
У больных I  и II группы отмечали постепенное восстановление созна
ния и уже на третьи сутки показатели соответственно составляли 13,4 
± 1,02 балла и 13,3 ± 0,97 балла по шкале ком Глазго (р = 0,943). Уровень 
полиорганной дисфункции был несколько ниже у  пострадавших I  группы, 
но статистической достоверности различий между группами не получено 
(р>0,05). При этом уровень ацидоза в первые часы после операции (7,34 ± 
0,02 против 7,28 ± 0,02 (р = 0,038)) и внутрибрюшное давление были ста
тистически достоверно ниже у  пострадавших I  группы. Выявленные из
менения нашли отражение в снижении послеоперационных осложнений и 
летальности пострадавших I  группы.

Ключевые слова: видеолапароскопия, ушиб головного мозга, абдомина
льная травма.

TREATMENT OF CLOSED LOSS INJURY ON THE LINE OF LUNG 
AND MIDDLE PROPERTIES OF THE MAIN BRAIN 

A. Kutovy, V.O. Gull
Summary. Currently, there are ambiguous opinions about the indications, 

contraindications and effectiveness o f laparoscopy, as a diagnostic and thera
peutic method for injuries o f the abdominal cavity, combined with a cranio
cerebral injury.

To evaluate the effectiveness and safety o f endovideosurgical methods in the 
diagnosis and treatment o f complications o f a closed abdominal trauma on the 
background of mild and moderate brain contusion.

The patients with a closed abdominal trauma on the background o f a brain 
contusion were divided into two groups according to the method o f visualization 
o f abdominal cavity injuries and their removal: group I  (n = 29) -  videolaparos
copy, group II (n = 34) -  laparotomy.

In patients o f groups I  and II, a gradual recovery o f consciousness was not
ed, and already on the third day, the indices, respectively, were 13.4±1.02 points 
and 13.3±0.97 points on the Glasgow scale (p=0.943). The level o f polyorgan 
dysfunction was slightly lower in the group I, but there was no statistical confi
dence o f differences between the groups (p>0.05). At the same time, the level o f 
acidosis in the first hours after surgical intervention (7.34±0.02 against 
7.28±0.02 (p=0.038)) and intra-abdominal pressure were statistically signifi
cantly lower in the group I. All o f this led to a decrease in postoperative compli
cations and mortality ofpatients o f group I.

Conclusions The use o f endovideo-surgical technologies makes it possible to 
provide effective assistance to victims with closed abdominal trauma on the back
ground of light and medium degree o f brain slaughter, without causing a slowdown 
in the restoration o f consciousness o f the victims and leads to a reduction in the 
number o f postoperative complications by 17.6% and 2.5-fold mortality.

Key words: video laparoscopy, brain contusion, abdominal trauma.
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ВИКОРИСТАННЯ БАКТЕРІОФАГІВ У КОМПЛЕКСНОМУ 

ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНИХ ВОГНЕПАЛЬНИХ ОСТЕОМІЄЛІТІВ

О.В. Лігоненко1, І.І. Дігтяр1, М.М. Борисенко2, А.Б. Зубаха1, І.О. Чорна1,
І.А.Шумейко1, О.В. Стороженко1, Л.І.Горб1

Українська медична стоматологічна академія1 
Полтавський військовий госпіталь2

Резюме. Представлені результати комплексного лікування хворих з 
хронічним вогнепальним остеомієлітом з використанням місцевої бакте- 
ріофаготерапії

Ключові слова: вогнепальна рана, хронічний вогнепальний остеомієліт, 
місцева бактеріофаготерапія.

Вступ. Лікування гнійних ран, в тому числі хронічного остеомієліту, 
незважаючи на значні успіхи, досягнуті за останні роки, продовжує зали
шатися однією з найбільш складних проблем в хірургії [1,3].

Незважаючи на накопичений світовий досвід в лікуванні вогнепаль
них ран м’яких тканин, отриманих під час різноманітних військових 
конфліктів, вирішення проблеми ефективного й адекватного лікування 
постраждалих з вогнепальними пораненнями та їх інфекційними ускла
дненнями залишається доцільним і необхідним, особливо в теперішній 
час [1].

