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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

 

АНІ – анаеробна неклостридіальна інфекція 

АНК – ампутація нижньої кінцівки 

АОА – антиоксидантна активність 

АОЗ – антиоксидантний захист 

АОС – антиоксидантна система 

АР – адаптаційна реакція 

АФК – активні форми кисню 

ВАНК – висока ампутація нижньої кінцівки 

ГГЦ – гіпергомоцистеїнемія 

ГЗУ – гнійно-запальні ускладнення 

ГНУ – гнійно-некртичні ускладнення 

ГЦ – гомоцистеїн 

ДА – діагностика ангіопатій 

ЕЗВД – ендотелійзалежна вазодилятація 

ЕД – ендотеліальна дисфункція 

ЕТ–1 – ендотелін–1 

ІА – індекс адаптації 

КА – коефіцієнт атерогенності 

КПІ – кісточково-плечовий індекс 

НК – нижня кінцівка 

ОС – оксидативний стрес  

ПОЛ – перекисне окислення ліпідів 

ПОН – поліорганна недостатність 

РЗР – рідина для загоєння ран 

СБ – сорбітол 

СДС – синдром діабетичної стопи 

СОД – супероксиддисмутаза 
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СРБ – С–реактивний білок 

ТГ – тригліцериди 

УЗАС – ультразвукове ангіосканування нижніх кінцівок 

УСГ ОЧП – ультрасонографія органів черевної порожнини 

ФНП–α – фактор некрозу пухлин – α 

ХНН – хронічна ниркова недостатність 

ХС – холестерин 

ХС ЛПВЩ – холестерин ліпПпротеїдів високої щільності 

ХС ЛПНЩ – холестерин ліпопротеїдів низької щільноті 

ЦД – цукровий діабет 

ЦП – цироз печінки 

NО – оксид азоту 
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ВСТУП 

 

 

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 [166, 167].  

Актуальність проблеми діагностики та лікування визначає значну 

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

судин нижньої кінцівки – синдрому діабетичної стопи [16, 20, 38, 69, 102, 

200]. 

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

уражуються найчастіше, навіть раніше, ніж сітківка ока та нирки [115]. 

Лікування гнійно-запальних ускладнень при ЦД, незважаючи на 

застосування інтенсивної комплексної терапії, в 50–75% випадків 

закінчується ампутацією нижньої кінцівки [30, 65, 66, 67].  

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% [66]. 

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 [62, 66, 67], що 

призводить до інвалідності та значного зниження якості життя пацієнтів [167, 

173, 216, 239].  

Діабетичні ангіопатії є найчастішою причиною інвалідності та 

смертності хворих [75, 79], а кількість високих ампутацій НК з приводу СДС 

у світі становить 55 за годину [224, 243, 245]. 
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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, знизити показники інвалідизації. Одним із таких напрямків є 

озонотерапія, що охоплює різноманітні методи місцевого та загального 

застосування озону [58, 73,  174]. 

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 
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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 атрогенності (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 з використанням озоно-

кисневої газової суміші на фоні загальноприйнятої комплексної терапії. 

4. Провести оцінку результатів лікування хворих досліджуваних груп 

з ішемічною та змішаною формами синдрому діабетичної стопи з гнійно-

некротичним 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 
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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 
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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 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. 
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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. 

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 
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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.).  
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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 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. 
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Розділ 1 

 

ПРОБЛЕМА СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ  

ТА ЙОГО УСКЛАДНЕННЯ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 

Проблема цукрового діабету (ЦД) є однією із найактуальніших на 

сучасному етапі розвитку як суспільства взагалі, так і медицини зокрема [16]. 

Поширеність ЦД у світі сягнула епідемічного рівня й продовжує неухильно 

зростати. За даними ВООЗ, у 2000 році в світі нараховували близько 160 млн. 

хворих на ЦД, епідеміологи прогнозують, що у 2035 році їх кількість 

перевищить 500 млн. осіб, з яких 80–90% складуть пацієнти з ЦД 2-го типу 

[51, 52]. 

В останнє десятиріччя ХХ століття особлива увага спеціалістів, які 

приймають участь у лікуванні цукрового діабету (ЦД), звернена на синдром 

діабетичної стопи (СДС), що викликано зростанням частоти захворювання, з 

одного боку, та невдоваленням лікарів результатами лікування – з іншого 

[60].  

Пізня діагностика, неадекватне лікування та відсутність комплексного 

підходу призводять до великої кількості невиправданих високих ампутацій 

нижніх кінцівок при СДС  [133, 155, 190, 195, 239].   

Організаційні та клінічні аспекти проблеми «діабетична стопа» широко 

обмірковуються в різних країнах світу, постійно підкреслюється їх соціальне 

та економічне значення [208, 217, 246]. Деталізується терапевтична допомога 

[4], висвітлюється широке коло питань хірургічної тактики при гнійно-

некротичних ураженнях стопи [5, 32, 33, 124, 180, 181], дискутуються 

питання лікувально-діагностичних стандартів, методологічного підходу до 

термінології, класифікації, діагностики та реабілітації хворих [46, 75].   

Хірургічні інфекції у хворих на ЦД є складною проблемою, зокрема 
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специфічні ураження нижніх кінцівок, які проявляються складними анатомо-

функціональними змінами й зустрічаються у 30–80% хворих [117, 154, 204]. 

Ці зміни отримали назву  синдрому діабетичної стопи (СДС), виділеного в 

доповіді дослідницької групи ВООЗ за темою «Цукровий діабет» у 1997 році 

в самостійну нозологічну групу [40].  

У розвитку СДС приймають участь нейропатія, діабетична 

остеоартропатія, порушення мікроциркуляції та магістрального кровоплину, 

а також бактеріальна інфекція [1, 9, 18, 42, 57, 63, 75, 76, 141, 117, 177, 195, 

196. 211, 212].  

Форма СДС залежить від типу цукрового діабету. Нейропатично-

інфікована частіше зустрічається при цукровому діабеті 1-го типу, ішемічно-

гангренозна та змішана форми переважають у хворих 2-го типу ЦД [113]. 

Хірургічний аспект  ЦД полягає, головним чином, у гнійно-

некротичних ускладненнях (ГНУ) синдрому діабетичної стопи [37, 104, 139]. 

ЦД 2-го типу пов’язаний з найбільш частою ранньою смертністю, різними 

ускладненнями, що призводять до інвалідизації, зниження соціальної 

активності та низької якості життя. Спостерігається тривожна тенденція до 

підвищення ризику діабету 2-го типу в молодих людей, підлітків і дітей 

[200]. Пропорційно до росту захворюваності на ЦД і розвитку його 

ускладнень зростають витрати на лікування, при цьому лише 9% загальної 

кількості витрат відводиться на лікування ЦД, а 91% – на корекцію 

ускладнень, викликаних цим захворюванням. За даними Міжнародного 

банку, економічні витрати на лікування ЦД та його ускладнень може скласти 

7–13% бюджету охорони здоров’я багатьох розвинених країн світу [183]. 

 

 

1.1 Чинники ризику розвитку синдрому діабетичної стопи 

 

Велика соціальна значущість захворювання ЦД викликана тим, що  він 

призводить до ранньої інвалідизації. Ризик розвитку ішемічної хвороби серця 
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та інфаркту міокарда збільшується у хворих на ЦД в 2 рази, патології нирок – 

у 17, гангрени нижніх кінцівок – у 20 разів [100]. Популяційні 

епідеміологічні дослідження свідчать, що щорічно на кожну 1000 хворих ЦД 

у 5–8% випадків проводиться ампутація кінцівок [109]. Частота високих 

ампутацій в індустріально розвинених країнах щорічно складає від 0,06 до 

3,86 на 10 тис. хворих цукровим діабетом [223].  

Щорічно у 2% хворих розвиваються виразково-некротичні  процеси на 

стопі, а у 15% вони спостерігаються протягом усього життя [223]. У 

більшості досліджень ампутації нижніх кінцівок склали від 7 до 206 на 100 

тис. жителів у рік [169]. Частота діабетичних виразок, згідно з результатами 

досліджень, складає 5,3–10,5% [223]. Така велика різниця викликана 

недоліками в проведенні профілактики і залежить як від пацієнтів, так і від 

лікарів. 15% усіх діабетичних виразок є приводом до ампутації й тому їх 

вважають основним фактором ризику ампутацій [222]. Інші фактори ризику – 

це тривалий перебіг ЦД, особливо з декомпенсацією глікемії, периферійна 

нейропатія, ураження периферійних судин [256]. 

Необхідна класифікація пацієнтів за групами ризику, оскільки хворі з 

високим ризиком потребують комплексного лікування. Міжнародна робоча 

група по діабетичній стопі (МРГДС) опрацювала класифікацію ампутацій і 

виразково-некротичних процесів, в основу якої покладено клінічні симптоми. 

Обстежених поділили на 4 групи: група 0 була без сенситивної нейропатії, 

група 1 – з нейропаптією, але без ангіопатії та деформації стопи, група 2 – 

пацієнти з нейропатією і деформацією стопи/ периферійною ангіопатією, 

група 3 – пацієнти з виразково-некротичними процесами або ампутацією в 

анамнезі. Пацієнти групи високого ризику мали у 17 разів більше шансів на 

ампутацію кінцівки упродовж наступних трьох років [169]. Це дозволяло 

планувати відповідні профілактичні заходи, ключова роль в яких відводилася 

власне пацієнтам [199].   

Незважаючи на проведене лікування, виразково-некротичні процеси 

призводять до тривалої госпіталізації пацієнтів, ампутації та летального кінця 
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[169]. 

Діабетична стопа – важлива проблема з економічної точки зору, 

особливо якщо ампутація є кінцем тривалого стаціонарного лікування з 

випискою пацієнта додому та необхідністю догляду за ним. Вартість 

первинного лікування оцінюється в 7–10 тис. доларів. Вартість ампутації в 

результаті діабетичної стопи складає 30–60 тис. доларів [169]. 

Синдром діабетичної стопи – це патологічний стан стоп хворих на ЦД, 

який виникає на фоні ураження периферійних нервів, судин, шкіри та м’яких 

тканин, кісток і суглобів, створює умови для формування гострих і хронічних 

виразок, кістково-суглобових уражень, гнійно-некротичних процесів. 

Загальноприйнято вважати, що основними факторами, які призводять до 

ураження стопи при діабеті, є периферійна нейропатія, деформація стоп з 

формуванням зон високого тиску, а також периферійний атеросклероз судин 

нижніх кінцівок [47, 48]. 

Під діабетичною ангіопатією нижніх кінцівок, за визначенням ВООЗ,  

розуміють наявність таких клінічних ознак, як відсутність пульсу на артеріях 

стопи, переміжна кульгавість в анамнезі, наявність болей у спокої  і/або змін, 

виявлених при неінвазивному  судинному обстеженні, що вказує на 

порушення кровообігу. 

Кількість хворих групи ризику значно перевищує кількість 

безпосередніх ускладнень. Поширеність периферійної нейропатії складає 10–

55%, патології периферійних артерій – 10–20%, молоткоподібних пальців – 

від 14% у хворих на ЦД 1-го типу до 28% серед хворих з ЦД 2-го типу.  

Згідно з міжнародними статистичними даними, основними факторами 

ризику утворення плантарних рецидивуючих виразкових дефектів при ЦД є 

поєднання нейропатії з деформаціями; водночас, головний ризик ампутації 

пов’язаний з ішемією. Тепла, але з втраченою чутливістю стопа має значно 

більший ризик утворення виразки, ніж холодна внаслідок ішемії, але зі 

збереженою чутливістю. 

До найбільш частих деформацій стопи при ЦД, які призводять до 
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виразкових дефектів, відносять плоскостопість, половарусну деформацію, 

ригідні «кігтевидні та молоткоподібні» пальці з виступанням головок 

метатарзальних кісток, вальгусну деформацію І-го пальця та складні 

деформації при остеоартропатії Шарко, наслідках малих ампутацій і резекцій 

стопи. 

Важливим фактором, який сприяє розвитку діабетичних виразок стоп, є 

високий плантарний тиск. Впливає цей фактор тільки в поєднанні з 

нейропатією. Саме тому будь-яке лікування повинно обов’язково 

враховувати необхідність часткового або повного розвантаження відповідних 

зон або й усієї стопи. 

У літературі розглядають низку чинників, які здатні викликати 

підвищення плантарного тиску. Зокрема, Р. Cavanach et al. (2001) поділяють 

ці чинники на внутрішні, зовнішні та пов’язані з поведінкою. До внутрішніх 

відносяться [220]: виступаюча кістка, обмеження рухів в суглобах, 

гіперкератоз, деформація суглобів, пошкодження тканин, хірургічні 

втручання. Серед зовнішніх чинників виділяють: невигідне взуття, 

прогулянки босоніж, падіння та спотикання, сторонні предмети у взутті. 

За даними Федерального Центру експертизи і реабілітації інвалідів 

(РМАПО) «Діабетична стопа», до розвитку нейропатичних виразкових 

дефектів у 13% випадків призвів гіперкератоз, використання неадекватного 

взуття – у 33%, поранення стоп гострими предметами – у 16% [88]. 

При ЦД підвищується рівень моторної нейропатії, обмежуються рухи в 

суглобах, у результаті чого підвищується тиск в цих ділянках стопи, 

появляються болі при тривалій ходьбі, що в кінці кінців призводить до появи 

виразок. У випадках тяжкої нейропатії тиск у ділянці великого пальця 

підвищується настільки, що використовується як критичний ризик 

виразкування [249]. 

В основі розвитку нейроішемічного і/або ішемічного ураження стопи 

лежить атеросклероз. Типовим клінічним проявом при цьому є болючість 

стопи або виразкового дефекту, витончення та сухість шкіри зі схильністю до 
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мікротравм, особливо пальців і латеральної поверхні стопи.  

На основі виявлення основних факторів ризику розвитку діабетичних 

уражень стопи – периферійної нейропатії, ангіопатії (ішемії), деформацій 

формують групи ризику (табл. 1.1) [88].  

 

Таблиця 1.1 

Групи ризику розвитку діабетичних уражень стопи 
 

Ризику немає/ 

ризик низький 

Високий ризик Дуже високий ризик 

Відчуває дотик монофіла-

менту в усіх точках. 

Збережена пульсація на 

4-х артеріях. 

Нема деформації передую-

чих виразок, ампутацій. 

Використання звичайного 

взуття. 

Не відчуває дотику 

монофіламенту більше, 

ніж в одній точці. 

Відсутня пульсація  

на одній і більше 

артеріях. 

Деформації, кросівки, 

устілки, малоскладне 

або складне взуття. 

Виразки або ампутації 

в анамнезі, в 

наявності. 

Відсутня пульсація на 

одній і більше із 4-х 

артерій кісточок. 

Відсутнє відчуття 

дотику монофіламенту 

більше ніж в одній 

точці, складне взуття. 

 

Скринінговий метод для діагностики ангіопатій полягає у пальпації 

пульсу на артеріях стопи, задній малогомілковій, стегновій і підколінній 

артеріях. Якщо пульсація артерій стоп відсутня, експерти рекомендують 

вимірювати артеріальний тиск на рівні кісточок за допомогою мануальної 

допплерографії та вираховувати кісточково-плечовий індекс (КПІ). 

КПІ=систолічний тиск на рівні кісточок/систолічний тиск на плечі в 

лежачому положенні хворого [220]. Метод на 95% чутливий і специфічний 

майже у 100% випадків. Якщо КПІ<0,9, це говорить про оклюзійну 

периферійну ангіопатію:  



20 
 

- 0,7–0,9   – легкі периферійні судинні ураження (ПСУ); 

- 0,4–0,69 – середні ПСУ; 

- <0,40 – тяжкі ПСУ. 

Услід за діагностикою факторів ризику у хворих, які складають групу 

ризику, виникає необхідність проведення профілактичних заходів, які 

пердбачають, передусім, забезпечення відповідним взуттям, догляд за 

стопою та використання медикаментних середників, які попереджують 

прогресування наявних ускладнень. 

Таким чином, своєчасне виділення пацієнтів, які складають групу 

високого ризику розвитку синдрому діабетичної стопи, та надання їм 

превентивної мультидисциплінарної допомоги дозволяють збільшити 

тривалість стану діабетичної стопи без виразок, попередити одне з найбільш 

тяжких наслідків захворювання – ампутацію кінцівки.   

До інших факторів ризику розвитку виразок діабетичної стопи 

відносять тривалий перебіг ЦД, ампутацію та виразково-некротичні процеси 

в анамнезі. ЦД тривалістю більше 20 років підвищує ризик виникнення 

виразок у 6 разів, порівняно з пацієнтами, які хворіють діабетом менше 9 

років [236]. Ампутації та виразково-некротичні процеси  в анамнезі значно 

збільшують ризик подальшого виразкування [190]. Після лікування 

виникають рецидиви виразок на стопі, які складають 28% у перші 12 місяців і 

100% упродовж 48 місяців. Ризик утворення виразок стопи у пацієнтів з 

виразками в анамнезі у 57 разів вищий, ніж у пацієнтів без цих показників в 

анамнезі [199]. А тому необхідно виявляти таких хворих і усувати чинники 

ризику.  

Порушення мікроциркуляції при діабетичній стопі сповільнює 

заживлення ран. Якщо навіть нема оклюзії на рівні мікроциркуляційного 

русла, при ЦД змінюється структура стінки капіляра, викликана, переважно, 

потовщенням базальної мембрани. Це не призводить до звуження просвіту 

капілярів, але порушує еластичність їхніх стінок, обмежується властивість до 

дилятації. Потовщення базальної мембрани також є бар’єром при здійсненні 
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нормального обміну речовин і міграції клітин, знижує у пацієнтів з ЦД 

властивість до захисту від інфекції [169]. 

Незважаючи на структурні зміни, найбільш важливим все ж є 

функціональні зміни в мікроциркуляційному руслі. В останній час 

сформульовано припущення, що ці зміни схожі на порушення  

гладком’язових клітин артерій та ендотелію, а також на пошкодження 

аксонів. 

У нормі ендотелій синтезує та виділяє такі речовини як оксид азоту, 

ендотелін, простогландини, які є важливими в регуляції вазоконстрикції,  

забезпечують дотримання судинного тонусу, регулюють кровоплин [192, 

193]. Основна дія вазодилятатора спрямована на гладком’язові клітини 

стінки судини, яка прилягає до ендотелію [169]. 

Результати нещодавніх досліджень свідчать про те, що 

ендотелійзалежна вазодилятація, як і незалежна (яка відтворює функції 

гладком’язових клітин), порушується як при ЦД, так і в стадії предіабету 

[210]. 

Окремі дослідження показують, що ендотелійзалежна вазодилятація 

однаково виражена в хворих на ЦД (за виключенням включення в процес 

крупних судин зі збереженням адекватного артеріального кровоплину) і в 

пацієнтів з обструктивним ураженням артерій. Вона зустрічається у всіх 

ситуаціях і має значення у випадках ураження великих судин [234].  

Другим важливим чинником порушення мікроциркуляції при 

нейропатичній стопі є нейроаксональний рефлекс. Вазодилятація, пов’язана з 

нейроаксональним рефлексом, майже не виявляється у пацієнтів з 

діабетичною нейропатією навіть після хірургічного втручання  на артеріях 

стопи, що сприяє збереженню кровоплину у великих судинах [202]. Це, 

можливо, головна причина відсутності гіперемії при інфікуванні стопи у 

хворих на ЦД. Таким чином, наявність нейропратії може призвести до 

порушення кровоплину тільки у тяжких випадках [201, 237]. Навіть при 

відсутності ураження периферійних судин у пацієнтів з достатнім рівнем 
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артеріального кровоплину у великих судинах, кровоплин у шкірі порушений 

при пошкодженнях і це є одним із найбільш важливих чинників розвитку та 

підтримання ранових ушкоджень. Діабетичну стопу слід вважати 

функціонально ішемізованою та потребуючою старанного догляду, 

незалежно від наявності або відсутності ангіопатій. Більше того, відсутність 

гіперемії не повинна розглядатися як ознака відсутності запального процесу 

або інфекції [169]. 

Поява ран – це основний чинник подальших виразково-некротичних 

процесів стопи та ампутації. Спочатку вважали, що діабетичні виразково-

некротичні процеси – це результат пошкодження стопи при ходьбі у зв’язку 

зі зниження чи відсутністю больової чутливості й наявності ангіопатії. 

Пізніше були відкриті ще 2 важливі чинники, що зумовлюють цю патологію, 

які названі функціональними змінами в мікроциркуляційному руслі та 

змінами в клітинній активності – виділення різних чинників росту та 

цитокінів, які в нормі викликають процеси репарації ушкоджених тканин. 

Фізіологічний процес заживлення охоплює комплекс взаємозв’язків 

між слабкістю структури тканини, клітинною активністю та активацією 

чинників росту. Ураження всіх цих трьох фізіологічних процесів при ЦД 

призводять до порушення заживлення виразок при діабетичній стопі [169]. 

Фактори росту впливають на процес заживлення ран, використовуючи 

пригнічувальні та стимулювальні ефекти, такі як деривати тромбоцитарного 

фактору росту, фібробластний фактор росту і фактор росту судинного 

ендотелію, виявлені у виділеннях з рани. Зміни секреції або відсутність цих 

факторів росту при розвитку виразок на діабетичній стопі впливають на 

процеси заживлення ран [203].  

