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Наведено клінічне вивчення ефективності вакуум-терапії для лікування гнійної хірургічної ін-
фекції м’яких тканин. Вакуумні пов’язки можна рекомендувати як засіб місцевого лікування 
гнійних ран у всіх фазах ранового процесу. Завдяки активному видаленню ексудат, рідкій заміні 
пов’язки (один раз на 3-5 днів), індиферентності для організму людини вакуумні пов’язки добре 
очищають рану від ексудату та некрозів, зменшують запальну реакцію, стимулюють ріст 
грануляційної тканини і контракцію рани, захищають рану від вторинного інфікування і впли-
ву зовнішнього середовища. 
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Вступ 

Проблема лікування хворих із запально - 
гнійними ураженями м’яких тканин є багатопла-
новою з погляду на такі аспекти, як системна те-
рапія, хірургічне втручання та місцеве лікування. 
Для локальної терапії хірургічної інфекції засто-
совується велика кількість різноманітних засобів 
фізичного, хімічного та біологічного впливу [1, 
3,4,5, 8,9]. Серед фізичних методів провідну 
роль у місцевому лікуванні відіграє адекватне 
дренування ран, метою якого є повноцінна ева-
куація ексудату, очищення від некрозів, адсорб-
ція патологічного вмісту, знищення мікрофлори в 
рані. Дренаж та пов’язка на рані мають також 
немале значення у попередженні повторного ін-
фікування. Однак рутинні для сучасної хірургії 
способи дренування за допомогою марлі[6,7] 
мають суттєвий недолік: вже через 6 годин такий 
дренаж не тільки втрачає свою функцію, але й 
перетворюється на так звану «пробку» і навпаки 
сприяє розвитку мікроорганізмів в рані. Таким 
чином, є незаперечним факт необхідності удо-
сконалення наявного спектру лікувальних захо-
дів у відношенні хірургічної інфекції. Одним із 
найновіших методів, що використовуються в лі-
куванні як гострих, так і хронічних гнійних ран є 
місцеве застосування вакуумних пов’язок – ме-
тод Vacuum–assisted closure (VAC® тера-
пія)[10,11,12,13]. 

Мета дослідження 

Покращити результати лікування запально - 
гнійних уражень м’яких тканин шляхом викорис-
тання в комплексному лікуванні вакуумних 
пов’язок. 

Матеріали та методи 

Під нашим спостереженням знаходилось 28 
хворих з гнійною хірургічною інфекцією м'яких 
тканин у віці від 18 до 60 років, що знаходились 
на лікуванні в Полтавській центральній районній 
клінічній лікарні та в хірургічному відділенні №1 
2-ої Міської клінічної лікарні з 2010 по 2011 рр. 
Хворі були розподілені на дві групи: контроль - 
12 хворих (жінок - 7, чоловіків - 5) та основна - 16 
хворих (жінок - 9, чоловіків - 7). За віковими па-
раметрами, статтю, нозологічними формами та 
важкістю стану статистично значимої відмінності 
між групами хворих не було. Розподіл за нозоло-

гічними формами мав наступний вигляд: флег-
мона - 7 (25%); абсцеси - 6 (21,4%); некротизую-
чий фасціїт - 4 (14,4%); некротична форма бе-
шихового запалення нижніх кінцівок - 2 (7,1%); 
парапроктит - 2 (7,1%), карбункули - 7 (25%). За 
глибиною ураження - гнійна хірургічна інфекція 
ІІ-ІII рівня за класифікацією D.Ahrenholz[2]. Усі 
хворі були прооперовані та отримували загаль-
ноприйняту терапію з урахуванням фаз раново-
го процесу.  

Хворим основної групи до комплексу лікува-
льних заходів включали накладання вакуумних 
пов’язок до загоєння їх вторинним натягом чи до 
накладання вторинних швів. Пов'язка склада-
ється з підведеної до рани через контрапертуру 
дренажної трубки з додатковими отворами для 
кращого відтоку з рани, поролонової губки, яка 
укладається в рану двома шарами, щоб покрити 
всю поверхню рани, причому дренаж розташо-
вується між шарами поролону (інший варіант - 
один шар губки на рану з підведенням дренажу 
до його поверхні за допомогою еластичного 
плоского перехідника), далі виконується закрит-
тя рани спеціальною плівкою для операційного 
поля. Дренажна трубка під'єднується до медич-
ного відсмоктувача для активної аспірації в ре-
жимі non stop з рівнем негативного тиску 125 
мм.рт.ст. У деяких випадках при великому обсязі 
ранової порожнини губка укладається в декілька 
шарів до її заповнення. При наявності вузького і 
довгого ранового каналу або глибокої порожни-
ни з вузьким входом губка обертається і фіксу-
ється навколо дренажу. Заміну пов’язки прово-
дилина на 1-у, 3-ю та 7-у добу після оперативно-
го лікування. Показанням для застосування ва-
куумних пов’язок було: задовільне артеріальне 
кровозабезпечення рани, діаметр рани більше 2 
см 

