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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Щорічно кількість хворих на цукровий діабет (ЦД) 

зростає на 5–7%, а кожні 12–15 років – подвоюється. Відповідно до 

статистичних матеріалів ВООЗ, у 2005 році в світі було 200 млн. хворих на ЦД, 

в 2013 році – більше 382 млн., у 2014 році – 422 млн., у 2035 році – 

прогнозують їх зростання до 592 млн. осіб (М. Д. Тронько, 2007, 

О. С. Ніконенко, 2012, 2015).  

Актуальність проблеми діагностики та лікування визначає значну 

поширеність ЦД, у 20–80% випадків призводить до специфічних уражень судин 

нижньої кінцівки – синдрому діабетичної стопи (А. М. Светухин, 2008; 

В. С. Заремба, 2011; В. В. Корсак, 2014; С. Д. Шаповал, 2015; О. А. Бєляєва, 

2015). 

За даними різних авторів, у хворих на ЦД судини нижніх кінцівок 

уражуються найчастіше, навіть раніше, ніж сітківка ока та нирки 

(О. Є. Міхневич, 2008; І. М. Гудз, 2014; Н. Ю. Літвінова, 2015). Лікування 

гнійно-запальних ускладнень при ЦД, незважаючи на застосування інтенсивної 

комплексної терапії, в 50–75% випадків закінчується ампутацією нижньої 

кінцівки (А. М. Светухин та інші, 2003; Н. Д. Тронько, 2007; А. С. Ефимов, 

2008; 2015; О. С. Ларін, 2013).  

Результати епідеміологічних досліджень свідчать про те, що впродовж 

року 1000 хворих на ЦД (5–8%) проводять ампутацію кінцівки, в 6–30% – 

упродовж наступних трьох років виконують повторну ампутацію. Частота 

контрлатеральної ампутації через рік становить 12%, через п’ять років – 28–

50% (А. С. Ефимов, Н. Д. Тронько, 2007). 

Синдром діабетичної стопи розвивається в 15–25% хворих на ЦД, а 

ампутацію нижніх кінцівок у пацієнтів із СДС виконують у 17–20 разів частіше, 

ніж в осіб без порушення вуглеводного обміну (А. С. Ефимов, 2007), що 

призводить до інвалідності та значного зниження якості життя пацієнтів 

(С. М. Василюк та інші, 2013; П. О. Герасимчук та інші, 2014; В. І. Русин та 

інші, 2014).  

Діабетичні ангіопатії є найчастішою причиною інвалідності та смертності 

хворих (К. Ю. Іваськіва, 2005; О. С. Ніконенко, 2012), а кількість високих 

ампутацій НК з приводу СДС у світі становить 55 за годину (W. Brey, 

A. Miczke, 2003; J. Jefcoatew, 2004). 

Отже, незважаючи на те, що проблемі діабетичної стопи присвячена 

значна кількість наукових досліджень, залишається низка невирішених і 

дискусійних питань патогенетичних механізмів формування СДС; фактично 

відсутні стандартні уніфіковані критерії хірургічної санації; мало приділяється 

уваги вивченню та корекції метаболічних процесів у хворих на ЦД.  

У зв’язку з цим актуальним залишається пошук нових, більш ефективних 

неінвазійних способів лікування хворих з цією патологією, що володіють 

багатофакторним впливом, здатні досягнути стабілізації і/або регресії 

захворювання, полегшити стан хворих, покращити якість їхнього життя, 
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знизити показники інвалідизації. Одним із таких напрямків є озонотерапія, що 

охоплює різноманітні методи місцевого та загального застосування озону 

(М. П. Захараш та інші, 2005; В. С. Заремба та інші, 2015). 

Вирішення проблеми вимагає опрацювання диференційованих методів 

операційних втручань, дослідження некорегованої впродовж тривалого часу 

гіперглікемії, вторинної гіпертоксичності, порушень обміну речовин та їх 

корекції у хворих із СДС, ускладненого гнійно-запальним процесом нижніх 

кінцівок. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукова 

робота виконана на базі хірургічного відділу, міського «Центру діабетичної 

стопи» КП Львівської 1-ої міської клінічної лікарні імені Князя Лева, є 

фрагментом планових науково-дослідницьких робіт кафедри хірургії № 1 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

«Порівняльна оцінка клінічних, біохімічних, морфофункціональних аспектів і 

результати операцій традиційним і малоінвазивним методами в абдомінальній 

та ендокринній хірургії» (№ держреєстрації 0110U002148) та «Обґрунтування 

діагностичної та хірургічної тактики, із застосуванням сучасних технологій, у 

пацієнтів із хірургічною патологією органів черевної порожнини, ендокринної 

системи, гнійно-септичними захворюваннями м’яких тканин з метою 

покращення безпосередніх та віддалених результатів їх лікування та 

прогнозування і попередження розвитку ускладнень» (№ держреєстрації 

0115U000048). 

Мета та завдання дослідження. Покращити результати комплексного 

хірургічного лікування хворих на ЦД 2-го типу, ускладнений СДС ішемічної та 

змішаної форм, на основі опрацювання принципів операційного лікування, 

застосування антиоксидантів у поєднанні з озонотерапією та 

аутодермопластикою. 

Реалізація визначеної мети зумовила розв’язання таких завдань: 

1. Дослідити у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ішемічною та 

змішаною формами СДС показники вуглеводного обміну та ліпідного спектру 

крові, що характеризують активність процесів атеросклерозу – показники 

загального холестерину (ЗХС), тригліцеридів (ТГ), холестерину ЛПНЩ, ЛПВЩ 

і коефіцієнта атерогенності (КА) у залежності від тяжкості перебігу 

захворювання.  

2. Провести аналіз функції ендотеліальної системи у хворих на СДС, 

ускладнений гнійно-некротичним ураженням стопи, на підставі результатів 

дослідження показників ЕТ–1 в плазмі крові, рівня ЕЗВД плечової артерії, 

прозапальних (ІЛ–1ß, ІЛ–6, ІЛ–8, ФНП–α) і протизапальних (ІЛ–4, ІЛ–10) 

цитокінів. 

3. Оцінити результати комплексного хірургічного лікування хворих з 

ішемічною та змішаною формами СДС при застосуванні опрацьованих методів 

ампутації пальців і формуванні кукси стопи при діабетичній гангрені з 

використанням антиоксиданту корвітину та озоно-кисневої газової суміші на 

фоні загальноприйнятої комплексної терапії. 
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4. Провести оцінку результатів лікування хворих досліджуваних груп з 

ішемічною та змішаною формами синдрому діабетичної стопи з гнійно-

запальним ураженням тканин у пацієнтів з ІІ D і ІІІ D ст. тяжкості СДС, 

відповідно до класифікації Техаського університету. 

