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Лікування ускладнень синдрому діабетичної стопи
(СДС) є одним з важливих питань хірургії, адже кількість
у світі хворих на цукровий діабет (ЦД) перевищило 250
млн. [б]. При цьому проблеми зі стопою виникають у
кожного четвертого хворого на ЦД. Незважаючи на
успіхи в лікуванні СДС, 40_б0% всіх ампутацій нижніх
кінцівок виконуються у хворих на ЦД [1]. Щорічно у світі
проводиться більше 1 млн. ампутацій нижніх кінцівок у
хворих на ЦД _ кожні 30 секунд у світі проводиться ам-
путація кінцівки [3, б].

Основною причиною ампутацій є інфекційно_не-
кротичний процес у тканинах стопи, що розвивається
на фоні ран та виразок. Великий відсоток ампутацій
пов'язаний з особливостями ранового процесу при ЦД,
коли занадто затягується фаза очищення рани і не на-
стає фаза регенерації [2, 5]. Стратегія лікування рани не
тільки впливає на тривалість її загоєння, але визначає
можливість збереження кінцівки і навіть життя хворого
[4, 5]. Це обумовлює актуальність проблеми.

Мета роботи. Вивчити особливості перебігу раново-
го процесу у хворих з СДС з урахуванням результатів
клінічних, бактеріологічних, рН-метричних та цито-
логічних досліджень, удосконалити підходи до органоз-
берігаючого лікування СДС.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Нами проведено обстеження та лікування 134 хво-

рих з СДС, які лікувалися у хірургічному відділенні І\І91
2_ї міської клінічної лікарні м. Полтави. Основну групу
склали 68 хворих, що поступили до стаціонару за період
З 2011 по 2014 роки, а контрольну _ бб хворих, що
надійшли за період з 2007 по 2010 роки. Усім хворим
проводили комплексне лабораторне обстеження, рент-
генографію стопи, ультразвукове кольорове ангіоскану-
вання нижніх кінцівок, доплерометрію, бак-
теріологічне, цитологічне дослідження та рН_метрію
ран. Пацієнти обох груп були розподілені на 2 підгрупи:
з невропатичною та з нейроішемічною формою діабе-
тичної стопи. Усім хворим проводили компенсацію вуг-
леводного обміну антибактеріальну терапію, ліквідацію
проявів критичної ішемії стопи, метаболічну терапію,
симптоматичну терапію та розвантаження стопи. У
першій групі, були виконані органозберігаючі операції
за розробленими у клініці методиками.

РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
В обох групах превалювали жінки у віці від 50 до 70

років. Інсулінозалежний ЦД визначався у 1 1 (1б,2%) хво-
рих основної групи та у 20 (50,3%) _ контрольної групи.

Нейропатична форма СДС спостерігалася у 58 (55,9%)
хворих основної групи та 54 (51,5%) _ контрольної гру-
пи. Прояви нейропатії були характерні для усіх хворих
із СДС, найбільш раннім було порушення температурної
чутливості. Магістральний кровоток у ділянці стегно-
во_підколінного сегменту був збережений у 64 (94,1%)
хворих основної групи. Показники кісточково_плечо-
вого індексу (КПІ) менше 0,6, критичні в плані можли-
вості проведення заходів по збереженню кінцівки були
у 4 (5,9%) хворих. У контрольній групі у 28 (42,4%)
відмічався "стеноз_оклюзія" артерій гомілок, а у 4
(6,1%) хворих контрольної гр3лти _ оклюзія стегново-
підколінного сегменту

У основній групі хірургічне лікування виконувалося
у декілька етапів та визначалося формою СДС. При ней-
ропатичній формі (58 пацієнтів): на І етапі лікування ви-
конувалася радикальна хірургічна обробка гнійно-не-
кротичного (Г_Н) осередку, а на ІІ етапі _ пластичне
закриття рани місцевими тканинами або комбінована
пластика місцевими тканинами та розщепленим
шкірним клаптем. При нейроішемічній формі (30
пацієнтів) хірургічне лікування проводилось наступним
чином: І етап _ медикаментозна корекція ішемії; ІІ етап
_ радикальна хірургічна обробка Г_Н осередку; ІІІ етап
_ пластичне закриття рани місцевими тканинами або
комбінованою пластикою місцевими тканинами та роз-
Щепленим шкірним клаптем. Зокрема, розкриття абсце-
су та флегмони стопи проводилось у 27 (59,7%) хворих
основної групи, ампутація та екзартикуляції пальців _ у
59 (57,4%), резекція або ампутація стопи _ у 7 (10,5%)
хворих, некректомії, в тому числі і багаторазові. У б
(8,8%) хворих була виконана ампутація на рівні серед-
ньої третини стегна.

