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РОЗРИВ ШЛУНКУ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВОЇ РЕАНІМАЦІЇ 
Должковий С.В., Шейко В.Д., Працюк Б.Ю. 
Полтавський державний медичний університет 

Вступ. Згідно літературних джерел, питома вага різноманітних ускладнень після успішної СЛР може сягати 21-
65%. Травматичний розрив шлунку після СЛР є рідкісним, проте небезпечним ускладненням в першу чергу через 
потенційну можливість розвитку перитоніту та абдомінального сепсису. 

Особливість клінічного випадку. Чоловік 65 років, госпіталізований до КП «Полтавська обласна клінічна лі-
карня ім. М.В. Скліфосовського ПОР» в ургентному порядку 11.03.20 року із скаргами на загальну слабкість, блю-
вання «кавовою гущею», відходження калу чорного кольору по колостомі, одноразову втрату свідомості. 

З анамнезу: 5 років тому оперований з приводу гострої кишкової непрохідності (ГКН) з накладанням цекосто-
ми, через декілька місяців —реконструктивне втручання; 2016 рік — повторний епізод ГКН зумовлений аденокар-
циномою селезінкового кута ободової кишки — проведено резекцію пухлини, спленектомію, накладено колосто-
му. При госпіталізації стан тяжкий, шкіра бліда, ЧДР=19 за хв; ЧСС=78 уд/хв; АТ=100/60 мм.рт.ст. Живіт м’який, 
безболісний в усіх відділах. Перитонеальні симптоми негативні. Hb-59г/л; Er-1,85*1012 кл/л; Htc – 0,19. ЕГДС: в 
шлунку велика кількість темної крові, в цибулині ДПК по передній стінці — фіксований згорток крові, на момент 
огляду кровотеча зупинилась. Негайно розпочата інтенсивна інфузійна терапія, переливання еритроцитарної ма-
си, інгібітори протонної помпи. Через п’ять годин з моменту госпіталізації стан пацієнта раптово погіршився: сві-
домість відсутня, пульс не визначається, дихання поверхневе. Розпочато реанімаційні заходи, серцева діяльність 
та спонтанне дихання відновилися. Повторне ЕГДС: стравохід з н/3 та дистальніше виповнений згортком крові, 
який займає до ¾ об’єму шлунку та продовжується до пілоруса; огляд ДПК неможливий; в кардіальному відділі по 
малій кривизні — дивертикул великих розмірів, з дистального краю якого наявна кровотеча за типом підтікання. 
Проведено аргоноплазмову коагуляцію, гемостаз стійкий. Враховуючи вкрай тяжкий стан пацієнта та відсутність 
даних за триваючу кровотечу від екстреного оперативного лікування вирішено утриматися. Пацієнт переведений 
до ВАІТ, де проводилася комплексна інтенсивна терапія. Стан залишався вкрай тяжким, гемодинаміка підтриму-
валася введенням адреноміметиків, дихання за допомогою ШВЛ, олігоурія. 12.03.21 проведено консиліум, згідно 
рішення якого виконано ендоскопічний моніторинг — даних за рецидив кровотечі не виявлено. Також проведено 
оглядову рентгенографію органів черевної порожнини — констатовано наявність вільного повітря, вирішено про-
вести оперативне втручання за екстреними показаннями. Однак, у пацієнта розвинулась асистолія, реанімаційні 
заходи безуспішні. 12.03.20 через 26 годин після госпіталізації констатовано біологічну смерть. 

На розтині: в черевній порожнині виражений злуковий процес, по малій кривизні шлунку на межі кардіальний 
відділ/тіло — розрив стінки, обмежений злуками, по задній стінці ДПК хронічна виразка з пенетрацією у підшлун-
кову залозу та фіксованим згортком крові, мелена в товстій кишці, згорток крові в шлунку. 

Обговорення клінічного випадку. Згідно існуючих даних, розриви слизової шлунку після СЛР діагностуються 
у 9-12%пацієнтів. Вважається, що до розриву органу призводить його розтягнення повітрям водночас з компресію 
епігастральної ділянки під час непрямого масажу серця. Вірогідність розриву підвищується при обтурації пілоруса 
або обструкції цибулини ДПК. Наявність численних зрощень між шлунком та сусідніми органами теж певним чи-
ном знижувало його мобільність та здатність до розтягнення. З іншого боку, злуковий процес обумовив розвиток 
«прикритої» перфорації, що утруднювало діагностику. 