5. Визначити ефективність аутодермопластики гранулюючих ран стопи 

у хворих на ЦД 2-го типу при застосуванні перфорованої харчової фольги та 

олії з насіння амаранту і провести порівняльну оцінку ефективності 

запропонованого операційного лікування. 

Об’єкт дослідження – змішана та ішемічна форми синдрому діабетичної 

стопи, ускладненого гнійно-запальними ураженнями. 

Предмет дослідження – ефективність комплексного хірургічного 

лікування хворих із синдромом діабетичної стопи, ускладненого гнійно-

запальними ураженнями, при застосуванні антиоксидантів в поєднанні з 

озонотерапією.  

Методи дослідження: клінічні (вивчення скарг, анамнезу захворювання та 

життя, об’єктивних даних), лабораторні (клінічні та біохімічні дослідження 

крові, рівня глюкози в крові та сечі, глікозильованого гемоглобіну – HbA1c, 

показників ендотеліальної функції, про- та протизапальних цитокінів), 

інструментальні (ЕКГ, ЕхоКГ, ультразвукове ангіосканування нижніх кінцівок - 

УЗАСНК та УЗД органів черевної порожнини), бактеріологічне обстеження. 

Наукова новизна одержаних результатів. Проведено комплексне 

дослідження патогенетичних аспектів розвитку та перебігу гнійно-некротичних 

уражень нижніх кінцівок у хворих на ЦД 2-го типу при змішаній та ішемічній 

формах СДС в залежності від ліпідного спектру крові, едотеліальної функції, 

показників про- та протизапальних цитокінів. 

Доведено, що загострення перебігу гнійно-некротичного процесу НК у 

хворих на ЦД 2-го типу супроводжується підвищенням ліпідемії зі зниженням 

рівня антиатерогенного ХС ЛПВЩ, показників ендотеліну–1, про- та 

протизапальних цитокінів, зниженням рівня ендотелінзалежної вазодилятації 

(ЕЗВД) плечової артерії.  

Вперше опрацьовано аутодермопластику гранулюючих ран стопи 

вільними клаптями шкіри із застосуванням перфорованої харчової фольги в 

комплексі з масляним екстрактом насіння амаранту у хворих на цукровий 

діабет 2-го типу. 

Вперше доведено, що операційне лікування гнійних процесів стопи в 

комплексі з корвітином та внутрішньовенним введенням озонованого 

фізіологічного розчину усуває ендотеліальну дисфункцію, прискорює санацію 

гнійної рани – перехід фази запалення у фазу регенерації, дозволяє здійснювати 

аутодермопластику на 8 днів раніше, ніж при загальноприйнятому лікуванні.  

Вперше встановлено, що операційне лікування хворих з діабетичною 

стопою, відповідно до опрацьованих нами методів, у комплексі з 

антиоксидантами сприяє швидшій нормалізації вуглеводного обміну, ліпідного 

спектру крові, усуває ендотеліальний дисбаланс, покращує клінічні результати 

лікування – зменшує частоту високих ампутацій НК, знижує післяопераційну 
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летальність. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані в процесі 

дослідження результати сприяють вибору оптимального методу комплексного 

хірургічного лікування хворих на СДС, ускладнений ГНУДС, в залежності від 

показників ліпідного спектру крові, ендотеліальної функції, показників про- та 

протизапальних цитокінів. 

У практичній роботі лікарів можуть бути використані отримані автором 

результати дослідження для прогнозування характеру перебігу гнійно-

запальних уражень стопи: тяжкий перебіг і несприятливий прогноз 

захворювання спостерігаються при ендотеліальній дисфункції, підвищенні 

прозапальних і зниженні протизапальних цитокінів. 

Застосування опрацьованих комплексних методів хірургічного лікування 

хворих на цукровий діабет з гнійно-запальними ураженнями нижніх кінцівок 

сприяє покращенню результатів лікування, скороченню термінів перебування 

хворих у стаціонарі, зменшенню кількості використаних медикаментів і 

фінансових витрат на оздоровлення пацієнтів. 

Дослідження ендотеліальної функції, рівня про- та протизапальних 

цитокінів допоможуть у виборі хірургічної тактики лікування пацієнтів із СДС, 

в оцінюванні подальшого перебігу захворювання та профілактиці ускладнень. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені й використовуються у 

лікувальній практиці міського «Центру діабетичної стопи» хірургічного 

відділення КП Львівської 1-ої міської клінічної лікарні імені Князя Лева, 

3 хірургічному та судинному відділеннях Львівської обласної клінічної лікарні, 

2 хірургічному відділенні Львівської комунальної міської клінічної лікарні 

швидкої медичної допомоги, міжлікарняному опіковому та хірургічному 

відділеннях 8-ої міської клінічної лікарні м. Львова, 2-му хірургічному та 

судинному відділеннях Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака, 

5-ої міської клінічної лікарні м. Львова. 

Результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі 

кафедри хірургії та ендоскопії факультету післядипломної освіти та кафедри 

загальної хірургії Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького.  

За результатами дослідження представлено методичні рекомендації 

«Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні хворих із синдромом 

діабетичної стопи» (2010 р.); деклараційні патенти України на корисну модель 

(у співавторстві): «Спосіб лікування змішаної та ішемічної форм діабетичної 

стопи» (№ 21650/15//0307), «Спосіб ампутації пальців при діабетичній стопі» 

(№ 21651/15/03/07), включені у реєстр галузевих нововведень МОЗ України за 

2008 р.; «Спосіб формування кукси стопи при діабетичній гангрені» № 22084 

Україна МПК (2006) А61В 17/56, Бюл. № 4. – 2007, «Спосіб лікування 

гранулюючих ран великих розмірів у хворих на цукровий діабет, ускладнений 

гнійно-некротичними ураженнями стопи» № 58768 Україна МПК (2011.01) 

А61В 17/00 А61L 15/32 (2011.01) A61L 15/34 (2011.01) A61P 31/00, Бюл. № 8. – 

2011. 



5 

 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням автора. Внесок здобувача в її виконанні полягає в  

опрацюванні теоретичних і практичних положень роботи – інформаційно-

патентному пошуку та аналізі літературних джерел. Мета та завдання 

сформульовані спільно з науковим керівником В. С. Зарембою. Дисертант 

самостійно розробив схему спеціального обстеження хворих, яка відповідає 

меті та завданням роботи, провів аналіз результатів дослідження та лікування 

124 хворих із СДС, опрацював методи консервативного та операційного 

лікування хворих з гнійно-некротичними ускладненнями при СДС.  

Здобувач брав участь в операційних втручаннях, інструментальних і 

клініко-лабораторних дослідженнях, провів статистичне опрацювання та аналіз 

отриманих результатів, готував до друку статті, оформив дисертаційну роботу 

та автореферат.  