Контролювали перебіг ранового процесу 
шляхом цитологічного дослідження - методом 
мазків-відбитків за оригінальною методикою 
М.П. Покровської та М.С.Макарова (1942) в 
модифікації Д.М.Штейнберга (1948) на 1-у, 3-ю, 
7-у та 14-у добу. Швидкість епітелізації 
вимірювали планіметричним методом з розра-
хунком індексу Л.Н. Попової (1942). Статистична 
обробка одержаних результатів проводилась за 
допомогою пакетів прикладних програм. 

Результати та обговорення 
Клінічні показники ефективності застосування 
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вакуумних пов’язок для місцевого лікування в 
комплексі лікувальних заходів у хворих наведені в 

таблиці. 

Таблиця Клінічні показники перебігу ранового процесу в групах, (M±m) 
Клінічні показники 

Групи  
хворих 

Купування  
больового  

синдрому (діб) 
Нормалізація  

температури тіла (діб) Очищення ран Поява активних 
грануляцій (діб) 

Загоєння ран 
(діб) Ліжкодень 

Основна 
група 

2,45±0,19 
p≤0,001 

4,15±0,12 
p≤0,001 

5,11±0,27 
p≤0,001 

6,5±0,18 
p≤0,001 

9,6±0,32 
p≤0,001 

10,7±0,62 
p≤0,001 

Контрольна 
група 4,92±0,14 7,26±0,32 8,6±0,21 9,8±0,15 16,4±0,63 17,6±0,45 
       

На першу добу перебігу ранозагоєння статис-
тично значимих відмінностей в цитологічній кар-
тині вивчаємих груп не зафіксовано. 

В мазках - відбитках спостерігали: нейтрофі-
льні гранулоцити - 94,61 ± 3,21%, з них деструк-
тивних форм - 74,84% ± 2,53%, фагоцитуючих - 
25,26± 1,87%. Макрофаги - 3,12 ± 0,69%, лімфо-
цити - 2,43 ± 0,54%. Фагоцитоз був дегенератив-
ним - в 79,17%, незавершеним - в 20,87%. Нек-
ротичний тип цитограм спостерігався в 83,33% 
та деструктивно-запальний - в 16,67%. 

На третю добу в цитограмах контрольної гру-
пи зафіксовано: нейтрофільні гранулоцити – 
83,64 ± 3,74% з них деструктивних форм - 62,67 
± 3,28%, фагоцитуючих – 37,16 ± 2,69%. Кіль-
кість лімфоцитів – 5,13 ± 0,97%, макрофагів – 
8,12 ± 0,23%, фібробластів – 3,24 ± 0,57%. В ос-
новній групі групі відмічено зменшення усіх 
форм нейтрофільних гранулоцитів до 
79,66±3,69% (р=0,056), з них деструктивних 
форм до 54,17±2,95% (р≤0,001). Збільшення фа-
гоцитуючих форм нейтрофільних гранулоцитів 
до 55,83±3,11% (р≤0,001). Зафіксовано збіль-
шення кількості лімфоцитів до 6,68±0,87% 
(р≤0,001), макрофагів – до 9,38±0,34% (р≤0,001), 
фібробластів – до 4,31±0,97% (р=0,064). При ви-
вченні стану фагоцитозу зафіксовано, що в кон-
трольній групі він був незавершений в 54,17% та 
дегенеративний в 41,66%, завершений – 4,17% 
тоді як в основній групі незавершений фагоцитоз 
спостерігали в 70,97%, дегенеративний в 12,9%, 
завершений – в 16,13% (р≤0,001). При вивченні 
мікрофлори в контрольній групі виявлені багато-
числені мікроорганізми, які рівномірно покривали 
весь препарат в - 66,67%, небагаточислені роз-
різнені мікроорганізми в більшості полях зору в - 
25% та поодинокі мікроорганізми в різних місцях 
препарату – в 8,33%, тоді як в основній групі - 
багаточислені мікроорганізми, які рівномірно по-
кривали весь препарат в – 32,26%, небагаточи-
слені розрізнені мікроорганізми в більшості по-
лях зору в – 51,61% та поодинокі мікроорганізми 
в різних місцях препарату – в 16,13% (р=0,04). В 
контрольній групі визначався деструктивно-
запальний – в 50%, запальний тип цитограми в 
41,67%, та запально-регенераторний – в 8,33%, 
тоді в групі, яка отримувала VAC-терапію спо-
стерігали деструктивно-запальний тип цитограм 
в 16,13% запальний тип цитограм визначався в 
74,19%, та запально – регенераторний – в 9,68% 
(р≤0,001).  

