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мінальної запальної реакції, позитивно впливає на
динаміку більшості вивчених показників і запобі-
гає ускладненням, зменшує строки стаціонарного
лікування хворих.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ
ОБҐРУНТУВАННЯ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ АНТИАДГЕЗИВНОГО
ГЕЛЮ З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ

ІНТРААБДОМІНАЛЬНОГО
СПАЙКОУТВОРЕННЯ

Кожокарь Д. М.
Одеський національний медичний університет,

Одеса, Україна

Актуальність. Враховуючи недоліки традицій-
них методів профілактики надлишкового спайко-
утворення у черевній порожнині і опираючись на
значущість запалення й травматизації очеревини
в патогенезі надлишкового інтраабдомінального
спайкоутворення, а також виходячи з накопичено-
го позитивного досвіду використання антиадгезив-
них гелів у хірургії, ми поставили перед собою за-
вдання вивчити вплив зазначеного гелю на розви-
ток інтраабдомінальних зрощень в експерименті.

Метою дослідження було вивчення ефективнос-
ті інтраабдомінального застосування антиадгезив-
ного гелю для попередження формування післяопе-
раційних спайок у експерименті.

Матеріали та методи. Моделювання інтраабдо-
мінального спайкоутворення проводилося шляхом
абразії серозного шару caecum та парієнтальної
очеревини у правому нижньому квадранті черева
стерильною цервікальною щіточкою. У досліджу-
ваній групі (n=7) проводилась аплікація антиад-
гезивного гелю на ділянки ушкодженого мезоте-
лію, у контрольній групі (n=7) — лаваж черевної
порожнини стерильним фізіологічним розчином.
Експеримент був проведений в асептичних умовах.
Тварин було виведено з експерименту на 14-ту
добу після моделювання з макроскопічною оцінкою
кількості, розповсюдженості спайок та їх якісних
ознак з використанням спеціальних шкал і взят-
тям зразків для гістологічного дослідження. Для
оцінки статистично значущих відмінностей між
групами було застосовано непараметричний кри-
терій Манна — Уїтні.

Результати. Як свідчать результати проведених
експериментальних досліджень, абразія серозного
шару caecum та парієнтальної очеревини у право-
му нижньому квадранті черева стерильною церві-
кальною щіточкою забезпечило розвиток адгезив-
ного процесу, що призводить у 50 % випадків до
повної або часткової кишкової непрохідності. При
використанні антиадгезивного гелю також мало
місце надлишкове спайкоутворення, однак воно
було менш інтенсивним у перші 2 тиж. після втру-
чання, а подальший регрес адгезій був майже пов-
ним: наприкінці місячного строку після операції
були одиничні спайки у ділянці післяопераційно-
го рубця, представлені пухкою неоформленою спо-
лучною тканиною, явищ механічної кишкової не-
прохідності не виникало.

ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
У ВІДДАЛЕНОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ
ПЕРІОДІ У ДІТЕЙ, ПРООПЕРОВАНИХ
ІЗ НАКЛАДАННЯМ КИШКОВОГО

АНАСТОМОЗУ

Вербецька О. О.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Актуальність. Бурхливий розвиток медичної
науки привів до значного поліпшення у лікуванні
дітей з хірургічною патологією. І насамперед, це
помітно серед такої складної групи, як новонаро-
джені з вадами кишечнику. Адже хірург, виконав-
ши операцію і усунувши хірургічну проблему, на-
правляє пацієнта до педіатричної служби і досить
рідко спостерігає за його подальшою долею. Та-
ким чином, особливості життя й ускладнення мо-
жуть бути не зіставлені з перенесеною операцією.

Мета. Дослідити катамнез дітей, які перенесли
оперативне втручання з накладанням кишкового
анастомозу. Виявити найчастіші ускладнення в цій
групі хворих. Визначити найбільш значущі зміни
у якості життя. Встановити закономірності, пов’я-
зані з віком, типом анастомозу, післяопераційни-
ми ускладненнями у ранньому післяопераційному
періоді.

Матеріали та методи. Проаналізовано 71 кар-
ту стаціонарного хворого, прооперованих в ОДКЛ
з накладанням кишкового анастомозу у період з
2012 по 2015 рр. Діти були стратифіковані за ві-
ком, причиною оперативного втручання, типом
анастомозу, супровідним захворюванням. У всіх
пацієнтів було зібрано катамнез через опитуван-
ня за групою питань, що були нами розроблені,
або шляхом телефонного опитування батьків, або
через прямий виклик до лікувального закладу.
Діти, що приїхали до ОДКЛ, також були ретельно
обстежені (загальноклінічні лабораторні аналізи,
рентгенологічне й ультразвукове дослідження).

Результати та обговорення. За результатами ро-
боти вдалось встановити найпоширеніші законо-
мірності: залежність якості життя від часу виписки,
супровідних ускладнень, первинного або вторинно-
го накладання анастомозу. Виявити фізічні та пси-
хомоторні вади розвитку, наявність дискомфорту
та болей у животі, диспептичних явищ, ознак маль-
абсорбції. Під час роботи не було виявлено значу-
щої різниці між групою дітей, яким був накладений
анастомоз однорядним швом, та тими, кому накла-
дали такий самий анастомоз дворядним швом.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ ГІАЛУРОНАТУ НАТРІЮ

З ДЕКАМЕТАКСИНОМ З МЕТОЮ
ПРОФІЛАКТИКИ ІНТРААБДОМІНАЛЬНОГО

СПАЙКОУТВОРЕННЯ

Квашніна А. А.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Актуальність. Перитонеальні спайки є пошире-
ним післяопераційним явищем та можуть призво-
дити до синдромального хронічного абдоміналь-
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ного або тазового болю, порушення фертильнос-
ті, кишкової непрохідності. Крім того, значно
ускладнюють такі оперативні втручання та підви-
щують ризик ятрогенних інтраопераційних ушко-
джень.