Дослідження показників вуглеводного обміну, ліпідного спектру крові, 

ендотеліальної функції, про- та протизапальних цитокінів проведено на кафедрі 

клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти, 

мікробіологічні дослідження – на кафедрі мікробіології Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. 

У наукових працях, опублікованих у співавторстві, використано 

фактичний матеріал досліджень автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

оприлюднено на Першій Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми стандартизації у невідкладній абдомінальній хірургії» 

(Львів, 2004); Першій науковій конференції молодих вчених з міжнародною 

участю (Вінниця, 2010); ІV науково-практичній конференції «Здоров’я і 

довголіття. Інтеграція народної і нетрадиційної медицини в системі підготовки 

лікаря загальної практики. Сімейна медицина – запорука здоров’я» (Львів, 

2010); науково-практичній конференції «Хірургічний сепсис» (Тернопіль, 2013) 

засіданні Львівського обласного осередку асоціації хірургів України (Львів, 

2010).  

Результати дослідження та основні положення дисертаційної роботи 

заслухані та обговорені на спільному засіданні кафедри хірургії та ендоскопії 

факультету післядипломної освіти та кафедри хірургії №1 Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького (10 листопада 

2016 р.).  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових праць, 

серед них 6 статей у фахових наукових виданнях, затверджених ДАК МОН 

України (з яких 2 – у виданнях, включених до міжнародних наукометричних 

баз даних), 3 статті в інших виданнях, 3 публікації в матеріалах науково-

практичних конференцій та інших виданнях, 1 методичні рекомендації; 4 

патенти України на корисну модель.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 159 сторінках 

комп’ютерного тексту, з яких 115 сторінок займає основний зміст, і складається 

зі вступу, огляду літератури, 5 розділів власних досліджень, аналізу та 
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узагальнення дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел, що налічує 258 найменувань, серед яких 72 – іноземних 

та додатків. Робота ілюстрована 17 таблицями та 5 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи дослідження. Дисертація спланована як 

проспективне контрольоване дослідження лікування хворих на цукровий 

діабет, ускладнений ішемічною та змішаною формами синдрому діабетичної 

стопи, які лікувались з вересня 2005 по грудень 2011 рр. в центрі «Діабетична 

стопа» КП Львівської 1-ої міської клінічної лікарні імені Князя Лева, що є 

базою кафедри хірургії факультету післядипломної освіти Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького.  

Обстежено та проліковано 124 хворих на ЦД 2-го типу, ускладнений 

синдромом діабетичної стопи, які перебували на стаціонарному лікуванні в 

хірургічному відділенні І МКЛ м. Львова. Серед обстежених було: 70 чоловіків 

(56,5%), 54 жінки (43,5%) віком від 32 до 73 років; тривалість діабету – від 3 до 

29 років. Декомпенсацію ЦД діагностовано у 69 пацієнтів, що складає 55,6%, 

субкомпенсацію – у 55 осіб (44,4%). Ішемічна форма СДС була у 41 пацієнта 

(33,1%), змішана – у 83 (66,9%); тяжкість СДС ІІ D ст., згідно з Техаською 

класифікацією – у 75 осіб (60,5%), ІІІ D ст. – у 49 (39,5%). До групи контролю 

увійшли 25 практично здорових осіб відповідного віку. Хворих молодого віку 

(до 29 років) серед обстежених не було. Найбільша частка хворих (48,4%) 

припала на зрілу вікову групу (45–59 років). Осіб пенсійного віку було на 8,2% 

менше, ніж пацієнтів зрілого віку.  

Захворюваність серед чоловіків була на 11,4% вища, ніж у жінок, що 

можна пов’язати з різницею в характері праці. 

У процесі аналізу встановлено, що найчастіше ішемічна та змішана форми 

СДС у хворих на ЦД–2 відмічені при тривалості цукрового діабету понад 20 

років. При тривалості захворювання до 10 років показник частоти гнійно-

некротичних уражень нижніх кінцівок становив 12,1%; упродовж 10–15 і 16–20 

років – суттєво не відрізнялися і становили 25,0% і 28,2% відповідно. Більше 

третини пацієнтів (34,7%) склали особи, що хворіли на ЦД–2 більше 20 років. 

Певні труднощі виникали при встановленні діагнозу нейроішемічної 

(змішаної) форми СДС, оскільки розлади кровопостачання проявлялися при 

вираженій нейропатії. В обстежених хворих рівень змішаної форми синдрому 

діабетичної стопи в два рази перевищив показник ішемічної форми СДС. 

За тяжкістю гнійно-некротичного процесу стоп хворі були розподілені 

згідно з класифікацією Техаського університету (табл. 1).  

Основними клінічними ознаками у хворих на СДС були судоми литкових 

м’язів, біль нижніх кінцівок у стані спокою і при ходьбі, відчуття оніміння стоп 

(рис. 1).  

Вибір терміну і методу операційного втручання базувався на ступені 

тяжкості гнійно-некротичного процесу стопи, загальному стані хворого, 
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компенсації ЦД, метаболічного процесу, якісних і кількісних характеристиках 

кровопостачання та іннервації стопи. 

Таблиця 1 

Розподіл хворих із СДС за тяжкістю перебігу 

захворювання згідно з класифікацією Техаського університету 

 

Форма 

СДС 

Ступінь ураження стопи за класифікацією  

Техаського університету 

ІІ D ст. ІІІ D ст. Всього 

n % n % n % 

Змішана 43 34,7 40 32,2 83 66,9 

Ішемічна 32 25,8 9 7,3 41 33,1 

Всього 75 60,5 49 39,5 124 100,0 

 

 

 

Рис 1. Основні клінічні ознаки змішаної та ішемічної 

 форм синдрому діабетичної стопи 

 

Характер гнійно-некротичних уражень стоп наведено у табл. 2. Найчастіше 

виявляли гангрену поодиноких пальців, флегмону стопи та гангрену двох і 

більше пальців. 

Таблиця 2 

Характер гнійно-некротичних уражень нижніх кінцівок 

у хворих на ЦД, ускладнений синдромом діабетичної стопи 

Діагноз 
Кількість хворих 

абс. % 

Абсцес стопи 15 12,1 

Флегмона стопи 18 14,5 

Остеомієліт пальців стопи 6 4,8 

Гангрена поодиноких пальців стопи 43 34,7 

Гангрена двох і більше пальців 18 14,5 

Гангрена дистального відділу стопи 14 11,3 

Гангрена нижньої кінцівки 10 8,1 

Всього 124 100,0 
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Відповідно до методу лікування, хворих поділено на 4 групи, 

репрезентативних за віком, тяжкістю ЦД, проявами трофічних уражень нижніх 

кінцівок і характером супровідної патології.  