Гіперглікемія знижує активність клітин у запальному вогнищі, 

порушує морфологію макрофагів [187]. Інгібування проліферації 

кератиноцитів шкіри в процесі прискорення диференціювання клітин 

призводить до порушення продукції кератиноцитів звичайної фази процесу 

заживлення ран, знижує результат утворення факторів росту судинного 
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ендотелію, стимулює протеолітичну активність та інактивацію факторів 

росту, які необхідні для заживлення ран [218]. 

 

 

1.2 Дискусійні питання класифікації синдрому діабетичної стопи 

 

Міжнародна угода [109] класифікує СДС на нейропатичну, 

нейроішемічну та ішемічну форми, які відповідно складають 60–75, 20–30 і 

5–10% [51, 54]. Ступінь участі основних домінувальних складових визначає 

загальноприйнята класифікація СДС [42, 51, 76, 77], яка виділяє такі форми: 

1) нейропатичну (без артропатії та з артропатією – «стопа Шарко»), 

2) нейроішемічну та 3) ішемічну. Отже, у розвитку  СДС приймають участь 

нейропатія, діабетична остеоартропатія, порушення мікроциркуляції та 

магістрального кровоплину, а також бактеріальна інфекція [1, 63, 177, 205, 

211]. 

Крім вказаних клінічних форм, до класифікації належать місцеві 

прояви СДС, основані на класифікації F. Wagner [254], яка отримала широке 

розповсюдження, але не відображає всіх особливостей місцевих проявів СДС 

[40, 42, 75, 76, 77, 104]. 

Б. С. Брискин та співавт. [126] запропонували доповнення до 

класифікації, розробленої F. Wagner, які відносяться до уточнення локалізації 

та характеру уражень окремих пальців і стопи з виділенням акрального 

некрозу та пандактеліту, абсцесів, флегмони різної локалізації та 

панфлегмони. Авторами враховано також класифікацію С. В. Горюнова [205] 

стосовно флегмони нижніх кінцівок, оскільки саме флегмона є найбільш 

поширеною ознакою гнійних ускладнень СДС і вимагає диференційованого 

підходу до хірургічного лікування. 

Нейропатична форма СДС зустрічається частіше у жінок будь-якого 

віку, нейроішемічна – в осіб обох статей віком від 40 до 70 років. Ішемічна 

форма СДС зустрічається, в основному, у чоловіків старше 60 років [14]. 
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Частіше всього використовують класифікацію F. Wagner [254], яка 

охоплює 6 ступенів ураження стопи: 0 – виразки немає; 1-а – поверхнева 

виразка; 2-а – глибока виразка без ознак гострої інфекції; 3-я – глибока 

виразка з ураженням м’язів, ускладнена остеомієлітом, абсцесами, 

флегмоною; 4-а – гангрена пальців або переднього відділу стопи; 5-а – 

гангрена всієї стопи. Проте, класифікація F. Wagner навіть з урахуванням 

доповнень, запропонованих Б. С. Брискиним і співавт. [40], не вичерпує 

різноманітності ускладнень СДС [40, 77]. Вона не вносить принципової 

різниці між гнійною деструкцією стопи та її гангреною, прирівнює інфіковані 

та неінфіковані виразки до нагноєння, не враховує особливу тяжкість 

ураження кісток заплесни та ступінь ішемії [14]. В. М. Бенсман і К. Г. 

Триандафілов [14] пропонують модифікацію класифікації F. Wagner, 

відредаговану з урахуванням змін, доповнень і відмічених недоліків. 

Запропонована класифікація надто вже поширена і, на наш погляд, 

може бути використана лише для наукових досліджень і утруднить роботу 

практичного хірурга. 

Для оцінки тяжкості ішемії використовують класифікацію 

Покровського–Фонтейна–Леріша [54], яка запропонована для оклюзійних 

захворювань артерій і використовується для оцінки тяжкості ішемії при СДС. 

Пізніше до неї були віднесені поняття «критична» і «незворотна» ішемія 

[152, 228]. Ця класифікація передбачала 4 ступені ішемії: 1-й ступінь – болі 

при швидкій і тривалій ходьбі; ступінь 2А – переміжна кульгавість при 

ходьбі на дистанцію більше 200 м; ступінь 2Б – переміжна кульгавість при 

ходьбі на дистанції менше 200 м; ступінь 3А – болі у стані спокою без 

ішемічного набряку; 3Б – болі у стані спокою та ішемічний набряк (критична 

ішемія); ступінь 4А – некроз пальців стопи з перспективою реваскуляризаії 

та збереження опорної кінцівки (критична ішемія); ступінь 4Б – 

нежиттєздатність тканин ураженої кінцівки, що вимагає високої ампутації 

(незворотна ішемія). 

Використання класифікації Фонтена–Леріша спричиняє труднощі при 
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нейроішемічній формі СДС, оскільки, згідно з її умовами, ішемія 1, 2 і 3-го 

ступенів діагностується за відчуттям болю, якого при нейроішемії може не 

бути. Замість скарг на болі такі хворі відмічають нелокалізовані парастезії та 

напади втоми ніг при ходьбі. Через гіпостезію симптом переміжної 

кульгавості у них відсутній або проявляється нечітко [14]. Не виключено, що 

це пов’язано з настанням запізнілої ішемії гомілки, яка відстає від ішемії 

стопи [13, 110].  

Відповідно до класифікації Фонтейна–Леріша магістральний 

оклюзійний некроз розглядається як основний симптом ішемії 4 ступеня, що 

не зовсім характерно для нейроішемічної форми СДС. Некроз у них виникає 

внаслідок багаторівневих дистальних стенозів та оклюзій периферійних 

артерій [13, 110]. Отже, при нейроішемії некроз може бути наслідком 

периферійної, а не магістральної оклюзії. Він не завжди вказує на незворотні 

порушення гемодинаміки, що протирічить класифікації Фонтейна–Леріша.  

В. М. Бенсман і К. Г. Триандафілов [14] пропонують класифікацію 

СДС, яка базується на об’єктивних критеріях гемодинаміки. Для раннього 

періоду нейроішемічної форми СДС характерне поєднання оклюзії однієї із 

магістральних артерій гомілки зі стенозом периферійних судин. Рідше 

причиною ранніх порушень  служать багаторівневі стенози великогомілкових 

артерій, збільшені оклюзіями судин стопи. При такому частково 

блокованому кровоплині можуть виникати ішемічні виразки та сухий некроз 

пальця. Характерною є відсутність пульсу на одній із артерій 

гомілковостопного суглоба. Регіонарний систолічний тиск (РСТ) у таких 

випадках коливається в межах 90–80 мм рт. ст. і рідко знижується до 50–45 

мм рт. ст., Тср02   на тильній поверхні стопи утримується в діапазоні 30–28 мм 

рт. ст., а іноді зменшується до 26–25 мм рт. ст. У хворих з нейроішемічною 

формою СДС з ознаками магістральної циркуляційної недостатності без 

схильності до поширеного акрального некрозу ішемія розцінюється як 

субкомпенсована 2-го ступеня. Декомпенсована ішемія 3-го ступеня 

діагностується у хворих, які мають сухий некроз декількох пальців, усієї 
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дистальної частини стопи або вологу гангрену кінцівки. Вона характерна для 

пізнього періоду нейроішемічної форми СДС та є результатом оклюзії 

стегново-підколінного сегменту чи обох великогомілкових артерій. Пульс на 

підколінній артерії відсутній, РСТ на рівні кісточок гомілки складає не 

більше 70 мм рт. ст., проте може знижуватися до нуля. Тср 02  на відстані 2–3 

см від демаркаційної лінії коливається від 26 до 20 і навіть до 9 мм рт. ст. 

При такій клінічній картині потрібно відрізняти критичну і незворотну 

декомпенсовану ішемію. Збереження активних рухів стопи, стабільна 

демаркація, РСТ не нижче 30 мм рт. ст. і Тср 02  не менше 20 мм рт. ст. 

свідчать про критичну ішемію, при якій ризик ампутації знижується. 

Незворотна ішемія характеризується прогресуванням післяопераційного 

некрозу стопи і нульовим  зниженням РСТ. Тср 02  при цьому становить 

менше 20 мм рт. ст. При незворотній ішемії ампутація гомілки або стегна 

неминуча. 

Знання ступенів ішемії сприяє вирішенню низки лікувально-тактичних 

завдань і допомагає у виборі  способу закриття операційної рани. 

Встановлено, що при компенсованій ішемії можна накласти рідкі вузлуваті 

шви. У хворих із субкомпенсованою ішемією більш безпечно 

використовувати малоішемізувальний точковий або метатарзальний шов. 

Коли Тср 02  знижується до 27–28 мм рт. ст., можлива лише вільна 

аутодермопластика [13]. 

Під час аналізу різних класифікацій потрібно чітко з’ясувати її мету. 

Так класифікація СДС, представлена в Національних стандартах РФ, надання 

допомоги хворим на ЦД [51], на думку Б. С. Брискина та співавт. [18], не 

викликає серйозних заперечень, проте при гнійно-некротичних ускладненнях 

ця класифікація неприйнятна, оскільки не відображає особливостей та 

різниці цих ускладнень і тому не може бути основою до опрацювання  

стандартів хірургічних втручань, без яких у цій фазі захворювання ефективне 

лікування неможливе. Крім того, загальноприйнята класифікація необхідна 

для правильного формулювання діагнозу та відображення фази 
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патологічного процесу. Це важливо при складанні медично-економічних 

стандартів (МЕС), які визначають терміни лікування, обґрунтовані витрати 

на лікарські середники та проведення хірургічних операцій. 

С. М. Василюк пропонує [21] систему оцінювання тяжкості СДС та 

встановлення діагнозу, що має важливе значення для вибору оптимальних 

термінів і методу операційного втручання на стопі. Так, при компенсованій 

формі СДС доцільна адекватна консервативна терапія та місцеве лікування 

ранового дефекту, при потребі  з некректомією. У хворих на 

субкомпенсовану форму СДС операційну санацію гнійного вогнища на стопі 

потрібно проводити в плановому порядку на 5-ту добу з моменту 

поступлення в стаціонар, після часткової чи повної компенсації ЦД, 

внутрішньовенного введення антибиотиків, судиннорозширювальних, 

нейропротекторів і гемодинамічних середників. Добре підготовленим до 

операції вважають хворого, в якого рівень глікемії натще не перевищує 9 

ммоль/л, постпрандіальної – 11 ммоль/л, постадсорбційної – 10 ммоль/л. 

Операційне втручання у пацієнтів з декомпенсованим СДС слід проводити 

впродовж 12–48 годин з моменту госпіталізації.  

На сьогодні рекомендують користуватися класифікацією СДС 

Техаського університету (1991), оскільки запропонована класифікація 

найбільш доступна до сприйняття практичними хірургами, дає можливість 

оцінити стан ураження судин і  глибину ураження тканин стопи (табл. 1.2).   

В. С. Зарембою, М. П. Павловським [69] опрацьована шкала 

оцінювання та прогнозування ступеня тяжкості перебігу гнійно-

некротичного процесу у хворих із СДС. Вона охоплює 20 факторів ризику, 

кожний з яких оцінюється в балах. При опрацюванні шкали проведено аналіз 

історій хвороби 211 пацієнтів. Статистичне обчислення показників 

проводили за допомогою програмного забезпечення Libre Office v.5.2.2.2. та 

програму R.  
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Таблиця 1.2  

Класифікація  СДС Техаського університету 

 Стадія 

0 І ІІ ІІІ 

 

 

 

 

 

Ступінь 

 

А 

перед- або 

поствиразкові 

зміни шкіри 

після її 

епітелізації 

поверхнева 

виразка, яка не 

торкається 

сухожилля, 

капсули суглобу 

або кістки 

виразка, 

дном якої є 

сухожилля 

або капсула 

суглобу 

виразка, 

дном якої є 

кістка або 

суглоб 

В + наявність 

інфекції 

+ наявність 

інфекції 

+ наявність 

інфекції 

+ наявність 

інфекції 

С + наявність 

інфекції 

+ наявність 

інфекції 

+ наявність 

інфекції 

+ наявність 

інфекції 

D D + наявність 

інфекції та 

ішемії 

+ наявність 

інфекції та 

ішемії 

+ наявність 

інфекції та 

ішемії 

+ наявність 

інфекції та 

ішемії 

 

Кількісні фактори представлені у вигляді середнього ± статистичного 

відхилення. При дотриманні умов нормальності вибірки ознаки визначали за 

допомогою критерію Фішера, якісні методи – за допомогою таблиць 

сполучення і критерію Х2, кореляційний зв’язок за допомогою критерію 

Спірмана. Показники обчислювали методом регресійного аналізу, бінарною 

логічною регресією для виявлення вагомості кожного фактору в 

прогнозуванні перебігу нагнійних процесів з метою їх адекватної оцінки та 

виведення бальної шкали. 

Найбільш вагомі та суттєві фактори, які при  розпрацюванні шкали 

отримали найбільшу кількість балів, опрацьовані за допомогою 

мультифакторного аналізу. До таких показників віднесено: форму цукрового 

діабету і СДС, характер гнійно-некротичних уражень, глибину та поширення 
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нагнійного процесу, рівень глікемії в крові, показник гемоглобіну, тип 

адаптаційної реакції та стан периферійних артерій.   

Застосування опрацьованого алгоритму діагностики, прогностичної 

оцінки та лікування синдрому діабетичної стопи дозволяє контролювати  

перебіг захворювання, своєчасно попередити виникнення ускладнень, 

підібрати адекватний метод лікування. 

Таким чином, уточнення клaсифікації F. Wagner може сприяти 

усуненню протиріч між вимогами медично-економічних стандартів і 

реальністю. Обґрунтована клінічна класифікація гнійно-некротичних 

ускладнень СДС може слугувати основою для грамотного формулювання 

клінічного діагнозу та визначення термінів лікування [40]. 

 

 

1.3 Патогенез, клініка та діагностика синдрому діабетичної стопи 

 

Патогенез СДС є мультифакторним і в розвитку гнійно-некротичної 

його стадії важливе значення має поєднання факторів, серед яких 

переважають: некорегована упродовж тривалого часу гіперглікемія, вторинна 

глюкозотоксичність, ураження артерій нижніх кінцівок, зміни реології та 

гемодинаміки в мікроциркуляційному руслі нижніх кінцівок, розвиток 

периферійної сенсомоторної полінейропатії, інфекція, енергетичний дефіцит 

внаслідок порушення всіх видів обміну [229, 235].  

Щодо патогенезу ЦД 2-го типу, то продовжується вивчення механізмів 

інсулінорезистентності, активності системного запалення, ролі 

адипоцитокінів (лептину, адипонектину) у розвитку ЦД і його судинних 

ускладнень [167].  

У патогенезі розвитку СДС лежать полінейропатія, остеоартропатія, 

порушення мікроциркуляції та магістрального кровоплину, на фоні яких 

розвиваються гнійно-некротичні процеси, включаючи анаеробні флегмони та 

гангрени [1, 9, 18, 40, 42, 63, 77, 177,  211]. 
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Високий рівень холестерину в плазмі крові, особливо в циркулюючих 

атерогенних ліпопротеїдах низької щільності (ЛПНЩ), є одним із факторів 

ризику виникнення та прогресування атеросклерозу [98, 106, 107]. 

Тепер підвищення рівня гомоцистеїна (ГЦ) в плазмі крові розглядають 

як суттєвий фактор ризику атеросклеротичного ураження судин. Вважають, 

що ГЦ підлягає автоокисленню з утворенням вільних радикалів, які 

пошкоджують ендотелій судин з послідуючим розвитком ендотеліальної 

дисфункції [215, 226], що запускає складний каскад ферментативних реакцій, 

які призводять до індукції синтезу холестерину (ХС) [231] та окислення 

ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), що стимулює процеси атерогенезу 

[227]. Підвищення концентрації С–реактивного білка (СРБ) також пригнічує 

продукцію ендотеліального NO [193], індукує експресію молекул адгезії, 

підсилює поглинання ЛПНЩ макрофагами [258]. На основі результатів 

проведених досліджень А. В. Покровський та співавт. [141] припускають, що 

підсилення процесів атерогенезу в найбільшій мірі виражено у хворих на ЦД, 

а при тривалому перебігу атеросклерозу важливе значення має в’ялотекуче 

запалення судинної стінки, провоковане іншими факторами, зокрема 

гіпергомоцистеїнами (ГГЦ). 

Проте, поширеність ангіопатій при цукровому діабеті пояснюється ще 

й  більш важливими факторами розвитку судинних ускладнень: 

гіперглікемія, глюкозилювання білків, окислювальний стрес (ОС), 

гіперінсулінемія та інсулінорезистентність [84]. Особливе значення в 

механізмах розвитку ангіопатій належить ОС [10, 64].  

За нормальних умов в організмі зберігається рівновага між швидкістю 

ПОЛ та активністю антиоксидантної системи, що є основою гомеостазу. 

Надмірне збільшення продуктів ПОЛ (вільних радикалів) має цитотоксичну 

дію, призводить до руйнування клітин, що можна попередити компенсацією 

вуглеводного обміну або шляхом додаванням до терапії ЦД антиоксидантів 

[24]. 

Порушення мікрорциркуляції при діабетичній стопі сповільнює 
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заживлення ран. Якщо навіть нема оклюзії на рівні мікроциркуляційного 

русла, при діабеті змінюється структура стінки капіляра, викликана 

переважно потовщенням базальної мембрани. Це не призводить до звуження 

просвіту капілярів, але порушує еластичність стінок капілярів, обмежується 

їхня властивість до дилятації. Потовщення базальної мембрани також є 

бар’єром при здійсненні нормального обміну речовин і міграції клітин, воно 

знижує у пацієнтів з ЦД властивість до захисту від інфекції [169]. 

Не дивлячись на ці структурні зміни, найбільш важливим все ж є 

функціональні зміни в мікроциркуляційному руслі. В останній час 

сформульовано припущення, що ці зміни подібні на порушення у 

гладком’язових клітинах артерій та ендотелії, а також на пошкодження 

аксонів [234].  

Другим важливим фактором порушення мікроциркуляції при 

нейропатичній стопі є нейроаксональний рефлекс. Вазодилятація, пов’язана з 

нейроаксональним рефлексом, майже не виявляється у пацієнтів з 

діабетичною нейропатією навіть після хірургічного втручання  на артеріях 

стопи, що сприяє збереженню кровоплину у периферійних судинах [201]. Це, 

можливо, головна причина відсутності гіперемії при інфікуванні стопи у 

хворих на ЦД. Таким чином, наявність нейропатії може призвести до 

порушення кровоплину тільки у тяжких випадках [201, 237]. 

Отже, навіть при відсутності ураження периферійних судин у пацієнтів 

з достатнім рівнем артеріального кровоплину у великих судинах, кровоплин 

у шкірі порушений при ушкодженнях і це є одним із найважливіших 

факторів розвитку та підтримання ранових ушкоджень. Діабетична стопа 

повинна рахуватися функційно ішемізованою та потребуючою старанного 

догляду, незалежно від наявності чи відсутності ангіопатій. Більше того, 

відсутність гіперемії не повинна розглядатися як ознака відсутності 

запального процесу або інфекції [169]. 

Поява ран – це основний чинник, що призводить до подальших 

виразково-некротичних процесів на стопі та ампутації. Спочатку вважали, що 
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діабетичні виразково-некротичні процеси є результатом пошкодження стопи 

при ходьбі у зв’язку зі зниженням чи відсутністю больової чутливості та 

наявністю ангіопатії. Пізніше були відкриті ще 2 важливих фактори, що 

зумовлюють цю патологію і названі функційними змінами в 

мікроциркуляційному руслі та змінами в клітинній активності, такими як 

виділення різних факторів росту та цитокінів, які в нормі викликають 

процеси репарації ушкоджених тканин. 

Основним серед численних клінічних проявів діабетичної ангіопатії є 

біль. Саме він  служить причиною звернення за допомогою, а потім уже рани 

та виразки. Біль – це та межа, яка розділяє хворих з ангіонейропатією на 2 

групи. Це факт, який свідчить про декомпенсацію, про неможливість своїми 

силами подолати ситуацію, що виникла. Згідно з результатами досліджень, 

на 6–8-й рік страждання діабетом у більшості пацієнтів появляється біль у 

нижніх кінцівках [3]. Больовий синдром покладено в основу поділу 

ангіопатій на компенсовані та декомпенсовані. Декомпенсація є причиною 

госпіталізації хворих із СДС.  

Раціональність поділу хворих відповідно до стадії компенсації та 

декомпенсації стверджує динамічність синдрому, його реагування на 

комплексну терапію. Подальша доля хворого та характер змін тканин нижніх 

кінцівок залежать від збереження кровообігу. Гемодинамічні зміни можуть 

бути усунені шляхом шунтування судин. При відсутності таких можливостей 

виникає питання необхідності та можливості проведення комплексного 

лікування діабетичної ангіопатії, ускладненої гнійною інфекцією. Саме тому 

у класифікації СДС має бути відображений стан магістрального кровоплину. 

В іншому випадку відсутність ясності в цьому питанні може звести нанівець 

лікувальні заходи, спрямовані на збереження кінцівки та життя пацієнта. 

Внесення цього компоненту в класифікацію та формулювання діагнозу 

визначатиме відповідний алгоритм дослідження кровоплину кінцівки. 

