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Реферат 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ ЕРОЗИВНО – ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ У ОБПЕЧЕНИХ: ШЛЯХИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПОКРАЩЕННЯ ПОДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
СПЕРАНСЬКИЙ І.І., НОСЕНКО В.М., МАКІЄНКО В.В., ТИМОШЕНКО В.В. 
Ключові слова: гострі ерозії шлунко – кишкового тракту; кровотеча з гострих ерозій 

Проведений аналіз лікування 321 обпеченого з великими опіками. Хворі поділені на три групи: основна група 
(175 обпечених) для профілактики ерозій використовувала селективні блокатори Н2 рецептори гістаміну, друга 
група використовувала інгібітори протонної помпи, контрольна група (61 чол.) одержувала загальне противираз-
кове лікування. Ерозивно – виразкове ураження верхніх відділів ШКТ буває від 17 до 35,7% залежно від тяжкості 
термічного ураження та можливості повноцінного лікування даної категорії постраждалих. Використання інгібіто-
рів протонної помпи та важкості термічного ураження. Використання блокаторів протонної помпи та селективних 
блокаторів Н2 – рецепторів гістаміну здатні зменшити випадки ерозій та кровотечі з верхніх відділів ЖКТ, приско-
рюють загоєння ерозій та виразок ШКТ. 

Summary 
PREVENTION, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACUTE EROSIVE AND ULCERATIVE GASTRO DUODENAL LESIONS IN 
PATIENTS WITH BURN INJURIES: APPROACHES AND OPPORTUNITIES TO MAKE HEALTH CARE MORE EFFECTIVE  
Speranskiy I.I., Nosenko V.M., Makienko V.V., Timoshenko V.V. 
Key words: gastrointestinal tract acute erosions, acute erosion bleedings. 

The outcomes of treatment in 321 patients with extensive burns have been analyzed. The patients were divided into 
three groups: the main group (n=175) took selective blockers of H2-receptor histamine to prevent erosions and ulcers of 
gastrointestinal tract, the second group (n=85) took proton pump inhibitors and the control group (n=61) followed conven-
tional ant ulcerative treatment using no famotidine or proton pump inhibitors. 17 − 35.7 % of patients were reported to 
have erosive–ulcerative lesion of upper gastrointestinal tract that depended on thermal injury severity and the possibility 
of effective management obtained. The application of proton pump blockers and selective blockers of H2-receptor hista-
mine promoted reduction of upper gastrointestinal tract erosions and bleedings as well as accelerated healing of acute 
gastrointestinal erosions and ulcers. 
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Шумейко І.А., Горб Л.І. 
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИМИ ГРИЖАМИ 
ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ ТА ОЖИРІННЯМ 
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава 
Узагальнений досвід та проаналізовані результати хірургічного лікування післяопераційних гриж черевної сті-
нки у 178 хворих на ожиріння. Запропонований підхід до вибору методу та обсягу оперативного втручання. 
Обґрунтована доцільність поєднання абдомінопластики з дерматоліпектомією і з алогерніопластикою сучас-
ними полімерними матеріалами у хворих із післяопераційною грижею черевної стінки та ожирінням.  
Ключові слова: післяопераційна грижа черевної стінки, ожиріння, алогерніопластика, абдомінопластика. 