За останнє десятиліття проблема хронічного вогнепального остеомієлі
ту розглядається багатьма авторами як загальнобіологічна у зв’язку з видо
вою зміною мікробної флори, наростанням її антибіотикорезистентності, 
стійкими вторинними імунодефіцитними станами макроорганізму і безус
пішністю лікування [3].

Одним із варіантів вирішення цієї проблеми, на наш погляд, є можли
вість використання бактеріофагів у комплексному лікуванні хронічних вог
непальних остеомієлітів [2,4].

Мета дослідження: визначити ефективність застосування бактеріофа
гів у комплексному лікуванні хронічних вогнепальних остеомієлітів.

Матеріали та методи. Нами було проліковано 27 хворих з хронічними 
вогнепальними остеомієлітами, які мали перебіг у вигляді норицевих ходів 
(44,4%), остеомієлітичних трофічних виразок (37,1%) та дефекту м’яких 
тканин у вигляді гнійно-некротичної рани (18,5%), що знаходились на лі
куванні в Полтавському військовому госпіталі. Усім хворим була виконана 
радикальна некрсеквестректомія з висіченням норицевих ходів або остео- 
мієлітичних виразок. Хворі були розподілені на дві групи. Першу групу
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(контрольну) склали 14 хворих, у яких лікування проводили за загальноп
рийнятими методами з використанням антибіотиків. Другу групу (основну) 
склали 13 хворих, яким до комплексного лікування включали місцеву бак- 
теріофаготерапію у вигляді зрошення, промивання, аплікацій, тампонів, 
турунд. В якості бактеріофаготерапії використовували піобактеріофаг полі
валентний (секстафаг), який містить суміш фаголізатів Staphylococcus, 
Streptococcus, Proteus (P. vulgaris, P. mirabilis), Pseudomonas aeruginosa, ен- 
теропатогенних Escherichia coli та Klebsiella pneumoniae.

Визначення чутливості виділених штамів мікроорганізмів до антибіо
тиків здійснювали методом дифузії в агар з використанням стандартних 
дисків. Визначення чутливості до бактеріофагів проводили крапельним ме
тодом.

Контролювали перебіг ранозагоєння мікробіологічно (шляхом підраху
нку кількості колонієутворюючих одиниць в досліджуваному матеріалі з 
метою визначення швидкості деконтамінації ран) та планіметрично (визна
чаючи швидкість епітелізації із розрахунком індексу Попової) на 5-у, 10-у 
та 15-у добу ранозагоєння.

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомо
гою програми STATISTICA (StatSoft) з використанням критерію Манна - 
Уітні.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
На першу добу ранозагоєння у хворих контрольної та основної груп кі

лькість мікроорганізмів в ділянці рани становила 5,7 ± 2,3 х 107 куо/мл та 
не мала статистично значимої різниці між групами.

В процесі ранозагоєння кількість мікроорганізмів в ділянці рани стати
стично значимо зменшувалась та становила в контрольній групі на 5-у добу
-  2,65 ± 1,2 х105 куо/мл, на 10-у добу -  1,1 ± 0,8 х 104 куо/мл та на 15-у добу

З 5-  0,6 ± 0,2 х 10 куо/мл, тоді як в основній групі -  відповідно 1,1 ± 0,4 х 10 
куо/мл (р<0,001), 0,7 ± 0,3 х 104 куо/мл (р=0,023) та 0 куо/мл (р=0,281) 
(таб.1).

Динаміка індексу Попової: на 5-у добу у хворих першої групи становив
-  4,62±1,6%, другої групи -  6,12±2,38% (р=0,039), на 10-у добу -  відповідно 
8,7±2,07% та 10,6±2,54% (р=0,014), на 15-у добу цей показник склав -  
12,6±3,5% у хворих, що отримували у комплексному лікуванні антибіоти
ки, та 14,66±3,4% (р=0,039) у хворих, яким застосовували місцеву бактері- 
офаготерапію (рис.1).