Поширеність гнійного ураження кінцівки впливає на тактику 

лікування. Більше того, поширеність ураження кінцівки покладено в основу 
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вирішення питання високої ампутації кінцівки при неефективності 

попереднього лікування [3]. Це повинно бути відображено при 

формулюванні діагнозу. 

І. В. Антоненко [3] пропонує наступне формулювання діагнозу: 

цукровий діабет 2-го типу, середнього ступеня тяжкості, субкомпенсація. 

Діабетична ангіонейропатія нижніх кінцівок, стадія декомпенсації без 

порушення магістрального кровообігу, ускладнена глибокою флегмоною 

правої стопи. Автор вважає, що такий підхід вирішує тактичні, діагностичні 

та лікувальні завдання, виконання яких дозволяє знизити рівень калічення та 

летальність хворих з діабетичними ангіонейропатіями нижніх кінцівок, 

ускладненими гнійною інфекцією.   

Для встановлення діагнозу СДС, застосування необхідних методів 

дослідження та вияснення анамнезу, необхідно проводити детальний огляд 

ніг, визначати неврологічний статус, стан артеріального кровоплину з 

використанням обов’язкових і додаткових методів дослідження, 

регламентованих Федеральною цілеспрямованою програмою «Цукровий 

діабет», викладеною у методичних рекомендаціях І. І. Дедова [51]. До 

методів дослідження потрібно віднести лазерну допплерівську флоуметрію, 

яка дозволяє визначати важливі показники капілярного кровоплину [18, 42, 

96]. 

 

 

1.4 Порушення ендотеліальної функції, зміни показників про- та 

протизапальних цитокінів у хворих на ЦД 2-го типу з гнійно-

некротичними ураженнями стопи 

 

Згідно з сучасними уявленнями, ендотелій (активний ендокринний 

орган, дифузно розсіяний в усіх тканинах) синтезує субстанції, важливі для 

контролю згортання крові, регуляції тонусу та артеріального тиску, 

фільтраційної функції нирок, скоротливої активності серця, метаболічного 
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забезпечення мозку; контролює дифузію води, іонів, продуктів метаболізму, 

реагує на механічний вплив текучої рідини, кров’яний тиск і відповідне 

напруження, створене м’язовим шаром судин; чутливий до хімічних та 

анатомічних пошкоджень, які можуть призвести до підвищеної агрегації та 

адгезії циркулюючих клітин, розвитку тромбозу, осіданню ліпідних 

конгломератів [44]. 

Ендотелій, за класичним визначенням гістологів, – одношаровий пласт 

спеціалізованих клітин, який вистилає зі середини все серцево-судинне 

дерево. Ця  тканина загальною площею в шість тенісних кортів і вагою біля 

1,8 кг, один трильйон клітин зі складними біохімічними процесами, 

включаючи системи синтезу білків і низькомолекулярних речовин, 

рецептори та іонні канали. 

У нормі ендотелій синтезує й виділяє такі речовини, як оксид азоту, 

ендотелін, простогландини, які є важливими в регуляції вазоконстрикції,  

забезпечують дотримання судинного тонусу, регулюють кровоплин [192]. 

Основна дія вазодилятатора спрямована на гладком’язові клітини стінок 

судин, які прилягають до ендотелію [169]. 

Результати нещодавніх досліджень свідчать, що ендотелійзалежна 

вазодилятація, як і незалежна, яка відтворює функції гладком’язевих клітин, 

порушується як при ЦД, так і в стадії предіабету [210]. 

Ендотеліальні клітини звільняють цілий ряд вазоактивних речовин: 

оксид азоту, ендотелін–1, простациклін. Зниження синтезу NO є основним у 

розвитку дисфункції ендотелію, яка є однією із причин розвитку практично 

всіх серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, атеросклерозу та 

інших хворіб [171]. Порушення ендотелійзалежної вазодилятації 

спостерігається в осіб літнього віку [185, 186] зі спадковими або набутими 

дисліпідеміями [197] та ЦД [221]. 

Широке та різноманітне коло захворювань, які мають 

ендотелійзалежне походження. Механіка цих хворіб пов’язана з порушенням 

балансу ендотеліальних субстанцій – нерегламентованих зусиль одних та 
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ослабленням «опозиційної» роботи інших. Тут є важливий досконально 

новий підхід: розуміння хвороби як дисбалансу хімічних регуляторів, тобто 

порушення системи протистояння. Захворювання, пов’язані з 

ендотеліальними дисфункціями: атеросклероз, коронарна недостатність, 

інфаркт міокарда, діабет та інсулінова резистентність, спадкові й набуті 

порушення обміну (гіперхолестеринемія, гіперліпідемія та ін.) [44]. 

Результати досліджень свідчать, що ендотелійзалежна вазодилятація 

однаково виражена як у хворих на ЦД (при відсутності включення в процес 

крупних судин зі збереженням адекватного артеріального кровоплину) так і в 

пацієнтів з обструктивним ураженням артерій. Ендотелійзалежна дилятація 

зустрічається у всіх ситуаціях ураження крупних судин [234]. 

Ендокринна активність ендотелію залежить від його функціонального 

стану,  що головно визначається інформацією, яка ним сприймається. На 

ендотелії наявні численні рецептори до різних біологічно активних речовин, 

які сприймають тиск та об’єм крові, що рухається – так звана напруга 

зрушення, яка стимулює синтез протизсідальних і судинорозширювальних 

речовин [130]. Чим більший тиск і швидкість  руху крові, тим рідше 

утворюються тромби. 

Дисфункція ендотелію, яка виникає під впливом ушкоджувальних 

агентів (механічних, інфекційних, обмінних, імунокомплексних та ін.), різко 

змінює напрямок його ендокринної активності на протилежну, утворюються 

вазоконстриктори,  коагулянти. 

Особливе значення в підтримці адекватного кровоплину надається 

оксиду азоту (NO), який синтезується ендотелієм і сигнальною молекулою 

серцево-судинної системи. Реакція судин визначається ступенем утворення 

NO [218]. NO має антиагрегантний, протизсідний і вазодилятуючий ефекти, 

гальмує синтез адгезивних молекул, попереджує спазм судин, виконує 

функцію нейромедіатора, забезпечує бактерицидний ефект [78]. 

Відомо, що ендотеліальне вистелення судин регулює місцеві процеси 

гемостазу, проліферації, міграцію клітин крові в судинну стінку і, на кінець, 
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судинний тонус. Більшість речовин, які впливають на тонус судин, 

стимулюють виділення  ендотелієм оксиду азоту (NO), який, своєю чергою,  

розслабляє гладку мускулатуру.  

У відповідь на запальний процес в організмі вступають в дію природні 

захисні механізми – ЦНС,  симпатична і нейроендокринна системи, які 

регулюють гемодинамічні та метаболічні зрушення. Клітини продукують 

медіатори запалення (цитокіни), відкриті завдяки успіхам молекулярної 

біології та молекулярної генетики. У продукції цитокінів приймають участь 

моноцити, макрофаги, нейтрофільні лейкоцити, лімфоцити, клітини 

ендотелію, фібробласти. Цитокіни, які продукуються лейкоцитами, 

називають інтерлейкінами (ІЛ). Сьогодні відомо більше 20 цитокінів, 15 з 

яких відносяться до інтерлейкінів [89].  

Припускають, що продукція факторів росту і цитокінів – основна 

причина розвитку виразок діабетичної стопи, яка не дає розвиватися фазі 

проліферації й переводить захворювання в хронічну фазу запалення. 

Розуміння цих процесів допоможе у майбутньому опрацьовувати нові схеми 

лікування [206, 249]. 

Сьогодні патологічне ремоделювання артерій вважається складним 

процесом, для якого властиві чітко виражені ознаки хронічного запалення в 

інтимі з притаманними йому імунними взаємодіями, вивільненням цитокінів 

клітинами ендотелію та форменими елементами крові. Цитокіни здатні 

активувати або пригнічувати запальні реакції [176], втягуючи в патологічний 

процес практично всі клітинні та гуморальні механізми регуляції судинного 

гемостазу. Роль запалення доведена практично на всіх етапах процесу 

ремоделювання артерій, починаючи з ранніх стадій і закінчуючи розвитком 

ускладнень [22, 93, 95, 151, 226]. 

В окремих працях наголошують на позитивному ефекті помірного 

фізичного навантаження на стан вазорегулюючої функції ендотелію, що 

пояснюють підвищенням фракції ЛПВЩ, яка має антиатерогенну дію [213]. 

На основі цього, доцільно рекомендувати при дисфункції ендотеліальної 



37 
 
системи проводити динамічні фізичні навантаження в якості обов’язкового 

компонента лікувальних заходів при СДС. 

Отже, дисфункція ендотелію є важливим процесом, який покладено в 

основу розвитку атеросклеротичного ураження судин. Вивчення методів 

впливу на функцію ендотелію дозволить призначати терапію з урахуванням 

патогенезу процесу та підвищити її ефективність. Дослідження властивостей 

нових засобів впливу на ендотеліальну дисфункцію дозволить розширити 

показання до їх застосування з урахуванням патогенетичних механізмів 

впливу, а використання в клінічній практиці методів дослідження 

ендотеліальної функції допоможе в оцінці адекватності проведеного 

лікування.  

 

 

1.5 Принципи лікування хворих на ЦД 2-го типу, ускладнений СДС з 

гнійно-некротичними ураженнями нижніх кінцівок 

 

Лікування гнійно-некротичних ускладнень СДС є складним і  тяжко 

прогнозованим завданням хірурга. Загальноприйнятими його принципами 

залишаються проведення етапного хірургічного лікування, комплексне 

застосування лікарських середників, які покращують трофіку тканин та 

ефективно пригнічують життєдіяльність мікроорганізмів, що вимагає 

місцевого призначення потужних антисептиків [104]. 

Корекція рівня глюкози в крові є однією із основних умов ефективного 

лікування, у зв’язку з чим інтенсифікація інсулінотерапії заслуговує 

особливої  уваги [9, 64, 65, 66]. 

Застосування інсуліну передбачає патогенетичну дію гормону на 

метаболізм вуглеводів, ліпідів, білків, електролітів, реологічні властивості 

крові, імунітет, чого неможливо досягнути при застосуванні інших засобів. 

Саме тому хворим з гнійно-некротичними ураженнями стопи (ГНУС), 
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незалежно від типу ЦД, особливо при нефропатії з протеїнурією та анемією 

потрібно проводити інсулінотерапію [170]. 

Пропонують ін’єкції інсуліну короткої дії перед сніданком, обідом і 

вечерею. Орієнтиром оптимальної дози є показники глікемії [89].  

Лікування хворих на ЦД 2-го типу повинно передбачати дієту, 

дозоване фізичне навантаження, самоконтроль глікемії, лікарські середники, 

що покращують мікроциркуляцію та трофіку тканин (трентал, рефортан, 

реосорбілакт, реополіглюкін, агапурин, вобензим, компламін, ксантинола 

нікотинат, солкосерил, цінарізін, стугерон та ін.), спазмолітики (папаверин, 

но-шпа) [10, 61 62, 89, 165]. Фізичне навантаження впродовж восьми тижнів 

дозволяє знизити рівень HbA1c у пацієнтів з ЦД–2, в середньому, на 0,66%, 

навіть без істотного зменшення ІМТ [144]. 

Своєчасне виявлення та нормалізація гіперглікемії в поєднанні з 

імунокорекцією здатні покращити результати лікування хворих на ЦД [8,9]. 

Стимуляція сил організму в комплексі з операційною санацією гнійно-

некротичного вогнища сприяють підвищенню ефективності лікування 

пацієнтів зі СДС.  

Інтенсивними є спроби багатьох біотехнологічних центрів світу 

реалізувати проект патогенетичного лікування ЦД шляхом трансплантації 

трансформованих  стовбурових клітин, які продукують інсулін. За 

висновками американських дослідників, в результаті терапії стовбуровими 

клітинами 93% хворих на ЦД 1-го типу були на деякий період позбавлені 

інсулінової залежності [167]. 

Упродовж останніх років у клінічну практику лікування хворих на ЦД 

2 - го типу впроваджено принципово нові цукрознижувальні препарати – 

аналог глюкагоноподібного пептиду–1 (GLP–1), екзенатид та інгібітори 

ферменту, що руйнують GLP–1, – DPP–4 (синтагліптин, вітагліптин). 

Механізм цукрознижувальної дії цих препаратів базується на підвищенні 

секреції інсуліну та блокуванні виділення контринсулярного гормону 

глюкагону [166, 167]. 
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Гнійно-некротичні ураження нижніх кінцівок при СДС потрібно 

розглядати як крайній прояв патологічного процесу, наслідком якого є 

гангрена, що нерідко поширюється за межі стопи. При цьому хірургічне 

втручання поряд з корекцією глікемії та метаболічних порушень, 

антибактеріальною, антикоагулянтною та дезагрегантною терапією, 

стимуляцією захисних механізмів, безумовно, є пріоритетним [56, 141, 177]. 

При проведенні антибактеріальної терапії необхідно враховувати 

фармакокінетику препаратів. До з’ясування характеру мікрофлори лікування 

потрібно починати, звичайно, з комбінації: цефазолін+метронідазол, 

цифран+лінкоміцин або цефіпім+гентаміцин. Пізніше здійснюють корекцію 

терапії в залежності від результатів посіву на мікрофлору та чутливості до 

антибіотиків. Терміни антибактерійної терапії залежать від характеру та 

перебігу інфекційного процесу й тривають від 2 до 4 тижнів. 

Розвиток гнійно-некротичного процесу вимагає повноцінної 

хірургічної санації із широким розтином гнійної рани, некректомією та 

адекватним дренуванням [18, 51, 96, 154]. Особливістю операційних 

втручань у цих хворих є етапні некректомії [57]. 

Крім встановлення глибини та поширеності гнійно-некротичного 

процесу, формулювання діагнозу, повинні бути відображені відомості про 

характер і ступінь порушення кровообігу в ураженій кінцівці, які визначають 

не тільки об’єм медикаментної терапії, спрямованої на покращення 

артеріального та капілярного кровопостачання, але й покази до хірургічних 

методів поліпшення кровопостачання  кінцівки, включаючи введення 

дезагрегантів, вазопресорів, антибіотиків, а за показами й артеріалізацію 

венозної системи на стороні ураження та реконструкційні втручання на 

магістральних артеріях.   

Найкращим матеріалом для шунтування є автовена [89]. При 

неможливості застосувати автовену, альтернативою може бути протез із 

політетрафторетилену. 
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Особливу складність представляє реваскуляризація гомілки та стопи 

при оклюзії усіх трьох артерій гомілки. В останній час для збереження 

кінцівки застосовують реваскуляризуючу остеотрепанацію [89, 97]. При 

прохідності хоча б однієї артерії гомілки проводять стегново-тибіальне 

автовенозне шунтування. При оклюзії всіх артерій гомілки та перфузійному 

тиску на підколінній артерії 90 мм рт. ст. і більше виконують 

реваскуляризуючу остеотрепанацію. 

На сучасному етапі перевагу надають операціям, які зберігають 

уражену кінцівку, крупні суглоби (гомілковостопний, в крайньому випадку 

колінний суглоб). Для цього в передопераційному періоді використовують 

простогландини (іломедин, вазапростан), що дозволяє в більшості випадків 

при гангрені кінцівки провести ампутацію на рівні демаркації. Поряд з тим, у 

ряді випадків при поширеній гангрені, особливо при поєднанні СДС з 

атеросклерозом,  виконують  ампутацію кінцівки на рівні верхньої третини 

стегна [89].  

С. М. Василюк пропонує обов’язковим складником передопераційної 

терапії 5% розчин глюкози (400 мл з 8–10 ОД простого інсуліну, 10–15 мл 5–

10% розчину аскорбінової кислоти та 20–30 мл 3% розчину калію хлориду. У 

тяжких випадках інфузійну терапію доповнюють введенням 2–5 мл 

пентоксифіліну, 12–24 мл берлітіону та 10–20 мл 40% глутаргіну. Автор 

вважає, що введення цієї суміші дозволяє попередити розвиток кетоацидозу 

[21]. 

Пропонують метод комбінованої ендолімфатичної терапії хворим із 

синдромом діабетичної стопи із застосуванням низькоенергетичного 

лазерного випромінювання [156] та комбінованої внутрішньоартеріальної 

регіональної пролонгованої терапії з використанням лазерного 

опромінювання крові [157], що покращує кровопостачання та оксигенацію 

тканин кінцівки, зменшує кількість високих ампутацій, дозволяє зберегти 

опорну функцію стопи. 
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В. І. Пантьо і співавт. пропонують лазерну остеоперфорацію 

великогомілкової кістки при ішемії тканин нижньої кінцівки різного ґенезу, 

зокрема при лікуванні хворих з ішемічною формою СДС [97].  При суб- або 

декомпенсованому СДС доцільно проводити операції, які покращують 

кровоплин у нижній кінцівці. Найбільш ефективним вважають обхідне 

автовенозне шунтування оклюзованої ділянки артерії. 

У теперішній час проводять низку досліджень, присвячених вивченню 

впливу продуктів харчування, які містять речовини та компоненти, що 

покращують функцію ендотелію (флавоноїди, станоли та ін.), впливають на 

віддалений прогноз захворювання [44]. У дослідженнях останніх років 

доведено, що вітамін С при парентеральному введенні (внутрішньовенна 

інфузія протягом 20 хв. зі швидкістю 50 мг/хв.) здатний попередити гостро 

виниклу дисфункцію ендотелію при фізичному навантаженні у хворих з 

переміжною кульгавістю [253]. Більшість дослідників вважають, що 

антиоксиданти володіють дозозалежним ефектом і позитивно впливають на 

функцію ендотелію лише при високих концентраціях, яких можна досягнути 

при парентеральному введенні препарату [222].  

На сьогоднішній день проведено дослідження, присвячені впливу 

статину на функцію ендителію [44]. Проте, у дослідженнях A. Veves et al. 

[210] у хворих на ІХС після прийому симвастатину протягом 6 місяців 

покращення ЕЗВД плечової артерії не виявлено, незважаючи на достовірне 

зниження рівня ЗХС та ЛПНЩ. Отже, отримані результати про вплив 

статинів на вазорегулювальну функцію ендотелію залишаються 

суперечливими. 

Інші гіполіпідемічні препарати також здатні до відновлення порушеної 

функції ендотелію, однак праць по вивченню їхнього впливу на ендотелій 

значно менше. Повідомляють про можливість фенофібрату покращувати 

функцію ендотелію [214]. О. А. Беркович і  співавт. встановили здатність 

фенофібрату покращувати стан ЕЗВД плечової артерії у хворих, які 

перенесли інфаркт міокарда [29].  
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У зв’язку зі зростанням алергізації населення, зниженням чутливості 

мікроорганізмів до антибіотиків і подорожчанням лікарських засобів все 

популярнішими стають немедикаментні методи лікування, до яких відносять 

озонотерапію [58]. Це пов’язано зі здатністю озону впливати на киснево-

транспортну  функцію крові, його дезінфікуючим та імуномоделювальним 

впливом  на оптимізацією антиоксидантних систем  [22, 58].  Озон вбиває всі 

види бактерій, віруси, грибки, найпростіших і при цьому, на відміну від 

багатьох антисептиків, не має руйнуючої й подразнювальної дії на тканини 

[118]. Виявлено проникнення озону всередину мікробної клітини, його 

реакцію з речовинами цитоплазми й перетворення замкнутої плазміди ДНК у 

відкриту ДНК, що знижує проліферацію бактерій [119, 163]. 

Існують хвороби, при яких озон особливо корисний: анемії, 

неврологічні хвороби, захворювання органів дихання, гіпоксичні стани [71, 

72, 103, 118, 119, 120]. 

Е. Е. Павловська та співат. [134] спостерігали групу хворих (70 осіб) на 

ЦД 1-го та 2-го типів, у яких після курсу озонотерапії середній рівень 

гіперглікемії знизився на 26%. Це дозволило в 1/3 з них на 16% зменшили 

дозу інсуліну,  в 1/4 хворих на ЦД 2-го типу – на 32% зменшити дозу 

оральних цукрознижувальних препаратів. У всіх хворих після озонотерапії 

виявлено зниження рівня глікозильованого гемоглобіну.   

За результатами дослідження Ю. С. Царюка пролонгована внутрішньо-

артеріальна озонотерапія в комплексному лікуванні ішемічно-гангренозної 

форми СДС сприяла нормалізації показників гомеостазу, зниженню 

ендотоксикозу та рівня глікемії в крові [174].  

Таким чином, озонотерапія попереджує розвиток процесів, пов’язаних 

з низьким поступленням глюкози в клітини: накопиченню сорбітолу в 

тканинах, який сприяє розвитку нейропатій, мікроангіопатій; утворенню 

глюкозоаміногліканів, які складають основу артропатій; синтезу 

глікопротеїдів, які ведуть до прогресування ангіопатій. 
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Важливо, що застосування (на шкірні покриви і ранову поверхню, 

ентеральне та парентеральне введення) озону в терапевтичному діапазоні не 

викликає токсичної дії на організм людини [163, 164].  

Для лікування хворих на ЦД використовують такі форми озонотерапії: 

- внутрішньовенне введення озонованого фізіологічного розчину; 

- ректальні інсуфляції озонокисневої суміші;  

- велика автогемотерапія; 

- мала автогемотерапія; 

- підшкірне введення (обколювання) озонокисневої суміші; 

- введення озонокисневої суміші в біологічно активні точки. 