У першу, контрольну групу (30 осіб) включено хворих, які отримували 

традиційне лікування: цукрознижувальні препарати в індивідуально підібраних 

дозах, антибіотики, засоби метрагілового ряду, нестероїдні протизапальні 

середники, інфузійну (реополіглюкін, кристалоїди) та антиагрегантну терапію 

(пентілін, пентоксифілін, трен тал, альфа-ліпоєву кислоту), низькомолекулярні 

антикоагулянти (клексан, фраксипарин), симптоматичні засоби (анальгін, 

дексалгін, серцеві середники). Призначали білкові препарати (альбумін, 

протеїн), середники, які сприяють нормалізації синтезу білків (вітаміни 

групи В, аскорбінова кислота), гепатопротектори (глутаргін, тіотріазолін, 

гептрал, карсил). 

Перший етап операційного лікування передбачав широке розкриття 

гнійного вогнища та його санацію, інтраопераційну некректомію в межах 

неушкоджених тканин. Другий (за необхідності – третій) етапи – радикальна 

хірургічна санація (некректомія) інфекційного вогнища після компенсації 

гіперглікемії та параметрів гомеостазу. Хворих із флегмоною стопи оперували в 

невідкладному порядку. Ампутацію пальців (при гангрені) проводили разом з 

1/3–1/2 дистальної частини метатарзальної кістки. При неефективності 

лікування проводили високу ампутацію кінцівки. 

При ішемічно-гангренозній формі СДС, крім зазначених принципів, 

тактика лікування базувалася відповідно до характеру ураження судин та 

об’єму гнійно-некротичного ураження стопи. При поширених вологих некрозах 

і джерелах гнійно-некротичного процесу проводили хірургічну санацію ран в 

ранні терміни після госпіталізації хворого. 

Хворим другої групи (30 осіб) – додатково до базового лікування після 

госпіталізації внутрішньовенно крапельно протягом 30–45 хв. вводили корвітин 

згідно з методикою А. А. Мойбенко: у 1-шу добу – по 0,5 г. у 50 мл 0,9% натрію 

хлориду три рази з інтервалом у 2 і 12 год., у 2–3 добу – в тому ж дозуванні 

двічі денно з інтервалом у 12 год., у 4–5 добу – одноразово в дозі 0,5 г. 

Хворі третьої групи (32 особи) поряд з традиційним лікуванням 

отримували корвітин у комплексі з озонотерапією. З першого дня поступлення 

в стаціонар пацієнтам вводили корвітин відповідно до схеми. Починаючи з 6-го 

дня лікування проводили внутрішньовенне введення озонованого 

фізіологічного розчину. Для озонування використовували стерильний 

ізотонічний розчин хлориду натрію у стандартних флаконах по 200 мл (вводили 

щоденно, 10–12 процедур). Крім того, в перші 10–12 днів нагнійні рани 

озонували середніми дозами (2000 мкг/л при експозиції 10 хв.) озону.  

У хворих четвертої групи (32 особи) проаналізовано результати 

аутодермопластики за Тіршем, у 13 з яких виконано класичну пересадку шкіри 

вільними клаптями, у 19 – аутодерморпластику за нашою методикою із 

застосуванням стерильної перфорованої харчової фольги та олії амаранту 

(патент на корисну модель № 58768. – Бюл. № 8. – 2011). 
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Отримані первинні дані було перевірено на нормальність розподілу за 

допомогою критерію Шапіро–Франсіа, який засвідчив гаусівський характер 

розподілу отриманих варіаційних рядів. 

При виконанні статистичної обробки отриманих даних було застосовано 

такі методи: аналіз варіаційних рядів – розрахунок середнього арифметичного 

та його середньої похибки (М ± m); проведення оцінки вірогідності різниці 

отриманих результатів у порівнюваних групах за допомогою критерію 

Стьюдента з поправкою Бонфероні (для кількісних показників) або ксі-квадрат 

(для якісних показників). Достовірною різницю вважали при p < 0,05; 

визначення взаємозв’язку поміж досліджуваними параметрами – за допомогою 

розрахунку коефіцієнтів парної кореляції Пірсона (для кількісних даних) або 

Спірмена (для порядкових даних). 

Статистичну обробку результатів клінічних досліджень проводили з 

використанням програмного забезпечення Libre Office v.5.2.2.2. та програму R. 

Результати дослідження та їх обговорення. При поступленні в стаціонар 

у хворих на СДС, ускладнений гнійно-некротичними ураженнями стопи, рівень 

глюкози крові у 2,35 рази (р<0,001) перевищував нормальні величини (в 

середньому 12,34±1,07 ммоль/л), глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) – у 

1,76 рази (p<0,001) і складав натще, в середньому – 8,63±0,74%, що було 

доказом тяжкого перебігу цукрового діабету в обстежених пацієнтів.  

Зміни ліпідного спектру крові характеризувалися активацією атерогенезу – 

підвищенням рівня загального холестерину (ЗХС), тригліцеридів (ТГ), ХС 

ЛПНЩ, зниженням вмісту ХС ЛПВЩ і підвищенням коефіцієнта атерогенності 

(КА) (p<0,001). У хворих із субкомпенсованою глікемією вміст ЗХС складав 

6,48±0,47 ммоль/л; ТГ – 3,86±0,34 ммоль/л; ХС ЛПНЩ – 5,76±0,41 ммоль/л. 

При підвищенні рівня глікемії підвищувався рівень наведених показників: у 

пацієнтів з декомпенсованим ЦД рівень ЗХС перевищував показник хворих із 

субкомпенсованим ЦД на 26,9% (р<0,05); ТГ – на 31,9% (p<0,01); ХС ЛПНЩ – 

на 21,3% (p<0,05). Рівень ХС ЛПВЩ при субкомпенсованому ЦД становив 

1,06±0,07 ммоль/л, тоді як при декомпенсованому – 0,83±0,05 (p<0,05). КА при 

декомпенсованій глікемії перевищував показник хворих із субкомпенсованою 

глікемією на 45,5% (р<0,001). 

Отже, від рівня глікемії та глікозильованого гемоглобіну в крові прямо 

пропорційно залежав вміст ЗХС, ХС ЛПНЩ і КА та зворотно пропорційно – 

показник ХС ЛПВЩ. Таким чином, хронічну гіперглікемію, властиву 

цукровому діабету, можна розглядати як основний фактор атерогенезу. 

Наявність гіперглікемії та її тривалість викликають дисліпідемію, що 

призводить до розвитку судинних ускладнень, атеросклеротичних уражень як 

проявів діабетичних ангіопатій. 

