна міокардіопатія. Синусова 
тахікардія, СН І, ФК І». Хворий був обстежений: група крові О (І) Rh 
(-) негативний, ЗАК: Ер. 2,7 Т/л, Нв 67 г/л, КП 0,8, Le 1,5 Г/л, тромб. 
54,0 Г/л, ШОЕ 40 мм/год; цукор крові 5,7 ммоль/л, загальний 
білірубін 16,2 мкмоль/л, прямий 4,3 мкмоль/л, сечовина 8,4 ммоль/л, 
загальний білок 69 г/л. Хворому виконано ЕКГ, консультований 
черговим терапевтом. Рентгенографія легень: вогнищевих та 
інфільтративних змін не виявлено; пневмофіброз, серце розширено 
вліво. З моменту поступлення хворому призначено консервативну 
терапію: гемостатичну, антисекреторну, гепатопротектори, 
антибіотик, неселективний бета – блокатор, переливали завись 
еритроцитів та свіжозаморожену плазму. 14.05.18 р. виконано 
ургентну ЕГДС, виявлено варикозне розширення вен стравоходу ІІІ 
ступеню з кровотечею, що продовжується; виконано ендоскопічне 
лігування вариксів стравоходу, накладено 7 лігатур, кровотечу 
зупинено. Хворому продовжено призначену консервативну терапію. 
Протягом 2 днів після лігування у хворого був біль в епігастрії, 
помірної інтенсивності, купувався введенням знеболюючих. В 
послідуючому стан хворого був стабільний, рецидиву кровотечі не 
було, стан хворого покращувався. 24.05.18 р. динаміка лабораторних 
показників: ЗАК: Ер. 3,0 Т/л, Нв 82 г/л, КП 0,8, Le 1,2 Г/л, тромб. 62,0 
Г/л, ШОЕ 20 мм/год; цукор крові 5,3 ммоль/л, загальний білірубін 
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11,1 мкмоль/л, прямий 1,71 мкмоль/л, сечовина 6,7 ммоль/л, 
фібриноген 2,0 г/л, К+1 5,0 ммоль/л, Na+! 136 ммоль/л, тимолова 
проба 2,0 Од, АlТ 39 U/L, АsТ 46 U/L, GGT 41, ALP 84. 24.05.18 р. 
хворому виконано УЗД ОЧП: печінка розмір правої долі 118 мм, лівої 
долі 74 мм, капсула чітка, контур хвилястий, паренхіма змішаної 
ехогенності, структура неоднорідна, внутрішньопечінкові жовчні 
протоки не розширені, ворітна вена 14,2 мм, прохідна; селезінка 
189×112 мм, площа 211,68 см2, структура однорідна, контур рівний, 
межі чіткі, селезінкова вена розширена 13 мм; в черевній порожнині 
наявна вільна рідина в невеликій кількості. 28.05.18 р. хворому 
виконано ендоваскулярну емболізацію селезінкової артерії в 
початковому відділі артерії хронічним методом, в якості емболізата 
використано спіралі Гіантурко. Досягнуто редукції кровотоку в 
селезінці за рентгенологічною картиною. Призначено терапію: 
антибіотик, гепатопротектори, антисекреторні, неселективний бета – 
блокатор, знеболюючі. Після проведеного оперативного втручання 
протягом 3 днів у хворого був помірний біль в лівому підребір’ї, що 
купувався введенням знеболюючих, протягом перших двох днів було 
підвищення температури тіла в вечірній час до 37,8° С, що не 
потребувало додаткової фармакотерапії. 04.06.18 р. виконано 
динаміку УЗД ОЧП: печінка розмір правої долі 116 мм, лівої долі 71 
мм, капсула чітка, контур хвилястий, паренхіма змішаної ехогенності, 
структура неоднорідна, внутрішньопечінкові жовчні протоки не 
розширені, ворітна вена 10,2 мм, прохідна; селезінка 178×92 мм, 
площа 163,76 см2, структура однорідна, контур рівний, межі чіткі, 
ехогенність середня, в верхньому полюсі зона інфаркту, аваскулярна, 
без рідинного компоненту 112×54 мм, в тілі аналогічний інфаркт 
40×19 мм, селезінкова вена 10 мм, прохідна; в черевній порожнині 
наявна вільна рідина в невеликій кількості. 04.06.18 р. динаміка 
лабораторних показників: ЗАК: Ер. 3,2 Т/л, Нв 86 г/л, КП 0,9, Le 3,2 
Г/л, тромб. 78,0 Г/л, ШОЕ 8 мм/год; цукор крові 4,7 ммоль/л, 
загальний білірубін 6,8 мкмоль/л, прямий 0, сечовина 4,4 ммоль/л, 
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фібриноген 2,2 г/л, тимолова проба 2,5 Од, АlТ 32 U/L, АsТ 35 U/L, 
GGT 38, ALP 80. Хворого у задовільному стані 05.06.18 р. виписано із 
хірургічного стаціонару, дано рекомендації (в тому числі щодо 
проведення противірусної терапії), призначено контрольний огляд. 

В даному випадку використано два хірургічні методи 
(ендоскопічний та ендоваскулярний) лікування пацієнта з 
декомпенсованим цирозом печінки, що значно покращило стан 
хворого та покращило результат лікування. Ендоскопічним методом 
зупинено триваючу кровотечу, ендоваскулярним – знижено тиск в 
портальній системі, знижено прояви синдрому гіперспленізму, 
зменшено асцит, не викликано енцефалопатії. Хворий з’являється на 
періодичні огляди по теперішній час, почуває себе задовільно, 
кровотеч не було, отримує противірусну терапію у лікаря – 
інфекціоніста за місцем проживання. 

Висновки. Усі хірургічні методи спрямовані на корекцію 
позапечінкових проявів цирозу, не впливаючи на патологічні процеси 
в самій печінці та, відповідно, не усуваючи основних причин 
розвитку ускладнень цирозу печінки. При декомпенсованій стадії 
цирозу показаннями до хірургічного лікування є ускладнення цирозу 
печінки (кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу, синдром 
гіперспленізму, рефрактерний асцит, печінкова недостатність), коли 
без хірургічного втручання тривалість життя знижується. Дані 
хірургічні методи не можуть вилікувати хворого від основного 
захворювання, але ліквідовуючи прояви ускладнень основного 
захворювання покращують якість життя та збільшують тривалість 
життя, що також дає шанс пацієнту для пошуку шляху радикального 
лікування – трансплантації печінки. 
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Підмурняк О.О., Власов В.В., Бабій І.В., Гурніцький А.Е. 
ДО МІСЦЕВОГО ГЕМОСТАЗУ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ 

ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

Кафедра хірургії з курсом стоматології ФПО 
Хмельницька обласна лікарня 

 
Вступ. Інтраопераційне забезпечення надійного місцевого 

гемостазу при лапароскопічній холецистектомії (ЛХЕ) може 
становити складне завдання. Згідно літератури неконтрольована 
кровотеча під час ЛХЕ зустрічається від 0,7 до 4,1%. Саме тому, 
кровотеча є однією з основних причин конверсії. Найбільш 
поширений спосіб гемостазу в лапароскопічної хірургії - 
монополярна електрокоагуляція - далеко не завжди може забезпечити 
надійний гемостаз. 

Мета. Вивчити ефективність різних методів місцевого 
гемостазу при лапароскопічній холецистектомії. 

Матеріали та методи. ЛХЕ виконана 251 хворому. Вік хворих 
склав від 13 до 83 років (52,45±13,75). Жінки становили більшість 
(216). Хронічний холецистит виявили у 214 (85,26%) хворих, а 
гострий – у 37 (14,74%).  

Усі хворі до операції обстежені (ЕКГ, ФЕГДС, УЗД ОЧП, 
клінічні та біохімічні обстеження), оглянуті кардіологом, при 
необхідності суміжними спеціалістами. 

Результати. В усіх випадках основний гемостаз здійснювали за 
допомогою кліпування a.cystica та монополярної електрокоагуляції 
електродом типу “гачок”. Інтраопераційну кровотечу спостерігали у 
29 (11,55%) хворих. В 5 випадках спостерігали сповзання кліпси, 
кровотечу зупинили шляхом фіксації судини десектором з наступним 
її кліпуванням. Кровотечу при розсипному типу судин міхурової 
артерії спостерігали у 11 (4,38%) хворих, що супроводжувалося 
рецидивами інтраопераційної кровотечі з наступним кліпуванням 



66 
 
 

кровоточивих судин. Кровотечу з місця жовчного міхура в печінці 
переважно зупиняли монополярною коагуляцією електродом типу 
“гачок” в процесі видалення жовчного міхура. В деяких випадках 
зупинка кровотечі з допомогою електрода типу “гачка” була 
недостатня, тому для її зупинки у 4 випадках застосовували електрод 
типу “кільце” з внутрішнім каналом з одночасним омиванням ділянки 
коагуляції. В тих випадках, коли кровотечу з місця жовчного міхура 
зупинити не вдавалося (5) застосовували його тампонування 
марлевим тампоном, введеним через 10мм - ий троакар. Це дозволяло 
тимчасово зупинити кровотечу та відмити кров’яні згустки. В 
більшості випадків для цього вводили в правому підребер’ї 
додатковий 5мм троакар для постійного введення відсмоктувача. В 4 
випадках кровотечу з місця жовчного міхура вдавалося зупинити за 
допомогою біполярного затискача, під’єднаного до 
електрозварювального високочастотного апарату. Пошкодження 
стінки поверхнево розташованої вени (з наявним її дефектом) 
супроводжується, інколи, значною венозною кровотечею (2). В усіх 
випадках її зупиняли щляхом тампонування пластинкою “Surgicell” з 
тимчасовою компресією. 

У 4 (1,6%) (a. cystica – 2, місце жовчного міхура в печінці – 2) 
випадках виконана конверсія через неконтрольовану кровотечу. 
Виконана верхня серединна лапаротомія з наступним прикінцевим 
гемостазом. 

Місце жовчного міхура в печінці дренували однією або двома 
трубками з полівінілхлориду. Перебіг в післяяопераційний період без 
ускладнень. Середній термін перебування на ліжку становив 10,1±1,9 
днів. 

Висновки: 
1. Інтраопераційна кровотеча під час лапароскопічної 

холецистектомії спостерігалася у 29 (11,55%) хворих, з них тільки 
4 (1,6%) потребувало конверсії для її зупинки. 
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2. Причини кровотечі при ЛХЕ різноманітні, її зупинка потребує 
певних навичок, а ефективність залежить від спектру технічного 
забезпечення. 

 
Пікас П.Б. 

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ПОЛІПІВ ШЛУНКА ПРИ 
ЗАСТОСУВАННІ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ У 
КОМПЛЕКСІ З ХІРУРГІЧНИМ 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. 
Шупика 

 
Вступ. Ендоскопічна поліпектомія - основний спосіб лікування 

хворих із поліпами шлунка, що обумовлює ризик ускладнень та 
можливість виникнення рецидивів поліпів. Теорії розвитку поліпів 
обгрунтовують необхідність застосування патогенетичних засобів у 
їх лікуванні. У комплексному лікуванні поліпів шлунка нами 
використовувся закофальк (містить масляну кислоту). 

Мета – оцінити ефективність застосування закофальку в 
комплексі з хірургічним лікуванням у хворих на поліпи шлунка (за 
складом жирних кислот у крові). 

Матеріали та методи. Обстежено 35 (35,9 % із 97) здорових 
осіб та 62 (64,1 % із 97) хворих із поліпами (більше 2-х) шлунка. 
Першу групу (І, порівняння) склали 35 здорових осіб. Другу (ІІ) і 
третю (ІІІ) групи склали хворі із поліпами шлунка: ІІ групу – 30 осіб, 
ІІІ групу – 32 особи. Вік обстежених – 30 75 років. 