Основу лікування складають внутрішньовенні введення озонованого 

фізіологічного розчину. Інші процедури призначають в залежності від типу 

ЦД та наявних ускладнень. При ЦД 2-го типу підключають введення 

озонокисневої суміші в біологічно активні точки за загальноприйнятими 

схемами. При ознаках вторинного імунодефіциту (запальних захворюваннях) 

додатково проводять внутрішньошкірне обколювання газовою сумішшю 

вогнищ нагноєння в кількості 6–8 процедур через день.  

Отже, існує необхідність удосконалення не тільки методів 

операційного лікування хворих із пізніми гнійно-некротичними ураженнями 

при СДС, але й подальшого вивчення і спеціального опрацювання методів 

медикаментного та немедикаментного впливу на вуглеводний, білковий, 

ліпідний обміни з метою корекції ендотеліальної функції, пришвидшення 

санації нагнійного процесу на стопі, зменшення кількості «високих» 

ампутацій, зниження летальності та підвищення якості життя хворих на ЦД. 
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Розділ 2 

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1 Клінічна характеристика хворих  

 

Робота виконана в центрі «Діабетична стопа» Першої клінічної лікарні 

імені Князя Лева м. Львова (І МКЛ), яка є базою кафедри хірургії та 

ендоскопії факультету післядипломної освіти Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького.  

Для вирішення поставлених завдань обстежено 124 хворих на ЦД 2-го 

типу, ускладнений синдромом діабетичної стопи, які перебували на 

стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні І МКЛ м. Львова (2006–

2012 рр.). Серед обстежених було 70 чоловіків  (56,5%), жінок – 54 (43,5%) 

віком від 32 до 73 років; тривалість діабету – від 3 до 29 років. 

Декомпенсацію ЦД діагностовано у 69 пацієнтів (55,6%), субкомпенсацію – у 

55 (44,4%). Ішемічна форма СДС була у 41 (33,1%) хворого, мішана – 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.  

Розподіл хворих за віком здійснювали згідно з рекомендаціями ВООЗ, 

прийнятими на Міжнародному семінарі з проблем геронтології: особи 

молодого віку (до 29 років), середнього (30–44), зрілого (45–59) і похилого 

(60 років і старше) (табл. 2.1). 

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. 

Не виключено, що у пенсіонерів менше стресових ситуацій, вони мають 

вільний час і більше уваги приділяють власному оздоровленню.  
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Таблиця 2.1  

Розподіл хворих на СДС, ускладнений гнійно-некротичними 

ураженнями нижніх кінцівок, за віком і статтю 
 

Вікові 

групи 

(роки) 

Хворі на СДС, ускладнений ГНУНК 

чоловіки жінки всього 

n % n % n % 

30–44 12 9,7 3   2,4 15 12,1 

45–59 32 25,8 28 22,6 60 48,4 

60 і старше 26 21,0 23 18,5 49 39,5 

Всього 70 56,5 54 43,5 124 100,0 

 

Хворих чоловіків було на 13,0% більше, ніж жінок, що можна пов’язати з 

різницею в характері праці. 

Поряд з анамнестичними та об’єктивними дослідженнями хворим 

проводили комплексне  лабораторне й інструментальне обстеження, яке 

передбачало загальний аналіз крові і сечі, рівень глюкози й 

глюкозильованого гемоглобіну в крові, біохімічні аналізи крові, дуплексне 

УЗАС нижніх кінцівок, поліпозиційну рентгенографію стопи у 2-х проекціях, 

визначення показників ліпідного спектру крові, ендотеліальної функції, про- 

та протизапальних цитокінів. 

При тривалості захворювання до 10 років показник частоти гнійно-

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

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

Більше третини всіх пацієнтів (34,7%) склали особи, що хворіли на ЦД 

більше 20 років. У процесі аналізу встановлено, що найчастіше ішемічна та 

змішана форми СДС у хворих на ЦД–2 відмічено при тривалості цукрового 

діабету понад 20 років (табл. 2.2).  

Під час дослідження з’ясували тривалість захворювання, специфіку 

раніше проведеного лікування, симптоми нейропатії, судоми литкових 
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м’язів, переміжну кульгавість, відчуття оніміння, парастезії, нічні болі, 

пройдену хворим відстань до появи перших болів у ногах. 

 

Таблиця 2.2  

Частота гнійно-некротичних уражень стопи  
в залежності від тривалості ЦД–2 

 
         

 

Тривалість ЦД (роки) 

 

Частота ішемічної та змішаної форм СДС 

абс. % 

До 10 років 15 12,1 

10–15 років 31 25,0 

16–20 років 35 28,2 

Більше 20 років 43 34,7 

Всього 124 100,0 

 

Особливу увагу звертали на колір кінцівок: червоний при нейропатичних 

набряках або атропатії Шарко; блідий ціанотичний – при ішемії; рожевий у 

поєднанні з болями та відсутністю пульсації – при ішемії. Враховували 

деформацію стоп, наявність набряків, стан нігтів, гіперкератози, виразкові 

ураження. Зниження або відсутність пульсації на передній і задньо-

гомілковій артеріях стопи була характерна для ішемічної форми СДС, 

нормальна – для нейропатичної. 

Визначали інтенсивність кровотоку в артеріях стопи та гомілки, на 

плечовій і тильній артерії стопи з визначенням кісточково-плечового індексу 

(КПІ). У нормі КПІ рівний 1,0 і більше; величина 0,8 свідчила про наявність 

хронічної ішемії; 0,6 – про критичний стан периферійного кровотоку; 0,3 і 

нижче – прогностично несприятливий [65]. 

Певні труднощі виникали при встановленні діагнозу нейроішемічної 

(змішаної) форми СДС, оскільки розлади кровопостачання проявлялися при 
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вираженій нейропатії. В обстежених хворих рівень змішаної форми синдрому 

діабетичної стопи в 2,0 рази перевищив показник ішемічної форми СДС.  

За тяжкістю гнійно-некротичного процесу стоп хворі були розподілені 

згідно з класифікацією Техаського університету: ІІ D стадію діагностовано у 

75 пацієнтів (60,5%), ІІІ D  – у 49 (39,5%) (табл. 2.3).  

 

Таблиця 2.3  

Розподіл хворих зі 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 

 

При диференційованій діагностиці інфікованих і неінфікованих 

виразок, визначенні поширення інфекційного процесу в тканинах відмічено 

значні труднощі. Це можна пояснити тим, що навіть при глибокому 

інфікуванні тканин у більшості хворих відсутні ознаки місцевої запальної, а 

також загальної реакції (підвищення температури тіла, виражений 

лейкоцитоз, прискорена ШОЕ). Через це при ЦД будь-яку виразку на стопі 

вважали інфікованою, яка може призвести до ампутації кінцівки і потребує 

невідкладного ретельного обстеження та інтенсивного лікування. 

Характер гнійно-некротичних уражень стоп приведено в Таблиці 2.4. 

Найчастіше виявляли гангрену поодиноких пальців, флегмону стопи та 

гангрену двох і більше пальців.  

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 та кетоацидозу, якісних і кількісних 

характеристиках кровопостачання та іннервації стопи.     

 

Таблиця 2.4  

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 

 

Основними клінічними ознаками у пацієнтів на СДС були судоми 

литкових м’язів у 87 хворих (70,2%), біль у нижніх кінцівках у стані спокою 

у 70 хворих (56,4%) і при ходьбі – у 53 (42,7%), відчуття оніміння стоп у 47 

хворих (37,9%) (рис. 2.1).  

У залежності від методу лікування, хворих розподілено на 4 групи, 

репрезентативних за віком, тяжкістю ЦД, проявами трофічних уражень 

нижніх кінцівок і характером супровідної патології (рис. 2.2). 

До першої, контрольної групи (30 осіб) віднесено пацієнтів, які 

отримували  традиційну терапію: цукрознижувальні препарати в 

індивідуально підібраних дозах, антибіотики, засоби метрагілового ряду, 

нестероїдні протизапальні препарати, інфузійну (реополіглюкін, кристалоїди) 

та антиагрегантну терапію (пентілін, пентоксифілін, трентал), 
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низькомолекулярні антикоагулянти (клексан, фраксипарин), симптоматичні 

засоби (анальгін, дексалгін, серцеві середники). 
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      Рис. 2.1  Основні клінічні ознаки змішаної та ішемічної форм  
синдрому діабетичної стопи 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2 Розподіл хворих в залежності від методу лікування 
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аутодермопластика 
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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) етап – радикальна 

хірургічна санація (некректомія) інфекційного вогнища після компенсації 

гіперглікемії та параметрів гомеостазу. Пацієнтів 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 у відповідності до характеру ураження судин та 

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

некрозах і джерелах гнійно-некротичного процесу проводили хірургічну 

санацію ран у ранні терміни після госпіталізації пацієнта. 

Тактика хірургічного лікування при змішаній формі СДС залежала від 

переважання ішемії кінцівки або нейропатичного ураження. Недостатнє 

насичення киснем тканин стопи вимагало проведення різних варіантів 

корекції артеріального кровоплину. 

На наше переконання, обов’язковим компонентом хірургічного 

лікування є ранні реконструкційні операції, спрямовані на надання стопі 

функціонально вигідної форми, для чого виконували при необхідності 

додаткові резекції кісток з використанням методів аутопластики.  

Відповідно до термінології «Міжнародної угоди по діабетичній стопі» 

[50], високою ампутацією вважаєм втручання, виконане на рівні середини 

стопи, ампутацію дистальніше цього рівня – малою.    

Пацієнтам другої групи (30 осіб) – додатково до базової терапії  після 

госпіталізації внутрішньовенно крапельно протягом 30–45 хв. вводили 

корвітин згідно з методикою А. А. Мойбенко та співавт. [116]: у 1-шу добу – 
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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 тій же дозі два ризи з інтервалом у 12 год., у 4–5 добу – одноразово 

в дозі 0,5 г. 

Хворі третьої групи (32 особи) на фоні традиційного лікування 

отримували корвітин у комплексі з озонотерапією. З першого дня 

поступлення в стаціонар пацієнтам вводили корвітин згідно зі схемою. 

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 із застосуванням 

стерильної перфорованої харчової фольги та олії амаранту. 

 

 

2.2 Лабораторні та інструментальні методи обстеження хворих на 

ішемічну та змішану форми синдрому діабетичної стопи    

 

Розвиток гнійно-некротичного процесу кінцівок у хворих на ЦД 

супроводжується порушенням функції всіх життєво-важливих органів, що 

визначає необхідність всебічного обстеження пацієнтів. При поступленні 

хворих у стаціонар проводили:  

1. Загально клінічні методи дослідження: 

- загальний аналіз крові,  

- загальний аналіз сечі, 

- біохімічні аналізи крові, 

- дослідження системи згортання крові. 
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2. Дослідження гнійно-некротичного джерела: 

- рентгенографія стопи в двох проекціях,  

- бактеріологічне дослідження складу мікрофлори гнійно-

некротичного джерела  з оцінкою її чутливості до антибіотиків,    

- морфологічні дослідження,  

- цитологічні дослідження. 

3. Дослідження ступеня ішемії стопи з уточненням характеру ураження 

судин: 

- вимірювання сегментарного артеріального тиску на стандартних 

рівнях нижніх кінцівок з визначенням кісточково-плечового 

індексу,  

- ультразвукова допплерометрія ураженої кінцівки, 

- визначення напруження кисню в шкірі тильної поверхні стопи.  

Комплекс методів лабораторно-інструментального обстеження хворих 

на СДС включав дослідження показників вуглеводного обміну та ліпідного 

спектру крові, ендотеліальної функції, про- та протизапальних цитокінів. 

Забір венозної крові для лабораторного дослідження проводили у пацієнтів 

натще (через 12 годин після останнього прийому їжі) в день поступлення та 

після курсу проведеного лікування. 

Оцінку вуглеводного обміну здійснювали шляхом вивчення рівня 

глюкози в крові ортолуїдиновим методом і глікозильованого гемоглобіну 

(HbA1c) – методом Gabbay K. H. et al. (1979) з використанням стандартних 

наборів реактивів фірми Lachema (Чехія).  

Стан ліпідного обміну оцінювали шляхом визначення рівня загального 

холестерину (ЗХС), холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС 

ЛПНЩ), холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ), 

тригліцеридів (ТГ). Рівень ЗХС визначали за методом Allain C. C. et al. в 

модифікації Labsystems (Finland). Холестерин під впливом 

холестеролоксидази й кисню окислюється до ∆4–холестенону з одночасним 

утворенням молекули пероксиду водню, яка у присутності пероксидази, р-



53 
 
гидроксибензолсульфонату та 4–аминоантипірину утворює сполуку 

червоного кольору. За інтенсивністю її забарвлення визначають 

концентрацію ЗХС на аналізаторі ФП–901 (Фінляндія) при довжині хвилі 500 

нм. ХС ЛПВЩ досліджували шляхом визначення холестерину в α–

ліпопротеїдах. Рівні ХС ЛПНЩ та коефіцієнт атерогенності (КА) 

встановлювали шляхом розрахунку: вміст ХС ЛПНЩ за формулою 

Фрідвальда – ХС ЛПНЩ = ЗХС – (ХС ЛПВЩ + ТГ/2,2) ммоль/л, КА – за 

формулою А. Н. Клімова – КА=(ЗХС–ХС ЛПВЩ)/ХС ЛПВЩ. Визначення 

ТГ проводили методом окислення гліцерину до формальдегіду в модифікації 

фірми Lachema (Чехія). Тригліцероли омилюються гідроксидом калію в 

гліцерин, під час окислення якого утворюється формальдегід. Формальдегід 

визначали за реакцією з метилацетоном як жовтий 3,5–диацетил–1,4–

дигідролутидин.   

Ендотеліальну функцію оцінювали за рівнем ендотеліну–1 (ЕТ–1) та 

ендотелійзалежної вазодилятації плечової артерії (ЕЗВПА), прозапальних 

цитокінів за ІЛ–1ß, ІЛ–6, ІЛ–8, ФНП–α, протизапальних – за ІЛ–4, ІЛ–10. 

Для визначення концентрації цитокінів (ІЛ–1ß, ІЛ–6,  ІЛ–8, ФНП–α) 

використовували набори реагентів ТОО «Цитокін» (Санкт–Петербург), а для 

рівнів ІЛ–4, ІЛ–10 – набори реагентів, вироблених «Іmmunotech Caulter 

Company» (Франція). Вимірювання рівня цитокінів проводили методом 

твердофазного імуноферментного аналізу за допомогою подвійних антитіл з 

використанням пероксидази хрону. 

Кількісне бактеріологічне обстеження було обов’язковим при глибоких 

гнійно-некротичних ураженнях. Периферійне артеріальне русло кінцівок 

досліджували в усіх пацієнтів з ішемічною та нейроішемічною формами СДС 

на цифровому допплерівському ультразвуковому діагностичному комплексі 

«ULTIMA PRO– 30», м. Харків. 

Рентгенографія стоп була обов’язковою в усіх хворих, особливо при 

етапних некректоміях з резекцією кісток стопи, а також при скеруванні 

пацієнтів в ортопедичні заклади. Реєстрували тривалість анамнезу 
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макроангіопатій.  

Оцінку порогу больової чутливості пальців, плантарної поверхні стопи 

та п’ятки визначали за допомогою голки неврологічної ручки Neuropen 

виробництва  Nycomed, тактильної в ділянці підошовної поверхні пальців, 

склепіння, тилу стопи і в ділянці кісточок – за допомогою монофіламента, 

стандартизованого еквіваленту тиску 10 г/см2  (Simmes–Wemstein), 

температурну – за допомогою термічного наконечника (Thipterm) з двома 

поверхнями з різною теплопровідністю, вібраційну – за допомогою 

градуйованого камертона. Дослідження ахіллового рефлексу проводили 

стандартним методом за допомогою неврологічного молоточка. 

Найбільш частим рівнем оклюзії був стегново-підколінний сегмент 

(74,4% при ішемічній формі й 78,3% – при нейроішемічній) з різними 

формами стенотичного ураження аорто-здухвинної зони та 

полісегментарними оклюзіями підколінно-гомілкового сегменту. 

У перебігу інфекційного процесу спостерігали, в основному, 

некротичні ураження м’яких тканин з частими змінами підошовного 

апоневрозу та інших структур зв’язкового апарату стопи. При первинному 

бактеріологічному дослідженні мікрофлори не виявили у 14,1% 

спостережень. Грампозитивну флору встановлено у 40,2% спостережень з 

перевагою Staph. Aureus, грамнегативна флора – у 44,3%. Відмічено значну 

перевагу Enterococcus. Характерною особливістю була мікробна асоціація. 

При рентгенографії стоп виявлено весь спектр рентгенологічних змін 

кісткової системи, стопу Шарко виявлено у 3-х спостереженнях. 
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2.3 Запропоновані методи корекції ендотеліальної функції, показників 

про- та протизапальних цитокінів у хворих на ЦД 2-го типу з гнійно-

некротичними ураженнями  стопи 

 

З метою покращення результатів хірургічного лікування ішемічної та 

змішаної форм синдрому діабетичної стопи нами використано антиоксидант 

корвітин і поєднання корвітину з озонотерапією. 

В Україні розпрацьовано першу в світі водорозчинну форму 

кверцетину – корвітин для ін’єкцій. Доведено, що лікарський засіб корвітин 

гальмує деградацію мембранних фосфоліпідів, володіє стійкою блокадою 

ліпоксигеназного шляху метаболізму арахідонової кислоти, характеризується 

потужною антиоксидантною та вираженою антиішемічною діями, сприяє 

модуляції метаболізму оксиду азоту (NO) [83, 135, 137, 138, 146, 250, 251]. У 

доступній літературі ми не знайшли праць, присвячених лікуванню 

корвітином хворих на СДС, в яких ураження судин є основною патологією.  

Застосування озонотерапії є відносно новим методом лікування з 

використанням активованого кисню – озону (03). Озоно-киснева газова суміш 

при концентрації в ній 40–80 мкг/мл озону ефективна при санації  

інфікованих, погано заживаючих ран, пролежнів, гангрен, опіків та ін. [89].  

Озонотерапія при цукровому діабеті посідає одне з провідних місць. 

Озон здійснює антимікробний, імуностимулювальний, дезінтоксикаційний та 

антигіпоксичний ефекти, стимулює обмінні процеси, покращує реологічні 

властивості крові [73, 92, 153], бере участь у ряді обмінних процесів, 

підвищує проникність клітинних мембран для глюкози за допомогою 

пентозо-фосфатного шунта та аеробного гліколізу, що пригнічені при діабеті, 

знижує гіперглікемію за рахунок кращого надходження глюкози в тканини. 

Підвищуючи киснепостачання та усуваючи гіпоксію, озонотерапія запобігає 

розвитку процесів, пов’язаних з низьким надходженням глюкози в клітини 

[153]. 
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Зниження глікемії на 5–14 ммоль/л і на 70% зменшення концентрації 

глікозильованого гемоглобіну після озонотерапії спостерігають у хворих на 

декомпенсований ЦД [7, 34, 35]. За результатами дослідження, у хворих на 

ЦД підвищення pH, зменшення дефіциту буферних основ,  ліквідація 

артеріальної гіпоксимії та ріст артеріовенозної різниці кисню  були більше 

виражені, ніж у контрольній групі. Після лікування хворих на ЦД наступає 

достовірне зниження в крові рівня сечовини, холестерину та фібриногену. 

Позитивний вплив озонотерапії на мікроциркуляцію та метаболічні 

процеси, поряд зі зниженням рівня глюкози, холестерину і тригліцеридів, 

сприяє покращенню реологічних властивостей крові, показників 

гемокоагуляції, нормалізації рівня ПОЛ та підвищення активності 

антиоксидантної системи [81, 162, 34, 35]. Завдяки зниженню гіперглікемії, 

покращується поступлення глюкози та кисню в тканини, знижується гіпоксія. 

 

 

2.4 Статистична обробка отриманих результатів 

 

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 наступні 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 
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допомогою розрахунку коефіцієнтів парної кореляції Пірсона (для 

кількісних даних) або Спірмена (для порядкових даних). 
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Розділ 3 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ПОКАЗНИКІВ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ,  

ЛІПІДНОГО СПЕКТРУ КРОВІ, ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ,  

ПРО- ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У ХВОРИХ НА СДС  

З ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИМИ УРАЖЕННЯМИ НИЖНІХ КІНЦІВОК 

 

 

Нами виконано дослідження показників вуглеводного обміну, 

ліпідного спектру крові, ендотеліальної функції, про- та протизапальних 

цитокінів у хворих на ЦД 2-го типу, ускладнений ішемічною та змішаною 

формами СДС, при яких найчастіше проводяться високі ампутації нижніх 

кінцівок. 

Важливим був досконально новий підхід: розуміння хвороби як 

дисбалансу хімічних регуляторів, тобто порушення системи протистояння. 

До захворювань, пов’язаних з ендотеліальними дисфункціями, відносять 

атеросклероз, коронарну недостатність, інфаркт міокарда, діабет та 

інсулінову резистентність, спадкові й набуті порушення обміну 

(гіперхолестеринемія, гіперліпідемія та ін.) [69]. 

