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XXIV з’їзд хірургів України

фізіології нейрогуморальних регуляцій в шлунково-кишковому тракті може призвести 
до кращого розуміння тієї ж патофізіології діабету. Це, в свою чергу, може призвести 
до нових цілей медичної та інтервенційної терапії. Зрештою, це може бути комбінація 
хірургічного лікування та медичного спостереження, яка забезпечує найкращі довго-
строкові результати у цих пацієнтів. Це стане хорошим засобом в зниженні смертності 
від раку і серцевих захворювань.

Накопичений нами більш ніж 30 річний досвід лікування хворих на ожиріння і діабет 
2 типу дозволяє вважати, що сьогодні не існує інших реальних ефективних методів ліку-
вання ожиріння і обумовленого ним діабету 2 типу. Нами проаналізовані результати як 
мальабсорбтивних, так і гастрорестриктивних операцій. Безумовно класичні операції 
біліопанкреатичного шунтування є найбільш ефективними в лікуванні діабету 2 типу, 
але можливість розвитку ускладнень, пов’язаних з мальабсорбцією, пояснює пошук 
нових методик. Рукавна резекція шлунка, класичне шунтування шлунка по Ру і міні 
шунтування шлунка дозволяють досягти хороших результатів у більшості хворих на 
діабет. Основним патофізіологічним механізмом визнається інкретиновий ефект, інші 
вимагають вивчення. З огляду на нинішню нездатність досягти значної ремісії і знизити 
смертність при консервативному лікуванні, метаболічна хірургія представляє собою нову 
сторінку при лікуванні діабету. За останні 30 років баріатричних хірургія виявилася до-
сить ефективною в лікуванні не тільки ожиріння, але і діабету 2 типу. Хірургію тепер слід 
розглядати як ефективний метод лікування не тільки тих, хто страждає ожирінням, але 
також і для пацієнтів з діабетом, які виходять за межі діючих рекомендацій з урахуванням 
показників маси тіла. Потенційні можливості метаболічної хірургії насправді величезні. 
Однак реалізація вимагає переосмислення основних цілей і стратегій лікування діабету. 
Тим часом дослідження патофізіологічних основ діабету тривають і можуть визначити 
оптимальні і найбільш обґрунтовані оперативні втручання.

Обгрунтування концепції «реанімаційної хірургії»
С. І. Панасенко

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Медична допомога постраждалим із політравмою (ПТР) – це складна і далеко не 
вирішена проблема. В останні два десятиліття в Україні була розроблена і успішно роз-
вивалася оригінальна система лікування таких травм, яка основана на об’єктивній оцінці 
тяжкості травми (ТТ) та вірогідному прогнозуванні її клінічного перебігу. Не зважаючи 
на певний клінічний прогрес, летальність серед постраждалих із ПТР і «несприятливим» 
прогнозом перебігу травми сягає 75–96%. Саме тому мета даного дослідження полягала 
в обгрунтуванні концепції «реанімаційної хірургії», як провідного чинника підвищення 
виживаності цієї категорії пацієнтів. 

Об’єктом дослідження був лікувальний процес, а метод дослідження полягав ре-
троспективному когортному клініко–еіпдеміологічному всебічному вивченні різних 
аспектів надання медичної допомоги пацієнтам із ПТР.

Результати і їх обговорення. Нами було опрацьовано 3098 медичних карток стаціо-
нарних хворих, серед яких відповідно до мети дослідження було відібрано 2009 (64,9%) 
клінічних випадків поєднаної торакоабдомінальної травми (ПТАТ). Окремо вивчалися 
складові оперативного прийому на грудній клітці – 404 (29,1%) операції та животі – 306 
(15,2%) операцій. Розподіл компонентів торакального і абдомінального оперативного 
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прийому у групах пацієнтів із ПТАТ і ПТР мав повну узгодженість. Виявлені відмінності 
статистично не достовірні (р>0,05) при порівнянні торакального оперативного прийому 
і статистично достовірні (р<0,05) при порівнянні абдомінального оперативного прийому 
в групах пацієнтів із ПТАТ і вісцеральною ПТР. Таким чином, у загальному клінічному 
масиві система анатомо–функціонального прогнозування перебігу травми суттєво не 
впливала на визначення оперативної тактики у групі постраждалих із ПТР. Подібний 
підхід доцільний лише при відсутності ефективних і малотравматичних методів усу-
нення шокогенних ушкоджень. Ми вважаємо, що першочерговій оперативній корекції 
повинні підлягати не домінуюча травма, а ті ушкодження і їх ускладнення, які становлять 
небезпеку для життя в даний момент. Тому окрім традиційної градації операцій на екс-
трені, термінові, відтерміновані і планові ми виділяємо «реанімаційні» операції. За своїм 
змістом «реанімаційні» операції, в контексті хірургічної тактики «damage control»(DC), 
відповідають переліку екстрених операцій, але можуть виконуватися поза межами 
операційної і обов’язково у скороченому об’ємі. Проведений ретроспективний аналіз 
великого клінічного масиву ПТАТ не виявив випадків наявності конкуруючих ушкоджень 
у таких постраждалих, що підтверджує нашу думку про недоцільність симультанних 
операцій при ПТР, які ми вважаємо предикторами несприятливих (летальних) наслід-
ків. В реальних клінічних умовах першочерговість операції на тій чи іншій анатомо–
функціональній ділянці (АФД) визначається не морфологічними, а функціональними 
критеріями значимості наявних ушкоджень для загрози життю пацієнта. На відміну від 
черевної порожнини, оперативний прийом в грудній клітці не може бути завершений 
торакостомією, тим паче із застосуванням тампонів, хоча реанімаційна пауза може 
тривати і кілька годин. Необхідність оперативного переходу на іншу АФД може виник-
нути в будь–який момент операції, головний критерій для прийняття такого рішення 
– відсутність позитивної «гемодинамічної відповіді» під час реанімаційної паузи після 
декомпресії перикарду або плевральної порожнини, тимчасової зупинки кровотечі. В 
подібній ситуації, оперативний прийом завершається в об’ємі DC (затискачі, тампони 
і т. п.), оперативний доступ не ушивається. Після виконання оперативного прийому 
в об’ємі DC в іншій АФД і повторній переоцінці гемодинамічного профілю пацієнта 
приймається рішення про остаточний об’єм оперативного прийому в тій чи іншій АФД. 
Зазначені принципи концепції «реанімаційної хірургії» реалізовані нами при лікуванні 
25 постраждалих із украй тяжкою ПТАТ (в т. ч. травматичними розривами серця та 
аорти), що дозволило знизити летальність із 35,9% до 12,0% порівняно із конгруентною 
за ТТ групою порівняння. 

Висновки: 
1. Принциповий напрямок підвищення виживаності пацієнтів із ПТР полягає в 

розробці нових і удосконалення існуючих методів хірургічного лікування ПТР за ка-
нонами DC. 

2. Існує нагальна необхідність клінічної імплементації «реанімаційних операцій», які 
можуть виконуватися за межами операційної.
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