Метою було вивчення ефективності інтраопе-
раційного застосування гелю на основі гіалуро-
нату натрію з декаметаксином для запобігання
формуванню післяопераційних спайок у експери-
менті.

Матеріали та методи. Моделювання інтраабдо-
мінального спайкоутворення проводилося шляхом
абразії серозного шару caecum та парієнтальної
очеревини у правому нижньому квадранті черева
стерильною цервікальною щіточкою. У досліджу-
ваній групі (n=7) проводилась аплікація антиад-
гезивного гелю на ділянки ушкодженого мезоте-
лію, у контрольній групі (n=7) — лаваж черевної
порожнини стерильним фізіологічним розчином.
Було проведено 2 серії експерименту: у асептичних
умовах та за наявності перитоніту. Тварин було
виведено з експерименту на 14-ту добу після мо-
делювання з макроскопічною оцінкою кількості,
розповсюдженості спайок та їх якісних ознак з ви-
користанням спеціальних шкал та взяттям зразків
для гістологічного дослідження. Для оцінки ста-
тистично значущих відмінностей між групами
було застосовано непараметричний критерій Ман-
на — Уїтні.

Результати. Розповсюдженість спайок та пло-
ща ушкодженої ділянки, що залучена у спайковий
процес, були значно нижчими у групі з застосуван-
ням антиадгезивного гелю (p<0,05). Також у до-
сліджуваній групі не було відмічено зрілих, плот-
них злук і васкуляризованих спайок на відміну від
контрольної. У кількості випадків фіксації сальни-
ка до післяопераційного рубця статистично значу-
щих відмінностей не визначено.

МОЖЛИВОСТІ ФОТОДИНАМІЧНОЇ
ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ

Онисович К. І.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Сьогодні хронічний тонзиліт (ХТ) посідає одне
із провідних місць у загальній структурі ЛОР-па-
тології та в середньому серед захворювань глотки
виявляється в 27,3 % випадків.

Фотодинамічна терапія заснована на викорис-
танні світлочутливих речовин — фотосенсибіліза-
торів. Поглинання молекулами фотосенсибілізато-
ра квантів світла в присутності кисня приводить
до фотохімічної реакції, у результаті якої молеку-
лярний триплетний кисень перетворюється в дуже
активний синглетний з потужним протимікробним
ефектом, а також утворюється велика кількість
високоактивних радикалів. Синглетний кисень і
радикали викликають в клітинах мікроорганізма
некроз та апоптоз.

Мета дослідження — оцінити лікувальні мож-
ливості фотодинамічної терапії (ФДТ) у хворих на
ХТ.

Матеріали та методи: 67 пацієнтів, хворих на
ХТ, які лікувалися методом ФДТ. Контрольна гру-
па нараховувала 22 пацієнти, хворих на ХТ, які лі-
кувалися методом промивання лакун антисептич-
ними розчинами. Усім пацієнтам основної і конт-
рольної груп проводилася імуностимулювальна,
протизапальна та загальноукріплювальна терапія.
Постановка діагнозу і контроль результатів ліку-
вання проводили на основі скарг, анамнезу, бак-
теріологічного дослідження, а також визначення
рівня антистрептолізину-О у крові хворих в дина-
міці.

Результати: у 14 (58,3 %) з 24 хворих на ХТ з про-
відним симптомом пробкоутворення, у 18 (81,8 %)
з 22 — з субфібрилітетом, у 15 (71,4 %) з 21 — час-
ті й тяжкі ангіни, які лікувалися методом ФДТ, за-
фіксовано ремісію протягом 6 міс. З 22 пацієнтів
контрольної групи у 6 (27,3 %) зафіксовано ремі-
сію протягом 6 міс.

Висновки. Отже, ФДТ — ефективний метод лі-
кування ХТ, який у 70,1 % приводить до ремісії за-
хворювання, що становить 27,3 % хворих конт-
рольної групи при p<0,01.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЛОНГОВАНОЇ
ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНАЛГЕЗІЇ

У ХВОРИХ ІЗ СУДИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
Карімулін Р. Ф.

Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна

Актуальність. Регіонарні методи знеболювання
посідають провідне місце у світовій анестезіологіч-
ній практиці. Пролонгована епідуральна аналге-
зія — це подовжене введення лікарських засобів в
епідуральний простір через катетер з метою знебо-
лювання. Так, 35 % пацієнтів, які перенесли пла-
нові й екстрені хірургічні втручання, страждають
від післяопераційного болю.

Мета дослідження — визначити клінічну ефек-
тивність застосування пролонгованої епідуральної
аналгезії у хворих із судинною патологією.

Матеріали і методи. Протягом 2012–2014 рр.
було обстежено 44 хворих, яким проводили опе-
ративні втручання на нижніх кінцівках на базі від-
ділення хірургії судин ВОКЛ ім. М. І. Пирогова.

Результати дослідження. Залежно від патології
та оперативних втручань пацієнтів було розділе-
но на дві групи: 1-ша група — 23 пацієнти, яким у
післяопераційному періоді були призначені НПЗЗ
і наркотичні аналгетики для зняття больового
синдрому; 2-га група — 21 пацієнт, у яких у після-
операційному періоді застосовано пролонговану
перидуральну аналгезію і наркотичні аналгетики.
Аналіз динаміки вираженості больового синдро-
му в післяопераційному періоді показав, що біль
середньої інтенсивності хворі 1-ї групи відчували
вже на 6-й годині (ВАШ=(48,6±6,1) мм). У паці-