Відомо, що ендотеліальне вистелення судин регулює місцеві процеси 

гемостазу, проліферації, міграцію клітин крові в судинну стінку і, на кінець, 

судинний тонус. Встановлено, що більшість речовин, які впливають на тонус 

судин, викликають виділення з ендотелію оксиду азоту (NO), який, своєю 

чергою,  розслабляє гладку мускулатуру. Патологічне ремоделювання 

артерій вважається складним процесом, для якого властиві чітко виражені 

ознаки хронічного запалення в інтимі з притаманними йому імунними 

взаємодіями, вивільненням цитокінів клітинами ендотелію та форменими 

елементами крові. Цитокіни здатні активувати або пригнічувати запальні 
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реакції, втягуючи в патологічний процес практично всі клітинні та 

гуморальні механізми регуляції судинного гемостазу. 

У відповідь на запалення в організмі вступають в дію природні захисні 

механізми – ЦНС,  симпатична і нейроендокринна системи, які регулюють 

гемодинамічні та метаболічні зрушення. Клітини продукують медіатори 

запалення (цитокіни), відкриті завдяки успіхам молекулярної біології та 

генетики. У продукції цитокінів приймають участь моноцити, макрофаги, 

нейтрофільні лейкоцити, лімфоцити, клітини ендотелію, фібробласти.  

Цитокіни, що продукуються лейкоцитами, називають інтерлейкінами (ІЛ). 

Сьогодні відомо більше 20 цитокінів, 15 з яких відносяться до ІЛ [69]. 

Припускають, що продукція факторів росту та цитокінів – основна 

причина розвитку виразок діабетичної стопи, яка не дає розвиватися фазі 

проліферації і переводить захворювання в хронічну фазу запалення. 

Розуміння цих процесів допомагає в опрацюванні нових схем лікування. 

 

 

3.1 Показники вуглеводного обміну та ліпідного спектру крові 

  

Дослідження показників вуглеводного обміну та ліпідного спектру 

крові перед лікуванням проведено в усіх 124 обстежених хворих, результати 

яких використані при порівнянні показників, отриманих у пацієнтів при 

застосуванні різних методів лікування.   

Порушення вуглеводного обміну визначали за рівнем глікемії в крові 

натще. Субкомпенсацією вважали при глікемії натще 9,0–12,0 ммоль/л; 

декомпенсацією >12,0 ммоль/л [21]. Для оцінки стану вуглеводного обміну 

(глюкози) використано також один із визначних  скринінгових методів – тест 

на глюкозильований гемоглобін (HbA1c), який вважається маркером 

середньої глікемії за останні 100–120 днів [198]. При HbA1c 6–8,9% вважали 

субкомпенсацією ЦД; 9,0% і вище – декомпенсацією [65]. 
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При поступленні в стаціонар у пацієнтів із СДС, ускладненим гнійно-

некротичними ураженнями стопи, рівень глюкози крові у 2,35 рази (р<0,001) 

перевищував нормальні величини, глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) – у 

1,76 рази (p<0,001) і складав натще, в середньому, 12,34±1,07 ммоль/л і 

8,63±0,74% відповідно, що вказує на тяжкий перебіг цукрового діабету в 

обстежених хворих (табл. 3.1).  

 

Таблиця 3.1  

 
Показники вуглеводного обміну та ліпідного спектру крові  

у хворих на СДС зі змішаною та ішемічною формами,  
ускладнений гнійно-запальними ураженнями 

 
 

Показники 

 

Здорові особи 

(n = 25) 

Хворі на СДС 

(n = 124) 

M + m р 

Глюкоза, ммоль/л 5,26 ± 0,51 12,34±1,07 <0,001 

HbA1c, % 4,89 ± 0,46 8,63±0,74 <0,001 

ЗХС, ммоль/л 4,96 ± 0,43 7,44 ± 0,71 <0,01 

ТГ, ммоль/л 2,34 ± 0,21 3,96 ± 0,30 <0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 4,17 ± 0,39 6,28 ± 0,52 <0,01 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,38 ± 0,14 0,89 ± 0,08 <0,01 

КА 2,59±0,23 7,36±0,72 <0,001 

 
Примітка: р – достовірність різниці у порівнянні з показниками здорових осіб. 

 

Зміни ліпідного спектру крові були характерні для активації 

атерогенезу – підвищення рівня загального холестерину (ЗХС), тригліцеридів 

(ТГ), ХС ЛПНЩ, зменшення  вмісту ХС ЛПВЩ і достовірне підвищення 

коефіцієнта атерогенності (КА) (p<0,001).  

Рівень показників ліпідного спектру крові залежав від ступеня 

компенсації цукрового діабету (табл. 3.2): у хворих із субкомпенсованою 
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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 показників ліпідного спектру крові: у пацієнтів з декомпенсованим ЦД 

рівень ЗХС перевищував показник хворих із субкомпенсовамим 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). Рівень КА при декомпенсованій 

глікемії перевищив показник хворих із субкомпенсованою глікемією в 

1,89 рази (р<0,001).    

 

Таблиця 3.2   

 

Показники ліпідного спектру крові у хворих на СДС,  
ускладнений гнійно-некротичним ураженням  
у залежності від ступеня  компенсації глікемії 

 
 

 

Показники 

 

Здорові 

особи 

(n = 25) 

Хворі на синдром діабетичної стопи 

із субком- 

пенсованим 

ЦД (n=55) 

 

р 

з деком- 

пенсованим 

ЦД (n=69) 

 

р1 

 

Глюкоза 5,26 ± 0,51  10,56±0,63 <0,05 13,15±0,72 <0,05 

HbA1c, % 4,89 ± 0,46 7,41±0,53 <0,05 9,72±0,81 <0,05 

ЗХС 4,96 ± 0,43 6,48±0,47 <0,01 8,86±0,58 <0,05 

ТГ 2,34 ± 0,21 3,86±0,34 <0,01 5,67±0,49 <0,01 

ХС ЛПНЩ 4,17 ± 0,39  5,76±0,41 <0,05 7,32±0,43 <0,05 

ХС ЛПВЩ 1,38 ± 0,14  1,06±0,07 <0,05   0,83±0,05 <0,05 

КА 2,59±0,23 5,11±0,48 <0,001 9,67±0,79 <0,001 

 
Примітка:  
р–достовірність різниці у порівнянні з  показниками здорових осіб;  
р1 – достовірність різниці у порівнянні з показниками хворих зі субкомпенсованим ЦД. 
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Таким чином, рівень глікемії та вміст глікозильованого гемоглобіну в 

крові мають прямий вплив на вміст ЗХС, ХС ЛПНЩ і КА та обернено 

пропорційний – на рівень ХС ЛПВЩ. 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.      

 

 

3.2 Результати дослідження ендотеліальної функції, про- та 

протизапальних цитокінів 

 

У регуляції кровообігу, судинного тонусу, місцевих процесів 

гемостазу, проліферації та міграції клітин крові важлива роль відводиться 

біологічно-активним речовинам,  які продукуються судинним ендотелієм 

[195, 196, 228]. Ендотеліальна дисфункція є одним із патогенетичних 

механізмів атеросклерозу. 

За своїми морфологічними  особливостями макроангіопатії, характерні 

для ЦД–2, тотожні атеросклерозу відповідних судинних басейнів. Різниця 

лише  в тому, що атеросклеротичні зміни судин у хворих на ЦД виникають 

на 8–10 років раніше, ніж без ЦД.  

Ендотеліальну функцію оцінювали за рівнем ендотеліну–1 (ЕТ–1) та 

ендотелійзалежної вазодилятації плечової артерії (ЕЗВПА), прозапальних 

цитокінів за ІЛ–1ß, ІЛ–6, ІЛ–8, ФНП–α, протизапальних – за ІЛ–4, ІЛ–10. 

Завдяки успіхам імунології з’ясована природа імунологічних 

порушень, які покладені в основу хронізації запалення. Доведено, що 

запальний компонент має суттєве значення в патогенезі атеросклеротичного 

ураження судин. Основу запалення складає каскад біохімічних та імунних 

процесів, регуляція яких здійснюється великою кількістю розчинних 

медіаторів міжклітинної взаємодії, що виділяються в кров активованими 
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клітинами і називаються цитокінами, найважливішою функцією яких є 

регуляція імунної та запальної реакцій. На сьогодні відомо про існування 

про- та протизапальних шляхів розвитку атеросклерозу, які контролюються 

групами цитокінів. Основним прозапальним цитокіном, який бере участь в 

атерогенезі є фактор некрозу пухлин–α (ФНП–α) [138] і, на наше 

переконання, характеризує тяжкість системного запалення при 

атеросклеротичному процесі. 

Діаностика ранніх порушень ендотеліальної функції у хворих на ЦД з 

гнійно-некротичними ураженнями нижніх кінцівок допомагає визначити 

лікувальні підходи до корекції ендотеліальної дисфункції, контролювати 

прогресування захворювання. Враховуючи сучасні уявлення про 

атеросклероз як результат перебігу запального процесу в стінці артерії, 

надзвичайно важливим є дослідження прозапальних цитокінів – 

інтерлейкінів (ІЛ–1ß, ІЛ–6, ІЛ–8), фактору некрозу пухлини (ФНП–α), 

маркерів ендотеліальної дисфункції ендотеліну–1 (ЕТ–1) та 

ендотелійзалежної вазодилятації (ЕЗВД) плечової артерії. Результати 

обстеження до лікування представлені в табл. 3.3.  

Встановлено, що показники ЕТ–1 у плазмі крові у хворих з гнійно-

некротичними ураженнями  стопи на 51,2% перевищили показники здорових 

осіб (p<0,001), зниження рівня ЕЗВД плечової артерії становило 38,6% 

(p<0,001). При цьому 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). Виявлено підвищення показників протизапальних цитокінів: ІЛ–4 у 

2,13, ІЛ–10 – у 2,06 рази. 

Показники ендотеліальної функції залежали від рівня глікемії. Так,  

показник ЕТ–1  становив 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, тобто при декомпенсації ЦД рівень ЕТ–1 перевищив 

показник при субкомпенсації на 31,2% (p<0,01). 
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Таблиця 3.3  

Показники ендотеліальної функції,  
про- та протизапальних цитокінів у хворих на ЦД 2-го типу  

з гнійно-запальними ураженнями нижніх кінцівок 
 

 

Показники 

Здорові особи 

(n  = 15) 

Хворі на СДС (n = 18) 

M ± m р 

ЕТ–1, пг/мл 4,38±0,39 8,97±0,61 <0,001 

ЕЗВДПА,% 14,86±1,04 9,12±0,74 <0,001 

ІЛ–1ß, пг/мл 18,42±1,68 39,03±3,46 <0,001 

ІЛ–6, пг/мл 10,24±1,02 18,47±1,52 <0,001 

ІЛ–8, пг/мл 9,14±0,84 15,24±1,15 <0,001 

ФНП–α, пг/мл 21,98±2,06 94,08±8,07 <0,001 

ІЛ–4, пг/мл 29,37±2,83 62,47±6,14 <0,001 

ІЛ–10, пг/мл 56,44±5,28 116,5±11,2 <0,001 

Примітка: р – достовірність різниці у порівнянні з показниками здорових осіб. 

 

У пацієнтів зі субкомпенсацією ЦД рівень ЕЗВД плечової артерії був у 

2,03 рази нижче норми (p<0,001) і на 28,3% (p<0,01) перевищив аналогічний 

показник у хворих з декомпенсацією вуглеводного обміну, що свідчить про 

наявність ендотеліальної дисфункції в хворих на ЦД 2-го типу, ускладнений 

СДС з гнійно-некротичним ураженням стопи (табл. 3.4).  

Рівень ІЛ–1ß, ІЛ–6, ІЛ–8 і ФНП–α у хворих зі субкомпенсованим ЦД з 

гнійно-некротичними ураженнями стопи перевищив показники здорових осіб 

на 37,2% (p<0,001), 31,1% (p<0,01), 29,9% (p<0,01) відповідно; ФНП–α – у 

4 рази (p<0,001). У пацієнтів з декомпенсованим ЦД аналогічні показники 

перевищили їхній рівень у хворих із субкомпенсованим вуглеводним 

обміном на 38,7% (p<0,01), 27,3% (p<0,01), 31,4% (p<0,01) i 17,7% (p<0,05) 

відповідно. 

 

 



65 
 

Таблиця 3.4  

Показники  ендотеліальної функції, про- та протизапальних цитокінів  
у хворих з гнійно-некротичними ураженнями нижніх кінцівок  

в залежності від ступеню компенсації цукрового діабету 
 

 

Показники 

Здорові 

особи 

(n = 15) 

Хворі на синдром діабетичної стопи 

із суб-

конпенса- 

цією ЦД  

(n=8) 

р з 

декомпенса- 

цією ЦД 

 (n=10) 

р1 

ЕТ–1, пг/мл 4,38±0,39 7,46±0,71 <0,01 10,85±1,04 <0,01 

ЕЗВДПА,% 14,86±1,04 7,31±0,52 <0,001 5,24±0,43 <0,01 

ІЛ–1ß, пг/мл 18,42±1,68 29,32±2,16 <0,001 47,81±3,73 <0,001 

ІЛ–6, пг/мл 10,24±1,02 14,87±1,12 <0,01 20,46±1,71 <0,05 

ІЛ–8, пг/мл 9,14±0,84 13,04±1,02 <0,001 19,02±1,43 <0,01 

ФНП–α, пг/мл 21,98±2,06 89,47±7,64 <0,001 108,7±5,54 <0,05 

ІЛ–4, пг/мл 29,37±2,83 73,78±4,23 <0,001 52,23±5,26 <0,05 

ІЛ–10, пг/мл 56,44±5,28 148,2±12,54 <0,001 105,3±10,18 <0,05 

Примітка:  
р – достовірність різниці у порівнянні з показниками здорових осіб;  

р1 – у порівнянні з показниками  хворих із субкомпенсацією ЦД.           
 

Між концентрацією ЕТ–1 в сироватці крові обстежених хворих і 

показниками  ЕЗВД плечової артерії виявлено достовірно від’ємну кореляцію 

(r = – 0,61; р<0,01). Пряму кореляційну залежність виявлено між ЕЗВД 

плечової артерії і концентрацією в сироватці крові ІЛ–1ß (p<0,001), ІЛ–6 

(p<0,01), ІЛ–8 (p<0,001)  і ФНП–α (p<0,01).  

Значне підвищення рівня протизапальних цитокінів (p<0,001) виявлено 

у хворих з субкомпенсацією та декомпенсацією цукрового діабету в 

порівнянні з показниками в групі здорових осіб. При цьому у пацієнтів з 

декомпенсацією вуглеводного обміну підвищення показників 

протизапальних цитокінів було нижчим (p<0,05) від показників хворих із 
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субкомпенсацією ЦД, що можна пояснити зниженням реактивності організму  

у хворих з декомпенсованим ЦД.  

 

Резюме  

 

У процесі дослідження встановлено активацію прозапальних цитокінів 

ІЛ–1ß, ІЛ–6, ІЛ–8, ФНП–α у хворих з гнійно-некротичними ураженнями при 

синдромі діабетичної стопи, зростання показників при підвищені рівня 

гіперглікемії. Виявлено кореляційні взаємозв’язки між рівнем прозапальних 

цитокінів і маркерами ендотеліальної функції, підтверджено вплив активації 

хронічного запалення на функціональний стан ендотелію. Ознаки 

ендотеліальної дисфункції наростали при підвищенні тяжкості захворювання, 

що проявлялося виснаженням делятуючих властивостей ендотелію та 

перевагою вазоконстрикторної реакції ендотеліальних клітин на звичайні 

стимули. 

Таким чином, дисфункція ендотелію є процесом, який покладений в 

основу розвитку атеросклеротичного ураження судин, тому дослідження 

властивостей нових засобів впливу на ендотеліальну функцію повинно 

сприяти розширенню показань до застосування патогенетичних механізмів 

дії, а використання в клінічній практиці методик дослідження ендотеліальної 

функції допоможе при оцінюванні ефективності проведеного лікування. 
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Розділ 4 

 

СТИМУЛЮВАННЯ ЗАЖИВЛЕННЯ  

ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УРАЖЕНЬ НИЖНІХ КІНЦІВОК  

У ХВОРИХ НА ЦД 2-го ТИПУ,  

УСКЛАДНЕНИЙ ІШЕМІЧНОЮ ТА ЗМІШАНОЮ ФОРМАМИ 

СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ 

 

 

Незважаючи на результати численних досліджень, лікування хворих на 

ЦД з гнійно-запальними ураженнями нижніх кінцівок (НК) потребує 

покращення, особливо при ішемічних і змішаних формах СДС. У наш час 

існує ряд лікарських середників метаболічної дії (тримтазидин, предуктал, 

мілдронат та ін.), які додатково включають до традиційного лікування 

хворих з атеросклеротичними процесами [86, 101, 135, 138, 182, 194]. У 

багатоцентрових дослідженнях DIGAMI (1990-1995)  та  ECLA (1999) 

доведено, що застосування метаболічних засобів у хворих на інфаркт 

міокарда та цукровий діабет зменшує ризик смерті після одного року 

спостереження на 29% [182]. 

Сучасні підходи до метаболічної терапії базуються на тому, що 

метаболічні засоби в тій чи іншій мірі є природними субстратами організму 

або моделюють їх синтез. Важливим є й те, що їхня дія реалізується при 

ішемії тканин [138, 145, 150, 230].  

Якщо раніше зусилля дослідників були спрямовані на вивчення 

метаболічних властивостей гемодинамічно активних лікарських середників, 

то в останній час особливу увагу приділяють лікам, які мають властивості 

антиоксидантів та мембранопротекторів, інгібіторів катаболічних ферментів 

[136]. До них належить квeрцетин – потужний антиоксидант, інгібітор ряду 

оксидазних ферментів, особливо ліпоксигеназ [25, 194]. 
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Результати аналізу результатів дослідження судинних уражень нижніх 

кінцівок у хворих на ЦД покладено в основу включення до 

загальноприйнятого хірургічного лікування пацієнтів з ішемічною та 

мішаною формами СДС метаболічної терапії (корвітину та корвітину в 

поєднанні  з озонотерапією).  

Оцінку форми та ступеня ураження стопи здійснювали за результатами 

комплексного обстеження, яке охоплювало: огляд і пальпацію кінцівок, 

клінічно-лабораторні методи дослідження, оцінку стану регіонарного 

кровоплину і мікроциркуляції (УЗАС нижніх кінцівок), неврологічного стану 

(вібраційна, тактильна, больова та температурна чутливість), ступінь 

кістково-суглобових змін при поліпозиційній рентгенографії, 

мікробіологічної характеристики ран.   

До дослідження залучені  хворі з найтяжчими форми СДС (ішемічна та 

нейроішемічна), при яких найчастіше виконуються високі ампутації кінцівки, 

спостерігається високий рівень післяопераційної летальності.  

У процесі лікування (перед і після лікувальних заходів) проводили 

аналіз клінічних результатів, досліджували вуглеводний обмін та ліпідний 

спектр крові, показники ендотеліальної функції, про- та протизапальних 

цитокінів.  

 

 

4.1 Клінічні результати комплексного хірургічного лікування хворих на 

СДС в залежності від застосованого методу лікування 

 

Найбільш перспективним методом лікування хворих на ЦД з гнійними 

ранами вважаємо активний хірургічний метод. Ощадлива хірургічна тактика 

на фоні надзвичайної лабільності та зміні обмінних процесів у хворих з 

декомпенсацією ЦД призводить до тяжких і дуже тяжких його ускладнень та 

загострення гнійного процесу. Комплексне хірургічне лікування проводили, 

згідно з опрацьованими  критеріями оцінки чинників ризику виникнення та 
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прогнозування ступеня тяжкості гнійно-некротичного процесу у хворих на 

СДС [69]. Оскільки наявність гнійного вогнища погіршує обмінні процеси в 

організмі хворих на ЦД, то існує необхідність раннього та радикального його 

усунення, хоча при ішемічній та змішаній формах СДС ранні радикальні  

операційні втручання призводять до поширення нагнійного процесу на 

проксимальну ділянку стопи, що може призвести до високої ампутації 

кінцівки. 

Тому,  на наше переконання, при незадовільному кровопостачанні 

тканин стопи слід обмежитися мінімальними операційними втручаннями – 

санація вогнища інфекції, висічення знекротизованих тканин з широким 

розкриттям сухожилкових піхв, при цьому не слід намагатися виконати 

санацію рани в межах здорових тканин. У подальшому,  на 3–5-ту добу, в 

умовах проведення антибактерійної терапії і покращення мікроциркуляції, 

слід провести радикальну санацію гнійного вогнища в межах здорових 

тканин. При наявності вологої гангрени одного або декількох пальців стопи 

слід проводити їх ампутацію з головками плеснових кісток, при уражені всіх 

пальців стопи – черезплеснову її ампутацію, з максимальним збереженням 

шкірно-підшкірного клаптя підошовної поверхні стопи, при цьому рану 

залишаємо відкритою. При очищенні рани і стимуляції репараційних 

процесів накладаємо вторинні відтерміновані шви. При некрозі клаптя рана 

гоїться вторинним натягом або підлягає  закриттю одним із видів пластики. У 

зв’язку зі складною анатомічною будовою стопи і незадовільним  

кровопостачанням, скурпульозно сануємо тканини і структури стопи з 

бережливим і ощадливим відношенням. Не рекомендуємо застосовувати 

травматичні інструменти (щипці Лістона, Люєра), маніпуляція якими 

підвищує ризик поширення нагнійного процесу і зумовлює необхідність 

виконання етапних операцій. Плеснові кістки перепилюємо 

малотравматичною листовою або пилкою Джіглі.  Гемостаз на стопі 

проводимо за допомогою лігування судин кетгутом – вважаємо застосування 

електрокоагуляції при незадовільному кровопостачанні недоцільним. Всі 
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операційні втручання на стопі виконуємо під епідуральною анестезією, 

оскільки місцеве знеболення у хворих на ЦД є протипоказаним. Основним 

методом  хірургічного лікування гангрени пальців стопи є їх ампутація, при 

якій вичленяють палець разом з головкою та 1/2–2/3 метатарзальної кістки. 