Таким чином, на третю добу ранозагоєння в 

групі хворих, що отримували VAC-терапію, зафі-
ксовано статистично значиме зменшення кілько-
сті деструктивних форм нейтрофільних грануло-
цитів, збільшення фагоцитуючих форм нейтро-
фільних гранулоцитів, лімфоцитів та макрофагів, 
зменшення кількості деструктивних типів цитог-
рам у порівнянні з хворими, що отримували за-
гальноприйняте лікування.  

На 7-у добу у хворих контрольної групи кіль-
кість нейтрофільних гранулоцитів становила – 
79,67±2,69% (з них деструктивні форми - 
34,41±1,28%, фагоцитуючі – 45,23±1,37%), лім-
фоцитів – 6,72±0,57%, макрофагів – 9,41±0,61%, 
фібробластів – 4,19±0,53%, тоді як в основній 
групі відбулось зменшення усіх форм нейтрофі-
льних гранулоцитів до – 71,18±1,17% (р≤0,001), 
з них деструктивних форм - до 27,51±1,23% 
(р≤0,001). Збільшення фагоцитуючих форм ней-
трофільних гранулоцитів до 57,39±1,62% 
(р≤0,001), лімфоцитів до 7,19±0,61% (р=0,283), 
макрофагів – 12,94 ± 0,72% (р≤0,001), фібробла-
стів до 8,67±0,63% (р≤0,001). Фагоцитоз в конт-
рольній групі був дегенеративним в 16,67%, не-
завершеним в 58,33%, завершеним в 25% в ос-
новній – відповідно в 6,45%, 32,26% та 61,29% 
(р=0,026). Мікрофлора в контрольній групі була 
представлена у вигляді небагаточислених розрі-
знених мікробів в більшостях полях зору – в 
37,5%, у вигляді поодиноких мікроорганізмів в 
різних місцях препарату – в 54,17%, не визнача-
лась – в 8,33%, тоді як в основній – відповідно в 
9,68%, 74,19% та 16,33% (р=0,043). Тип цитог-
рам в контрольній групі фіксували як запальний 
– в 54,17%, запально-регенераторний – в 25%, 
регенераторно-запальний – 20,83%, тоді як в 
основній – відповідно в 19,35%, 48,39% та 
32,26% (р=0,026).  

На 14-у добу у хворих контрольної групи кіль-
кість нейтрофільних гранулоцитів склала – 
57,32±1,83% (з них деструктивні форми - 
7,27±0,37%, фагоцитуючі - 31,82±0,69%), лімфо-
цитів – 11,7±0,41%, макрофагів – 14,61±0,53%, 
фібробластів – 16,88±0,61%, тоді як в основній 
групі відбулось зменшення усіх форм нейтрофі-
льних гранулоцитів до – 45,17±1,28% (р<0,001), 
з них деструктивних форм - до 3,56±0,25% 
(р<0,001). Збільшення фагоцитуючих форм ней-
трофільних гранулоцитів до 29,63±0,89% 
(р=0,145), лімфоцитів до 12,73±0,65% (р=0,169), 
макрофагів – 16,63 ± 0,89% (р=0,056), фібробла-
стів до 25,45±0,71% (р<0,001). Фагоцитоз в конт-
рольній групі був незавершеним в 16,67%, заве-
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ршеним в 83,33% в основній – відповідно в 
9,68% та 90,32% (р=0,440). Мікрофлора в конт-
рольній групі була представлена у вигляді по-
одиноких мікроорганізмів в різних місцях препа-
рату – в 25%, не визначалась – в 75%, тоді як в 
основній – відповідно в 12,9% та 87,1% 
(р=0,248). Тип цитограм в контрольній групі фік-
сували як регенераторно-запальний – в 54,17%, 
регенераторний – 45,83%, тоді як в основній – 
відповідно 25,81% та 74,19% (р=0,032). 