Дослідження проводились на базі клініки Державної установи 
«Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. 
Шалімова» НАМН України. Хворим на поліпи проводили 
ендоскопічне дослідження слизової оболонки шлунка та вивчали 
склад жирних кислот (ЖК) у сироватці крові в процесі лікування. 
Визначення складу жирних кислот фосфоліпідів у крові проводили на 
газовому хроматографі серії “Цвет-500” із плазмоіонізаційним 
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детектором в ізотермічному режимі. Пацієнтам ІІ групи призначали 
лише традиційне хірургічне лікування, пацієнтам ІІІ групи – типове 
хірургічне лікування в комплексі з медикаментозною терапією 
(закофальк). Закофальк® (Німеччина) призначали по 1 таблетці 3 
рази на добу до їди (не розжовуючи); курс лікування – 30 днів. 

Результати дослідження. До лікування показники жирних 
кислот у сироватці крові у хворих ІІ групи достовірно не відрізнялися 
від таких у пацієнтів ІІІ групи. Після проведеного лікування швидше 
покращувалися показники жирних кислот сироватки крові у хворих 
ІІІ групи, ніж ІІ групи. 

Рівень пальмітинової та стеаринової ЖК достовірно 
підвищувався до (38,2 ± 1,1) % і (12,4 ± 0,9) % відповідно у IІІ групі 
(при (9,6 ± 1,0) % і (2,8 ± 0,3) % відповідно до лікування, р < 0,001). У 
здорових осіб кількість пальмітинової ЖК складала (41,9 ± 0,9) %, 
стеаринової – (15,1 ± 1,3) %. У ІІ групі рівень пальмітинової та 
стеринової ЖК не нормалізувався і склав відповідно (15,1 ± 1,0) % і 
(5,3 ± 0,2) %, що достовірно відрізнялось від таких показників у 
здорових осіб (р < 0,05) та до лікування (р < 0,05). У ІІ групі рівень 
пентодеканової ЖК (С15:0) достовірно не відрізнявся (р > 0,05) від 
таких показників до лікування, у ІІІ групі - пентодеканова ЖК 
зникала (р < 0,05).  

Кількість маргаринової ЖК у ІІ групі після лікування становила 
(1,0 ± 0,2) % (до лікування – (1,2 ± 0,3) %), що достовірно не 
відрізнялось (р > 0,05) від таких показників після лікування у ІІІ 
групі. Рівень міристинової ЖК у IІІ групі в процесі лікування 
достовірно зменшився (відповідно до (6,5 ± 1,0) % при (18,5 ± 0,8) % 
до лікування, р < 0,001). У ІІ групі її рівень зменшувався до (14,0 ± 
0,9) % (р > 0,05), що є не достовірним порівняно з таким до 
лікування. 

У ІІІ групі в процесі лікування нормалізувався сумарний вміст 
насичених та ненасичених (в тому числі, ПН ЖК) жирних кислот. У 
хворих ІІ групи – нормалізації показників жирних кислот не було. 
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Висновки. Зміни в спектрі жирних кислот ліпідів у сироватці 
крові у хворих із поліпами шлунка обумовлюють необхідність 
проведення корекції їх складу. Застосування закофальку у комплексі 
з типовим хірургічним лікуванням у хворих із багаточисленними 
поліпами шлунка спрямоване на швидшу корекцію змін складу 
жирних кислот ліпідів у сироватці крові, що є перспективою 
підвищення ефективності лікування цих пацієнтів. 
 

Тутченко Н.И., Клюзко И.В., Евграфов А.А., Сиренко Е.А., 
Житник Д.Ю. 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО ДИВЕРТИКУЛИТА 
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца 

Вышгородская центральная районная больница 
Тернопольский государственный медицинский университет 

имени И.Я. Горбачевского 
 

Цель работы – оценить показатель успеха проведения 
лапароскопического лаважа в контроле за сепсисом у пациентов с 
дивертикулитом Hinchey III. 

Материалы и методы. В период с 2015 по 2018 год. на базе 
Вышгородской Центральной районной больницы проведено 
ретроспективный анализ результатов лечения 79 пациентов с 
осложненным дивертикулитом.  

Результаты и обсуждение. Консервативное лечение было 
проведено 56 пациентам (71%), оперативное лечение было проведено 
23 пациентам (29%). При отсутствии признаков свободной 
перфорации выполнялась лапароскопическая санация, лаваж и 
дренирование брюшной полости, который был проведен 17 
пациентам с показателем успеха 70%. Смертности в данной группе 
составил 4.3%. Лапаротомия была проведена 6 пациентам (26.5%). 
Среди них выполнено 2 – м пациентам (8.8%) операцию типа 
Микулича, операцию Гартмана 1 пациенту (4.4%), и первичный 
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анастомоз 1 пациенту (4.4%). VAC – ассистированная лапаростома 
использовалась у 3-х пациентов. Показатель смертности в группе 
перенесших лапаротомию составил 8.8%. 

Выводы. Лапароскопическая санация показала высокий 
уровень успеха в контроле за сепсисом у пациентов с 
дивертикулярным перитонитом Hinchey III, которая позволила 
снизить показатель смертности, количество повторных операций и 
выведений стом. Первичный колоректальный анастомоз вполне 
возможен у соматически скомпенсированных пациентов. Наиболее 
эффективным вариантом лечения абдоминального сепсиса на 
сегодняшний день является VAC – ассистированная лапаростома. 
 

Чернуха Л.М., Влайков Г.Г., Каширова Е.В., Власенко Е.А. 
ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СОСУДИСТЫХ 

МАЛЬФОРМАЦИЙ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, ПРОМЕЖНОСТИ 
И ТАЗА 

ДУ «Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. 
Шалимова» НАМН Украины 

 
Врожденные сосудистые мальформации половых органов, 

промежности и таза являются малоизученными заболеваниями. Это 
связано с редкостью патологии и отсутствием специализированных 
клиник, где могли бы концентрироваться пациенты с данными 
заболеваниями. Больные с врожденными сосудистыми 
мальформациями половых органов, промежности и таза требуют 
мультидисциплинарного подхода в диагностике и лечении. 

Цель работы. Улучшить результаты диагностики и лечения 
пациентов с врожденными сосудистыми мальформациями половых 
органов, промежности и таза. 

Материалы и методы. За перид с 2005-2018г. в отделе 
хирургии магистральных сосудов находились на стационарном 
лечении 51 пациент с врожденными сосудистыми мальформациями 
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половых органов, промежности и таза в возрасте от 4 до 37 лет 
(средний возраст–23,4). Мужчин было 11 (21,6%), женщин–40 
(78,4%). Алгоритм обследования включал сбор физикальных и 
лабораторных данных, инструментальную оценку состояния 
регионарного артериального и венозного русла, а именно: 
ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС), ультразвуковую 
допплерографию (УЗДГ), определение сегментарного давления на 
конечностях, рентгеноконтрастную аортографию и селективную 
артериографию, рентгеноконтрастную флебографию, спиральную 
компьютерную томографию, патоморфологические и 
иммуногистохимические исследования, а также исследование 
системы гемостаза, консультации специалистов по показаниям. 

При анализе групп пациентов использована собственная 
классификация, которая явилась не только систематизирующим 
элементом, но и служила руководством для определения стратегии и 
тактики лечения. В соответствии с данной классификацией 
выделялись группы по ведущему патогенетическому компоненту 
заболевания (венозные формы, артериовенозные и лимфатические), а 
также учитывалось наличие или отсутствие осложнений заболевания. 

Исследование патогенетических предпосылок возникновения 
заболевания подтвердило условность разделения пациентов на 
группы по ведущему компоненту, так как у пациентов с клинически 
венозными формами заболевания иммуногистохимические 
исследования подтвердили пролиферативную способность патологии 
за счет наличия существующих микроартериовенозных фистул. В 
свою очередь, у пациентов с артериовенозными формами 
врожденных сосудистых мальформаций, патоморфологическое и 
иммуногистохимические исследование сосудов мальформации 
показали изменение стенок сосудов с формированием артериальных 
и венозных аневризм, а также наличие пролиферативной способности 
капилляров. Исследование системы гемостаза у пациентов с 
артериовенозными формами заболевания показало, что у практически 
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у 40% из них наблюдается состояние именуемое хроническим ДВС 
синдромом.  

Лечение пациентов зависело не только от формы заболевания, 
но и от стадии процесса, отсутствия или наличия осложнений в виде 
выраженных болей, участков некрозов или кровотечений и др. 

При наличиии микро-макрофистул обязательным компонетом 
было выполнение эмболизационной методики с использованием 
эмболов PVA «Сook» 300-700 мкм. 

При венозных (24 пациента) и лимфатических (12 пациентов) 
формах применяли резекционно-пластические и дренирующие 
операции на наружных половых органах в сочетании с 
интраоперационной склеротерапией и эндовенозной лазерной 
коагуляции (ЭВЛК). Среди венозных форм у 7 пациентов 
определялся синдром венозного тазового полнокровия, 
коррегируемый применением методики ЭВЛК яичниковых вен. 

При артериовенозных формах (15 больных) артериография 
переходила из диагностической процедуры в лечебную. Применяли 
рентгенэндоваскулярную окклюзию артерий, питающих 
мальформацию. Объем открытых вмешательств включал 
скелетизацию с интраоперационной эмболизацией и удалением 
мальформации. При сочетании с нарушением венозного оттока также 
выполнялись эндовазальные методики и склеротерапия. Метод 
лечения зависел также от распространенности и формы поражения – 
диффузная, стволовая, экстрастволовая или смешанная 

Результаты. Результаты лечения данной патологии оценивали 
как удовлетворительные и неудовлетворительные. Критерии зависели 
от формы заболевания. Внедренный поход позволил получить 
удовлетворительные результаты практически у 87% пациентов. 
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Чернуха Л.М., Гуч А.А., Кондратюк В.А., Власенко Е.А., Боброва А.О. 
СИНДРОМ ВЕНОЗНОГО ТАЗОВОГО ПОЛНОКРОВИЯ КАК 

ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
«ДВУХУРОВНЕВОЙ» ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ 

Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. 
Шалимова НАМН Украины 

Отдел хирургии магистральных сосудов 
Отдел эндоваскулярной хирургии и ангиографии 

 
Цель. Оптимизировать результаты лечения пациенток с 

варикозной болезнью нижних конечностей путем ликвидации 
рефлюкса, формирующегося выше уровня сафенофеморального 
соустья.  

Материал и методы. Отдел хирургии магистральных сосудов 
Национального института хирургии и трансплантологии располагает 
опытом лечения 285 пациентов с рецидивом варикозной болезни 
(РВБ) нижних конечностей с 2012 по 2017 гг., первично 
оперированных в различных лечебных учреждениях. У 23 (8,07%) 
пациенток причиной РВБ нижних конечностей явился рефлюкс крови 
из вен таза, сочетание рецидива варикозной болезни нижних 
конечностей и симптомов тазового венозного полнокровия выявлено 
у 17 (5,96%) пациенток. 

Пациентам выполнялись цветовое дуплексное 
ангиосканирование нижних конечностей, трансвагинальное 
ультразвуковое исследование, диагностическая флебография, 
компьютерная томография. 

Результаты. Ультразвуковыми признаками тазовой венозной 
недостаточности были извитые тазовые вены диаметром более 4 мм, 
расширение овариальных вен более 8 мм, обратный ток крови при 
выполнении пробы Вальсальвы. Недостаточность клапанов 
овариальных вен, наличие варикозных вен промежности и половых 
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губ сочетались с патологическими изменениями в системе большой 
подкожной вены у 17 пациенток (75,16%).  