Недоліком цього способу є те, що після таких операційних втручань, 

особливо при ураженні І–ІІІ, ІІ–ІV, та ІІ–V пальців у 60% випадків 

продовжується прогресування гнійно-некротичних ускладнень, а гоєння ран 

відбувається протягом тривалого часу вторинним натягом.  

Опрацьований метод ампутації пальців стопи передбачає виважене 

ставлення  до ампутацій сегмента стопи, збереження опорності кінцівки. При 

показах до ампутації І–ІІІ пальців стопи проводимо також ампутацію ІV i V 

пальців, а при гнійно-деструктивних процесах ІІ–ІV видаляєм також І і V 

пальці одним блоком. Цей виважений і виправданий підхід до ампутації 

пальців стопи дозволив зменшити кількість етапних операцій на 15%. 

Застосовували розпрацьовані за участю автора методи операційних 

втручань на стопі: ампутації пальців при синдромі діабетичної стопи 

(деклараційний патент на корисну модель № 21651. – Бюл. № 3. – 2007); 

формування кукси стопи при діабетичній гангрені (деклараційний патент на 

корисну модель № 22084. – Бюл. № 3. – 2007); лікування гранулюючих ран 

великих розмірів у хворих на цукровий діабет, ускладнених гнійно-

некротичними ураженнями стопи деклараційний патент на корисну модель 

№ 58768. – Бюл. № 8. – 2011).   

У табл. 4.1 представлено характер операційних втручань, виконаних 

хворим з гнійно-некротичними ураженнями стопи в залежності від методу 

комплексного хірургічного лікування. Як свідчать дані, подані у таблиці, 

серед операцій у хворих, які отримували корвітин та корвітин у комплексі з 

озонотерапією, переважали екзартикуляції та ампутації поодиноких пальців, 

ампутації стопи за Шарпом, аутодермопластика.  
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Таблиця 4.1  

Характер операційних втручань у хворих з ішемічною та змішаною 

формами СДС, ускладнених гнійно-некротичними ураженнями 
 

 

 

Операційні втручання 

Показники операційних втручань 

Традиційне 

лікування 

 (ТЛ) 

(n = 30) 

ТЛ + 

корвітин 

(n = 30) 

ТЛ+ 

озоно- 

терапія+ 

корвітин  

(n = 32) 

абс. % абс. % абс. % 

Черезплеснова ампутація 

пальця 

4 6,3 6 11,3 5 10,4 

Черезплеснова ампутація 2-х і 

більше  пальців 

6 9,5 6 11,3 5 10,4 

Розкриття флегмони  4 6,3 3 5,7 4 8,3 

Розкриття абсцесу  5 7,9 2 3,8 3 6,3 

Ампутація стопи за Лісфранком 3 4,8 2 3,8 1 2,1 

Ампутація стопи за Шопаром 3 4,8 2 3,8 2 4,2 

Ампутація стопи за Шарпом 1 1,6 7 13,2 7 14,6 

Висічення трофічних виразок  6 9,5 4 7,5 3 6,3 

Етапні некректомії 11 17,5 5 9,4 4 8,3 

Ампутація кінцівки на рівні 

стегна 

4 6,3 3 5,7 3 6,3 

Ампутація кінцівки на рівні 

гомілки 

4 6,3 3 5,7 2 4,2 

Автодермопластика 4 6,3 6 11,3 7 14,6 

Реампутації 8 12,7 4 7,5 2 4,2 

Всього 63 100,0 53 100,0 48 100,0 
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Кількість етапних некректомій при застосуванні корвітину у 1,9 рази, а при 

використанні озонотерапії в поєднанні з корвітином у 2,1 рази менша, ніж у 

пацієнтів, які приймали загальноприйняте лікування, частота реампутацій – у 

1,7 і 3,0 рази відповідно нижча.  

У табл. 4.2 представлені основні клінічні результати лікування хворих з 

ішемічною та змішаною формами синдрому діабетичної стопи в залежності 

від методу лікування. 

 

Таблиця 4.2  

Клінічні результати лікування хворих на СДС з гнійно-некротичними 

ураженнями нижніх кінцівок у залежності від методу лікування 
 

Метод 

лікування 

Кількість 

хворих 

Збережено  

опорність  

кінцівки 

Високі 

ампутації 

Післяопераційна 

летальність 

Загальноприйнятий, 

1 група  

 

30 

 

18 (60,0%) 

 

8 (26,7%) 

 

4 (13,3%) 

З використанням 

Корвітину, 2 група 

 

30 

 

21 (70,0%) 

 

6 (20,0%) 

 

3 (10,0%) 

Озонотерапія + 

Корвітин, 3 група 

 

32 

 

27 (84,4%)*  

 

5 (15,6%)  

 

2 (6,3%) 

Примітка: – достовірність різниці порівняно з 1-ою групою. 

 

При загальноприйнятій терапії опорність стопи збережено у 

60,0% хворих, високу ампутацію виконано у 26,7%, післяопераційна 

летальність склала 13,3%. У пацієнтів, які отримували корвітин на фоні 

загальноприйнятої терапії, аналогічні показники становили 70,0%, 20,0% і 

10,0%, при застосуванні корвітину в поєднанні з озонотерапією – 84,4%, 

15,62% і 6,25% відповідно. 
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Для наглядності основні клінічні результати лікування, в залежності 

від запропонованих методів, представлені на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1 Показники ефективності комплексного хірургічного лікування  
з використання озонотерапії та корвітину  
в хворих із синдромом діабетичної стопи 

 
 

Клінічні результати лікування залежали як від методу лікування, так і 

від тяжкості перебігу захворювання (рис. 4.2).  

При ІІ D ст. тяжкості СДС, згідно з класифікацією Техаського 

університету, та застосуванні озонотерапії в комплексі з корвітином, 

опорність стопи  збережена у 82,2% хворих, високі ампутації виконано – у 

12,5%, післяопераційна летальність становила 5,3%; при ІІІ D ст. тяжкості 

опорність кінцівки вдалося зберегти лише у 63,8%, рівень високих ампутацій  

склав 30,8%, післяопераційна летальність – 15,4%. 
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Рис. 4.2 Клінічні результати  лікування хворих на СДС  
з гнійно-некротичним ураженням стопи при використанні озонотерапії  

в поєднанні з корвітином в залежності від тяжкості захворювання 
 

Ефективність комплексного хірургічного лікування підтверджено 

результатами дослідження  вуглеводного обміну, показниками ліпідного 

спектру крові, ендотеліальної функції, про- та протизапальних цитокінів. 

 

 

4.2 Динаміка показників вуглеводного обміну та ліпідного спектру крові 

в залежності від методу лікування 

 

При надходженні в стаціонар у хворих на СДС, ускладнений гнійно-

некротичними ураженнями стопи, рівень глюкози в крові у 2,35 рази, 

глікозильованого гемоглобіну – в 1,76 перевищив нормальні величини. 

Рівень ЗХС перевищив норму на 33,3% (p<0,001); ТГ – на 40,84% (p<0,001); 

ХС ЛПНЩ – на 33,6% (р<0,01); КА – на 39,0% (р<0,001). Зниження рівня 

ХС ЛПВЩ становило 35,5% (р<0,01) у порівнянні з нормою (табл. 4.3). 
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Таблиця 4.3  

Показники вуглеводного обміну та ліпідного спектру крові  
у хворих на СДС, ускладнений гнійно-некротичними ураженнями стопи, 

перед лікуванням 
 

 

Показники 

 

Здорові особи 

(n = 25) 

 

Хворі на СДС (n = 124) 

M + m р 

Глюкоза, ммоль/л 5,26 ± 0,51 12,34±1,07 <0,001 

HbA1c, % 4,89 ± 0,46 8,63±0,74 <0,001 

ЗХС, ммоль/л 4,96 ± 0,43 7,44 ± 0,71 <0,01 

ТГ, ммоль/л 2,34 ± 0,21 3,98 ± 0,30 <0,001 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 4,17 ± 0,39 6,28 ± 0,52 <0,01 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,38 ± 0,14 0,86 ± 0,08 <0,01 

КА 2,59 ± 0,23 7,36 ± 0,72 <0,001 

Примітка: р – достовірність різниці у порівнянні з показниками здорових осіб. 

 

Традиційне лікування хворих на СДС, ускладнений гнійно-

некротичними ураженнями нижніх кінцівок, сприяло покращенню 

показників вуглеводного та ліпідного обмінів порівняно з показниками до 

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

Лише показники рівня глюкози, HbA1c і KА достовірно знизилися, р<0,05 

(табл. 4.4).       

Після загальноприйнятого лікування у поєднанні з корвітином 

порівняно з даними до лікування зафіксовано зниження рівня глюкози в 

крові на 34,5% (p<0,05), 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<0,05), КА – на 45,5% (p<0,01). Середній показник ХС ЛПВЩ підвищився 

на 27,8% (р<0,05).  
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Таблиця 4.4  
Динаміка показників вуглеводного обміну та ліпідного спектру крові у 

хворих на СДС в залежності від методу лікування (M±m) 
 

 

Показники 

Методи лікування 

Традиційне 

лікування (ТЛ) 

(n=30) 1 гр. 

ТЛ+ 

корвітин 

(n=30) 2 гр. 

ТЛ+корвітин 

+озонотерапія 

(n=32) 3 гр. 

Глюкоза,ммоль∕л 

До лікування 

Після лікування 

 

12,56±0,66 

  10,46±0,53 # 

 

 12,95±0,63 

8,48±0,52* # 

 

12,73±1,01 

6,08±0,51 #*α 

HbA1c, % 

До лікування 

Після лікування 

 

8,82±0,52 

  7,04±0,48 # 

 

 8,96±0,81 

6,47±0,43 # 

 

8,5±0,66 

5,01±0,40 #*α 

ЗХС, ммоль/л 

До лікування 

Після лікування 

 

6,58±0,45 

6,12±0,50 

 

 7,08±0,51 

 5,12±0,35  

 

 6,92±0,39 

4,02±0,31 #*α 

ТГ, ммоль/л  

До лікування 

Після лікування 

 

     2,95±0,3 

2,56±0,24 

 

 3,08±0,29 

 2,17±0,18  

 

2,91±0,28   

1,58±0,14  #*α 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 

До лікування 

Після лікування 

 

6,07±0,58 

5,63±0,54 

 

5,82±0,38 

4,28±0,33* # 

 

6,2±0,58 

3,41±0,32 #*α 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 

До лікування 

Після лікування 

 

0,87±0,06 

0,96±0,07 

 

0,83±0,07 

1,15±0,08 # 

 

0,91±0,08 

1,46±0,09  #*α 

КА 

До лікування 

Після лікування 

 

6,98±0,47 

   5,38±0,42 # 

 

 6,4±0,72 

3,49±0,33* # 

 

7,09±0,65 

1,75±0,16 #*α 

Примітка:  
# – різниця значуща порівняно з показниками до лікування в  кожній із груп (p < 0,05);  
* – різниця значуща при порівнянні з 1-ою групою (p < 0,05);   
α – при порівнянні з 2-ою групою (p < 0,05).  
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Зниження рівня глюкози у хворих, які приймали корвітин у поєднанні з 

озонотерапією, порівняно з пацієнтами, які отримували традиційну терапію, 

становило 41,9% (р<0,001); HbA1c – 28,8% (р<0,01);  ЗХС – 34,3% (p<0,001);  

ТГ – 38,3% (p<0,001); ХС ЛПНЩ – 39,4% (p<0,001); КА – знизився на 67,5% 

(p<0,001). Підвищення рівня ХС ЛПВЩ склало 34,2% (p<0,001). 

Зміни показників вуглеводного обміну та ліпідного спектру крові при 

застосуванні корвітину у поєднанні з озонотерапією були статистично 

дотостовірними у порівнянні з показниками пацієнтів, які поряд з базовою 

терапією отримували корвітин. У них зниження рівня глюкози  в крові 

становило 28,3% (p<0,01); HbA1c – 22,6% (p<0,05); ЗХС – 21,5% (р<0,05); 

ТГ –27,2% (р<0,01); ХС ЛПНЩ – 29,3% (р<0,01); КА – 49,9% (р<0,001). 

Підвищення рівня ХС ЛПВЩ склало 21,2% (р< 0,05).  

Таким чином, у хворих на СДС з гнійно-некротичними ураженнями 

нижніх кінцівок виявлено порушення вуглеводного обміну і дисліпідемію 

(достовірне підвищення рівня ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ, КА і зниження рівня 

ХС ЛПВЩ). 

При комплексному лікуванні з використанням корвітину та корвітину в 

комбінації з озонотерапією встановлено достовірні показники вуглеводного 

обміну (зниження рівня глюкози та HbA1c ) і ліпідного спектру крові 

(усунення дисліпідемії). Найбільш виражений ефект виявлено при 

застосуванні корвітину в комбінації з озонотерапією. 

 

 

4.3 Вплив комплексного лікування на ендотеліальну функцію, 

показники про- та протизапальних цитокінів 

 

Ендотеліальна функція може бути визначена як баланс протилежно 

діючих початків – реляксуючих і контстрикторних, прокоагулянтних та 

антикоагулянтних факторів, факторів росту та їх інгібіторів. Вазодилятуюча 
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функція забезпечується продукцією ендотеліальних факторів реляксації – 

NO, простогландину та ендотеліального гіперполяризуючого чинника.  

Згідно з сучасними уявленнями, ендотелій – активний ендокринний 

орган, дифузно-розсіяний в усіх тканинах. Він синтезує субстанції, важливі 

для контролю згортання крові, регуляції тонусу та артеріального тиску, 

фільтраційної функції нирок, скоротливої активності серця, метаболічного 

забезпечення мозку, дифузії води, іонів, продуктів метаболізму, реагує на 

механічний вплив текучої рідини, кров’яний тиск і відповідне напруження, 

створене м’язевим шаром судин. Ендотелій чутливий до хімічних та 

анатомічних пошкоджень, які можуть призвести до підвищеної агрегації та 

адгезії циркулюючих клітин, розвитку тромбозу, впливає на осідання 

ліпідних конгломератів [44]. 

Ендотелій, за класичним визначенням гістологів, – одношарова 

моноверства спеціалізованих клітин, який вистилає з середини все серцево-

судинне дерево. Ця  тканина загальною площею в шість тенісних кортів і 

вагою біля 1,8 кг, один трильйон клітин зі складними біохімічними 

процесами, включаючи системи синтезу білків і низькомолекулярних 

речовин, рецептори, іонні канали. 

У нормі ендотелій синтезує та виділяє такі речовини, як оксид азоту, 

ендотелін, простогландини, які є важливими в регуляції вазоконстрикції,  

забезпечують дотримання судинного тонусу, регулюють кровотік. Основна 

дія вазодилятатора спрямована на гладком’язеві клітини стінки судин, які 

прилягають до ендотелію [169]. 

Результати досліджень свідчать про те, що ендотелінзалежна 

вазодилятація порушується як при ЦД, так і в стадії предіабету. В окремих 

дослідженнях показано, що ендотелій-залежна вазодилятація однаково 

виражена як у хворих на ЦД (за виключенням крупних судин зі збереженням 

адекватного артерійного кровоплину), так і в пацієнтів з обструктивним 

ураженням артерій. Вона зустрічається при всіх ситуаціях ураження великих 

судин. 
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Ендокринна активність ендотелію залежить від його функціонального 

стану,  що в значній мірі визначається інформацією, яка ним сприймається. 

На ендотелії знаходяться численні рецептори до різних біологічно активних 

речовин. Він сприймає тиск та об’єм крові, що рухається, – так звана напруга 

зрушення, яка стимулює синтез протизсідних і судиннорозширювальних 

речовин. Чим більший тиск і швидкість  руху крові, тим рідше утворюються 

тромби. Дисфункція ендотелію виникає під впливом ушкоджувальних 

агентів (механічних, інфекційних, обмінних, імунокомплексних та ін.), під 

впливом яких різко змінюється напрямок ендокринної активності на 

протилежну, утворюються вазоконстриктори, коагулянти.  

Існує велика кількість різноманітних захворювань, які мають 

ендотелін-залежне походження. Механіка цих хворіб пов’язана з 

порушенням балансу ендотеліальних субстанцій – нерегламентованих зусиль 

одних та ослаблення «опозиційної» роботи інших.   

Важливим є досконально новий підхід: розуміння хвороби як 

дисбалансу хімічних регуляторів, тобто порушення системи протистояння. 

До захворювань, пов’язаних з ендотеліальними дисфункціями, відносять 

атеросклероз, коронарну недостатність, інфаркт міокарда, діабет та 

інсулінову резистентність, спадкові й набуті порушення обміну 

(гіперхолестеринемія, гіперліпідемія та ін.) [44]. 

Нами проведено дослідження показників ендотеліальної функції, про- 

та протизапальних цитокінів у хворих на ЦД 2-го типу, ускладнений 

ішемічною та мішаною формами СДС при  поступленні (перед лікуванням) і 

після комплексного лікування з використанням корвітину та корвітину в 

комбінації з озонотерапією.  

Встановлено активацію прозапальних цитокінів ІЛ–1ß, ІЛ–6, ІЛ–8, 

ФНП–α при поступленні, рівень якої залежить від рівня гіперглікемії. 

Виявлено кореляційний взаємозв’язок між рівнем прозапальних цитокінів і 

маркерами ендотеліальної функції, підтверджено вплив активації хронічного 

запалення на функціональний стан ендотелію (табл. 4.5).  
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Таблиця 4.5  

Динаміка показників ендотеліальної функції, про- та протизапальних 

цитокінів у хворих на СДС в залежності від методу лікування 
 

 

 

Показники 

Методи лікування 

Традиційне 

лікування (ТЛ) 

(n=30) 1 гр. 

ТЛ+ 

корвітин 

(n=30) 2 гр. 

ТЛ+корвітин 

+озонотерапія 

(n=32) 3 гр. 

ЕТ–1, пг/мл 

До лікування 

Після лікування 

 

8,76±0,69 

7,35±0,58 

 

8,98±0,71 

6,75±0,49 # 

 

8,63±0,67 

5,11±0,41# *α 

ЕЗВДПА, % 

До лікування 

Після лікування 

 

9,18±0,82 

10,96±0,83 

 

9,08±0,78 

12,02±0,66 # 

 

9,46±0,79 

14,77±0,83 # *α 

ІЛ–1ß, пг/мл 

До лікування 

Після лікування 

 

38,94±3,18 

30,48±1,87 # 

 

39,12±3,46 

25,63±1,14 # * 

 

38,77±2,97 

18,44±0,83# *α 

ІЛ–6, пг/мл 

До лікування 

Після лікування 

 

18,63±1,57 

14,85±0,31 # 

 

18,42±1,82 

12,09±1,05 # * 

 

18,39±1,78 

10,60±0,81 #*α 

ІЛ–8, пг/мл 

До лікування 

Після лікування 

 

15,36±0,93 

12,41±1,12 # 

 

15,23±1,39 

10,94±1,04 # 

 

15,34±1,24 

9,34±1,05 #*α 

ФНП–α, пг/мл 

До лікування 

Після лікування 

 

93,89±8,21 

68,01±6,49 # 

 

94,12±9,06 

62,31±5,16 # 

 

93,87±8,47 

41,98±2,06 #*α 

ІЛ–4, пг/мл 

До лікування 

Після лікування 

 

62,59±6,48 

78,64±6,42 

 

61,89±6,75 

83,29±7,18 # 

 

62,74±5,96 

96,37±7,23# 
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Закінчення Таблиці 4.5 

ІЛ–10, пг/мл 

До лікування 

Після лікування 

 

105,86±8,3 

121,7±11,06 

 

106,12±7,84 

131,49±9,3# 

 

106,6±8,20 

145,64±9,28 # 

Примітка:  
# – різниця значуща порівняно з показниками до лікування в кожній із груп (p < 0,05);  
* – різниця значуща при порівнянні з 1-ою групою (p < 0,05);   
α – при порівнянні з 2-ою групою (p < 0,05).  
 

 

Ознаки ендотеліальної дисфункції наростали при підвищенні тяжкості 

захворювання, що проявлялося виснаженням делятуючих властивостей 

ендотелію та перевагою вазоконстрикторної реакції ендотеліальних клітин на 

звичайні стимули. 

Після традиційного лікування у хворих на ЦД–2 з гнійно-

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

розширення плечової артерії (ЕЗВПА) збільшилося на 16,2%. Встановлено 

зниження рівня прозапальних цитокінів: рівень ІЛ–1ß на 21,9% (p<0,05) у 

порівнянні з вихідними величинами, ІЛ–6 – на 20,3% (p<0,05), ІЛ–8 – на 

19,2% (p<0,05)¸ ФНП–α – на 27,6% (p<0,05). Вміст протизапальних цитокінів 

підвищився, проте дані були статистично недостовірними: ІЛ–4 на 20,4%; 

ІЛ–10 – на 13,0% (р>0,05). 