Динаміка цитологічних змін у ранах доводить, 
що використання VAC-терапії в комплексному 
лікуванні гнійно-запальних уражень м'яких тка-
нин призводить до статистично значимого зме-
ншення кількості нейтрофільних гранулоцитів та 
їх деструктивних форм, збільшення кількості ма-
крофагів, лімфоцитів (на 3-ю добу), фіброблас-
тів, зменшення кількості мікроорганізмів, деге-
неративного та незавершеного фагоцитозу зі 
збільшенням завершеного фагоцитозу, змен-
шення кількості деструктивних та збільшення ре-
генераторних типів цитограм, що свідчить про 
активізацію процесів фагоцитозу, зменшення 
запальної реакції тканин в ділянці рани та по-
кращення ранозагоєння при застосуванні запро-
понованого способу лікування. 

Зміни планіметричних показників у группах 
порівняння залежали від виду місцевого 
лікування хворих. Показник Л.Н. Попової був 
достовірно вищим в основній групі і на 5 добу 
становив серед всіх хворих в середньому 
12,03±0,5%. В контрольній групі індекс Л.Н. 
Попової становив 2,1±0,2%. 

Планіметричним дослідженням встановлено, 
що на 3-ю добу індекс Попової був достовірно 
вищим в основній групі і становив серед всіх 
хворих, в середньому 12,03±0,5%. У групі порів-
няння індекс Попової становив 2,3±0,2%. На 7-у 
добу він становив в контрольній групі 
6,61±2,19%, тоді як в основній - 17,63±1,97% 
(р≤0,001), на 10-у добу – 11,59±2,54% та 
21,74±2,51 (р≤0,001) та на 14-у добу індекс По-
пової в контрольній групі становив – 
12,39±2,67%, тоді як в основній – 28,93±1,71% 
(р≤0,001). Загоєння ран в контрольній групі від-
булось на 16,4±0,63 добу, тоді як в основній – на 
9,6±0,32 (р≤0,001) добу. 

Таким чином дані планіметричного дослі-
дження доводять, що використання VAC-терапії 
в комплексному лікуванні гнійно-запальних ура-

жень м'яких тканин у хворих призводить до ста-
тистично значимого збільшення індексу Попової 
на 7-у, 10-у та 14-у добу у порівнянні з хворими, 
які отримували загальноприйняте лікування та 
свідчить про прискорення загоєння ран. 

Висновки 
1. Використання VAC-терапії в комплексному лі-

куванні запально – гнійних уражень м'яких тканин 
призводить до посилення репаративних процесів в 
ділянці рани та прискорення загоєння ран. 

2. Запропонований спосіб лікування дозволив 
скоротити строк загоєння ран та перебування хворих 
на стаціонарному лікуванні на 6,8±0,31 доби. 
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Реферат 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН 
Кравцив Н.И. 
Ключевые слова: вакуум-терапия, лечение, рана, гнойная хирургическая инфекция. 

Приведено клиническое изучение эффективности вакуум-терапии для лечения гнойной хирургиче-
ской инфекции мягких тканей. Вакуумные повязки можно рекомендовать как средство местного лече-
ния гнойных ран во всех фазах раневого процесса. Благодаря активному удалению экссудата, редкой 
замене повязки (один раз в 3-5 дней), индифферентности для организма человека вакуумные повязки 
хорошо очищают рану от экссудата и некрозов, уменьшают воспалительную реакцию, стимулируют 
рост грануляционной ткани и контракцию раны, защищают рану от вторичного инфицирования и воз-
действия внешней среды. 
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Summery 
USAGE OF  VACUUM THERAPY IN COMPLEX TREATMENT OF PURULENT WOUNDS 
Kravtsiv M.I. 
Keywords: vacuum therapy, wound, purulent surgical infection 

This clinical trial was devoted to the study of the effectiveness of vacuum therapy in the healing of puru-
lent surgical infection of soft tissues. Vacuum bandage can be recommended as a means of local treatment 
of purulent wounds in all phases of wound healing. Due to the active fluid drainage, infrequent change the 
dressing (once for 3-5 days), indifference to the human body the vacuum dressing well cleanses the wound 
from exudates and necrosis, reduces inflammation, and stimulate the growth of granulation tissue and wound 
contraction, protects the wound from secondary infection and the external environment. 