Эндоваскулярное лечение синдрома тазового полнокрови 
выполнено у 23 пациенток. В 20 случаях выполнялась эмболизация 
овариальных вен с использованием жидкого склерозанта в 
комбинации со спиралями «Tornado» Cook. У 17 пациенток 
эмболизация произведена с одной стороны, у троих – двусторонняя. 
Пятерым пациенткам выполнена эндовенозная облитерация левой 
яичниковой вены, у двух - лазерная абляция, у трех – радиочастотная, 
в сочетании с введением этоксисклерола в форме пены объемом 6-10 
мл. 

Заключение. Первые результаты применения эндовазальных 
методик в лечении «двухуровневой» варикозной болезни 
обнадеживающие, однако необходимо изучение отдаленных 
результатов. 
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Gliga Mirela 
Year VI, Faculty of Medicine №1  

CARDIOVASCULAR AND OPERATORY RISKS IN PATIENTS 
WITH OSTEOPOROTIC HIP FRACTURE 

Scientific adviser: Deseatnicova Elena (associate professor) 
State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemițanu” 

Republic of Moldova 
 

Background: Osteoporosis is an important pathology for ageing 
population worldwide. However, compared to the amount of information 
available about cardiovascular disease, too little is known about the direct 
impact of osteoporosis on general mortality in older age. The incidence 
rate of osteoporosis (OP) and cardiovascular diseases(CVD) is rising 
straightly with age. The identification of patients with global risk of CVD 
is recommended based on the SCORE risk assessment. Age is an 
independent risk factor for OP, and femoral neck fracture is the most 
severe complication of OP. Approximately 20% of elderly patients 
suffering from hip fracture die in the first year after the trauma. Hip 
fracture surgery is a common procedure, but geriatric population has 
multiple comorbid conditions. Elderly have the highest risk for the 
development of anesthesia-related complications. This study discussed and 
analyzed the relationship between senile OP complicated with hip fracture 
and cardiovascular disease risk factors, and also evaluated anesteziologic 
risks of the elderly patients suffering from osteoporotic hip fracture.  

Objective: To explore and discuss the correlation between the risk 
factors of cardiovascular diseases and operative risks, calculating CV risk 
by SCORE and ASA operative risk of patients with osteoporotic femoral 
neck fracture. 

Matherials and Methods: 63 patients admitted to MSPI Chișinău 
Emergency Hospital from may-october 2017 with atraumatic femoral neck 
fracture were analyzed. The age varied from 61 till 86 years old, with an 
average age of 77.3 ± 7.6 years. 23,9% constituted men and 76,1% 
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women. Patients with major trauma, pathological fractures (tumors) and 
chronic inflammatory pathologies were not included. Cardiovascular risk 
was appreciated using SCORE scale. Operatory risk was evaluated with 
the help of the American Society of Anesthesiologists (ASA) scale 
predicting operative risks.  

Results: Among CVD in patients with femoral neck fracture we 
detected: coronary artery disease -27,4%, CPI+heart attack -18,8%, 
abnormal heart rhythms -4,8%, chronic heart failure-62%, Hypertension -
84,1%, stroke -7,7%. Cardiovascular Risk Factors in Study Group Men(M) 
vs Women (W)%: heredity factor M-73,3% W-58,3%, HTA: M-80% W-
85,4%, DZ type II M-20%, W-29,1%, current smoking M-53%, W-10,4%, 
dyslipidemia M-53%, W-66,6% ,BMI>30 M-33,3% ,W-29,1%, alcohol 
abuse M-33,3% ,W6,4%.  
 

Risk of fatal CV events for 10 years in study patients * 
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According to ASA score system most of the patients included in the 

study (70%) had the 3d and the 4th degree of the operatory risk, what shows 
moderate to poor prognosis for this patients and increases risks of 
perioperative mortality and overall mortality during 1 year after the 
surgery. Mean operatory risk constituted 2,55±0,98 Conclusions: The 
atraumatic fracture of the proximal femur region in the studied group 
occurred in the average at 77.3 ± 7.5 years, in males early on average by 7 
years. All patients have a history of chronic somatic pathologies, in most 
cases of CVD, HTA in 84.1%, CHF in 62%. The main factors increasing 
the degree of the operatory risk were CV risk factors and CV diseases, 
followed by obesity and diabetes mellitus type 2. Early diagnosis and 
treatment of OP and CV pathology give patients the chance for a longer 
life and its better quality. 
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OBESITY - THE RISK FACTOR IN ISCHEMIC HEART DISEASE 
Scientific adviser: Alexandra Grejdieru (associate professor) 

State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu” 
Republic of Moldova 

Actuality of the subject: Obesity results from excessive 
accumulation of fats in adipose tissue and constitutes one of the essential 
sources of increased incidence of some diseases harassing the 
industrialized and urbanized societies. Obesity- related metabolic disorders 
may be associated with the risk of circulatory diseases such as ischemic 
heart disease, which represents a major cause of morbidity (about 46%) in 
industrialized countries. Ischemic heart disease mortality accounts for 
approximately 25% of total mortality in adults >35 years old. 

The aim of the study: To determine if the obesity is associated with 
ischemic heart disease. 

Materials and Methods: The study is based on literature review of 
obesity prevalence and present risk factors in the development of ischemic 
heart disease. 

Results: The risk for ischemic heart disease is increased in adults 
with obesity, even among those with no metabolic cardiovascular disease 
risk factors, according to findings published in The Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism. 
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Waist circumference (WC) is an indicator of intra-abdominal 

adipose tissue, high levels in which exists the confirmation of an increased 
risk of cardiometabolic diseases. Increasing Body Mass Index (BMI) 
levels is observationally associated with higher levels of remnant 
cholesterol, low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, glucose, and C 
Reactive protein (CRP), with higher systolic and diastolic blood pressures, 
and with lower levels of high-density lipoprotein (HDL) cholesterol. 
Almost, all of them well known for their atherogenic potential. According 
to the researchers, the risk for developing ischemic heart disease is 
increased threefold in groups of people who had 2nd and 3rd degree of 
obesity compared with groups who had normal weight.  

Conclusion: Overweight and obesity is a predictor of the morbidity 
and mortality from cardiovascular diseases (CVD). There is a direct 
relation between increased levels of obesity and developing ischemic heart 
disease.  
 
 
 
 
 
 

http://www.healio.com/endocrinology/thyroid/news/print/endocrine-today/%7B56653c83-14d2-4208-93ba-e46994f3a409%7D/levothyroxine-linked-to-fewer-ischemic-heart-disease-events-in-younger-patients
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Venger A.1, Kolesnyk O.2, Borovik A.1 
RESTRICTION SITES OF HUMAN BETA-2-ADRENERGIC 

RECEPTOR ENCODING GENE 
1 Odessa National Medical University 

2 Plant Breeding and Genetics Institute – National Center of Seed and 
Cultivar Investigation 

 Odessa, Ukraine 
Actuality. Beta-adrenergic receptors mediate the catecholamine-

induced activation of adenylate cyclase through the action of G proteins. 
The beta-2-adrenergic receptor (ADRB2) binds epinephrine with an 
approximately 30-fold greater affinity than it does norepinephrine 
[https://www.uniprot.org].  

The aim of the accomplished research was to determine restriction 
sites of ADRB2-encoding gene of human.  

Material and methods. Nucleotide sequences of ADRB2-encoding 
genes from National Centre of Biotechnology Information were aligned by 
ClustalW algorithm [www.ncbi.nlm.nih.gov; Smith, Waterman 1981]. The 
longest sequence without gaps was analyzed by Vector NTI-11 program to 
determine restriction sites.  

Restriction sites of ADRB2-encoding gene (accession number 
NG_016421) and their descriptions are shown in the table.  
 
Table. Restriction sites of ADRB2-encoding gene 

Restriction site Quantity in genome Nucleotide sequences 
ApaLI 2 GTGCAC 
AvaI 8 CTCGAG 

EcoRI 1 GAATTC 
HindIII 1 AAGCTT 
NcoI 6 CCATGG 
PstI 2 CTGCAG 

SmaI 5 CCCGGG 
Xmal 5 CCCGGG 
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As result, 8 types of restriction sites and 30 restriction loci were 

detected in ADRB2-encoding gene. Potentially corresponding restrictases 
might be applied for Restriction fragment length polymorphism analysis of 
ADRB2-encoding gene of human. 
 

Артеменко М.Е. 
IV курс, медицинский факультет № 1 

РОЛЬ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ RIPASA ПРИ ОСТРОМ 
АППЕНДИЦИТЕ 

Научный руководитель: Лесной В. В. (к.мед.н., ассистент) 
Харьковский национальный медицинский университет 

Кафедра хирургии №2 
г. Харьков, Украина 

 
Актуальность: количество «необоснованных», «напрасных» 

аппендэктомий составляет, по данным различных авторов, от 6,5 
[Клевцевич А. В., 2012] до 28,4% [Eryilmaz R., 2007]. 

Для оптимизации, совершенствования диагностического 
алгоритма острого аппендицита (ОА) разработаны различные 
балльные диагностические шкалы Alvarado, Raja Isteri Pengiran Anak 
Saleha Appendicitis (RIPASA, 2010), Lintula, Adult Appendicitis Score.  

Цель: оценить эффективность шкалы RIPASA в диагностике 
острого аппендицита. 

Материалы и методы: в основу работы положен анализ 
результатов лечения 84 больных, госпитализированных в ургентном 
порядке в хирургическое отделение с жалобами на наличие боли в 
правой подвздошной области, тошноту, субфебрильную температуру 
тела. 

Мужчин было 40 (47,6%), женщин – 44 (52,4%). Средний 
возраст больных составил 26,5±3,5 лет.  
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Наиболее часто встречающиеся признаки интегральной шкалы 
RIPASA: миграция боли в правую подвздошную область отмечена у 
70 (83,3%) больных, боль в правой подвздошной области – 84 (100%) 
больных, анорексия – 51 (60,7%) больной, положительный симптом 
Rovsing – 60 (71,4%) больных, напряжение мышц в правой 
подвздошной области – 49 (58,3%) больных, проявление 
симптоматики до 48 часов – 82 (97,6%) больных.  

Диагноз ОА маловероятен при сумме баллов < 5, поэтому 20 
(23,8%) больным проводили динамическое наблюдение в течение 6 
часов, по истечению данного срока диагноз ОА был исключен. 

При сумме 5-7 баллов 27 (32,2%) больным выполняли в 
экстренном порядке сонографическое исследование органов 
брюшной полости. У 7 (8,3%) пациентов при дообследовании были 
выявлены сонографические признаки ОА (симптом «мишени», 
симптом ригидности) и произведено экстренное хирургическое 
вмешательство.  

При сумме свыше 7,5 баллов 37(44%) больным выставлен 
диагноз ОА, выполнена аппендэктомия в течение 2 часов с момента 
госпитализации в стационар. 

Результаты. Диагноз ОА в результате динамического 
наблюдения был снят у 40 (47,6%) больных, госпитализированных с 
болью в правой подвздошной области. При дообследовании у них 
были выявлены патологии: камень нижней трети мочеточника 5 
(5,9%) больных, правосторонний сальпингоофорит 11 (13,2%) 
больных, острый неспецифический мезаденит 4 (4,7%) больных, 
синдром раздраженной кишки 19 (22,6%) больных, терминальный 
илеит 1 (1,2%) больной. 