Ампутація І пальця була виконана у 11 (1б,2%) хво-
рих основної групи та у 16 (24,2%) хворих контрольної
групи. Внаслідок некректомії у ділянці першого пальця
утворювалися рани площею від 5,9 см2 до 29,1 см?
Швидкість загоєння рани у середньому дорівнювала
1,5% на добу Некректомія у ділянці у У пальця була
здійснена у 5 хворих основної та у 7 хворих контроль-
ної групи. Ампутація ІІ_ІУ пальців була виконана у 6
(8,8%) хворих основної та у 2б (39,4%) _ контрольної
групи. Наслідком некректомії ділянки ІІ_ІУ пальців бу-
ло утворення клиноподібних ран площею від 5,5 см2 до
8,9 см2. Швидкість зменшення ран склала у середньому
6,9% на добу Таким чином, ампутація І та У пальців при-
зводить до часткової втрати функції стопи. Клино-
подібна форма рани після операцій в ділянці ІІ_ІУ
пальців, припускає менше зіяння, робить значимим у
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процесі загоєння ранову контракцію. Для забезпечення
загоєння ран, які утворилися після операцій на І та У
пальці, бажано зберегти навіть невелику куксу основної
фаланги, особливо І пальця, оскільки його повне вида-
лення викликає у хворих труднощі під час ходьби.

З метою виявлення особливостей перебігу ранового
процесу у хворих з СДС, нами проведені цитологічні
дослідження та визначення рН ранового вмісту у 27 хво-
рих основної групи на 1, 7-8, 25-24 добу після опе-
рації. Встановлено, що у більшості хворих на 1 добу
після операції рН схиляється до ацидозу який у 17 з 27
досліджуваних хворих основної групи мав некомпенсо-
ваний характер (5,0-5,5), що свідчило про тяжкість пе-
ребігу деструктивного процесу Аналіз результатів цито-
логічних досліджень при ацидозі (рН _ 5,5_б,0) виявив
в усіх препаратах велику кількість нейтрофілів (НФЛ).
При цьому переважав дегенеративний фагоцитоз. У
стадії субкомпенсованого ацидозу (рН _ 6,0-6,5), який
був виявлений у 10 (57,0%) хворих основної групи,
відмічений запальний тип (ЗТ) цитограми. Виявлено
збільшення кількості макрофагів (МКФ), у незначній
кількості були фібробласти (ФБЛ), полібласти (ПВЛ).

На 7-8 добу після операції у 7 (25,9%) хворих основ-
ної групи спостерігалось загострення ранового проце-
су обумовлене вторинними некрозами у ранах, з підви-
щенням температури тіла вище 58?С, посиленням болю
у ділянці ран ступні, появою набряку та гіперемії країв,
гнійного або гнилісного відділень. Відмічено зниження
рН ранового середовища (5,5-6,0) з дегенеративно_
запальним (ДЗТ) та ЗТ типами цитограм, в яких з'явля-
лися НФЛ, МКФ з незавершеним фагоцитозом, зменши-
лась кількість ФБЛ. У 5 (11,1%) пацієнтів спостерігалась
дискординація клітинної реакції, яка проявлялась
невідповідністю цитологічної картини, рН ранового се-
редовища та фазі його перебігу За цих умов в фазі реге-
нерації виявляли клінічні, рН-метричні та цитологічні
ознаки декількох фаз ранового процесу Такий варіант
перебігу ми визначили як поліфазно-дискординант-
ний, що є показником його декомпенсації. Виконання
оперативних втручань, адекватна консервативна те-
рапія призвело до регресування клінічної симптомати-
ки, підвищувався рН рани (б,0-7,0) спостерігалось
зменшення дегенеративних форм НФЛ.

На 22-24 добу після операції проведені спостере-
ження у 25 (92,б%) хворих основної групи, оскільки 2
пацієнти були виписані. У 2 хворих основної групи був
виявлений субкомпенсований ацидоз із ЗТ, а у 8 _ ком-
пенсований ацидоз із ЗРТ цитограми. У 15 (55,6%) хво-
рих основної групи рівень рН рани був у межах 7,5-8,0.
У рані переважали ЗРТ та РТ цитограм, основними по-
казниками яких були ПБЛ і ФБЛ. Порівняльний аналіз
основної групи з урахуванням нейропатичної та ней-
роішемічної форми СДС свідчить про відсутність
суттєвої різниці досліджуваних показників.

У результаті проведених мікробіологічних дослід-
жень було встановлено, що моноінфекція спостеріга-
лась у 53,8% хворих основної групи, при цьому найпо-
ширенішим мікроорганізмом був золотистий стафіло-

кок. Також висівались: синьогнійна паличка (21 хво-
рий), протей (1 7 хворих), стрептокок (19 хворих), енте-
рокок (9 хворих), клебсієла (5 хворих), цитробактер (6
хворих). В інших б6,2% хворих основної групи була
висіяна змішана інфекція. В основній групі на 19,2%
частіше виявлялися асоціації декількох мікроорганізмів
ніж у контрольній. Також, частіше в основній групі
висівалась Рѕеисіогпопаѕ аегцёіпоѕа в порівнянні з кон-
трольною _ у 21 (50,9%) та 12 (18,2%) хворих
відповідно. Асоціації з 2_3 мікроорганізмів та мо-
ноінфекція зустрічались частіше при нейроішемічній
формі, а З 4_8 мікроорганізмів при нейропатичній
формі.