Дослідження порушень ендотеліальної функції в хворих на ЦД з гнійно-

некротичними ураженнями нижніх кінцівок допомагало при визначенні 

лікувальних підходів щодо корекції ендотеліальної функції, контролю 

прогресування захворювання. Враховуючи сучасні уявлення про атеросклероз 

як результат перебігу запального процесу в стінці артерій, надзвичайно 
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важливим було дослідження прозапальних цитокінів – ІЛ–1ß, ІЛ–6, ІЛ–8, 

фактору некрозу пухлини (ФНП–α), маркерів ендотеліальної дисфункції 

ендотеліну–1 (ЕТ–1) та ендотелійзалежної вазодилятації (ЕЗВД) плечової 

артерії.  

У процесі дослідження встановлено, що показники ЕТ–1 в плазмі крові у 

хворих з гнійно-некротичними ураженнями діабетичної стопи достовірно 

перевищували показники здорових осіб (7,46±0,71 пг/мл при субкомпенсації та 

10,85±1,04 пг/мл – у хворих з декомпенсацією вуглеводного обміну при нормі 

4,38±0,39 пг/мл) і залежали від рівня глікемії. Середній показник ЕТ–1 при 

декомпенсації ЦД перевищив рівень при субкомпенсації на 31,2% (p<0,01). 

Рівень ЕЗВД плечової артерії у пацієнтів із субкомпенсацією ЦД був у 2,0 рази 

нижче норми (p<0,001) і на 28,3% (p<0,01) перевищував аналогічний показник 

у хворих з декомпенсацією вуглеводного обміну, що свідчить про наявність 

ендотеліальної дисфункції у хворих на ЦД 2-го типу, ускладнений СДС з 

гнійно-некротичним ураженням стопи.  

Рівень ІЛ–1ß, ІЛ–6, ІЛ–8 і ФНП–α у хворих з гнійно-некротичними 

ураженнями стопи достовірно перевищував (p<0,01–0,001) нормальні 

показники.  

Підвищення рівня протизапальних цитокінів ІЛ–4, ІЛ–10, виявлено у 

хворих із декомпенсованим ЦД (p<0,001). У пацієнтів з декомпенсацією 

вуглеводного обміну мало місце достовірне підвищення показників 

протизапальних цитокінів, але нижчим (p<0,05) від показників хворих із 

субкомпенсацією ЦД, що можна пояснити зниженням реактивності організму у 

хворих із декомпенсованим ЦД.  

Отже, у хворих з гнійно-некротичними ураженнями діабетичної стопи 

виявлено активацію прозапальних цитокінів ІЛ–1ß, ІЛ–6, ІЛ–8, ФНП–α, яка 

збільшувалася при підвищені рівня гіперглікемії. Встановлено кореляційні 

взаємозв’язки між рівнем прозапальних цитокінів і маркерами ендотеліальної 

функції, підтверджено вплив активації хронічного запалення на 

функціональний стан ендотелію. Ознаки ендотеліальної дисфункції наростають 

з підвищенням тяжкості захворювання, що проявляється виснаженням 

дилятуючих властивостей ендотелію та перевагою вазоконстрикторної реакції 

ендотеліальних клітин на звичайні стимули. 

Лікування хворих на СДС, ускладнений гнійно-некротичними ураженнями 

нижніх кінцівок, сприяло покращенню показників вуглеводного обміну та 

ліпідного спектру крові в усіх групах пацієнтів, проте після загальноприйнятого 

лікування виявлені зміни були статистично недостовірними (p>0,05). Лише 

показники рівня глюкози, HbA1c і KА достовірно знизилися (р<0,05). 

При використанні корвітину поряд з загальноприйнятим лікуванням 

виявлено зниження рівня глюкози в крові на 34,5% (p<0,001), глікозильованого 

гемоглобіну – на 27,8% (p<0,05), ЗХС – на 27,7% (р<0,01), ТГ – на 29,6% 

(p<0,01), ХС ЛПНЩ – на 26,5% (p<0,01). КА – на 45,5% (p<0,001), рівень ХС 

ЛПВЩ підвищився на 24,6% (р<0,01).  

При застосуванні корвітину в поєднанні з озонотерапією зміни показників 
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вуглеводного обміну та ліпідного спектру крові в них були статистично 

достовірними в порівнянні з показниками пацієнтів, які приймали корвітин 

поряд з базовою терапією (p<0,05 – 0,001). 

Після традиційної терапії в хворих на ЦД–2 з гнійно-некротичними 

ураженнями стоп виявлено зниження ЕТ–1 на 16,1%; відносне розширення 

плечової артерії (ЕЗВДПА) збільшилося на 16,2%. Встановлено зниження рівня 

прозапальних цитокінів: рівень ІЛ–1ß на 21,9% в порівняні з вихідними 

величинами: ІЛ–6 – на 20,3%, ІЛ–8 – на 19,2%, ФНП–α – на 27,6%, проте  

статистично достовірно був змінений лише показник ФНП–α (p<0,05). Вміст 

протизапальних цитокінів підвищився: ІЛ–4 на 20,4%; ІЛ–10 – на 13,0% 

(р>0,05), але показники статистично недостовірні. 

При застосуванні корвітину поряд з традиційним лікуванням показники 

ендотеліальної функції достовірно змінилися у порівнянні з показниками до 

лікування: рівень ЕТ–1 знизився на 24,8 (р<0,05); відносне розширення 

плечової артерії (ЕЗВД) збільшилося на 24,5% (р<0,05). Зниження рівня ІЛ–1ß 

становило 34,5% (р<0,01), ІЛ–6 – 34,6% (р<0,01), ІЛ–8 – 28,2% (р<0,05), ФНП–α 

– 33,8% (р<0,01). Серед протизапальних цитокінів підвищення виявлено лише 

показника ІЛ–4 (на 25,3%; р<0,05), підвищення рівня ІЛ–10 становило 19,3% і 

було статистично недостовірним (р>0,05). 

При використанні корвітину в поєднанні з озонотерапією зміни показників 

ендотеліальної функції були більш виражені, ніж при застосуванні лише 

корвітину: зниження рівня ЕТ–1 становило 24,3% (р<0,05); збільшення 

відносного розширення плечової артерії – на 18,6% (p<0,05). Зниження 

показників прозапальних цитокінів становило: ІЛ–1ß на 28,1% (p<0,05); ІЛ–6 – 

на 12,4% (p>0,05; ІЛ–8 – на 14,6% (p>0,05); ФНП–α – на 32,6% (p<0,01) у 

порівнянні з показниками до лікування. Показники протизапальних цитокінів у 

пацієнтів, які приймали озонотерапію в поєднанні з корвітином, перевищували 

рівень до лікування: ІЛ–4 на 35,2% (p<0,001), ІЛ–10 – на 20,0% (р>0,05). Рівень 

інтерлейкінів у них перевищував також показники хворих, які отримували 

корвітин без озонотерапії, (ІЛ–4 на 13,6%, ІЛ–10 – на 10,2%), але зміни 

виявилися статистично недостовірними (p>0,05).  