У 43 (51,2%) больных произведена аппендэктомия. 
Деструктивные изменения червеобразного отростка подтверждены 
гистологическим исследованием (флегмонозный ЧО – 29 (34,5%) 
больных, гангренозный ЧО – 10 (11,9%) больных, у 3 (3,6%) 
пациентов ЧО имел катаральную форму воспаления, у 1 (1,3%) 
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больного интраопрерационно диагностирован острый флегмонозный 
дивертикулит подвздошной кишки (дивертикул Меккеля). 

Вывод: используя шкалу RIPASA выставлены показания для 
проведения 43 аппендэктомий. Расхождения гистологического и 
клинического диагнозов не было, только в 1 случае диагноз ОА 
исключен интраоперационно, при этом диагностирована патология 
дивертикула Меккеля, требующая хирургической коррекции. 
 

Бабійчук О.Ю. 
ВПЛИВ КУРІННЯ НА РЕАКТИВНІСТЬ ТРОМБОЦИТІВ У 

ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ КЛОПІДОГРЕЛЬ 
Кафедра ендоскопічної та серцево-судинної хірургії 

О.В. Левадний (асистент) 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

м. Вінниця, Україна 
 

Актуальність: Куріння – поширений чинник, що погіршує 
преморбідний фон пацієнтів, особливо кардіологічного профілю. 
Доведена чітка кореляція між показниками пачко-років та ризиком 
артеріальної гіпертензії, атеросклерозу, кардіоміопатій. Крім того, 
куріння є каталізатором метаболічних процесів у печінці, які 
здійснюються за допомогою ферменту цитохромоксидази P450. А 
оскільки клопідогрель біотрансформується саме в печінці і за участю 
даного ферменту, то його схеми призначення мають відрізнятись у 
людини-курця та особи, яка не палить. 

Мета: Проаналізувати вплив куріння на реактивність 
тромбоцитів у пацієнтів, які приймають клопідогрель. 

Матеріали та методи: Огляд сучасної літератури та науково-
дослідних робіт, в яких описується механізм впливу тютюнового 
диму на згортальну систему крові у пацієнтів, які приймають 
клопідогрель. 
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Результати: За даними досліджень (Kevin P. Bliden et al. 2008) 
у курців, які знаходяться на тривалому лікування клопідогрелем, 
достовірно вищий показник інгібування агрегації тромбоцитів (46 % 
проти 34 %, p=0.002) і експресії ADP-стимулюючого активного 
глікопротеїну IIb/IIIa (58 % проти 40 %, p=0.05) у порівнянні з 
особами, які не палять. Також було проведене порівняння між 
групами, які викурюють більше 1/2 пачки на добу та групою, де 
палять менше 10 цигарок на добу. Проте, достовірних відмінностей в 
агрегаційній здатності тромбоцитів між групою, в якій викурюють 
менше 10 цигарок на день, і групою, в якій пацієнти не палять, не 
спостерігалось. Дані результати пояснюються впливом тютюнового 
диму на ізофермент CYP1A2 з подальшою його активацією і, таким 
чином, пришвидшенням перетворення клопідогрелю в його активний 
метаболіт. Але більш пізні дослідження (Gabriele Crimi et al. 2018) 
вказують на безпосередню дію тютюнового диму на реактивність 
тромбоцитів. Таким чином, пацієнти, що палять, мали вищий 
показник інгібування агрегації тромбоцитів ще до терапії 
клопідогрелем, що змінює уявлення про вплив куріння на 
реактивність тромбоцитів.  

Висновки: Схема лікування клопідогрелем у пацієнтів, що 
викурюють більше 10 цигарок на добу, повинна проводитись з 
урахуванням впливу тютюнового диму як і на ферментні системи 
печінки, так і безпосередньо на тромбоцити. Механізм даного впливу 
потребує подальшого вивчення. 
 
 



86 
 
 

Бурко А.Ю. 
VI курс, медицинский факультет №1 

МИНИМАЛЬНО–НВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 

Научный руководитель: В. В. Рахманов (ассистент) 
ГЗ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины» 

Кафедра оториноларингологии 
г. Днепр (Украина) 

 
Актуальность: Хирургия щитовидной железы 

совершенствуется с годами. Современные тенденции доступа 
базируются на минимизации инвазивности, обеспечивающие низкую 
травматизацию тканей, полное отсутствие видимых шрамов на шее, 
предотвращая затяжной послеоперационный период восстановления 
и заживления. 

Цель: Ознакомиться с особенностями анатомии органов шеи, 
имеющих важное значение при выборе эндоскопического доступа к 
щитовидной железе. Рассмотреть преимущества и технические 
аспекты современного подхода хирургии щитовидной железы с 
минимальным повреждением мягких тканей. 

Материалы и методы: Использовалась методика минимально- 
инвазивной видеоассистированной тиреоидэктомии; инновационная 
методика - Trans Oral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach 
(TOETVA). Операция также проводится с применением 
высокоточного эндоскопического оборудования и ультразвукового 
скальпеля.  

Результаты: Отличный косметический результат - методика 
позволяет практически бескровно удалить щитовидную железу и не 
оставить никакого шовного материала, как при классической 
операции. Применение эндоскопического оборудования даёт 
возможность увеличить зону оперативного вмешательства, что 
позволяет с максимальной точностью выделить щитовидную железу 
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и окружающие ее органы – паращитовидные железы, трахею, 
возвратно – гортанные нервы и избежать их повреждения. 

Выводы: На сегодняшний день новым и перспективным 
направлением хирургии щитовидной железы следует считать 
минимально-инвазивные вмешательства. Данный вид хирургии 
характеризуется отсутствием разрезов на коже, выполнением 
эндовидеоскопии, которые позволяют снизить количество 
осложнений, сократить пребывание больного в стационаре, 
уменьшить болевые ощущения пациента, делать операции на 
щитовидной железе более безопасными и экономически доступными. 
 

Гриценко А.С. 
IV курс, медичний факультет №3 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАЛОІНВАЗІЙНИХ 
ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ НА ПРИКЛАДІ ЛАПРОСКОПІЇ 

НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ 
Харківський національний медичний університет 

Кафедра хірургії №3 
м. Харків, Україна 

 
Актуальність. В наш час, вік нових технологій медицина 

також не стоїть на місці. Великої популярності набуває використання 
в хірургічній практиці високотехнічних методів для діагностики та 
лікування – малоінвазивні хірургічні втручання, та чи кращі вони 
порівняно з відкритими? Малоінвазійні операції можуть 
виконуватися за допомогою лапароскопічної хірургії, яка відноситься 
до ендоскопічної хірургії, перевагами якої є мала травматичність, 
низький коефіцієнт ускладнень, короткий період реабілітації, 
косметичний ефект, короткий період госпіталізації хворого та 
зменшення періоду втрати працездатності в 2-5 разів. 
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Мета. Аналіз ефективності лапароскопічної операції в 
порівнянні з відкритою, на прикладі операційних втручань при 
пухлинах надниркових залоз. 

Матеріали і методи. Матеріалами даного дослідження стали 
архівні данні за період 2005-2015 років. Було виконано приблизно 300 
хірургічних видалень одного чи двох наднирників (адреналектомій ) 
97 з яких було виконано за допомогою лапароскопічної хірургії. Вік 
хворих коливався від 15 до 70 років, розміри пухлин складали від 2 
до 15 сантиметрів ( для відкритої операції розмір пухлини може 
становити до 25 сантиметрів). 

Результати. Порівнявши результати хірургічних втручань, 
було виявлено перевагу лапароскопії над відкритою операцією. 

Адреналектомія Відкрита операція 
Ранні ускладнення  7,2% (7 випадків) 27,5% ( 56 випадків) 
Пізні ускладнення Відсутні 5,9% ( 12 випадків) 

Висновки. Малолоінвазійні операції дійсно виявляють 
перевагу над відкритими. Лапароскопічна адреналектомія 
продемонструвала свою перевагу досить низькою частотою 
ускладнень, короткими періодами реабілітації та госпіталізації й 
косметичним ефектом. 

Гуцуляк Р.В., Глухонюк Д.В. 
аспірант; V курс, медичний факультет №1 

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ 
СЕГМЕНТА ST У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ (≤ 30 РОКІВ) 

Науковий керівник: проф. В.В. Петрушенко 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

Кафедра ендоскопічної та серцево-судинної хірургії 
м. Вінниця, Україна 
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Актуальність: Захворювання серцево-судинної системи займають 
перше місце у структурі захворюваності населення України. У 2017 
році смертність склала 66.8% від усіх випадків. [ЦМС МОЗ] 
Летальність від ІХС становить половину причин смерті від ССЗ. 
Гострий коронарний синдром представляє собою клініко-
електрокардіографічний симптомокомплекс, який розвивається при 
гострій невідповідності потреб міокарда у кисні та його доставки 
внаслідок тромботичної обструкції (до 95% випадків), або стійкого 
спазму (до 5% випадків) коронарної артерії. Статистичні матеріали по 
Україні відображають кількість хворих з усіма формами ГКС з 
елевацією і без елевації сегмента ST, окремої статистики щодо ГКС з 
елевацією сегмента ST в Україні не існує. [Каплан П.О., Ведення 
хворого з гострим коронарним синдромом. /Каплан П.О., Ханюков 
О.А., Останіна Т.Г. – К: навч.-метод. посібник, Дніпропетровськ, 2015 
– 120с.]
Мета: Визначити кількість осіб віком ≤ 30 років, яким проводилися
інтервенційні втручання у КНП «ВРЦСП» за період з 03.02.2009р. по
03.11.2018р. Виділити у даній групі пацієнтів з гострим коронарним
синдромом з елевацією сегмента ST, проаналізувати дані ЧКВ,
визначити тактику лікування.
Матеріали і методи: Ретроспективне дослідження протоколів
коронарографії КНП «ВРЦСП» за період з 03.02.2009р. по
03.11.2018р. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної,
вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої)
медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний
синдром з елевацією сегмента ST» № 455 від 02.07.2014року.
Результати: Протягом 03.02.2009 – 03.11.2018рр. у КЗ «ВРЦСП»
було виконано 11999 інтервенційних втручань, з них 0,21% (n=25)
склали пацієнти віком до 30 років. У даній групі 28% (n=7) мали
діагноз «ІХС. Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента
ST», що становить 0,06% (n=7) від загальної кількості. Серед молодих
людей дане захворювання було діагностовано у 100% чоловіків (n=7).
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Середній вік хворих у групі ≤ 30 років становить 24.8± років. 43% 
(n=3) мали ГКС з елевацією сегмента ST, що супроводжувався 
оклюзією однієї артерії, 14% (n=1) – двох артерій, у 43% (n=3) мав 
місце стійкий спазм без стенозування артерій. Враження лівої 
низхідної артерії (LAD) було виявлене у 28% (n=2) пацієнтів. На 
другому місці стенозування правої коронарної артерії (RCA) – 14% 
(n=1). Одночасне враження в двох артеріальних басейнах, лівої 
огинаючої артерії (LCX) та лівої крайової артерії (ONCX), було 
діагностоване у 14% (n=1) осіб. Лікувальна тактика у хворих віком ≤ 
30 років без особливостей, проводиться згідно з Уніфікованим 
клінічним протоколом екстреної, первинної, вторинної 
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром з 
елевацією сегмента ST» № 455 від 02.07.2014року. 
Висновки: За період з 03.02.2009 по 03.11.2018рр. у КНП «ВРЦСП» 
було виконано 0,06% (n=7) інтервенційних втручань особам віком ≤ 
30 років, які мали гострий коронарний синдром з елевацією сегмента 
ST. Дане захворювання діагностувалося переважно у чоловіків. 
Основними причинами виникнення STEMI є враження лівої низхідної 
артерії (LAD) та стійке спазмування коронарних судин. 