При застосуванні корвітину поряд з традиційною терапією 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 та ІЛ–6 зауважено на 34,5% (р<0,01, ІЛ–8 – на 28,2% (р<0,05), ФНП–α – на 

33,8% (р<0,01). Із протизапальних цитокінів достовірне підвищення виявлено 

лише для показника ІЛ–4 (на 25,3%; р<0,05), підвищення рівня ІЛ–10 

становило 19,3%, проте було статистично недостовірним (р>0,05).   
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Рівень ЕТ–1 у хворих, які приймали корвітин у поєднанні з 

озонотерапією, був нижче показника до лікування на 40,8% (p<0,001); 

відносне розширення плечової артерії перевищило показник до лікування на 

36,0% (p<0,001). Зниження показників прозапальних цитокінів становило: 

ІЛ–1ß на 52,4% (p<0,001); ІЛ–6 – на 42,4% (p<0,001; ІЛ–8 – на 39,1% 

(p<0,001); ФНП–α – на 55,9% (p<0,001) у порівнянні з показниками до 

лікування. Показники протизапальних цитокінів перевищували рівень до 

лікування: ІЛ–4 на 34,9% (p<0,001), ІЛ–10 – на 26,8% (р<0,01).  

При використанні корвітину у 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 12,8% (p>0,05); ІЛ–8 – на 14,6% (p>0,05); ФНП–α – 

на 32,6% (p<0,01).  

Таким чином, застосування корвітину на фоні загальноприйнятого 

лікування хворих на ЦД з гнійно-некротичним ураженням стоп сприяє 

нормалізації або значному зниженню рівня прозапальних цитокінів, що, 

безумовно, доводить успішність терапії токсико-інфекційних ускладнень. 

При цьому підвищується та зберігається висока активність протизапальних 

цитокінів, що є сприятливою ознакою успішної боротьби організму з 

гнійною інфекцією.    

Комплексне операційне лікування гнійних ран стопи з виваженим 

ставленням до тканин, відповідно до опрацьованого алгоритму діагностики 

ступеня тяжкості СДС і прогностичної оцінки подальшого перебігу 

захворювання, у поєднанні із застосуванням корвітину та озоно-кисневої 

газової суміші дозволило зменшити дозування і тривалість використання 

антибіотиків, знизити показники ендотоксикозу, сприяло регенераційному 

процесу гнійних ран, скороченню періоду до аутодермопластики, значно 

зменшити частоту високих ампутацій нижніх кінцівок, обмежитися 
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виконанням «малих» менш травматичних операцій на стопі зі збереженням 

опорної функції кінцівки. 

 

Резюме  

 

У хворих на СДС з гнійно-некротичними ураженнями нижніх кінцівок 

виявлено порушення вуглеводного обміну й дисліпідемію (підвищення рівня 

ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ, КА і зниження рівня ХС ЛПВЩ). Рівень ЕТ–1 в плазмі 

крові у них  достовірно перевищував показники здорових осіб – 8,97±0,61 

(р<0,001) і залежав від рівня глікемії (7,46±0,71 пг/мл при субкомпенсації та 

10,85±1,04 пг/мл – при декомпенсації вуглеводного обміну, при нормі 

4,38±0,39 пг/мл).  

Рівень ЕЗВД плечової артерії у пацієнтів із субкомпенсацією ЦД був на 

19,8% (p<0,05) нижче норми 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, ускладнений СДС з 

гнійно-некротичним ураженням стопи.  

Концентрація в плазмі крові ІЛ–1ß, ІЛ–6, ІЛ–8 і ФНП–α у хворих з 

гнійно-некротичними ураженнями стопи була значно вищою (p<0,001) від 

нормальних показників, у пацієнтів з декомпенсованим ЦД перевищувала 

показники хворих із субкомпенсованим вуглеводним обміном на 38,7% 

(p<0,01); 27,3% (p<0,05); 35,4% (p<0,01) i 17,7% (p<0,05) відповідно. Між 

концентрацією ЕТ–1 в сироватці крові хворих і показниками ЕЗВД плечової 

артерії виявлено достовірну від’ємну кореляцію (r = – 0,61; р<0,01), а також 

між ЕЗВД плечової артерії та концентрацією в сироватці крові ІЛ–1ß 

(p<0,001), ІЛ–6 (p<0,01), ІЛ–8 (p<0,001)  і ФНП–α (p<0,01).  

Значне підвищення рівня протизапальних цитокінів (p<0,001) 

спостерігалося у хворих зі субкомпенсованим ЦД. У пацієнтів з 

декомпенсацією вуглеводного обміну встановлено достовірне підвищення 

показників протизапальних цитокінів, але воно було нижчим (p<0,05) від 
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показників хворих із субкомпенсацією ЦД, що можна пояснити зниженням 

реактивності організму хворих з декомпенсованим ЦД. Виявлено кореляційні 

взаємозв’язки між рівнем прозапальних цитокінів і маркерами ендотеліальної 

функції, підтверджено вплив активації хронічного запалення на 

функціональний стан ендотелію. Встановлено, що ознаки ендотеліальної 

дисфункції наростають з підвищенням тяжкості захворювання, яке 

проявляється виснаженням делятуючих властивостей ендотелію та 

перевагою вазоконстрикторної реакції ендотеліальних клітин на звичайні 

стимули. 

Комплекне лікування хворих на ЦД 2-го типу, ускладнений СДС з 

гнійно-некротичним ураженням стоп з використанням корвітину та 

корвітину в комбінації з озонотерапією позитивно впливає на показники 

вуглеводного обміну (зниження рівня глюкози в крові, HbA1c) та ліпідного 

спектру крові (усунення дисліпідемії, антиатерогенна дія), особливо при 

застосуванні корвітину в комбінації з озонотерапією.  

Клінічні результати лікування залежали як від методу лікування, так і 

від тяжкості перебігу захворювання. Застосування озонотерапії в поєднанні з 

корвітином дозволило зберегти опорність кінцівки у 84,4% хворих, знизити 

кількість високих ампутацій до 15,62%, а рівень післяопераційної летальності 

до  6,25%.  При загальноприйнятому лікуванні ці показники становили 60,0; 

26,7 і 13,33% відповідно. 

При застосуванні озонотерапії в комплексі з корвітином у хворих з ІІ D 

ст. тяжкості СДС, згідно з класифікацією Техаського університету, вдалося 

зберегти опорність стопи у 84,2% випадків, високі ампутації виконано – у 

12,5%, післяопераційна летальність склала 5,3%; при ІІІ D ст. тяжкості 

опорність кінцівки збережено лише в 53,8%, рівень високих ампутацій  

становив 30,8%, післяопераційна летальність – 15,4%. 
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Розділ 5 

 

РЕЗУЛЬТАТИ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ ГРАНУЛЮЮЧИХ РАН 

НИЖНІХ КІНЦІВОК У ХВОРИХ ЗІ ЗМІШАНОЮ ТА ІШЕМІЧНОЮ 

ФОРМАМИ СДС ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРФОРОВАНОЇ ХАРЧОВОЇ 

ФОЛЬГИ ТА ОЛІЇ АМАРАНТУ 

 

 

Актуальність проблеми хірургічного лікування хворих на цукровий 

діабет (ЦД) зумовлена тим, що більше, ніж у 35–70% з них спостерігаються 

гнійно-некротичні ураження стоп [12]. Половина госпіталізованих з цією 

патологією потребують хірургічного лікування [5, 21]. 

Гнійно-некротичні ускладнення (ГНУ) при ЦД характеризуються 

особливою тяжкістю, проявляються варіантами від поверхневих виразок до 

флегмон і гангрен стопи. Тривалий перебіг, вартісне лікування та високий 

ступінь інвалідизації виводять СДС на рівень найважливіших медично-

соціальних проблем, які вимагають комплексного підходу та інноваційного 

методу лікування [112]. 

Головним завданням хірургічного лікування хворих на ЦД з гнійно-

некротичними ускладненнями є усунення запалення, виконання малої 

ампутації та збереження опорної функції кінцівки, вибір терміну й методу 

закриття рани після проведеного операційного втручання, що завжди 

залишається актуальним і важливим [27].  

Особливі труднощі виникають при лікуванні обширних гранулюючих 

ран з приєднанням ранової інфекції, яка  підтримує інтоксикацію, пригнічує 

репараційні процеси, що у випадку їх генералізації може призвести до 

розвитку сепсису. Це вимагає раннього закриття та захисту рани від  

механічного ушкодження, інфікування, досягнення стимуляції репараційних 

процесів.  
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Відомі способи лікування гранулюючих ран великих розмірів за 

допомогою мазевих пов’язок,  пов’язок Унна, переміжними шкірними 

клаптями на харчувальній ніжці за Silianu-Hill, пересадки ізольованих 

клаптів  шкіри, аутодермопластики за Тіршем та ін. Оптимальними методами 

закриття ранової поверхні є аутодермопластика. 

Нами проаналізовано автодермопластику за Тіршем у 32 хворих на 

цукровий діабет 2-го типу із синдромом діабетичної стопи (СДС), 

ускладненим гнійно-некротичним ураженнями нижніх кінцівок. Чоловіків 

було 15 (46,9%), жінок 17 (53,1%) віком від 38 до 72 років. Тривалість ЦД 

становила від 5 до 24 років.  Змішану форму СДС діагностовано в 21 пацієнта 

(65,6%), ішемічну – в 11 (34,4%). Хворих на СДС II D cт. тяжкості, за 

класифікацією Техаського університету (1991), було 17 (53,1%), III D ст. – 15 

(46,9%). Консервативне лікування передбачало дрібні дози інсуліну короткої 

дії, антибактерійні, нестероїдні протизапальні середники, антикоагулянти, 

судиннорозширювальні, дезагреганти, антиоксиданти, знеболювальні засоби.            

Усі хворі прооперовані з приводу нагнійних процесів стопи. Проведено 

широке розкриття гнійного вогнища, ампутацію уражених гангреною пальців 

або сегменту стопи з некректомією. Після операційного втручання гнійні 

рани промивали пульсуючим струменем антисептиків і накривали 

стерильними серветами. Перев’язки проводили щоденно, при великій 

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

ранового процесу в стадію грануляції проведено пластичне закриття 

гранулюючих ран за методом Тірша із застосуванням клаптів шкіри 

товщиною 0,2 – 0,3 мм площею 3–4 см2.  На наше переконання, 

аутодермопластику доцільно проводити у ранньому післяопераційному 

періоді, незважаючи на наявність 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 з серветами 

відходять пересаджені клапті шкіри, які інтимно присихають до 
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перев’язувального матеріалу і, як результат, оголюється ранова поверхня, що 

є недоліком пересадки. 

Нами запропоновано аутодермопластику за методом Тірша з 

використанням стерильної перфорованої харчової фольги та олії з насіння 

амаранта (Патент України на корисну модель №58768. – 2011. – Бюл. № 8). 

Залежно від методу операційного лікування хворих поділено на дві підгрупи, 

репрезентативні за віком, статтю та глибиною ураження стопи. У 1 

(контрольну) підгрупу входили 13 пацієнтів, яким проводили класичну 

пересадку шкіри за методикою Тірша. Для місцевого лікування ран у них 

застосовували мазі на водорозчинній основі (левосин, левомеколь). До 2 

(основної) підгрупи віднесено 19 хворих, в яких поверхню гранулюючої рани 

після аутодермопластики покривали стерильною перфорованою харчовою 

фольгою і марлевими серветками, змоченими олією амаранту. Перев’язки 

проводили кожен 3-й день до повного загоєння рани. 

Удосконалення методу аутодермопластики полягало у застосуванні 

стерильної перфорованої харчової фольги, яка інертна до тканин і 

попереджує прилипання пересаджених аутодермальних клаптів до 

перев’язувального матеріалу.  Олія амаранту, до складу якої входить 

біологічно активна речовина сквален (8%), має бактерицидну, 

імуномодулювальну, знеболювальну та стимулювальну дію, сприяє 

епітелізації, прискорює загоєння ран. Виробляють олію амаранту в Україні 

(«ГРІН–ВІЗА», Харків) шляхом СО2 екстрагування (висновок Державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України від 07.05.2004 № 

05.03.02-06/18308). 

У Львівському національному медичному університеті ім. Данила 

Галицького виконано низку наукових праць із застосування олії амаранту 

при серцево-судинній патології, захворюваннях шлунково-кишкового тракту,  

хворобах ендокринної системи, зокрема цукровому діабеті, доведено 

позитивний вплив олії амаранту на здорових особах – спортсменах [6, 9,  23, 

24]. 
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Олія з насіння амаранту містить увесь спектр жиророзчинних вітамінів 

А, Е, F, велику кількість біологічно активних речовин, передусім білки, 

вітаміни, макро- та мікроелементи, холін, фітостерини і, що  важливо, 

сквален. Ця особлива речовина до недавнього часу була  дорогим та 

важкодоступним засобом оздоровлення, оскільки її отримували лише із 

печінки глибоководної акули «Сквала», звідки й пішла назва речовини. 

Виявилося, що вміст сквалену в олії амаранту в 4–5 разів вищий, ніж у 

печінці акули (до 8%). Сквален сприяє насиченню тканин киснем, активує 

обмін речовин, укріплює імунну систему – здійснює сильний 

оздоровлювальний вплив на організм, вступає в хімічну реакцію з водою, у 

результаті чого виділяється кисень, який насичує тканини та органи. Кисень 

сприяє більш інтенсивному розщепленню харчових продуктів.  

Окрім сквалену, у складі олії амаранту міститься рідка контренольна 

різновидність вітаміну Е, яка в 40–50 разів ефективніша від звичайних 

токоферольних  форм. Вітамін Е в олії амаранту у невеликих кількостях 

знижує рівень холестерину в крові, підвищує еластичність стінок судин, 

попереджує тромбоутворення. Вміст фосфоліпідів в олії амаранту досягає 

10%, при цьому переважає лецитин (фосфадилхолін), який дуже важливий 

для функції нервової системи та печінки. 

Олія амаранту (ОА) відновлює захисні властивості організму, 

нормалізує обмін речовин, знижує рівень холестерину в крові завдяки 

наявності у ній фітостеринів, які блокують всмоктування холестерину зі 

шлунково-кишкового тракту, запобігають його надмірному надходженню в 

організм. Через це вона при прийомі всередину володіє прекрасним 

профілактуючим та лікувальним засобом. Амарант володіє великою 

біоенергетичною активністю, що дозволяє вважати його кращим активатором 

імунітету рослинного походження.  
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5.1 Клінічні результати аутодермопластики  

 

Під час аналізу результатів лікування нами встановлено, що у хворих 

основної підгрупи, 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 в 1 (5,3%) із них виявлено некроз та 

відторгнення поодиноких трансплантатів. У хворих контрольної підгрупи 

приживлення клаптів шкіри констатовано у 8 із 13 (61,5%), у 5 (38,5%) 

(p<0,05) виявлено некротизування та відторгнення трансплантатів під час 2–3 

перев’язок (на 8–9 день після аутодермопластики) (рис. 5.1).  
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Рис. 5.1  Показники приживлення аутотрансплантата 
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Повне загоєння ран у хворих основної групи наступило, в середньому, 

на 8 днів швидше, ніж у пацієнтів контрольної групи (17,1±2,3 дня порівняно 

з 25,2±3,1 дня відповідно). 

 

 

5.2 Результати бактеріологічного дослідження  гранулюючих ран нижніх 

кінцівок  

 

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 108–109 в 1 г 

тканини, після хірургічної санації – 106–107 (табл. 5.1).     

   Таблиця 5.1  

Динаміка показників бактеріальної забрудненості ран  
у хворих на ішемічну та змішану форми СДС в процесі 

аутодермопластики 
 

 

Період дослідження 

Середня кількість мікроорганізмів в 1 г 

тканини в ділянці рани  хворих на СДС 

основна підгрупа 

(n=19) 

контрольна 

підгрупа (n=13) 

В день госпіталізації 108 – 109 108 – 109 

Після хірургічної санації рани 106 – 107 106 – 107 

На 4–5 добу після 

аутодермопластики 

03 – 104 105 – 106 

На 7–8 добу після 

аутодермопластики 

102 – 103 104 – 105 
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У пацієнтів після аутодермопластики з фіксацією шкірних клаптів 

перфорованою харчовою фольгою, яким проводили перев’язки з олією 

амаранту,  на 4–5 добу після пересадки шкіри мікробне число зменшилося на 

3 порядки, у порівнянні з показниками при госпіталізації, і було нижче 

критичного (105 мікроорганізмів в 1 г тканини). На 7–8 добу кількість 

мікроорганізмів в 1 г тканини знизилася до 102–103  і відповідала переходу 

ранового процесу в фазу регенерації. 

У хворих контрольної підгрупи регенераційні процеси були значно 

сповільнені, на 7–8 добу після загальноприйнятої аутодермопластики за 

Тіршем мікробне число на 2 порядки перевищувало  аналогічні показники 

основної групи. 

Цитологічні зміни в рановому відбитку свідчили про швидший перебіг 

фази запалення після аутодермопластики з використанням перфорованої 

харчової фольги та олії амаранту (табл. 5.2).   

Таблиця 5.2 

Показники ранового процесу у хворих на СДС  
в процесі аутодермопластики 

 
Період 

обстеження 

Тип цитограми 

основна підгрупа 

(n – 19) 

контрольна підгрупа 

(n – 13) 

День 

дермопластики 

дегенераційний або 

запальний 

дегенераційний або 

запальний 

4–5 доба після 

дермопластики 

запальний або 

регенераційно-запальний 

запальний 

7–8 доба після 

аутодермопластики 

регенераційно-запальний 

або регенераційний 

запальний або 

регенераційно- 

запальний 

10–12 доба після 

аутодермопластики 

регенераційний регенераційно-

запальний 
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На 10–12-у добу у хворих основної підгрупи виявлено регенераційний 

тип цитограми, тоді як у контрольній – регенераційно-запальний. 

 

Резюме 

 

Аутодермопластика ран у хворих на цукровий діабет 2-го типу з 

гнійно-запальними ураженнями нижніх кінцівок показана в ранньому 

післяопераційному періоді, незважаючи на наявність поодиноких вогнищ 

некрозу, оскільки пересаджені клапті шкіри позитивно впливають на 

некробіотичні процеси в рані, стимулюють грануляційний процес, 

прискорюють епітелізацію. 

Застосування при аутодермопластиці перфорованої харчової фольги та 

олії амаранту для перев’язок гранулюючих ран у хворих на СДС, 

ускладнений гнійно-некротичними ураженнями нижніх кінцівок, попереджує 

прилипання пересаджених клаптів шкіри до перев’язувального матеріалу, 

стимулює репараційні процеси, прискорює епітелізацію ран, в середньому, на 

8 днів, дозволяє отримати повне загоєння ран у 94,7% пацієнтів. 

У хворих, яким після хірургічної санації гнійних ран стопи проводили 

аутодермопластику з фіксацією шкірних клаптів перфорованою харчовою 

фольгою, а перев’язки  з олією амаранту, на 7–8 добу кількість 

мікроорганізмів в 1 г ранової тканини знизилася до 102–103  і відповідала 

переходу ранового процесу в фазу регенерації. У хворих контрольної 

підгрупи регенераційні процеси були значно сповільнені і на 7–8 добу після 

аутодермопластики за Тіршем у 35,1% пацієнтів мікробне число на 2 порядки 

перевищувало  аналогічні показники основної групи. Цитологічні зміни в 

рановому відбитку свідчили про швидший перебіг фази запалення у хворих 

основної групи, в яких пересаджені клапті шкіри були фіксовані 

перфорованою фольгою і перев’язки проводилися із застосуванням олії 
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амаранту. На 10–12-у добу в них виявлено регенераційний тип цитограми, 

тоді як у контрольній – регенераційно-запальний.  

 

Результати досліджень, висвітлені в опублікованих працях автора: 

 

1. Заремба В. С., Миськів А. В. Аутодермопластика гранулюючих ран 

зі застосуванням перфорованої фольги та масляного екстрату 

насіння амаранту у хворих з мішаною та ішемічною формами 

діабетичної стопи / В. С. Заремба, А. В. Миськів // Архів клінічної 

медицини. – 2011. – № 1. – С. 29–31. 

2. Деклараційний патент України на корисну модель № 58768. Спосіб 

лікування гранулюючих ран великих розмірів у хворих на цукровий 

діабет, ускладнений гнійно-некротичними ураженнями стопи / 

В. С. Заремба, А. В. Миськів // – 2011. – Бюл. № 8.   
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

Актуальність проблеми лікування хворих із синдромом діабетичної 

стопи (СДС) визначається тим, що від 10 до 20% населення віком старше 60 

років хворіють цукровим діабетом (ЦД), а ризик ампутації нижніх кінцівок 

при його ускладненні  становить 37–60% від загальної кількості подібних 

операційних втручань [102]. Незважаючи на значні досягнення у вивченні 

патогенезу ЦД та його ускладнень, кількість ампутацій ніг зростає. У світі 

кожну годину в хворих цукровим ЦД виконують 55 ампутацій нижніх 

кінцівок [49], кожні 10 секунд помирає людина. Щороку це захворювання 

забирає 3,2 млн. осіб [160]. Передусім, це відноситься до ЦД 2-го типу, 

ускладненого ішемічною та нейроішемічною (змішаною) формами синдрому 

діабетичної стопи, в основу розвитку яких покладено атеросклероз.  