Проведене дослідження доводить, що використання місцевої бактеріо- 
фаготерапії у комплексному лікуванні хронічних вогнепальних остеомієлі
тів призводить до статистично значимого зменшення мікробної забрудне
ності ран та прискорює процеси епітелізації.
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Таблиця 1
Динаміка мікробної забрудненості ран (п х10п куо/мл)

Г рупи хворих
Доба ранозагоєння

р**
7-а 10-а 15-а

Контрольна
(п=14) 2,65 ± 1,2 х105 1,1 ± 0,8 х 104 0,6 ± 0,2 х 103 <0,001

Основна
(п=13) 1,1 ± 0,4 х 105 0,7 ± 0,3 х 104 0 <0,001

р* <0,001 0,023 0,281

р* -  рівень статистичної значимості між досліджуваними групами 
р** -  рівень статистичної значимості в досліджуваних групах
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Рис.1 Динаміка індексу Попової

Висновки
Місцева бактеріофаготерапія є ефективним напрямком у комплексному 

лікуванні хворих з хронічним вогнепальним остеомієлітом
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕННИИ ХРОНИЧЕСКИХ ОГНЕСТРЕЛЬШХ 

ОСТЕОМИЕЛИТОВ
А.В. Лигоненко, И.И. Дигтярь, Н.Н. Борисенко, А.Б. Зубаха, И.А.Чорная, 

И.А.Шумейко, А.В. Стороженко, Л.И.Горб.
Резюме. Представлены результаты комплексного лечения больных с 

хроническим огнестрельным остеомиелитом с использованием местной 
бактериофаготерапии.

Ключевые слова: огнестрельная рана, хронический огнестрельный 
остеомиелит, местная бактериофаготерапия.

BACTERIOPHAGES USE OF IN COMPLEX TREATMENT OF 
CHRONIC OSTEOMYELITIS FOLLOWING GUNSHOT INJURIES
O. V.Lihonenko, I.I.Digtiar, M.M.Borysenko, A.B.Zubakha, I.O.Chorna,

I.A. Shumejko, O.V.Storozhenko, L.I.Gorb
Summary. Introduction. Treatment for purulent wounds, including chronic 

osteomyelitis, despite the significant progress achieved in recent years, continues 
to be one o f the most complex problems in surgery [1,3].

The purpose of the study: to determine the effectiveness o f the use o f 
bacteriophages in the complex treatment o f chronic gunshot osteomyelitis.

Materials and methods. We were treated with 27 patients with chronic 
gastrointestinal osteomyelitis, which had a course in the form o f fistulous stroke 
(44.4%), osteomyelitistic trophic ulcers (37.1%) and defective soft tissue in the 
form o f purulent necrotic wounds (18.5% ), who were on treatment at the 
Poltava Military Hospital. All patients were subjected to radical necks- 
?cestrectomy with incision o f fistulous stroke or osteomyelitis ulcers. The 
patients were divided into two groups. The first group (control) was made up o f 
14 patients, in whom treatment was performed according to generally accepted 
methods using antibiotics. The second group (main) was 13 patients, which until 
the integrated treatment included local bacteriophagotherapy in the form o f 
irrigation, washing, appliqués, tampons, turund. As bacteriophagotherapy, a 
polyvalent pyobacteriofage (sectafag) was used that contained a mixture o f 
Staphylococcus phagolizates, Streptococcus, Proteus (P. vulgaris, P. mirabilis), 
Pseudomonas aeruginosa, Enteropathogenic Escherichia coli and Klebsiella 
pneumoniae.

Results and discussion
On the first day o f wound healing in patients with control and major groups, 

the number o f microorganisms in the wound area was 5.7 ± 2.3 x 107 koo /  ml 
and had no statistically significant difference between the groups.
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In the process o f wound healing, the number o f microorganisms in the 
wound area significantly decreased significantly and was in the control group 
for the 5th day - 2.65 ± 1.2 x 105 cu /  ml, for the 10th day -1.1 ± 0.8 x 104 kOu /  
ml and for the 15th day - 0.6 ± 0.2 x 103 kio /  ml, whereas in the main group, 
respectively, 1.1 ± 0.4 x 105 kOu /  ml (p <0.001), 0 , 7 ± 0.3 x 104 cu /  ml (p = 
0.023) and 0 cu / ml (p = 0.281) (Table 1).

CONCLUSIONS
Local bacteriophagotherapy is an effective direction in the complex 

treatment o f patients with chronic gunshot osteomyelitis
Key words: gunshot wound, chronic osteomyelitis following gunshot injuries, 

topical bacteriophage treatment.
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