Кобець В.Л. 
ГЕНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАНКРЕАТИТУ 
Кафедра ендоскопічної та серцево-судинної хірургії 

Науковий керівник: проф. В.В. Петрушенко, ас. К.М. Паньків 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

м. Вінниця, Україна 

Актуальність: Спадковий панкреатит – це аутосомно-домінантне 
захворювання з пенетрантністю гена 80%. За даними досліджень в 
Україні рівень захворюваності патологією підшлункової залози в 
2015 р. склав 4.6 випадків на 10 тис. населення, приблизно 25% із цієї 



91 
 
 

кількості страждають на гострий некротичний панкреатит, 
поширеність – 49.2 випадків на 10 тис. населення. У зв’язку з 
поширеністю, тривалістю перебігу, а також витратами на лікування 
гострий панкреатит (ГП) вважається медико-соціальною проблемою.  
Мета: Визначити: 1) необхідність виконання генетичного 
дослідження при гострому панкератиті; 2) особливості клінічного 
перебігу гострого панкреатиту у пацієнтів з генетичними дефектами, 
та частоту розвитку ускладнень; 3) особливості лікувальної тактики 
пацієнтів зі спадковою формою гострого панкреатиту. 
Матеріали та методи: використовувались теоретичні (аналіз 
наукової літератури, узагальнення, класифікація), емпіричні 
(сортування медичної документації, опис), статистичні (реєстрування, 
порівняння, математичний аналіз) та клінічні методи (опрацьовано 
100 історій хвороб).  
Результати: У результаті досліджень встановлено, що у хворих на 
гострий панкреатит частіше зустрічається наявність сприятливого R-
алеля (RR- і RH-генотипи 17,9 та 74,0 % відповідно), а також 
наявність патологічних НН-гомозигот (8,1%), що знаходяться у 
значно меншій кількості. Серед хворих на деструктивний панкреатит 
небіліарного генезу переважали носії мутаційного Н-алеля – 54,5 % 
паралельно з цим, ймовірність тяжкого клінічного перебігу та 
розвиток ускладнень був вірогідно вищим ніж у хворих зі 
сприятливим R-алелем. 
Висновки: За даними досліджень встановлено: 1) симптоми 
спадкової форми гострого панкреатиту не відрізняються від інших 
форм, однак первинна атака найчастіше трапляється у віці до 30 
років, а захворювання невпинно прогресує аж до розвитку хронічного 
панкреатиту та раку підшлункової залози; 2) завчасна діагностика 
пацієнтів із генетично детермінованими розладами внутрішньо-
ацинароної активації трипсину дозволяє значно зменшити кількість 
післяопераційних ускладнень з 31.6% до 12.5%, а також знизити 
летальність при поширеному панкреонекрозі з 30.0% до 14.3%; 3) 
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виявлення генетичних дефектів дозволяє прогнозувати, як ризик 
розвитку, так і клінічний перебіг гострого панкреатиту; 4) пацієнти з 
хронічним панкреатитом невідомої причини із обтяженим сімейним 
анамнезом або діти з незрозумілими епізодами цього стану повинні 
бути перевірені на наявність мутацій у PRSS1, CFTR, і SPINK1 
CTRC. А також, виявлення генетичних дефектів дозволяє більш 
інформативно підійти до планування сім’ї та позбавляє від 
необхідності подальшого дослідження. 
 

Лесная А.С. 
V курс, медицинский факультет № 2 

СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА 
Научный руководитель: Лесной В. В. (к.мед.н., асс.) 

Харьковский национальный медицинский университет 
Кафедра хирургии №2 
г. Харьков, Украина 

 
Актуальность: лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) – 
«золотой стандарт» хирургического лечения острого калькулезного 
холецистита (ОКХ). Но сохраняется дискуссия в отношении сроков 
выполнения ЛХЭ в зависимости от степени тяжести пациента (ASA 
III-IVE), наличия интраабдоминальных осложнений 
(паравезикальный инфильтрат, холангит, холедохолитиаз), 
«сложной» анатомии треугольника Calot (спаечный процесс в 
верхнем этаже брюшной полости). 
Цель: провести оценку эффективности хирургического лечения ОКХ 
согласно токийских клинических рекомендаций (TG 2013). 
Материалы и методы: в основу работы положен анализ результатов 
лечения 76 больных, госпитализированных в ургентном порядке в 
хирургическое отделение с клиникой ОКХ. Мужчин было 14 (18,4%), 
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женщин – 62 (82,6%). Средний возраст больных составил 56,5±2,4 
лет. 
Верификация диагноза ОКХ произведена на основании локальных 
признаков (положительный симптом Мерфи выявлен у 68 (89,5%) 
больных, напряжение мышц в правом подреберье или пальпация 
напряженного, болезненного желчного пузыря – у 35 (46%) больных); 
системных признаков воспаления (лихорадка отмечена у 53 (69,7%) 
больных, лейкоцитоз на уровне (15±4)*109 /л диагностирован у 72 
(94,7%) больных); визуализации желчного пузыря по данным УЗИ 
органов брюшной полости (стенка желчного пузыря 0,8±0,3 см (74 
(97,4%) больных), двойной контур (48 (63,2%) больных), наличие 
пузырьков газа (12 (15,8%) больных), паравезикальное скопление 
жидкости в пространстве Морриса (10 (13,2%) больных). 
В зависимости от степени тяжести (согласно рекомендациям лечения 
острого холецистита TG 2013) выделены следующие группы 
пациентов: ОКХ тяжелой степени (наличие органной дисфункции) – 
11 (14,5%) больных, ОКХ умеренной степени (гангренозный 
холецистит, паравезикальный абсцесс, желчный перитонит, 
эмфизематозный холецистит) – 29 (38,2%) больных, ОКХ легкой 
степени – 36 (47,3%) больных. 
Результаты. У пациентов с ОКХ легкой степени тяжести (36 
больных) выполнена ранняя ЛХЭ в сроки до 72 часов с момента 
манифестации клиники заболевания. Антибактериальная терапия 
проводилась цефаперазоном/сульбактамом 2,0 внутривенно 2 
раза/сутки в течение 5 дней. Конверсий, послеоперационных 
осложнений в данной группе пациентов не было.У пациентов с ОКХ 
умеренной степенью тяжести (29 больных) выполнили экстренную 
ЛХЭ в сроки до 24 часов с момента манифестации клиники 
заболевания. Антибактериальная терапия проводилась 
цефаперазоном/сульбактамом 2,0 внутривенно 2 раза/сутки, 
метронидазолом 500 мг внутривенно 3 раза/сутки в течение 5-7 дней. 
Конверсий не было. У 3 больных отмечалось желчеистечение (до 100 
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мл/сутки) в течение 3±1,5 суток; у 2 больных – билома 
подпеченочного пространства (V=100±25 мл), у 5 больных – серома 
послеоперационной раны. 
У пациентов с ОКХ тяжелой степени тяжести (11 больных) 
выполняли коррекцию органной дисфункции, чрезкожную 
чрезпеченочную холецистостомию под контролем УЗИ выполнили 6 
пациентам, у 2 больных провели наложение открытой 
холецистостомы. Антибактериальная терапия проводилась 
цефепимом 2,0 внутривенно 2 раза/сутки (при неэффективности 
использовали меропенем, дорипенем, эртапенем), орнидазолом 500 
мг внутривенно 2 раза/сутки, в течение 7-10 дней. Летальных случаев 
не было. При выписке больным рекомендовалась плановая ЛХЭ при 
стабилизации состояния через 2-3 месяца.  
Вывод: индивидуальный подход к хирургическому лечению больных 
с ОКХ на основании токийских клинических рекомендаций (TG 2013) 
снижает уровень конверсий, минимизирует риск повреждения 
желчных протоков, улучшает сроки реабилитации пациентов. 

Меженська К.А., Гончаров А.С., Попенко С.А. 
VI курс, медичний факультет №2; VI курс, медичний факультет №1; 

лікар-інтерн з хірургії 
ПРОФІЛАКТИКА РЕАКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТУ ПІСЛЯ 
ЕНДОСКОПІЧНИХ ВТРУЧАНЬ НА ВЕЛИКОМУ СОСОЧКУ 

ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ 
Науковий керівник: Н.М. Гончарова (д.мед.н., доцент) 

Харківський національний медичний університет 
Кафедра хірургії №2 

м.Харків, Україна 

Актуальність: Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія 
(ЕРХПГ) є одним з найбільш цінних інвазивних методів дослідження, 
що дозволяє проводити широкий спектр ендоскопічних втручань 
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[Литовский, 2018]. Високий ризик розвитку реактивного панкреатиту 
(РП) після ЕРХПГ і папілосфінктеротомії (ПСТ) та потенційна 
загроза життю хворих змушують шукати шляхи медикаментозної 
профілактики зазначеної патології [Ушаков, 2016]. 
Мета: зниження розвитку реактивного панкреатиту у хворих на 
патологію великого сосочка дванадцятипалої кишки (ВСДК), що є 
наслідком малоінвазивних втручань.  
Матеріали і методи: Проаналізовано 156 історій хвороб пацієнтів, 
яким було виконано ЕРХПГ з/без ПСТ за період з 2016 по 2018 рр., 
що знаходились на лікуванні у хірургічному відділенні Комунального 
некомерційного закладу охорони здоров’я «Обласна клінічна 
лікарня» Харківської обласної ради. Серед пацієнтів жінок було 89 
(57 %), чоловіків – 67 (43 %). Всі хворі були обстежені за загально 
прийнятими методиками.  
Результати: Найдосконаліша техніка маніпуляції не дозволяє 
уникнути розвитку РП. Так РП розвинувся у 38 (24,4%) хворих, що 
приймали участь у нашому дослідженні. Він достовірно частіше 
виникав у жінок – 32,7 %, ніж у чоловіків – 21,3% (р<0,05), і у 
пацієнтів молодого віку: у осіб молодше 50 років – більш ніж в 37,4 
%, а старше 50 років – менше ніж в 22,1% (р<0,05). Розвиток РП 
значною мірою залежить від індивідуальних особливостей пацієнта, 
істотне значення мало наявність вихідної патології ВСДК: частота РП 
у хворих з хронічним панкреатитом склала 26,3%, з жовчно-кам’яною 
хворобою – 35,8%, з поєднаною патологією – 37,9%. У нашій роботі 
всім хворим після ЕРХПГ призначали октреотид підшкірно (100 мкг) 
в поєднанні з інгібіторами протеаз. Для зменшення внутрипротокової 
гіпертензії, обумовленої постманіпуляційним спазмом сфінктера 
Одді, пропонувалося застосовувати спазмолітики. Іншим підходом до 
медикаментозної профілактики РП є протизапальна терапія. 
Допоміжне значення має застосування Н2-блокаторів та інгібіторів 
протонної помпи, які пригнічують шлункову секрецію соляної 
кислоти, що є потужним стимулятором екзокринної функції ПЖ, і 
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опосередковано знижують вироблення панкреатичного секрету. 
Ефективність даної методики можна оцінити як задовільну: 
незважаючи на те, що важкий РП розвинувся у 5 хворих (3,2%), не 
було випадків панкреонекрозу або летальних результатів. Відносно 
немедикаментозних методів профілактики РП багато уваги 
приділяється ендоскопічним методам усунення внутрипротокової 
гіпертензії, перш за все встановлення стенту в загальну жовчну 
протоку. 
Висновки: Раціональна техніка ЕРХПГ з урахуванням факторів 
ризику, активний контроль за станом пацієнта після процедури і 
рання комплексна медикаментозна профілактика дозволяють знизити 
ризик реактивного панкреатиту і запобігти несприятливих 
результатів лікування. 
 