Вступ 
Проблема хірургічного лікування післяопераційних 

гриж черевної стінки «ПОГЧС» залишається актуаль-

ною, незважаючи на значний прогрес в діагностиці та 
лікуванні даної патології та потребує пошуку і розроб-
ки нових методів її корекції. В проспективних дослі-
дженнях їх частота складає від 10 до 20% [1,2], а у 
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хворих з надлишковою масою тіла цей відсоток знач-
но збільшується [3,4]. Близько 60% хворих із ПОГЧС 
складають пацієнти працездатного віку, що визначає 
не тільки медичну, але і соціально-економічну про-
блему [3,4,5]. Супутнє ожиріння призводить до збіль-
шення розмірів дефекту, розвитку гігантських гриж, які 
асоціюються зі ще більшою інвалідністю хворих. Ком-
бінація ПОГЧС та ожиріння формує категорію «склад-
них гриж», наявність яких часто змушує відмовлятися 
від виконання оперативного втручання навіть досвід-
чених хірургів [2-5]. Вимоги сучасної хірургії змушують 
шукати нові підходи до виконання поєднаних опера-
цій. У сучасних умовах дана категорія пацієнтів часто 
звертається до лікарів з проханням не тільки усунути 
основну хірургічну патологію, але і корегувати косме-
тичні недоліки живота [2,4,5]. В таких випадках при 
проведенні операції доводиться враховувати як хірур-
гічні, так і естетичні аспекти. У сучасній літературі не 
розставлені акценти в особливостях діагностики, пе-
редопераційної підготовки та післяопераційному ве-
денні цих хворих, не виявлено оптимальний спосіб 
герніопластики та технічні особливості виконання 
оперативних втручань при поєднанні ПОГЧС та ожи-
ріння. 

Мета дослідження 
Оптимізувати вибір методу хірургічного лікування 

ПОГЧС у хворих на ожиріння для покращення резуль-
татів лікування і зменшення кількості рецидивів та 
ускладнень. 

Матеріали і методи досліджень 
Проаналізовані результати лікування 178 хворих з 

ПОГЧС та супутнім ожирінням за період з 2001 по 
2012 рр. Всі пацієнти – жінки, віком від 27 до 74 років, 
що мали ожиріння різного ступеня вираженості. Маса 
тіла хворих коливалась від 90 до 160 кг. Індекс маси 
тіла у хворих знаходився в межах від 29,8 до 58,4 
кг/м2 . Згідно класифікацією I.P. Chevrel, A.M. Path 
(2000 р.) [6], ПОГЧС W1 діагностовано у 37 хворих 
(20,8%), W2 – у 63 (53,4%), W3 – у 51 (28,6%), W4 – у 
27 (15,2%); до підгрупи М віднесено 166 хворих 
(93,3%), до підгрупи L – 12 (6,7%). Рецидивні ПОГЧС 
відзначали у 22 хворих (12,3%), явища защемлення – 
у 12 (6,7%). Розміри грижових воріт у хворих з впра-
вимими грижами визначали клінічно, при невправимих 
грижах – за допомогою УЗД, кінцеві розміри грижових 
воріт визначали інтраопераційно. Майже всі хворі бу-
ли з гіпогастральною та значна з мезогастральною 
локалізацією грижових воріт, мали підвищене відкла-
дання жирової клітковини у нижній частині живота, що 
мало форму «висячого фартуха» або «відвислого жи-
вота». Передопераційне обстеження включало збір 
анамнезу, загальне обстеження пацієнтів, аналіз да-
них лабораторних досліджень, ультразвукове дослі-
дженні органів черевної порожнини, фіброгастродуо-
деноскопію, огляд пацієнток гінекологом. Особливу 
увагу приділяли обстеженню органів серцево-
судинної та дихальної системи. Проводились елект-
рокардіографія, флюорографія, визначення функції 
зовнішнього дихання, при необхідності доплерографія 
серця і магістральних судин, обстеження вен нижніх 
кінцівок. Результати дозволяли уточнити діагноз, 
встановити наявність супутньої патології. Це, в свою 
чергу, давало можливість визначитись з об’ємом і 
способом хірургічного втручання, провести необхідну 
підготовку до операції. При обстеженні хворих особ-
ливу увагу приділяли супутнім захворюванням, які 
мали місце у 91% хворих. Найбільш поширеними за-

хворюваннями були серцево-судинні, хронічні легене-
ві, жовчовивідних шляхів, цукровий діабет, органів 
опорно-рухового апарату, варикозне ураження вен 
нижніх кінцівок. Корекцію супутніх захворювань у та-
ких хворих починали проводити у передопераційному 
періоді. 