УДК 618.39-021.3-039.70 
Кондря Д.О., Каліновська І.В. 
ЕХОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЛОДА У ВАГІТНИХ З НЕВИНОШУВАННЯМ  
Буковинський державний медичний університет , м.Чернівці. 
В статті наведені результати ультразвукового дослідження вагітних з невиношуванням в ран-
ні терміни вагітності. Вивчені показникі частоти серцевих скорочень плоду и КТР плоду. Дове-
дено, що прогресуюче зниження КТР ембріону разом із зменшенням об’єму плідного яйця дозво-
лило діагностувати затримку росту ембріону, що явилося клінічним симптомом первинної 
плацентарної недостатності. Аналіз перебігу та результатів першого триместру вагітності 
виявив несприятливе прогностичне значення корпорального розташування гематоми на відміну 
від супрацервікального. Велике значення мав об’єм ретрохоріальної гематоми. Аналіз результа-
тів проведеного нами дослідження показав , що в 3 (25%) спостереженнях , що завершилися са-
мовільними викиднями об’єм гематоми був більше 20 мм та складав від 27 до 35 мм. При цьому 
у однієї вагітної велика за об’ємом гематома (35 мм) розташовувалась в ділянці проекції кореня 
пуповини. 
Ключові слова: ембріон, брадикардія, тахикардія, плідне яйце. 

Вступ 

Незважаючи на значну кількість наукових ро-
біт, спрямованих на вивчення етіопатогенезу 
плацентарної недостатності, ця проблема й досі 
залишається однією з найбільш складних серед 
акушерської патології. На сьогодні існує багато 
методик діагностики та лікування плацентарної 
недостатності у вагітних із застосуванням широ-
кого кола препаратів. Але, незважаючи на це, 
частота даної патології продовжує зростати, за-
лишаючись провідною патогенетичною ланкою 
репродуктивних невдач. Саме тому подальше 
вивчення тих складних та мультисистемних про-
цесів, що відбуваються в організмі жінок з про-
явами плацентарної недостатності на тлі неви-
ношування вже в ранні гестаційні терміни, особ-
ливостей формування фетоплацентарного ком-
плексу, є актуальним і сприятиме зменшенню 
частоти акушерської та перинатальної патології. 
Тому дослідження ехографічних змін у вагітних з 
проявами плацентарної недостатності на тлі не-
виношування в анамнезі в першому триместрі 
вагітності має важливе прогностичне значення. 

Мета дослідження  
Вивчення особливостей росту і розвитку плі-

дного яйця та плода у вагітних з проявами пла-
центарної недостатності та невиношуванням ва-
гітностей в анамнезі.  

Матеріали та методи дослідження  

Для виконання поставленої мети проведено 

ультразвукове дослідження 40 вагітних з про-
явами плацентарної недостатності в першому 
триместрі вагітності.  

Вік обстежених складав від 18 до 39 років. 
Першовагітних було – 16 (40%), повторно вагіт-
них – 24 (60%). Cупутні захворювання спостері-
гались у 17 жінок (42,5%), анемія І ступеня в 8 
жінок (20%), дифузний зоб І ступеня у 4 жінок 
(10,0%), хронічний гастродуоденіт у 3 жінок 
(7,5%) хронічний пієлонефрит у 6 жінок (15,0%).  

Ретроспективний аналіз показав, що у вагіт-
них досліджуваної групи в 82,3% спостерігались 
явища загрози переривання вагітності та в 52% - 
в попередніх вагітностях. У 69,1% досліджених 
вагітних в анамнезі були самовільні викидні в 
терміні до 13 тижнів, а також в 13,5% пізні само-
вільні викидні в терміні 22-25 тижнів. У 34,5 % 
вагітних вагітність супроводжувалась кровома-
занням в ранньому ембріональному періоді та 
частковим відшаруванням хоріону. У 16,2% ви-
падків вагітних в анамнезі були відмерлі вагітно-
сті в терміні до 10 тижнів. 

З метою виявлення особливостей росту та 
розвитку плідного яйця в першому триместрі ва-
гітності під час ультразвукового дослідження 
проводилася оцінка структур ембріона, показни-
ків серцевої діяльності ембріона та оцінка об’єму 
ретрохоріальної гематоми (при наявності част-
кового відшарування хоріону). 

Результати та їх обговорення 
При спостереженні у 11 (27,5%) пацієнток з 

невиношуванням вагітності в анамнезі виявлено 