Павлючок М.М., Митрохина Н.А. 
ЭНДОКАРДИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Научный руководитель: д.м.н., проф. Карпенко Ю.И. 
Одесский национальный медицинский университет 

 Одесса, Украина 
 

Цель: Сравнить два метода ресинхронизирующей сердечной 
терапии – стандартизированную в мире эпикардиальную и 
эксперементальную эндокардиальную левожелудочковую 
стимуляцию. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе 
кафедры внутренней медицины # 1 с курсом сердечно-сосудистой 
патологии , в условиях кардиохирургического отделения 
Регионального центра кардиохирургии южной части Украины. 
Сравнивались пациенты с проведенной эпикардиальной стимуляцией 
и эндокардиальной левожелудочковой стимуляцией пациентам, 
которым не удалось произвести эпикардиальную стимуляцию. 
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Левожелудочковый электрод устанавливался в основание 
заднелатеральной сосочковой мышцы путём перфорации 
межжелудочковой перегородки. Данная методика является 
запатентованным методом, придуманным Заведующим кафедрой 
внутренней медицины # 1 с курсом сердечно-сосудистой патологии 
д.м.н., профессором Карпенко Юрием Ивановичем. Всего было 69 
пациентов, 48 из которых была проведена эпикардиальная 
стимуляция, а 21 пациенту эндокардиальная левожелудочковая 
стимуляция. Был произведен сравнительный анализ этих методов. 
Пациенты наблюдались в среднем в течение двух с половиной лет. 

Результаты: Эндокардиальная левожелудочковая стимуляция 
показала свои явные преимущества по сравнению с эпикардиальной 
стимуляцией. 
 

Панченко А.С. 
VI курс, I медичний факультет 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ЕНДОСКОПІЧНОГО ЛІКУВАННЯ 
ПІДСКЛАДКОВОГО СТЕНОЗУ ГОРТАНІ 

Науковий керівник: О.М. Господ (асистент) 
Дніпропетровська медична академія 

Кафедра отоларингології 
м. Дніпро, Україна 

 
Актуальність. Проблема рубцевих стенозів гортані має велике 
соціальне значення, оскільки найчастіше зустрічається серед осіб 
працездатного віку. Стеноз гортані з локалізацію під голосовими 
складками вважається достатньо рідкісним захворюванням, яке в 
більшості випадків пов’язане з довготривалою інтубацією трахеї, 
оперативними втручаннями в ділянці ларинготрахеального простору, 
системними захворюваннями, з яких найбільш часто виявляється 
гранулематоз Вегенера, а також ідіопатичні випадки захворювання 
[Ягудин, 2015]. Під впливом вищезгаданих факторів в 
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підскладковому просторі оперізуюче виразкування може викликати 
формування грануляційної тканини, яка в подальшому рубцюється, 
заповнючи просвіт, що веде до стенозу [Remacle, 2014]. 
Сьогодні в сучасній хірургії з’являється безліч новітніх методів 
лікування з ендоларингеальним доступом, які більш ефективні, 
одноетапні та потребують менших економічних затрат. 
Мета дослідження. Огляд найсучасніших методів ендоскопічного 
лікування підскладкового стенозу гортані. 
Матеріали і методи. Проведено метааналіз данних дисертаційних 
робіт, статей науково-популярних журналів. 
Результати. Перш за все, слід розглянути такий метод як балонна 
дилатація, який дозволяє досягнути стійкого розширення просвіту 
гортані шляхом мікророзривів рубцевої тканини по діаметру балона 
[Кирасирова, 2015]. Після дилатації можливо контролювати 
радіальний тиск на стриктуру і прогнозувати діаметр просвіту в зоні 
стенозу. Дана маніпуляція може бути проведена без ларингопластики 
у випадку обмеженого підскладкового стенозу будь-якої етіології 
протяжністью до 1 см [Oh, 2014]. Перед проведенням маніпуляції 
обов’язково проводиться інтубація трахеї [Loo, 2017]. В просвіт 
стеноза після попередньо видаленої інтубаційної трубки під 
контролем відеобронхоскопа заводиться балонний катетер. За 
допомогою спеціального шприца-манометра в балон нагнітається 
рідина. Час експозиції складає 1 хвилину, після чого рідина з балону 
евакуююється і він видаляється. Дилатацію проводять тричі, у 
перервах проводиться штучна вентиляція легень. По заверешенню 
маніпуляції з метою профілактики рецидиву в зону стенозу вводиться 
ін’єкція глюкокортикостероїду. 
Сучасні бронхоскопічні методи лікування, включаючи лазерну 
хірургію і стентування, застосування яких значно збільшилось в 
останні роки, мають обмежену роль при подскладковому стенозі у 
зв'язку з анатомічними і технічними причинами [D’Andrilli, 2016]. 
При проведенні лазерної вапоризації рубців стенозу можливо 
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пошкодження нижчележачого перснеподібного хряща. Стентування 
може призвести до збільшення площі пошкодження дихальних 
шляхів, рецидиву стенозу, також можливе зміщення протеза. 
Тому методом вибору при протяжних стенозах підскладкового 
простору є ларингопластика з резекцією рубцево-змінених тканин 
[Перевезерцев, 2013]. Методика включає наступні етапи: бужування 
гортані конічними бужами, ларинголізис з видаленням рубцевої 
тканини гострим шляхом та щипцями, гемостаз точковим 
електродом; ендопротезування Т-подібного силіконового протеза або 
розсічення перснеподібного хряща з пластикою аутохрящом 
[Новиков, 2013]. 
Висновки. Таким чином, ендоларингеальні методи лікування є 
малоінвазивними та малотравматичними, проводяться одноетапно і 
характерізуются високою результативністю. 
 

Поліков Г.О., Завгородній А.С. 
VI курс, медичний факультет №1 

ЕНДОСКОПІЧНЕ СТЕНТУВАННЯ СТРАВОХОДУ ПРИ 
ПУХЛИННОМУ ПРОЦЕСІ 

Науковий керівник: О.М. Шевченко (к.мед.н., асистент) 
Харківський національний медичний університет 

Кафедра хірургії № 1 
м. Харків, Україна 

 
Актуальність: на сьогодні, рак стравоходу займає 8 місце в 
структурі злоякісних новоутворень у світі і являється основною 
причиною пухлинного стенозу верхніх відділів шлунково-кишкового 
тракту. Більшість пацієнтів (60,0-70,0%) з раком стравоходу 
надходять в лікувальні установи з III-IV стадіями захворювання. Так, 
за останні роки в якості методу паліативного лікування таких 
пацієнтів на першому етапі перевага віддається ендоскопічному 
стернуванню, що виконує наступні функції: усунення або зменшення 
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дисфагії, підвищення якості життя і збільшення виживаємості, за 
рахунок стабілізації стану пацієнта та появи можливості проведення 
хіміо-променевої терапії. 
Ендоскопічне стентування є найбільш сучасним і перспективним 
методом паліативної допомоги хворим з пухлинними стенозами 
стравоходу. 
Мета: аналіз та характеристика ефективності стентування стравоходу 
при злоякісному новоутворені. 
Матеріали і методи: дослідження базується на аналізі 15 хворих, які 
знаходилися на лікуванні в ДУ «Інститут загальної та невідкладної 
хірургії ім. В.Т.Зайцева НАМНУ», за період 2015-2018 рр. Середній 
вік обстежених складав 41,2 ± 2,0 року. Чоловіків було 10, жінок - 5. 
Пацієнти були розподілені в залежності від локалізації пухлинного 
процесу: 12 пацієнтів – рак шийного відділу стравоходу; 3 пацієнтів – 
рак кардіального відділу шлунка с переходом на стравохід. У 11 
(73,3%) пацієнтів стентування виконано без попередньої дилатації чи 
реканалізації просвіту.  
Результати: невдач при встановлені стенту не відзначено. У всіх 
хворих було відновлено харчування природнім шляхом, тільки у 1 
пацієнта (6,6%) через 14 діб після стентування зареєстрований 
рецидив дисфагії. Було проведено оцінювання у хворих після 
стентування больового синдрому, за допомогою візуально-аналогової 
шкали (ВАШ). Згідно з отриманими даними, в групі з 12 хворих зі 
стенозуючим раком шийного відділу стравоходу після стентування 
больовий синдром констатовано у 90,0% пацієнтів. У зв'язку з цим, 
використовували знеболюючі тривалої дії. Стабілізація або 
збільшення маси тіла спостерігалися у 92% пацієнтів. Пізніми 
ускладненнями стентування шийного відділу стравоходу були: 
одноразова міграція стенту у 1 хворого (6,6%), часткове руйнування 
полімерного покриття стенту у 2 пацієнтів (13,3%). 
Висновки: стентування стравоходу при поширенні пухлинної 
інфільтрації залишається серйозною проблемою. Слід відзначити, що 
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виконання стентування у неоперабельних хворих, дає можливість 
підвищити ефективність лікування із застосуванням променевої і 
хіміотерапії. У таких пацієнтів стентування дозволяє уникнути 
накладення гастростоми чи щомісячних сеансів реканалізації, що 
дозволяю підвищити якість життя. 

Поліков Г.О., Кулик І.А. 
VI курс, медичний факультет №1; к.мед.н., асистент 

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ТРАВМОЮ 
СЕЛЕЗІНКИ 

Науковий керівник: О.М. Шевченко (к.мед.н., асистент) 
Харківський національний медичний університет  