Результати та їх обговорення 
Вибір методу оперативного втручання залежав від 

локалізації грижі, розмірів грижового мішка, наявності 
післяопераційних рубців, а також від особливостей 
деформації черевної стінки підшкірно-жировими від-
кладеннями. У 162 (91%) хворих із ПОГЧС та наявніс-
тю «відвислого живота» значних розмірів поряд із 
грижосіченням виконували абдомінопластику з дер-
матоліпектомією передньої черевної стінки із розши-
реного оперативного доступу за Фернандесом та Бер-
соном. У 16 (9%) хворих без наявності значних розмі-
рів «відвислого живота» та із серединною мезогаст-
ральною локалізацією грижі намагалися використати 
доступ найбільш зручний для виконання обох втру-
чань. Спосіб герніопластики вибирали беручи до ува-
ги розмір, локалізацію, стан грижових воріт і тканин 
черевної стінки, вік, загальний стан пацієнта, рециди-
ви і ускладнення, а також рівень внутрішньочеревного 
тиску (ВЧТ). Рівень ВЧТ вимірювали до виконання 
розрізу в наркозі. Цю величину брали за базовий рі-
вень. Вивчення ВЧТ інтраопераційно виконувалося 
шляхом моделювання підвищеного ВЧТ під час тесту 
адаптації. Для цього виділяли грижовий мішок, зану-
рювали його вміст у черевну порожнину та співстав-
ляли краї апоневрозу в медіальному напрямку до їх 
максимального зближення. Таким чином ми моделю-
вали кінцевий результат пластики черевної стінки. У 
31 (17,4%) пацієнтів із ПОГЧС W1 та незначними змі-
нами тканин і без рецидивів застосовували автоплас-
тичні методи закриття грижових воріт. У 147 (82,6%) 
хворих із ПОГЧС W2, W3 та W4 і за наявності рециди-
ву, боковою локалізацією грижі – алопластичні методи 
із використанням поліпропіленової сітки. У 27 (71,3%) 
хворих виконані різні види реконструктивних операцій. 
Найбільш поширеною методикою імплантації сітки був 
спосіб алопластики sublay із заведенням сітки на 4 см 
за краї грижових воріт і фіксацією її окремими вузло-
вими швами, застосований у 121 (68%) хворих. Герні-
опластику за методом onlay виконували як вимушену, 
в ургентних випадках та при ригідних краях дефекту у 
6 (3,4%) хворих. Корегуючі операції виконуємо при 
умовах неможливості виконання реконструкції з різних 
причин. У 20 (11,2%) хворих застосовували методики 
пластики без натягу по типу inlay. Операцію завершу-
вали активним дренування місця пластики за Редо-
ном протягом 4-5 діб, перед зашиванням операційної 
рани її промивали розчином декасану. При розміщен-
ні дренажів в рані дотримувались наступних принци-
пів: дренажі розташовувались строго над протезом, 
довжина дренажу співпадала з довжиною від сепаро-
ваних ділянок рани, кількість 2 і більше, діаметр про-
світу дренажу не менше 5 мм. Рану зашивали поша-
рово. Зважаючи на можливість «дрімаючої інфекції» 
після попередніх оперативних втручань, пацієнти 
отримували антибіотикопрофілактику (цефалоспори-
ни 2-3 покоління). В обов’язковому порядку всім хво-
рим проводили заходи щодо попередження тромбо-
емболічних ускладнень у вигляді еластичного бинту-
вання гомілок та застосовували низькомолекулярні 
гепарини (фраксипарин, клексан), що використовува-
ли в дозі 0,3 мг на добу одноразово перед операцією 
та в післяопераційному періоді до повного відновлен-
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ня рухової активності хворого протягом 5-7 днів. Час 
дренування залежав від кількості виділень. В ранньо-
му післяопераційному періоді хворим вдягали еласти-
чні бандажні пов’язки для іммобілізації черевної стін-
ки, а також для попередження сером, гематом та лі-
мфореї. Загоєння ран після великих за обсягом опе-
рацій із видаленням шкірно-жирового клаптя на знач-
ній ділянці містить ризик розвитку в ранньому після-
операційному періоді місцевих ускладнень: серома 
виявлена у 6 (3,4%) хворих, гематома післяоперацій-
ної рани – у 5 (2,8%), нагноєння рани – 3 (1,7%), част-
ковий некроз країв шкіри – у 3 (1,7%) хворих. Одна 
хвора померла після автопластики рецидивної ПО-
ГЧС внаслідок каскадних явищ супутньої серцевої па-
тології. Результати спостережень протягом 4 років 
свідчать про високу ефективність запропонованого 
методу лікування цієї категорії хворих. Практично усі 
хворі задоволені результатами операцій, які позбави-
ли їх від фізичного та психологічного дискомфорту та 
повернули до повноцінного життя.  