При аналізі  клінічних результатів лікування в залежності від методу 

лікування, встановлено, що серед операційних втручань у хворих, які 

отримували озонотерапію в комплексі з корвітином, переважали екзартикуляція 

та ампутація пальців, ампутація стопи за Шарпом, аутодермопластика. 

Кількість етапних некректомій у них була в два рази менша, ніж у хворих, які 

приймали загальноприйняте лікування, а частота реампутацій у 4,0 рази нижча. 

При застосуванні корвітину поряд з загальноприйнятим лікуванням результати 

операційних втручань були менш ефективними, ніж при використанні 

озонотерапії в поєднанні з корвітином, але вищими від результатів, отриманих 

після стандартного лікування.  

При комплексному лікуванні з використанням озонотерапії та корвітину 

високу ампутацію нижніх кінцівок виконано у 15,62% хворих, померло у 

післяопераційному періоді 6,25%, опорність кінцівки вдалося зберегти у 75,0% 
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пацієнтів. У пацієнтів, які отримували корвітин поряд із загальноприйнятим 

лікуванням, показники становили 20,0%, 10,0%, 70,0%, після стандартного 

лікування – 26,7%, 13,3%, 60,0% відповідно. 

Результати лікування хворих з ішемічною та змішаною формами синдрому 

діабетичної стопи з гнійно-некротичними ураженнями нижніх кінцівок у 

значній мірі залежали від тяжкості перебігу захворювання. У групі пацієнтів із 

ІІ D ст. тяжкості СДС, згідно з класифікацією Техаського університету, які 

отримували озонотерапію в комплексі з корвітином, опорність кінцівки була 

збережена у 82,2% пацієнтів, високі ампутації виконано – у 12,5%, 

післяопераційна летальність становила 5,3%; при ІІІ D ступеня тяжкості – 

опорність кінцівки вдалося зберегти лише у 53,8%, рівень високих ампутацій 

склав 30,8%, післяопераційна летальність – 15,4% . 

Враховуючи, що головним завданням хірургічного лікування хворих на 

ЦД–2 з гнійно-некротичними ускладненнями є лікування обширних 

гранулюючих ран з приєднанням ранової інфекції, яка підтримує інтоксикацію, 

пригнічує репараційні процеси в рані й може призвести до розвитку сепсису, 

особливу увагу нами приділено ранньому закриттю й захисту рани від 

механічного ушкодження та інфікування. З цією метою опрацьовано метод 

аутодермопластики з використанням стерильної перфорованої харчової фольги 

та олії амаранту. Проведено аналіз аутодермопластики за Тіршем у 32 хворих 

на цукровий діабет 2-го типу із синдромом діабетичної стопи, ускладненим 

гнійно-запальними ураженнями нижніх кінцівок, серед яких змішана форма 

СДС діагностована в 21 пацієнта (65,6%), ішемічна – в 11 (34,4%). Хворих на 

СДС II D cт. тяжкості, за класифікацією Техаського університету (1991), було 

17 осіб (53,1%), III D ст. – 15 пацієнтів (46,9%).  

При гнійних процесах стопи хворим проводили широке розкриття гнійного 

вогнища, ампутацію уражених гангреною пальців або сегменту стопи з 

некректомією в межах здорових тканин. Після операційного втручання гнійні 

рани промивали пульсуючим струменем антисептиків і накривали стерильними 

серветами, рани не зашивали. Перев’язки проводили щоденно, при великій 

кількості гнійних виділень – двічі на день. Після очищення рани та переході 

ранового процесу в стадію грануляції проводили пластичне закриття 

гранулюючих ран за методом Тірша із застосуванням поодиноких «марок» 

клаптів шкіри товщиною 0,2–0,3 мм площею 3–4 см
2
.
 
На наше переконання 

аутодермопластика показана у ранньому післяопераційному періоді, навіть при 

наявності поодиноких некрозів у рані, оскільки пересаджені клапті шкіри 

стимулюють грануляційний процес, фазу епітелізації, позитивно впливають на 

некробіологічні процеси в рані. Проте, часто при перших перев’язках (на 3–4 

день) та їх заміні, разом із серветами відходять пересаджені клапті шкіри, які 

при підсиханні пов’язки інтимно прилипають до перев’язувального матеріалу, в 

результаті чого оголюється ранова поверхня, що є недоліком пересадки. 

Залежно від методу операційного лікування, хворих поділено на дві 

підгрупи, репрезентативні за віком, статтю і глибиною ураження стопи: 1-а 

(контрольна) – 13 пацієнтів, яким проведено класичну пересадку шкіри за 
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методикою Тірша. Для перев’язок у цій підгрупі хворих застосовували: 

левосин, левомеколь, діоксизоль, солкосерилова мазь, куріозин). До 2-ої 

(основної ) підгрупи віднесено 19 хворих, в яких лікування гранулюючих ран 

стопи передбачало аутодермопластику вільними шкірними клаптями із 

застосуванням стерильної перфорованої харчової фольги та олії амаранту. 

Поверхню гранулюючої рани після аутодермопластики покривали стерильною 

перфорованою харчовою фольгою і марлевими серветами, змоченими олією 

амаранту. Перев’язки проводили кожен 3-й день до повного загоєння рани. 

При аналізі результатів лікування нами встановлено, що у хворих основної 

групи, яким під час післяопераційного періоду проводили аутодермопластику 

вільними клаптями шкіри з використанням перфорованої харчової фольги в 

комплексі з олією амаранту, пересаджені клапті прижили у 18 із 19 (94,7%) 

пацієнтів і лише у 1 (5,3%) з них виявлено некроз та відторгнення поодиноких 

трансплантатів. У хворих контрольної підгрупи приживлення клаптів шкіри 

констатовано у 9 із 13 (69,2%) осіб; у 4 (30,8%) виявлено некротизування та 

відторгнення до 50% трансплантатів під час 2–3 перев'язок (на 8–9 день після 

аутодермопластики). Повне загоєння ран у хворих основної підгрупи наступило 

на 8 днів швидше, ніж у пацієнтів контрольної групи.  

При бактеріологічному дослідженні ранового вогнища в день поступлення 

в стаціонар асоціації білого та золотистого стафілокока висіяно у 56,7% хворих, 

грамнегативна флора (Klebsiella, Enterobakter, Proteus) – у 27,1%, антибіотико-

резистентні мікроорганізми – у 16,2%. Рівень бактеріальної забрудненості при 

госпіталізації становив від 10
8
 до 10

9
 в 1 г тканини, після хірургічної санації – 

від 10
6 
 до 10

7
. 