Кафедра хірургії № 1 
м. Харків, Україна 

Актуальність: пошкодження селезінки при травмі займає одне з 
провідних місць в абдомінальній хірургії, при цьому у 20-25% 
випадків відбувається розриви цього органу. В структурі травми 
переважають закриті ушкодження - від 47 до 92%. Слід відзначити, 
що летальність досягає 40,9%, так основна причина вважається 
наявність множинних і поєднаних пошкоджень. При ізольованих 
пошкодженнях летальність становить 4,3%, а при поєднаних і 
множинних вона досягає 40,9%. Слід відзначити, що при розриві 
селезінки у більшості хворих виконується оперативне лікування, а 
саме спленектомія, що не відповідає вимогам сучасної хірургії. В 
сучасній хірургії, питання про збереження селезінки активно 
обговорюється в літературі. 
Мета: дослідити імунного статусу пацієнтів з травмою селезінки у 
віддаленому післяопераційному періоді, яким було проведене 
хірургічне лікування. 
Матеріали і методи: було проведено аналіз 40 хворих, 
прооперованих в ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. 
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В.Т. Зайцева НАМНУ», які знаходились на лікуванні за період 2014-
2018 рр. Середній вік обстежених складав 43,5 ± 3,0 року. Чоловіків 
було 30, жінок - 20. З них I група - 30 пацієнтам виконано 
спленектомія, II група – 20 органозберігаючі операції (ОЗО). При 
цьому, 25 хворим (III група), спленектомія доповнювалась 
аутолієнтрансплантацією, шляхом пересадки шматочків селезінки 
розміром 2,0 см3 в тканину великого сальника. Групу порівняння 
склали 25 здорових осіб того ж віку. Забір крові здійснювали в 
амбулаторних умовах, в кількості 10 мл з додаванням цитрату натрію. 
Виконувалося дослідження субпопуляцію Т-/В-лімфоцитів, кількість 
в периферичній крові лейкоцитів, визначали кількість зрілих Т-
лімфоцитів (CD3), Т-хелперів (CD4), Т-токсичних лімфоцитів (CD8), 
співідношення CD4/CD8. Також, досліджувалась загальна кількість 
IgA, IgG, IgM, IgE та кількість імунних комплексів. Було 
проаналізовано стан активності компліменту як фактор 
неспецифічного захисту. деформації еритроцитів та індекс агрегації 
еритроцитів. Отримані в дослідженнях дані піддавалися статистичній 
обробці з використанням пакета прикладних програм. Значимість 
відмінностей двох сукупностей оцінювали з використанням критеріїв 
Стьюдента-Фішера. Відмінності вважалися значущими при р <0,05. 
Результати: за результатами дослідження було встановлено, що у I 
групі пацієнтів, відбувається статистично достовірне зниження у 
порівняні з III групою концентрація IgG та IgM, загальної кількості 
компліменту та його фракцій. При вивчені показників клітинного 
імунітету зареєстровано статистично достовірне зниження кількості 
зрілих Т-лімфоцитів, Т-хелперів та Т-кілерів. Слід відзначити, що при 
аналізі клінічних даних встановлено, що в групі пацієнтів с 
видаленою селезінкою спостерігаються захворювання, які можуть 
бути пов’язані із змінами в імунному статусі, а саме: часті «застудні» 
захворювання до 40,0% пацієнтів, розвиток патологічного процесу в 
бронхо-легеневій системі - 35,0%, гнійні захворювання шкіри до 
10,0%. 
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Щодо показників у II групі пацієнтів, в віддаленому 
післяопераційному періоді у порівняні з III групі відмічалося 
зниження кількості зрілих Т-лімфоцитів та Т-хелперів. Проте, дана 
різниця виявилася статистично недостовірною. Установлено, що 
схильність до «застудних» захворювань відмічалося у 5,0% пацієнтів, 
патологічний процес зі сторони бронхо-легеневої системи до 25,0%, 
гнійні захворювання шкіри – 7,0%. 
Висновки: очевидно, що після видалення селезінки у віддаленому 
післяопераційному періоді на фоні зниження імунного статусу 
відбувається ріст гнійних захворювань шкіри та патології бронхо-
легеневої системи. Правомірно стверджувати, що спленектомія 
виконана з аутолієнтрансплантацією дозволяє зберегти рівень 
імунітету на достатньому рівні та знизити кількість хронічних 
захворювань. 

Пономаренко В.Ю., Дмитренко І.В. 
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД ТА ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ 

РОНХОПАТІЇ ТА СИНДРОМУ ОБСТУКТИВНОГО АПНОЕ ПІД 
ЧАС СНУ(СОАС) 

Кафедра ЛОР-хвороб 
В.В. Кіщук (д.мед.н., проф.) 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 
м. Вінниця, Україна 

Актуальність: ронхопатія є складною, багато в чому 
невирішеною медичною проблемою, що стоїть на стику декількох 
спеціальностей: оториноларингології, сомнології, пульмонології, 
кардіології, неврології, терапії, ендокринології. 

Хропіння під час сну – явище поширене серед населення з 
тенденцією до неухильного зростання. Епізодично хропуть 45% 
дорослого населення, постійно – 25% .У віці 30 - 35 років хропуть 40% 
чоловіків і 20% жінок. Статистичне дослідження останніх років 
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свідчить про те, що хропіння стало проявлятися частіше в усіх вікових 
та професійних групах, що дозволяє припустити, що не тільки віковий 
фактор, але й, мабуть, інші фактори біологічного та соціального 
характеру визначають поширеність хропіння. 

Наслідком обструктивного порушення дихання при ронхопатії 
є: хронічна киснева недостатність, порушення сну, циклічні коливання 
ритму серця, коливання артеріального тиску в легеневій артерії, 
посилення симпато-адреналового впливу на організм, розвиток 
незворотніх структурних змін з формуванням серцево-судинних 
захворювань, розвиток раптової смерті вночі в період апное. 

Мета дослідження: визначити ефективність комплексного 
комбінованого підходу до лікування хворих на ронхопатію та СОАС. 
Порівняти ефективність різних методів хірургічного лікування 
ронхопатії за клінічними даними. 

Матеріали та методи: під нашим спостереженням з 2009р. до 
2017р. знаходились 45 хворих у віці з 26 до 65 років із скаргами на 
постійне хропіння під час сну. З них 33 чоловіків та 12 жінок. 
Тривалість хвороби у більшості хворих складало від 3 до 10 і більше 
років. 

Для об’єктивізації оцінки ефективності лікування проводились: 
клінічне обстеження ЛОР-органів, використання ендоскопу, 
ринопневмометрія, визначення рівня гемоглобіну крові, аудіозапис 
сну протягом 3-х годин на диктофон, а також допоміжні дослідження: 
ЕКГ, контроль артеріального тиску, Rö-графія ОГК, а також 
визначення функції зовнішнього дихання. Обстеження хворих 
виконувалось до лікування, одразу після, та через 1 та 6 місяців після 
виписки із стаціонару. 

Результати: Під час обстеження у всіх хворих виявлені 
обструктивні порушення в порожнині носа та глотці. Так у 71,11% 
випадків у хворих виявлено викривлення переділки носа у поєднанні 
з хронічним гіпертрофічним ринітом (44,44%) та вазомоторним 
ринітом (26,66%), у 28,89% хворих був поставлений діагноз - 
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хронічний поліпозний синусит. Патологія у глотці виявлена у 57,5% 
пацієнтів, а саме: хронічний тонзиліт з гіпертрофією піднебінних 
мигдаликів у 20,3%; потовщення м’якого піднебіння та потовщення 
язичка - 22,5%; у решти пацієнтів патологія глотки була поєднана. 

До проведення лікуваня середнє значення SpO2=87,5±4,6% mm 
Hg, середнє значення PetCO2 – 43,8±2,6 mm Hg, максимальне ЧСС 
142,6±4,9 уд/хв., мінімальне 44,5±2,3 уд/хв та після лікування середнє 
значення SpO2=94,2±1,8%, середнє значення PetCO2=39,6±2,6 mm 
Hg, максимальне ЧСС 87,8±3,2 уд/в., а мінімальне ЧСС 54,5±3,2 
уд/хв. 

Супутньою патологією у хворих була гіпертонічна хвороба ІІ 
стадії (26,66% випадків); ішемічна хвороба серця (17,77% хворих); 
бронхіальна астма (22,22% хворих); ожиріння ІІ-ІІІ ступеня (33,33% 
хворих). 

Першим етапом лікування хворих на ронхопатію та СОАС 
були реконструктивні оперативні втручання в порожнині носа. Це, в 
залежності від показів: риносептопластика, двобічна ощадна нижня 
конхотомія, ендоназальна ендоскопічна поліпотомія, двобічна нижня 
вазотомія носових раковин. У 9 хворих одномоментно з операцією в 
порожнині носа виконувалась увулотомія. Решті пацієнтів через 7 діб 
після першого етапу оперативного лікування була виконана 
увулопалатофарингопластика (УПФП) в модифікації S. Fyjita. 

Слід відзначити, що післяопераційний період 82% хворих 
протікав без особливих ускладнень. У 18% пацієнтів відмічався 
реактивий набряк слизової ротоглотки та інфікування 
післяопераційних розрізів на м’якому піднебінні, що подовжувало 
перебування хворих в стаціонарі на 3-4 доби (середній ліжко-день - 
12 діб). 

Через один місяць після виписки із стаціонару пацієнти 
відмічали покращення загального самопочуття, нормалізацію сну та 
психоемоційного стану. 
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Хропіння, за даними аудіозапису та оцінки оточуючих рідних 
пацієнта, зникло у 76% хворих, у решти 24% відмічалось зменшення 
проявів хропіння та СОАС протягом ночі. За даними лабораторних 
досліджень відмічалась позитивна динаміка в показниках 
гемоглобіну. До лікування середні значення його були в межах 
109,2±0,5 г/л, тоді як через один місяць – 126,6±0,5 г/л. Тенденція до 
відсутності хропіння і покращенні показників крові і гемодинаміки 
зберігалась і у віддаленому періоді через 6 місяців у 100%, особливо 
при умові дотримання рекомендацій з профілактики ронхопатії. 

Висновки: 
1. Для вибору оптимального методу лікування ронхопатії та 

СОАС необхідні чіткі діагностичні критерії. 
2. Отримані дані свідчать про адекватну корекцію СОАС за 

допомогою реконструктивних оперативних втручань та повну 
нормалізацію кисневого статусу і функції зовнішнього дихання. 

3. Комплексний підхід до лікування та профілактики ронхопатії 
та СОАС веде до тривалого, стійкого терапевтичного ефекту, що 
забезпечує покращення якості життя хворих з даною проблемою. 
 

Пузырева А.А. 
VI курс, I-й медицинский факультет 

АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ: ТРАНСКАТЕТЕРНАЯ 
ИМПЛАНТАЦИИ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА 

ГЗ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины» 
Кафедра хирургии №1 

г. Днепр, Украина 
 

Актуальность: Методы транскатетерной имплантации 
аортального клапана (Transcatheter Aortic Valve Implantation, TAVI) 
были разработаны для малоинвазивных способов лечения именно 
пациентов повышенной группы риска. На данный момент метод 
TAVI развивается в различных направлениях: совершенствуются 
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способы имплантации, улучшаются системы устройств, расширяются 
показания. Но наилучший метод доступа на сегодняшний день 
является спорным 

Цель. Оценить виды доступа (трансфеморальный, 
трансапикальный, трансклавикулярный, трансаортальный) для 
проведения транскатетерной имплантации аортального клапана и 
определить наиболее оптимальный. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
cуществующих методов TAVI. Использовались современные методы 
аналитической статистики: дисперсионный анализ (ANOVA), 
логистическая регрессия, модель пропорционального риска (Кокса) 
для оценки выживаемости. 

Результаты. Предпочтительным доступом для 
транскатетерной имплантации аортального клапана является 
трансфеморальный в силу наименьшей инвазивности. При наличии 
анатомических противопоказаний к трансфеморальной имплантации 
следует применять трансапикальный доступ. Сравнение 
трансфеморального и трансапикального доступов при использовании 
одного типа клапана по данным исследований не выявило 
преимуществ одного доступа перед другим в периоперационном 
периоде. 

Выводы. ТИАК является операцией выбора, обоснованным 
альтернативным подходом хирургической замене клапана у больных 
высокого хирургического риска, что позволяет продлить и улучшить 
качество жизни.  
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Садовский А.Ю., Суярко В.И. 
III курс, медицинский факультет №1 

РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ДИЛАТАЦИЯ КАК МЕТОД 
ЛЕЧЕНИЯ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 

ЖИЗНИ 
Научный руководитель: Хапченкова Д. С. (ассистент) 
Донецкий национальный медицинский университет 

Кафедра анатомии человека 
г. Лиман, Украина 

 
Актуальность: Коарктация аорты (КоА) – патология, 

занимающая второе место среди критических врожденных пороков 
сердца (ВПС), а РЭД является методом альтернативного лечении, 
позволяя отложить хирургическое вмешательство до более старшего 
возраста. 

Цель: Определить показания к РЭД у детей первого года 
жизни. 

Материалы и методы: ретроспективный анализ историй 
болезни 17 детей, которым была проведена РЭД КоА. Возраст 
пациентов составил от 5 дней до 8 месяцев. Мальчиков – 13 (76,4%), 
девочек – 4 (23,6%). 