Висновок. Розрив шлунку після СЛР є рідкісною, проте потенційно небезпечною подією, яка потребує діагно-
стичної настороженості після проведення реанімаційних заходів у пацієнтів з обтурацією цибулини ДПК. 

 
 
 

ЕФЕКТИВНІСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПОСТАНОВЦІ 
ДІАГНОЗУ АУТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ  
Завгородній С.М., Рилов А.І., Данилюк М.Б., Зимня К.О. 
Запорізький державний медичний університет 

Мета дослідження. Проаналізувати результати ультразвукового дослідження щитоподібної залози у пацієнтів 
з аутоімунним тиреоїдитом та без нього з метою оцінки його інформативності в діагностиці даного захворювання.  

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 122 історій хвороб пацієнтів клініки «ВІЗУС», у яких 
при ультразвуковому дослідженні виявлено зміни паренхіми щитоподібної залози в період  з січня 2018 року по 
грудень 2020 року включно.  

Результати. Пацієнтів було розділено на групи за результатами патоморфологічного дослідження. До основ-
ної включено 68 (55,7 %) хворих, у яких підтверджено діагноз аутоімунний тиреоїдит, до групи порівняння увійшло  
54 (44,3 %), яким дане захворювання не підтверджено.  

Під час ультразвукового дослідження збільшення об’єму щитоподібної залози виявлено у 29 (42,6 %) хворих 
основної групи, та у 21 (38,9 %) серед групи порівняння.  

В основній групі зниження ехогенності паренхіми щитоподібної залози виявлено частіше, ніж в групі порівнян-
ня -  54 (78,4 %) та 29 (52,7 %) відповідно. В той же час гетерогенність щитоподібної залози частіше визначалась 
у пацієнтів групи порівняння 23 (42,6 %), ніж в основній 10 (14,7 %). Специфічність даного показника при діагнос-
тиці аутоімунного тиреоїдиту становить 57,4 %. Гіперехогенність паренхіми щитоподібної залози виявлена з одна-
ковою частою в  обох групах – 4 (5,9 %) та 2 (3,7 %).  

Фіброзні включення виявлено у 44 (81,5 %) пацієнтів групи порівняння, тоді як в основній у 40 (58,8 %). Спе-
цифічність даних змін 18,5 %.  
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Збільшення об’ємної швидкості кровотоку було виявлено лише у 5 (7,4 %) пацієнтів основної групи. В групі по-
рівняння частота виявлення даного показника істотно не відрізнялась і виявлена у  3 (5,6 %) хворих. Оцінка 
об’ємної швидкості кровотоку має специфічність 94,4 %. 

Висновки. Ультразвуковий метод діагностики є не достатньо ефективним при виявленні аутоімунного тиреої-
диту. За даними нашого дослідження найбільшою чутливістю в діагностиці даного захворювання володіє наяв-
ність фіброзних змін паренхіми щитоподібної залози 58,8 %. Оцінка об’ємної швидкості кровотоку дозволяє з най-
більшою ймовірністю виключити діагноз аутоімунного тиреоїдиту при ультразвуковому дослідженні, зі специфічні-
стю 94,4 %.  

 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ 
Ляховський В.І., Краснов О.Г., Краснова О.І.  
Полтавський державний медичний університет 

Мета дослідження. покращити результати лікування хворих на синдром діабетичної стопи (СДС) за рахунок 
дослідження перебігу ранового процесу та удосконалення місцевого лікування ран. 

Матеріали та методи. Нами проведено комплексне обстеження та лікування 55 хворих на СДС з ІВ –ІІІ ст. за 
Meggit–Wagner, які знаходилися на лікуванні у хірургічному відділенні №1 КП «2-а міська клінічна лікарня Полтав-
ської міської ради» впродовж 2019-2020 років. До І групи включили 27 хворих, яким проводилось лікування за до-
помогою сучасних ранових пов'язок. У ІІ групу ввійшло 28 пацієнтів, яким проводилось лікування ран за традицій-
ними методиками. Усім хворим проводили комплексне клінічне обстеження, яке включало ультразвукове ангіос-
канування нижніх кінцівок, доплерометрію, бактеріологічне, цитологічне дослідження та pH-метрію ран на 1, 11–
12, 23–24 добу після операції. Формування груп відбувалося на підставі суцільної вибірки протягом рівних проміж-
ків часу. За віково-статевим складом, характером ураження стопи, тривалістю цукрового діабету склад обох груп 
майже не відрізнявся.  