Після аутодермопластики з фіксацією шкірних клаптів перфорованою 

харчовою фольгою у пацієнтів, яким проводили перев’язки з олією амаранту, 

на 3–5 добу після пересадки шкіри мікробне число зменшилося на 3 порядки у 

порівнянні з показниками при госпіталізації, і було нижче критичного (10
5
 

мікроорганізмів в 1 г тканини). На 7–8 добу кількість мікроорганізмів в 1 г 

тканини знизилася до 10
2
 – 10

3  
і відповідала переходу ранового процесу в фазу 

регенерації. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та 

практичне вирішення актуального завдання хірургії, яке полягає у з’ясуванні 

механізмів розвитку ішемічної та змішаної форм СДС, опрацюванні методів 

ампутації пальців і формуванні кукси стопи при діабетичній гангрені, 

впровадженні запропонованої аутодермопластики з використанням 

перфорованої харчової фольги та олії з насіння амаранту, застосуванні 

антиоксиданту корвітину та озонотерапії з метою корекції вуглеводного 

обміну, ліпідного спектру крові та ендотеліальної функції, що сприяє 

покращенню клінічних результатів лікування. 
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1. У хворих на цукровий діабет 2-го типу, ускладненого ішемічною та 

змішаною формами СДС, встановлено підвищення показників вуглеводного 

обміну: рівень глюкози в крові становив 12,34±1,07 ммоль/л, глікозильованого 

гемоглобіну (HbA1c) натще 8,63±0,74%, ліпідного обміну крові, що 

характеризують активацію процесів атеросклерозу – підвищення рівня 

загального холестерину (ЗХС), тригліцеридів (ТГ), холестерину ЛПНЩ, 

зниження вмісту холестерину ЛПВЩ і підвищення коефіцієнта атерогенності 

(КА) (P<0,001), що є доказом тяжкого перебігу цукрового діабету.   

2. При СДС, ускладненому гнійно-некротичним ураженням тканин стоп, 

встановлено дисфункцію ендотеліальної системи, яка підвищується зі 

збільшенням тяжкості захворювання. Показник ЕТ–1 в плазмі крові на 51,2% 

перевищив показник здорових осіб (Р<0,001), зниження рівня ЕЗВД плечової 

артерії становило 38,6% (Р<0,001). Засвідчено достовірне підвищення рівня 

прозапальних цитокінів: ІЛ–1ß на 52,8%; ІЛ–6 – на 42,9%; ІЛ–8 – на 40,0%; 

ФНП–α – у 4 рази; зниження показників протизапальних цитокінів – ІЛ–4 і ІЛ–

10 – у 2 рази. 

3. Комплексне хірургічне лікування хворих з ішемічною та змішаною 

формами СДС із застосуванням опрацьованих методів ампутації пальців і 

формування кукси стопи при діабетичній гангрені, використанні антиоксиданту 

корвітину та озоно-кисневої газової суміші в поєднанні з традиційною терапією 

сприяло корекції вуглеводного обміну та ліпідного спектру крові, нормалізації 

ендотеліальної функції, покращенню клінічних результатів лікування – 

зниженню кількості високих ампутацій з 26,7 до 15,62%, післяопераційної 

летальності з 13,3 до 6,25%, підвищенню відсотка пацієнтів з опорною 

функцією стопи з 60,0 до 75,0%. 

4. Аутодермопластика гранулюючих ран стопи в хворих на ЦД 2-го типу 

при застосуванні перфорованої харчової фольги та олії з насіння амаранту 

сприяла загоєнню ранового дефекту у 94,7% пацієнтів, повне загоєння у них 

відбулося на 8 днів раніше, ніж у хворих контрольної групи (проведення оцінки 

вірогідності різниці отриманих результатів у порівнюваних групах за 

допомогою критерію Стьюдента з поправкою Бонфероні (для кількісних 

показників) або ксі-квадрат (для якісних показників). Достовірною різницю 

вважали при p < 0,05). 

5. Результати лікування хворих з ішемічною та змішаною формами 

синдрому діабетичної стопи з гнійно-некротичним ураженням тканин у значній 

мірі залежали від тяжкості перебігу захворювання. У пацієнтів з ІІ D ст. 

тяжкості СДС, згідно з класифікацїєю Техаського університету, які отримували 

озонотерапію в комплексі з корвітином, опорність кінцівки збережена у 82,2% 

пацієнтів, високу ампутацію виконано у 12,5%, післяопераційна летальність 

склала 5,3%. При ІІІ D ст. тяжкості опорність кінцівки вдалося зберегти лише у 

53,8% хворих, рівень високих ампутацій у них склав 30,8%, післяопераційна 

летальність – 15,4%. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Миськів А. В. Комплексне хірургічне лікування гнійно-запальних 

процесів нижніх кінцівок у хворих з ішемічною та змішаною формами 

синдрому діабетичної стопи. – На правах рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.03 – хірургія. – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2017. 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та 

практичне вирішення актуального завдання хірургії, яке полягає у з’ясуванні 

механізмів розвитку ішемічної та змішаної форм СДС, опрацюванні методів 

ампутації пальців і формуванні кукси стопи при діабетичній гангрені, 

впровадженні запропонованої аутодермопластики з використанням 

перфорованої харчової фольги та олії з насіння амаранту, застосуванні 

антиоксиданту корвітину та озонотерапії з метою корекції вуглеводного 

обміну, ліпідного спектру крові та ендотеліальної функції, що сприяє 

покращенню клінічних результатів лікування. 

Представлено результати хірургічного лікування 124 хворих з гнійно-

некротичними ураженнями стопи ішемічної та змішаної форм при ЦД–2.  

Детально досліджені особливості клінічного перебігу ішемічної та 

змішаної форм СДС, вивчені варіанти порушення магістрального та 

регіонального кровообігу нижніх кінцівок, рентгенологічні данні, результати 

бактеріологічних досліджень гнійно-некротичних уражень стопи. 

Проаналізовано та оцінено ефективність запропонованих та впроваджених 

методів лікування: аутодермопластика, озонотерапія, застосування 

антиоксиданту та капіляростабілізатора корвітину в комплексному 

хірургічному лікуванні. 

Комплексне хірургічне лікування хворих з ішемічною та змішаною 

формами СДС із застосуванням опрацьованих методів ампутації пальців і 

формування кукси стопи при діабетичній гангрені, використанні антиоксиданту 

корвітину та озоно-кисневої газової суміші в поєднанні з традиційною терапією 



18 

 

сприяло корекції вуглеводного обміну та ліпідного спектру крові, нормалізації 

ендотеліальної функції, покращенню клінічних результатів лікування. 

Ключові слова: цукровий діабет, синдром діабетичної стопи, хірургічна 

санація ран, операційне лікування, аутодермопластика, корвітин, олія амаранту. 
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Мыськив А. В. Комплексное хирургическое лечение гнойно-

воспалительных процессов нижних конечностей у больных с 

ишшемической и смешанной формами синдрома диабетической стопы. – 

На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.03 – хирургия. – Львовский национальный медицинский 

университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2017. 