Результаты: из 17 детей у 14 (82,3%) КоА сочеталась с 
другими ВПС в виде: септальных дефектов – 8 (57,1%) чел., 
гипоплазия дуги аорты – 5 (35,1%) детей, открытый артериальный 
проток – 7 пациентов (50%), 3 (21,4%) – двустворчатый аортальный 
клапан, при этом у 1 (5,9%) пациента диагностирована корковая 
дисплазия с микроцефалией; перинатальное поражение ЦНС имело 
место у 13 детей (76,5%), анемия 2 степени – 5 чел. (29,4%), кардит и 
пароксизмальная тахикардия – 1чел. (5,9%), гипотрофия 2 степени – 3 
чел. (17,6%). Всем пациентам диагноз КоА подтвержден допплер-
эхокардиографическим исследованием. При этом гипертрофия левого 
желудочка (ЛЖ) наблюдалась у 3 (17,6%) детей, у 2 (11,7%) чел. 
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гипертрофии и дилатации ЛЖ сочеталась с дилатацией правых 
отделов; гипертрофия и дилатация ЛЖ, снижение сократительной 
способности диагностировано у 4 (23,5%) детей и у 7 (41,2%) чел. – 
легочная гипертензия (30 до 70 мм рт.ст.). Среднее значение 
градиента систолического давления на нисходящей аорте по данным 
допплер-эхокардиографического исследования составило 64,8 
мм.рт.ст. Всем пациентам в связи с тяжестью состояния была 
выполнена РЭД, после завершения которой получен 
удовлетворительный результат, в виде появления пульсации на 
бедренных артериях и снижения градиента давления на нисходящей 
аорте до 15-20 мм.рт.ст. Послеоперационных осложнений не было. 
После выписки из стационара пациенты регулярно наблюдались 
кардиологом и кардиохирургом, проводился контроль допплер-
эхокардиографического исследования. 

Выводы: РЭД может быть методом выбора для коррекции 
коарктации аорты, показаниями к которому могут быть тяжелое 
состояние пациентов, множественные сопутствующие аномалии 
развития. 
 

Сазонова Т.М. 
IV курс, медичний факультет 

ВИКОРИСТАННЯ ЕНДОСКОПІЧНИХ МЕТОДІВ У 
ДІАГНОСТИЦІ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
м. Харків, Україна 

 
Актуальність. Питання щодо проведення гастроскопії в ранні 

терміни після операції залишається невирішеним. 
Гастродуоденоскопія в ранньому післяопераційному періоді 
ускладнюється внаслідок зміни анатомічних співвідношень 
обстежуваних органів, наявності великої кількості слизу та 
шлункового вмісту [Бершаденко, 1977]. 
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Мета. Дослідити показання для використання ендоскопічних 
методів у діагностиці ускладнень після резекції шлунку.  

Матеріали та методи. Дослідження показань для 
використання ендоскопічних методів у діагностиці ускладнень після 
резекції шлунку виконано шляхом аналізу даних літературних 
джерел.  

Результати. Розрізняють три групи порушень моторно-
евакуаторної функції шлунка: 1) функціональні - атонія, гастростаз; 
2) органічні - анастомозіт, технічні помилки у видаленні виразки,
екстраоргані зміни, що порушують гастроентеральний пасаж; 3)
змішані [Горбашко, 1988]. Найбільш часто зустрічаються евакуаторні
розлади функціонального характеру, особливо у хворих, оперованих з
приводу стенозу вихідного відділу шлунка або при наявності двох чи
більше одночасних ускладнень. Порушення евакуаторної функції,
викликане анастомозітом, частіше відзначається у групі хворих,
оперованих з приводу ускладненої виразкової хвороби
дванадцятипалої кишки і поєднаної з виразковою хворобою шлунка
та дванадцятипалої кишки [Нікітіна, 2008].

Всі хворі, які перенесли операції на шлунку, знаходяться під 
диспансерним наглядом, яке передбачає контрольні ендоскопічні 
огляди через 3-4 місяці після операції [Земляний, 1990]. За умови 
гладкого післяопераційного перебігу хворим проводяться щорічні 
профілактичні ендоскопічні огляди: виявлення рецидивів виразок, 
оцінка стану анастомозу, виявлення запальних змін стравоходу, 
шлунка. В результаті адаптації шлунково-кишкового тракту до 
резекції шлунка, розширення внутрішнього діаметра анастомозу 
через рік після операції стабілізується. До найбільш частих 
ускладнень після резекції шлунка, яке трапляється в віддаленому 
післяопераційному періоді, відносяться пептичні виразки, гастрит, 
рубцеві деформації і звуження гастроентероанастомозу. Отримувані 
при візуальному дослідженні дані дозволяють у більшості хворих 
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пептичними виразками визначити або хоча б запідозрити механізм їх 
виникнення. 

Часто зустрічаються шлункові кровотечі. Джерелом цих 
кровотеч в більшості випадків є шлункові артерії при виразковій 
хворобі і, рідше, судини тонкої кишки [Tyirlby, 1994]. Раннє 
ендоскопічне дослідження не тільки служить найбільш ефективним 
засобом виявлення причин кровотечі, але і дає можливість 
встановити, триває воно, чи настав стабільний гемостаз. Ендоскопічні 
методи гемостазу не попереджають у всіх випадках раннього 
рецидиву кровотечі з виразкової або рецидивної виразки і не 
впливають на тактику хірургічного лікування, а дозволяють лише 
швидше й адекватніше стабілізувати стан хворого. 

Висновки. Встановлено, що відомості щодо діагностичної 
ендоскопії шлунка після резекції з приводу виразкової хвороби 
нечисленні і однонаправлено вирішують будь-яку частину проблеми. 
Необхідний комплексний підхід до діагностики як ранніх, так і пізніх 
постгастрорезекційних ускладнень з використанням ендоскопічних 
методик. 
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Телегузова А.В. 
VI курс, медицинский факультет №1 

СОВРЕМЕННОЕ СОЧЕТАНИЕ ОНКОЛИТИЧЕСКОЙ 
ВИРОТЕРАПИИ С ЭМБОЛИЗАЦИЕЙ КАК 

ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ЛОКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Научный руководитель: Dhr. Walter De Roey, Oncology Center GZA 
Sint-Augustinus 

Винницкий национальный медицинский университет 
им.Н.И.Пирогова 
Винница, Украина 

 
Актуальность: Ежегодно во всем мире от гепатоцеллюлярной 

карциномы (ГЦК) умирает более 600,000 человек [Peter Ferenci, 
2017]. ГЦК является высокоактивной опухолью, устойчивой к 
традиционной химио и лучевой терапии, что способствует плохому 
прогнозу. Для лечения ГЦК разработано различные 
противоопухолевые препараты, однако они способны продлить 
продолжительность выживания примерно на 3 месяца [T. Hato, 
L.Goyal]. Онколитическая виротерапия зарекомендовала себя как 
перспективный метод лечения злокачественных новообразований. 
При этом эффект может быть усилен за счет комбинированной 
терапии. 

Цель: исследовать влияние локорегиональной онколитической 
виротерапии Нerpes simplex virus (HSV-1 T-01) в сочетании с 
эмболизацией растворимыми микросферами на ортотопическую ГЦК 
у крыс. 

Материалы и методы: исследование произведено на 50 
самцах крыс Буффало с мультифокальными ортотопическими узлами 
ГЦК. Испытуемые крысы поделены на четыре группы, для которых 
были применены соответствующие протоколы лечения. Крысы 
группы А были подвержены терапии герпес вирусом (HSV-1 T-01 с 
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содержанием ДНК-154 kb) и растворимыми крахмал содержащими 
микросферами, при этом был использован инвазивный 
лапаротомический подход к администрированию терапевтического 
содержимого в предварительно выделенную печеночную артерию. У 
группы В применена виротерапия посредством трансартериальной 
химиоэмболизации печеночной артерии, у группы С - классическая 
химиоэмболизация без локорегиональной виротерапии. Группа D - 
контрольная. После проведения необходимого объема лечения был 
проведен гистологический и иммуногистохимический анализ 
результатов, оценка ответа опухоли произведена по критериям 
RECIST-1. 

Результаты: отмечается взаимосвязь метода лечения и 
эффективности результатов. Так, наблюдаются значительные 
изменения индекса апоптоза в группах А и В, в сравнении с 
остальными (P<0,01). 

Выводы: онколитическая виротерапия показала 
многообещающие результаты в лечении ГЦК, однако отмечается 
усиление эффекта за счет комбинированной терапии. Завершенные 
результаты исследования показали положительные результаты при 
лечении ГЦК. Таким образом, комбинированная онколитическая 
терапия с блокировкой иммунной контрольной точки, повышает 
скорость достижения максимального эффекта лечения и является 
одной из наиболее эффективных методик лечения ГЦК на сегодня. 
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Актуальность: Коронаровентрикулография (КВГ) и 

чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) являются золотым 
стандартом для диагностики и лечения ишемической болезни сердца. 
Тем не менее, несмотря на технические и фармакологические успехи, 
сосудистые осложнения и кровотечение до сих пор являются 
проблематичными. ЧКВ и КВГ выполняют через трансрадиальный, 
трансбрахиальный или трансфеморальный доступ. Благодаря 
последним исследованиям, подтверждающих снижение риска 
кровотечения связанное с радиальным методом, лучевой доступ стал 
более популярным [MATRIX, 2015; OCEAN-RACE, 2015]. Основным 
и единственным противопоказанием для этого подхода является 
неудовлетворительное коллатеральное кровообращение локтевой 
артерии, поэтому непосредственно перед процедурой проводится тест 
Аллена на наличие адекватного кровообращения по локтевой 
артерии. В настоящее время так же начинают широко использовать 
дистальный лучевой доступ при котором производят прокол 
дистальнее, в области анатомической табакерки (fovea radialis). 
Лучевой доступ из табакерки позволяет снизить риск невропатии и 
кровотечения и уменьшить компрессию после процедуры. [Muzaffer 
Kahyaoğlu, 2018]. 
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Цель: проанализировать риски возникновения тромбоза и 
геморрагических осложнений в зависимости от места доступа после 
проведения КВГ. 

Материал и методы: проведен ретроспективный анализ 
данных 89 пациентов отделения кардио и рентгенваскулярной 
хирургии Городского онкологического диспансера Краматорска, 
которые были разделены на 2 группы в зависимости от доступа: 
основная, которым было пунктирована глубокая ладонная ветвь 
лучевой артерии (ГЛВ ЛА) - 39 пациентов, и контрольная – которым 
был выполнен классический трансрадиальный доступ - 50 пациентов. 
По половым и возрастным критериям значимых различий не 
обнаружено (p<0,05). 

Результаты: всем пациентам после проведения КВГ было 
произведено ультразвуковое исследование верхних конечностей в 
раннем (1 сутки) и позднем (1 месяц) послеоперационном периоде на 
предмет выявления развития геморрагических и стено-окклюзионных 
поражений. Из 50 пациентов, после классического трансрадиального 
доступа (ЛА) выявлены: у 6 (12%) – гематома места пункции, у 8 (16 
%) через 1 месяц зарегистрирована посттромботическая окклюзия 
лучевой артерии. У 39 пациентов с дистальным трансрадиальным 
доступом (ГЛВ ЛА) гематом обнаружено не было. У 3 (7,7%) 
пациентов был зарегестрирован дистальный тромбоз ГЛВ ЛА, но был 
сохранен кровоток по a. radialis. 

Выводы: использование дистального лучевого доступа через 
ГЛВ ЛА в области анатомической табакерки в отличии от 
классического радиального доступа характеризуется меньшим 
количеством геморрагических осложнений. При окклюзионных 
поражениях ГЛВ ЛА в раннем и позднем послеоперационных 
периодах сохраняется магистральный кровоток по ЛА, благодаря 
чему отсутствуют явления ишемии кисти и существует возможность 
повторного интервенционного вмешательства трансрадиальным 
доступом, что особенно важно для пациентов молодого возраста. 
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