Результати. Основні етапи місцевого лікування діабетичної виразки у хворих І групи включали механічну об-
робку, промивання розчинами антисептиків, з наступним накладанням пов’язки з лікувальним засобом або рано-
вого покриття. При цьому використовували сучасні ранові покриття в залежності від ступеня ексудації та фази ра-
нового процесу з урахуванням принципу вологого загоєння рани. На різних фазах перебігу ранового процесу за-
стосовували різні засоби місцевого лікування. Так, на 1 добу після механічного очищення переважала рясна мік-
рофлора, pH рани свідчили про виражений ацидоз (pH 5,0-6,0), а цитологічна картина у таких хворих відповідала 
некротичному та дегенеративно-запальному типам цитограм, використовували препарати на гідрофільній основі і 
пов’язки з водних розчинів антисептиків та антибіотиків. При вираженій ексудації використовували сорбційні, пінні 
та альгінатні пов’язки. При сухих хронічних ранах використовували гідрогелі. У стадії очищення на 11-12 добу, при 
підвищенні pH рани до 6,0-7,0, спостерігався дегенеративно-запальний, запальний та запально-регенеративний 
типи цитограм, були ефективними гідроколоїдні пов’язки. У стадії регенерації pH була лужна (7,5-8,0), визначався 
запальний та запально-регенеративний типи цитограм, використовували препарати, які прискорюють епітелізацію 
ран, в тому числі й напівпроникні плівкові пов’язки. З метою усунення поліфазно-дискординантного типу перебігу 
ранового процесу у хворих з СДС ми запропонували новий метод місцевого лікування цієї категорії хворих – за-
стосування багатокомпонентної аплікаційної терапії з використанням декількох медикаментів. На різні ділянки ра-
ни в залежності від локальної фази ранового процесу. Ми намагались максимально приблизити pH рани  до 7,0-
7,5. Зникнення гіперемії навколо рани і значне зменшення набряку м’яких тканин спостерігалося у пацієнтів I гру-
пи у середньому на 3,2±1,4 добу, а у II групи – на 5,2±1,6 добу (р <0,05). Стерильний посів з рани на 11-12-у добу 
в I групі був визначений у 29,6% пацієнтів, у II групі – тільки у 7,1%. При цьому, у І групі у цей термін мікробні асо-
ціації не визначались, а в II групі –  були у 32,1% хворих. Дегенеративно-запальний тип цитограм визначався у 
7,4% хворих І групи та у 21,4% пацієнтів ІІ групи.. На 23–24 добу у 11,1% хворих І групи рани загоїлися, у інших – 
спостерігався запально-регенеративний та регенеративний типи цитограм. При цьому у 14,3% хворих ІІ групи був 
запальний тип цитограм з субкомпенсованим ацидозом. 

Висновки. Місцеве лікування СДС необхідно проводити відповідно фаз ранового процесу з урахуванням ре-
зультатів бактеріологічного, цитологічного досліджень та pH-метрії ран, враховуючи поліфазно-дискординантний 
перебіг ранового процесу у частини хворих, дотримуватись принципу волого загоєння діабетичної рани з викори-
станням сучасних ранових пов’язок. 

 
 
 

РАННЄ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПОШИРЕНИХ ГЛИБОКИХ ОПІКІВ  
В ПРОФІЛАКТИЦІ РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ПОЛІОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 
Носенко В.М. 
Одеський національний медичний університет 

Мета. Оцінити ефективність раннього хірургічного лікування (РХЛ) тяжкообпечених в профілактиці розвитку 
синдрому поліорганної недостатності (ПОН), зниженні частоти інфекційних ускладнень і летальності. 

Матеріали і методи. Під спостереженням знаходилося 189 тяжкообпечених у віці від 20 до 56 років з глибо-
кими опіками понад 20% поверхні тіла групи порівняння і 97 хворих на глибокі опіки понад 20% поверхні тіла ос-
новної групи, яким на  2-5-у добу опікової хвороби було виконано одночасне видалення некротичних тканин на 