В диссертационной роботе представлено теоретическое обоснование и 

практическое решение актуальних задач хирургии, которые состоят в 

определении механизмов розвития ишшемической и смешаной форм СДС, 

разработке методов ампутации пальцев и формирования культи стопы при 

диабетической гангрене, внедрении предложеной аутодермопластики с 

использованием перфорированой пищевой фольги и масла семян амаранта, 

использовании антиоксиданта корвитина и озонотерапии с целью коррекции 

углеводного обмена, липидного спектра крови и эндотелиальной функции, что 

улудшает клинические результаты лечения. 

Представлены результаты хирургического лечения 124 больных с гнойно-

некротическими поражениями стопы ишшемической и смешаной форм СДС 

при СД–2. 

Исследованы особенности клинического течения ишшемической и 

смешаной форм СДС, изучены варианты нарушения магистрального и 

регионального кровообращения нижних конечностей, рентгенологические 

данные, результаты бактериологического исследования гнойно-некротических 

поражений стопы.  

Проанализирована и оценена эффективность предложенных методов 

лечения: аутодермопластика, озонотерапия, использование антиоксиданта и 

капиляроста-билизатора - корвитина в комплексном хирургическом лечении. 

У больных сахарным диабетом 2-го типа, осложненного ишемической и 

смешанной формами СДС, установлено повышение показателей углеводного 

обмена: уровень глюкозы в крови составил 12,34±1,07 ммоль/л, 

гликозилированного гемоглобина (HbA1c) натощак 8,63±0,74%, липидного 

обмена крови, что характеризует активацию процессов атеросклероза – 

повышения уровня общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), 

холестерина ЛПНП, снижение содержания холестерина ЛПВП и повышение 

коэфициента атерогенности (КА) (P<0,001), что свидетельствует о тяжелом 

течении сахарного диабета.  
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При СДС, осложненном гнойно-некротическим поражением тканей стоп, 

установлено дисфункцию ендотелиальной системы, которая повышается при 

тяжелом заболевании. Показатели ЕТ–1 плазмы крови на 51,2% превосходил 

показатель здоровых лиц (Р<0,001), снижение уровня ЕЗВД плечевой артерии 

составил 38,6% (Р<0,001). Отмечено повышение уровня провоспалительных 

цитокинов: ИЛ–1ß – на 52,8%; ИЛ–6 – на 42,9%; ИЛ–8 – на 40,0%; ФНO–α – в 4 

раза; снижение показателей противоспалительных цитокинов – ИЛ–4 и ИЛ–10 

– в 2 раза. 

Комплексное хирургическое лечение больных с ишемической и смешаной 

формами СДС с применением методов ампутации пальцев и формированием 

культи стопы при диабетической гангрене, использовании антиоксидантов 

корвитина и озоно-кислородной газовой смеси в комплексе с традиционной 

терапией способствовало коррекции углеводного обмена и липидного спектра 

крови, нормализации эндотелиальной функции, улучшении клинических 

результатов лечения – снижении количества высоких ампутаций с 26,7 до 

15,62%, послеоперационной летальности с 13,3 до 6,25%, повышению процента 

пациентов с опорной функцией стопы с 60,0 до 75,0%. 

Предложенный метод аутодермопластики грануляционных ран стопы 

больных СД 2-го типа при использовании перфорированой пищевой фольги и 

масла семян амаранта спопобствовало заживлению раневого дефекта в 94,7% 

больных, полное заживление ран было на 8 дней раньше, чем у больных 

контрольной группы. 

Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабетической стопы, 

оперативное лечение, хирургическая обработка ран, аутодермопластика, 

корвитин, масло амаранта. 

 

 

ABSTRACT 

 

Myskiv A. V. Complex surgical treatment of purulent inflammation of 

lower limbs in patients with ischemic and mixed forms of Diabetic Foot 

Syndrome. – Manuscript. 

Thesis for the candidate’s degree of Medical Sciences by specialty 14.01.03 – 

Surgery, Danylo Halytsky Lviv Medical University, Ministry of Health of Ukraine, 

Lviv, 2017. 

Theoretical generalization and practical solution of the current task in Surgery is 

presented in the thesis. It is concerned with finding out the development of ischemic 

and mixed forms of Diabetic Foot Syndrome, elaborating the methods of toe 

amputation and modeling a foot stump on the condition of diabetic gangrene, 

implementing autodermoplasty using perforated food foil and amaranth oil, 

administering korvitin-antioxidant and ozone therapy in order to regulate 

carbohydrate metabolism, lipid blood level, endothelial functions that promote 

improvement in treatment results.  
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Results of surgical treatment in 124 patients with purulent and necrotic foot 

lesions in ischemic and mixed forms of Diabetes Mellitus type 2 are presented. 

Peculiarities during ischemic and mixed forms of Diabetic Foot Syndrome have 

been researched in detail. Variants of poor circulation in lower limbs, X-ray data, and 

results of bacteriological studies of purulent necrotic foot lesions have been studied. 

Efficiency of suggested and implemented methods of treatment, such as 

autodermoplasty, ozone therapy, usage of antioxidants, korvitin (capillary stabilizer) 

during complex surgical treatment has been analyzed. 

Complex surgical treatment of patients with ischemic and mixed forms of 

Diabetic Foot Syndrome by applying researched methods of toe amputation and 

modeling the foot stump on the condition of diabetic gangrene, using korvitin-

antioxidant and ozone-oxygen gas mixture together with traditional therapy, has 

promoted the regulation of carbohydrate metabolism and lipid blood level, 

normalized endothelial functions, improved clinical results in treatment. 

Key words: Diabetes Mellitus, Diabetic Foot Syndrome, surgical treatment of 

wound,  korvitin, amaranth oil.surgical treatment, autodermoplasty. 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АНК  – висока ампутація нижньої кінцівки 

ГНУ  – гнійно-некртичні ускладнення 

ЕЗВД  – ендотелійзалежна вазодилятація 

ЕД  – ендотеліальна дисфункція 

ЕТ–1  – ендотелін–1 

КА  – коефіцієнт атерогенності 

КПІ – кісточково-плечовий індекс 

НК  – нижня кінцівка 

СДС  – синдром діабетичної стопи 

ТГ  – тригліцериди 

УЗАС – ультразвукове ангіосканування нижніх кінцівок 

ФНП–α  – фактор некрозу пухлин – α 

ХС  – холестерин 

ХС ЛПВЩ – холестерин ліпопротеїдів високої щільності 

ХС ЛПНЩ – холестерин ліпопротеїдів низької щільності 

ЦД  – цукровий діабет 
 

 
 

 