Основні етапи місцевого лікування діабетичної ви-
разки у хворих основної групи включали в себе ме-
ханічну обробку промивання розчинами антисептиків,
з наступним накладанням пов'язки з лікувальним засо-
бом. На різних фазах перебігу ранового процесу засто-
совували різні засоби місцевого лікування. Так, на 1 добу,
при рН рани 5,0-6,0, НТ, ДЗТ цитограм, нами викорис-
товувались препарати на гідрофільній основі, пов'язки з
водних розчинів антисептиків та антибіотиків, проте-
олітичні ферменти. При підвищенні рН рани на 12-14
добу до 6,0-7,0, ДЗТ, ЗТ та ЗРТ цитограм, були ефектив-
ними мазі на гідрофільній основі. При рН ранового
вмісту 7,5_8,0, ЗТ та ЗРТ використовували препарати,
спрямовані на епітелізацію та прискорення загоєння
ран. З метою усулаення поліфазно-дискординантного
типу перебігу ранового процесу ми запропонували но-
вий метод місцевого лікування _ багатокомпонентну
аплікаційну терапію. При цьому на різні ділянки рани
наскладувались різні медикаментозні засоби в залеж-
ності від локальної фази раневого процесу Також ми на-
магались максимально приблизити рН ранового сере-
довища до 7,0-7,5, при якому спостерігалась макси-
мальна кількість МКФ та ФБЛ у рані, що сприяє скорішо-
му її загоєнню. Проведення ранньої аутодермопластики
на 5-7 добу дозволило скоротити термін лікування
хворих у стаціонарі в середньому на 10,2±0,2 днів.
Термін стаціонарного лікування склав 2б,27±1,б2
ліжко_днів в основній групі та 42,б8±2,99 ліжко_днів у
хворих контрольної групи. Ампутація на рівні стегна бу-
ла виконана у б (8,8%) хворих основної грулти та у 15
(22,7%) хворих контрольної групи.

ВИСНОВКИ
Аналіз результатів дослідження показує, що перебіг

ранового процесу у хворих з Г_Н ураженнями СДС є
тривалий, а за розвитку ускладнень _ перебіг має
поліфазно_дискординантний характер. Місцеве ліку-
вання рани у хворих з Г_Н ураженнями СДС повинно
проводитись з урахуванням рН, цитологічної картини,
бактеріологічного дослідження рани, форми СДС з ви-
користанням ранньої аутодермопластики. Для забезпе-
чення загоєння ран, які утворилися після операцій на І
та У пальці, бажано зберегти проксимальну фалангу
пальця та опорну фулакцію стопи 3 формуванням клино-
подібної рани.

і І1ІГЦГ9ІУЭ.СОГП.ЦЭ Клінічна хірургія. _ 2015. _ і\І9 11.2 Е



ЛІТЕРАТУРА
1. Василюк С.М. Аналіз причин незадовільного загоєння ран при

2.

З

синдромі діабетичної стопи/ С.М. Василюк, А.Г.Шевчук,
В.М.Федорченко, С.А.Кримець // Клінічна анатомія та
оперативна хірургія. _ 2012. _ т. 11, |\і9 З. _ С. 85-86.
Герасимчук П.О. Синдром стопи діабетика. Клініка,
діагностика, лікування: Дис... д-ра мед. наук: 14.01.03 //
Вінницький національний медичний університет ім. М. І.
Пирогова МОЗ Украіни. _ Вінниця, 2004. _ К., 2004. _ 319 с.
Дедов И.И. Диабетическая стопа. / И.И. Дедов, О.В.
Удовиченко, Р.Г. Галстян // М., Практ. мед., 2005. _ 197 с.

Подпрятов С.Є. Особливості регенераціі тканин при гнійно-
некротичному ураженні стопи у хворих на цукровий діабет. /
С.Є. Подпрятов, О.М. Грабовий, С.В. Зайцев, В.В. Салата //
Актуальні проблеми сучасної медицини. _ 2009. _ Т. 9. _
М9 1 (25). _ С. 303-305.
Светухин А.М. Отдаленные результаты лечения больных с
гнойно-некротическими формами синдрома диабетической
стопы. / А.М. Светухин, А.Б. Земляной, В.А. Колтунов //
Хирургия. _ М9 7. _ 2008. _ С. 8-10.

6. Удовиченко О.В. Диабетическая стопа. /О.В.Удовиченко, Н.М.
Грекова // М., Практическая медицина. _ 2010. _ 272 с.

ї Клінічна хірургія. _ 2015. _ М9 11.2 І¬ігцг9іуа.сот.ыа ї