Висновки 
Таким чином, виконання абдомінопластики з дер-

матоліпектомією у поєднанні з алогерніопластикою 

сучасними полімерними матеріалами дозволяє по-
кращити результати лікування хворих із ПОГЧС та 
ожирінням, а також покращити косметичні результати 
операції та прискорити фізичну і соціальну реабіліта-
цію пацієнтів. 
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Реферат 
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ГРЫЖЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ И ОЖИРЕНИЕМ 
Стороженко А.В., Лигоненко А.В., Дигтярь И.И., Зубаха А.Б., Чорна И.А., Шумейко И.А., Горб Л.И. 
Ключевые слова: послеоперационная грижа брюшной стенки, ожирение, аллогерниопластика, абдоминопластика. 

Обобщен опыт и проанализированы результаты хирургического лечения послеоперационных грыж брюшной 
стенки у 178 больных с ожирением. Предложен подход к выбору метода и обьема оперативного вмешательства. 
Обоснована целесообразность сочетания абдоминопластики с дерматолипэктомией и аллогерниопластикой сов-
ременными полимерными материалами у больных с послеоперационной грыжей брюшной стенки и ожирением.  

Summary 
MULTIMODALITY TREATMENT OF POSTOPERATIVE HERNIA OF ABDOMINAL WALL IN OBESE PATIENTS 
Storozhenko A.V., Ligonenko A.V., Zubakha A.B., Digtіar I.I., Chorna I.O., Shumejko I.A., Gorb L.I. 
Key words: postoperative hernia of abdominal wall, obesity, dermatolipectomy, allohernioplasty 

The results of surgical treatment of 178 obese patients with postoperative hernia of abdominal wall have been stud-
ied. The authors suggested the approach to choose the proper surgical method. The appropriateness for combining 
dermatolipectomy and allohernioplasty with the latest polymeric material in obese patients with hernia of abdominal wall 
has been substantiated. 

УДК: 616.37-002.4-036.11-089  
Cусак Я.М.¹, Ткаченко О.А.², Дирда О.О.², Лобанова О.М.². 
ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ НЕКРОТИЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ В УМОВАХ 
БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ 
1. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця; кафедра хірургії стоматологічного факультету, м. Київ 
2. Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ 
В статті представлені результати лікування 163 хворих з гострим некротичним панкреатитом. Чоловіків 
було 98 (60,1%), жінок 65 (39,8%). Середній вік становив 44,3 роки. Лікувальна тактика у пацієнтів з ГНП була 
спрямована на формування перапанкреатичного інфільтрату. Розсмоктування перипанкреатичного інфільт-
рату спостерігали в 77,5% випадків, постнекротична кіста утворилася в 14,9% хворих, нагноєння перипанк-
реатичного інфільтрату було в 7,5% випадків. Післяопераційна летальність склала 11,1%, загальна леталь-
ність в групі пацієнтів з некротичним панкреатитом склала 8,6%. 
Ключові слова: гострий некротичний панкреатит, перипанкреатичний інфільтрат, гнійні ускладнення.  

Актуальність теми 
Лікування хворих на гострий некротичний панкреа-

тит є однією найбільш складних проблем ургентної хі-
рургії. Згідно з останніми статистичними даними, за-
хворюваність на гострий панкреатит (ГП) посідає дру-
ге місце після гострого апендициту [2, 3, 5, 7, 8]. За 
даними ряду авторів, гострий панкреатит діагносту-
ють у 70–90 випадках на 100 тис. населення [6]. 

Локальне і короткотривале порушення клітинного 
рівня у підшлунковій залозі спричиняє тотальне ура-
ження органів і систем організму внаслідок руйнуван-
ня мікроциркуляторного русла і високого рівня ендо-
токсикозу [1]. Зміни, які виникають в організмі при не-
кротичному панкреатиті, настільки серйозні, що при 
відсутності адекватної терапії летальність сягає 70-
90% [3]. Найбільш вагомим компонентом лікування є 
адекватна реанімаційно – анестезіологічна підтримка, 