ЦД 2-го типу пов’язаний з найбільш частою ранньою смертністю, 

різними ускладненнями, що призводять до інвалідизації, зниження соціальної 

активності та низької якості життя. В останній період відмічається тривожна 

тенденція до підвищення ризику виникнення цукрового діабету 2-го типу у 

молодих людей, підлітків і дітей [200]. Пропорційно до росту захворюваності 

на ЦД і розвитку його ускладнень зростають витрати на лікування, при цьому 

лише 9% загальної кількості витрат приходиться на лікування ЦД, а 91%  – 

на корекцію ускладнень, викликаних цим захворюванням. За даними 

Міжнародного банку, економічні витрати на лікування хворих з ЦД і його 

ускладнення можуть скласти 7–13% бюджету охорони здоров’я багатьох 

країн світу [183]. 

Важливим є досконально новий підхід до розуміння хвороби як 

дисбалансу хімічних регуляторів, порушення систем протистояння. 

Атеросклероз, ЦД та інсулінову резистентність, спадкові й набуті порушення 

обміну (гіперхолестеринемія, гіперліпідемія та ін.) у теперішній час 

пов’язують з ендотеліальною дисфункцією. Дисфункція ендотелію є 



98 
 
важливим процесом, який покладений в основу розвитку атеросклеротичного 

ураження судин. Існує необхідність вивчення засобів впливу на 

ендотеліальну функцію, що в процесі лікування дозволить розширити 

показання до їх застосування з урахуванням патогенетичних механізмів дії, а 

дослідження ендотеліальної функції в клінічній практиці допоможе 

адекватній оцінці результатів проведеного лікування.  

Встановлено, що ендотеліальне вистелення судин регулює місцеві 

процеси гемостазу, проліферацію та міграцію клітин крові в судинну стінку, 

нормалізує судинний тонус. Більшість речовин, які впливають на тонус 

судин, викликають виділення з ендотелію оксиду азоту (NO), який 

розслабляє гладку мускулатуру. Патологічне ремоделювання артерій 

вважається складним процесом, для якого властиві чітко виражені ознаки 

хронічного запалення в інтимі з притаманними йому імунними взаємодіями, 

вивільненням цитокінів клітинами ендотелію та форменими елементами 

крові. Цитокіни здатні активувати або пригнічувати запальні реакції, 

втягуючи в патологічний процес практично всі клітинні та гуморальні 

механізми регуляції судинного гемостазу. 

У відповідь на запалення в організмі включаються природні захисні 

механізми – ЦНС,  симпатична і нейроендокринна системи, які регулюють 

гемодинамічні та метаболічні зрушення. У продукції цитокінів приймають 

участь моноцити, макрофаги, нейрофільні лейкоцити, лімфоцити, клітини 

ендотелію, фібробласти. Цитокіни, що продукуються лейкоцитами, 

називають інтерлейкінами (ІЛ). Сьогодні відомо більше 20 цитокінів, 15 з 

яких відносяться до інтерлейкінів. 

Продукція факторів росту та цитокінів – основна причина розвитку 

виразок діабетичної стопи, при якій страждає фаза проліферації й переводить 

захворювання в хронічну фазу запалення. Розуміння цих процесів допомагає 

в опрацюванні нових схем лікування.  

Незадовільні результати хірургічного лікування хворих з критичною 

ішемією нижніх кінцівок (КІНК), навіть при бездоганній операційній техніці, 
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змушують постійно аналізувати причини невдач [143].   

Сформований зусиллями відомих вітчизняних і зарубіжних шкіл так 

званий «агресивний підхід» до хірургічної корекції кровообігу шляхом 

реконструкції уражених судин, хоча й дозволяє в багатьох випадках 

уникнути ампутації й зберегти працездатність пацієнта, не може бути 

універсальним методом лікування.  Комплексний підхід, що ґрунтується на 

поглибленому вивченні патофізіологічних механізмів критичної ішемії, 

послужив основою подальшого розвитку методик непрямих 

реваскуляризацій нижніх кінцівок – поперекової симпатектомії, 

остеотрепанації, імплантації спінального електронейростимулятора, 

загальним для яких є вплив на систему мікроциркуляції [33]. 

Вивчення основних ланок  патогенезу, особливостей клінічного 

перебігу СДС з урахуванням глибини й поширення гнійно-некротичного 

ураження нижніх кінцівок мають наукове, практичне та соціальне значення. 

Актуальною є проблема пошуку лікувальних методик, застосування яких 

дозволило б вплинути на розвиток атерогенезу, запобігти прогресуванню 

атеросклерозу та його ускладнень [242, 252].  

Сьогодні особливої уваги заслуговує вплив препаратів кверцетину, 

зокрема корвітину, на активацію ферментів антиоксидантного захисту, 

послаблення процесів ліпопероксидації, гальмування атеросклеротичного 

процесу [175, 182].  

У зв’язку зі зростанням алергізації населення, зниженням чутливості 

мікроорганізмів до антибіотиків і подорожчанням лікарських засобів все 

популярнішими стають немедикаментні методи лікування, до яких відносять 

озонотерапію [58]. Це пов’язано зі здатністю озону впливати на киснево-

транспортну функцію крові, його дезінфікуючим та імуномоделювальним 

впливом  на оптимізацію антиоксидантних систем  [22, 58].  Озон вбиває всі 

види бактерій, віруси, грибки, найпростіших і при цьому, на відміну від 

багатьох антисептиків, не має руйнуючої й подразнювальної дії на тканини 

[118]. Виявлено проникнення озону всередину мікробної клітини, його 
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реакцію з речовинами цитоплазми й перетворення замкнутої плазміди ДНК у 

відкриту ДНК, що знижує проліферацію бактерій [119, 163]. 

Метою нашої роботи було 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, 

аутодермопластики. 

 

Завдання дослідження 

 

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 атрогенності (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 з використанням озоно-

кисневої газової суміші на фоні загальноприйнятої комплексної терапії. 

4. Провести оцінку результатів лікування хворих досліджуваних груп з 

ішемічною та змішаною формами синдрому діабетичної стопи з гнійно-

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

відповідно до класифікації Техаського університету. 
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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. 

В основу виконаної роботи покладені результати обстеження 124 

хворих на ЦД 2-го типу, ускладнений синдромом діабетичної стопи 

ішемічної та змішаної форм, які перебували на стаціонарному лікуванні в 

хірургічному відділенні Першої міської клінічної лікарні імені Князя Лева, м. 

Львова (2006–2012 роки). Серед обстежених було 70 чоловіків (56,5%) і 54 

жінки (43,5%) віком від 32 до 73 років; тривалість ЦД – від 3 до 29 років. 

Декомпенсацію ЦД діагностовано у 69 пацієнтів (55,6%), субкомпенсацію – у 

55 (44,4%). Ішемічна форма СДС була у 41 хворих (33,1%), змішана – у 83 

(66,9%); тяжкість СДС ІІ D ст., згідно з Техаською класифікацією, була у 75 

(60,5%), ІІІ D ст. – у 49 (39,5%). Досліджено нормативні показники у 25 

практично здорових осіб відповідного віку.  

Відповідно до характеру проведеного лікування хворі були розподілені 

на 4 групи, репрезентативні за віком, тяжкістю перебігу цукрового діабету, 

проявами трофічних уражень нижніх кінцівок і характером супровідної 

патології.  

Перша група (контрольна) охоплювала 30 пацієнтів, які отримували  

традиційну терапію: цукрознижувальні середники в індивідуально 

підібраних дозах, антибіотики, препарати метрагілового ряду, нестероїдні 

протизапальні, інфузійну (реополіглюкін, кристалоїди) та антиагрегантну 

терапію, симптоматичні засоби (анальгін, серцеві середники). Призначали 

білкові препарати (альбумін, протеїн),  засоби для сприяння нормалізації 

синтезу білків (вітаміни групи В, аскорбінова кислота), гепатопротектори 

(глутаргін, гептрал, карсил, сірепар). Хірургічна тактика аналогічна в усіх 

групах. 

Тактика хірургічного лікування базувалася відповідно до характеру 

гнійно-некротичного процесу стопи та ураження судин. З моменту 
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поступлення в стаціонар хворому проводили курс консервативного 

лікування, на фоні якого при поширених гнійно-септичних процесах на стопі 

проводили хірургічну санацію гнійно-запального вогнища. 

Хірургічне лікування при змішаній формі СДС залежало від 

переважання ішемії кінцівки і глибини гнійно-некротичного ураження. 

Недостатнє насичення киснем тканин стопи вимагало проведення різних 

варіантів корекції артеріального кровоплину. Обов’язковим компонентом 

хірургічного лікування були ранні реконструктивні операції, спрямовані на 

надання стопі функціонально вигідної форми, для чого виконували, за 

необхідності, додаткові резекції кісток з використанням методів 

аутодермопластики за Тіршем.  

Перший етап операційного лікування передбачав широке розкриття 

гнійного вогнища та його санацію, інтраопераційну некректомію. Другий (за 

необхідності – третій) етап – після компенсації гіперглікемії та параметрів 

гомеостазу проводили радикальну хірургічну санацію (некректомію) 

інфекційного вогнища. Пацієнтів з флегмоною стопи оперували в 

невідкладному порядку.  Ампутацію пальців (при гангрені) проводили разом 

з 1/3–1/2 дистальної частини метатарзальної кістки. При відсутності 

можливості збереження кінцівки  проводили високу її ампутацію. Рівень 

ампутації кінцівки встановлювали на основі величини систолічного тиску на 

стопі та внутрішньокірного напруження.  Ампутацію на рівні гомілки 

виконували при систолічному тиску на  артеріях стопи не нижче 6,7 кПа або 

50 мм рт. ст., а величина внутрішньошкірного напруження кисню на рівні 

ампутації не нижче 4,0 кПа – 30 мм рт. ст. 

Відповідно до термінології «Міжнародної угоди по діабетичній стопі» 

[50], високою ампутацією вважали втручання,  виконане  на рівні середини 

стопи й вище, ампутацію дистальніше цього рівня – малою.    

З метою стимулювання репараційних процесів пацієнтам ІІ групи (30 

осіб) додатково до базової терапії внутрішньовенно крапельно вводили 

корвітин згідно з методикою А. А. Мойбенко та співавт. [116]: у 1-шу добу – 
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по 0,5 г у 50 мл фізрозчину три рази з інтервалом у 2 і 12 год, у 2–3 добу – в 

тій же дозі два ризи з інтервалом у 12 год, у 4–5 добу – одноразово в дозі 0,25 

г. 

Хворі ІІІ групи (30 осіб) 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 озону. Для 

озонування використовували стерильний ізотонічний розчин хлориду натрію 

в стандартних флаконах по 200 мл (щоденно, 10 введень).  Крім того, в перші 

10–12 днів нагнійні рани озонували середніми дозами (2000 мкг/л, при 

експозиції 10 хв). 

До ІV групи віднесено 32 хворих, яким проведено аутодермопластику 

гранулюючих ран нижніх кінцівок з використанням стерильної перфорованої 

харчової фольги для накриття пересаджених клаптів шкіри та олії амаранту 

для перев’язок.   

Комплекс методів лабораторно-інструментального обстеження хворих 

на СДС охоплював дослідження показників вуглеводного обміну та ліпідного 

спектру крові, ендотеліальної функції, про- та протизапальних цитокінів. 

Забір венозної крові для лабораторного дослідження проводили у пацієнтів 

натще (через 12 годин після останнього прийому їжі) в день поступлення й 

після курсу проведеного лікування. 

Оцінку вуглеводного обміну здійснювали шляхом дослідження рівня 

глюкози в крові ортолуїдиновим методом і глікозильованого гемоглобіну 

(HbA1c) – методом Gabbay K.H. et al. (1979) з використанням стандартних 

наборів реактивів фірми Lachema (Чехія).  

Стан ліпідного спектру крові оцінювали за рівнем загального 

холестерину (ЗХС), холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС 

ЛПНЩ), холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ), 

тригліцеридів (ТГ) і коефіцієнту атерогенності (КА).  

Ендотеліальну функцію оцінювали за рівнем ендотеліну–1 (ЕТ–1) та 
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ендотелійзалежної вазодилятації плечової артерії (ЕЗВПА), прозапальних 

цитокінів за ІЛ–1ß, ІЛ–6, ІЛ–8, ФНП–α, протизапальних – за ІЛ–4, ІЛ–10. 

Проводили кількісне бактеріологічне обстеження гнійно-некротичних 

уражень стопи. Периферійне артеріальне русло нижніх кінцівок 

досліджували за допомогою УЗАС  у пацієнтів з ішемічною та змішаною 

формами СДС. 

Оцінку порогу больової чутливості пальців, плантарної поверхні стопи 

та п’ятки визначали за допомогою голки неврологічної ручки Neuropen 

виробництва  Nycomed, тактильної – в ділянці підошовної поверхні пальців, 

склепіння, тилу стопи і в ділянці кісточок – за допомогою монофіламента, 

стандартизованого еквіваленту тиску 10 г/см2  (Simmes-Wemstein), 

температурну – за допомогою термічного наконечника (Thipterm) з двома 

поверхнями з різною теплопровідністю, вібраційну – за допомогою 

градуйованого камертона. Дослідження ахіллового рефлексу проводили 

стандартним методом за допомогою неврологічного молоточка. 

Найбільш частим рівнем оклюзії був стегново-підколінний сегмент 

(74,4% при ішемічній формі й 78,3% – при змішаній) з різними формами 

стенотичного ураження аорто-здухвинної зони та полісегментарними 

оклюзіями підколінно-гомілкового сегменту. 

У перебігу інфекційного процесу спостерігали, в основному, 

некротичні ураження м’яких тканин з частим ураженням підошовного 

апоневрозу та інших структур зв’язкового апарату стопи. При первинному 

бактеріологічному дослідженні мікрофлори не виявили у 14,1% 

спостережень. Грампозитивну флору встановлено у 49 (40,2%) 

спостереженнях з перевагою Staph. Aureus, грамнегативна флора – у 54 

(44,3%), відмічено значну перевагу Enterococcus, характерною особливістю 

була мікробна асоціація. 

При рентгенографії стоп виявлено весь спектр рентгенологічних змін 

кісткової системи, стопу Шарко зареєстровано у 3-х спостереженнях. 



105 
 

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 
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атеросклероз, як результат перебігу запального процесу в стінці артерій, 

надзвичайно важливим було дослідження прозапальних цитокінів – 

інтерлейкінів (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 у 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.  

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

некротичними ураженнями стопи достовірно перевищувала (p<0,01-0,001) 

нормальний рівень, у пацієнтів з декомпенсованим ЦД перевищувала  

показники хворих із субкомпенсованим вуглеводним обміном на 38,7% 

(p<0,01); 27,3% (p<0,05); 31,6% (p<0,01) i 17,7% (p<0,05) відповідно. Між 

концентрацією ЕТ–1 в сироватці крові обстежених хворих і показниками  

ЕЗВД плечової артерії виявлено достовірно від’ємну кореляцію (r = – 0,61; 

р<0,01), а також між ЕЗВД плечової артерії і концентрацією в сироватці крові 

ІЛ–1ß (p<0,001), ІЛ–6 (p<0,01), ІЛ–8 (p<0,001)  і ФНП–α  (p<0,01).  

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  



107 
 
в 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 підвищенні 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 делятуючих 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 вуглеводного обміну та ліпідного спектру крові у них були 

статистично достовірними в порівнянні з показниками пацієнтів, які 

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

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

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

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

рівня прозапальних цитокінів: рівень ІЛ–1ß на 21,9% у порівнянні з вихідним 

величинами, ІЛ–6 – на 20,3%, ІЛ–8 – на 19,2%¸ ФНП–α – на 27,6% (p<0,05). 
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Вміст протизапальних цитокінів підвищився, але  статистично недостовірно: 

ІЛ–4 на 20,4%; ІЛ–10 – на 13,0% (р>0,05). 

При застосуванні корвітину поряд з традиційною терапією 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). Із протизапальних цитокінів достовірне підвищення 

виявлено лише  для 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).   

Таким чином, застосування корвітину на фоні загальноприйнятого 

лікування хворих на ЦД з гнійно-некротичним ураженням стоп сприяє 

нормалізації або значному зниженню рівня прозапальних цитокінів, що, 

безумовно, доводить успішність терапії токсико-інфекційних ускладнень. 

При цьому підвищується та зберігається висока активність протизапальних 

цитокінів, що є сприятливою ознакою успішної боротьби організму з 

гнійною інфекцією.    
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Комплексне операційне лікування гнійних ран стопи з виваженим 

ставленням до тканин, згідно з опрацьованими алгоритмами діагностики 

ступеня тяжкості СДС і прогностичної оцінки подальшого перебігу 

захворювання, в поєднанні із застосуванням корвітину та озоно-кисневої 

газової суміші дозволило зменшити дози і тривалість використання 

антибіотиків, знизити показники ендотоксикозу, прискорити показники 

регенераційного процесу гнійних ран, скоротити терміни підготовки до 

аутодермопластики, значно зменшити частоту високих ампутацій нижніх 

кінцівок, обмежитися виконанням «малих» операцій на стопі зі збереженням 

опорної функції кінцівки. 

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 1,7 рази 

менша, ніж у хворих, які приймали загальноприйняте лікування, а частота 

реампутацій у 3,0 рази нижча. При застосуванні  корвітину поряд з 

загальноприйнятим лікуванням результати операційних втручань були менш 

ефективними, ніж при використанні озонотерапії у 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 6,3%, опорність кінцівки вдалося 

зберегти у 84,4% пацієнтів. У пацієнтів, які отримували корвітин на фоні 

загальноприйнятої терапії, 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 
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університету, які отримували озонотерапію в комплексі з корвітином, 

опорність кінцівки була збережена у 84,2% пацієнтів, високі ампутації 

виконано – у 12,5%, післяопераційна летальність становила 5,3%; при ІІІ D 

cтупеню 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 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 типу із 

синдромом діабетичної стопи (СДС), 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 (53,1%), 

III D ст. – 15 (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 серветками. Перев’язки проводили щоденно, при 

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

переході ранового процесу в стадію грануляції проведено пластичне закриття 

гранулюючих ран за методом Тірша із застосуванням поодиноких «марок» 

клаптів шкіри товщиною 0,2–0,3 мм площею 3–4 см2. На наше переконання 

аутодермопластика показана у ранньому післяопераційному періоді, навіть 

при наявності поодиноких некрозів у рані, оскільки пересаджені клапті шкіри 
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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 з 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 проводено класичну пересадку шкіри за 

методикою Тірша. Для перев’язок у цій підгрупі хворих застосовували мазі 

на водорозчинній основі (інфларакс, нітацид, стрептонітол, мірамістин, 

левосин, левомеколь). 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 8 із 13 (61,5%), у 5 (38,5%) 

(p<0,05) 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. 
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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 108 до 109 в 1 г 

тканини, після хірургічної санації – від 106  до 107. 

Після аутодермопластики з фіксацією шкірних клаптів перфорованою 

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

на 4–5 добу після пересадки шкіри мікробне число зменшилося на 3 порядки, 

у порівнянні з показниками при госпіталізації, і було нижче критичного (105 

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

тканини знизилася до 102–103  і відповідала переходу ранового процесу в фазу 

регенерації. 

У хворих контрольної підгрупи регенераційні процеси були значно 

сповільнені, на 7–8 добу після аутодермопластики за Тіршем мікробне число 

на 2 порядки перевищувало показники основної підгрупи. Цитологічні зміни 

в рановому відбитку свідчили про швидший перебіг фази запалення у хворих 

основної підгрупи, в яких пересаджені шматки шкіри були прикриті 

перфорованою фольгою, а перев’язки проводилися  з олією з насіння 

амаранту.  На 10–12-у добу у них виявлено регенераційний тип цитограми, у 

контрольній підгрупі регенераційно-запальний.  
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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. 

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. 
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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 класифікацєю 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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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

Для підвищення ефективності діагностики та лікування хворих на 

цукровий діабет 2-го типу, ускладнений синдромом діабетичної стопи 

ішемічної та змішаної форм з гнійно-некротичним ураженням нижніх 

кінцівок необхідно: 

1. Дослідити показники периферійного кровообігу нижніх кінцівок і 

загальний стан хворих з ускладненим синдромом діабетичної стопи. 

2. Визначити рівень глікемії, ліпідного спектру крові та ендотеліальної 

функції, активність про- та протизапальних цитокінів у залежності від 

тяжкості гнійно-некротичного процесу стопи. 

3. Застосовувати запропоновані автором хірургічні методи ампутації 

сегментів діабетичної стопи, спрямовані на зменшення кількості етапних 

операцій і високих ампутацій нижніх кінцівок. 

4. З метою стимулювання заживлення гнійно-некротичних уражень 

діабетичної стопи використовувати антиоксидант корвітин і корвітин у 

поєднанні з озонотерапією. 

5. Для підвищення ефективності аутодермопластики гранулюючих ран 

вільними клаптями, при діабетичній стопі  використовувати запропоновану 

нами перфоровану  харчову фольгу  та олію амаранту, що пришвидшує 

стадію грануляції та епітелізації.  
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