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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Оклюзійно-стенотичні ураження (ОСУ) артерій нижніх 

кінцівок займають друге місце після ішемічної хвороби серця у структурі 

захворювань серцево-судинної системи (Мішалов В.Г. та співав., 2012; Гудз І.М. та 

співав., 2015; Criqui M.H. et al., 2015; Bunte M.C. et al., 2017; Gulati A. et al., 2017). На 

сьогодні одним із найпоширеніших проявів атеросклеротичного ураження стегново-

дистальних сегментів є розвиток хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок 

(КІНК), яка становить 15-20% ОСУ (Корсак В.В. та співав., 2015; Davies M.G. et al., 

2015; Armstrong E.J. et al., 2017; Ciocan R.A. et al., 2017; Bullard M.K. et al., 2018). За 

наявності у пацієнтів ранньої клінічної симптоматики облітеруючих артеріальних 

захворювань у вигляді переміжної кульгавості показники смертності за рік 

складають 3-5%, а при діагностованій КІНК зростають до 20%. Медико-соціальне 

значення КІНК визначається високими показниками розповсюдженості, важким 

клінічним перебігом, частими ускладненнями, вагомим впливом на якість життя 

пацієнта та летальними наслідками (Русин В.І. та співав., 2017; Dohmen A. et al., 2012; 

Engelhardt M. et al., 2012; Kawarada O. et al., 2014; Turin A. et al., 2017). 

Лікування пацієнтів із облітеруючими захворюваннями артерій нижніх кінцівок, 

особливо у стадії критичної ішемії, є невирішеною проблемою сучасної ангіохірургії. 

Понад 75% хворих із КІНК протягом першого року після встановлення діагнозу 

виконують ампутації, реконструктивні або ангіопластичні операції (Черняк В.А. та 

співав., 2013, Thermann F. et al., 2018). З приводу хронічної КІНК у Європі щорічно 

оперують близько 171 тисячі хворих. В Україні при облітеруючому атеросклерозі 

проводиться 8 тисяч ампутацій нижніх кінцівок з приводу КІНК щороку 

(Паламарчук В.І. та співав., 2014). На сьогодні тільки реваскуляризація являється 

високоефективним методом хірургічного лікування цього контингенту хворих, що 

дозволяє зберегти життєздатність кінцівки і попередити інвалідизацію населення 

(Кобза І.І. та співав., 2012; Русин В.І. та співав., 2015; Davies M.G. et al., 2012; 

Patel S.D. et al., 2016). 

Незважаючи на успіхи реконструктивних оперативних втручань на судинах 

нижніх кінцівок, їх результати можуть погіршуватися в результаті розвитку 

хірургічної інфекції (Губка В.А. та співав., 2012; Greenblatt D.Y. et al., 2011; 

Azuma N. et al., 2012; Inui T. et al., 2015). Серед значного числа доопераційних та 

післяопераційних ускладнень загального та місцевого характеру особливу цікавість 

становить дослідження інфекційних ускладнень, що розвиваються в ділянці 

хірургічного доступу і можуть негативно вплинути на функціонування шунтування. 

Оперативне лікування хворих із КІНК ускладнюється інфікуванням у 4-25% 

прооперованих пацієнтів (Street T. et al., 2012; Kehlet M. et al., 2016). Зокрема, аналіз 

науково-фахової літератури показав, що інфекційний компонент є основною 

причиною ускладнень після ампутацій нижніх кінцівок у хворих з облітеруючим 

атеросклерозом (Rogers S.O. et al., 2017), а хронічна артеріальна недостатність 

створює сприятливі умови для розмноження мікрофлори. Розвиток таких 

ускладнень після реваскуляризації з метою ліквідації КІНК ставить під загрозу 

не лише збереження кінцівки, але й життя хворого (Hasse B. et al., 2012; 

Tan T.W. et al., 2014; Oberhuber A. et al., 2014). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Engelhardt%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22001150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azuma%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22237509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tan%20TW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23535163
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Особливості клінічного перебігу інфекції ділянки хірургічного втручання 

(ІДХВ), що виникає після відновлення артеріального кровоплину по судинному 

руслі у пацієнтів з КІНК, пов’язані із наявністю судинної реконструкції, супутніх 

ішемічних розладів та гіпокоагуляційного стану тканин, травматичного 

пошкодження лімфатичних судин в зоні реваскуляризації (Verma H. et al., 2015; 

Sandmann W. et al., 2016). 

Розвиток ІДХВ у хворих прооперованих з приводу КІНК потребує особливої 

уваги судинних хірургів та обумовлює необхідність у вдосконаленні схем лікування та 

профілактики локальної хірургічної інфекції у даного контингенту пацієнтів з метою 

скорочення термінів загоєння інфікованих післяопераційних ран та збереження 

функціонуючих артеріальних реконструкцій.  

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

робота є фрагментом комплексної наукової теми кафедри хірургії № 2 Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького: «Прогнозування, 

діагностика та лікування гемодинамічних розладів та інфекційно-запальних 

ускладнень у хірургії, серцево-судинній хірургії та трансплантології» (державна 

реєстрація № 0115U000038, шифр інв. № 21.00.0001.15). Автор є виконавцем 

фрагментів означених науково-дослідних робіт. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – підвищення ефективності 

комплексного лікування та профілактики інфекції ділянки хірургічного втручання у 

хворих після реконструктивних операцій з приводу критичної ішемії нижніх 

кінцівок шляхом оптимізації та удосконалення загальних та місцевих лікувальних 

заходів відповідно до особливостей клінічного перебігу локальної хірургічної 

інфекції, мікробіоценозу ранових поверхонь та стану цитокінової рівноваги у даної 

категорії осіб. 

Для досягнення мети дослідження визначено наступні завдання: 

1. Вивчити структуру та поширеність локальної хірургічної інфекції у хворих 

після реконструктивних втручань з приводу КІНК. 

2. Проаналізувати особливості клінічного перебігу ІДХВ у хворих 

прооперованих з приводу КІНК. 

3. Дослідити характер мікрофлори та визначити антибіотикочутливість 

висіяних штамів із ранових поверхонь пацієнтів із ІДХВ, що розвинулась після 

операцій з приводу КІНК. 

4. Оцінити стан цитокінового дисбалансу у хворих із ІДХВ після 

реконструктивних операцій з приводу КІНК. 

5. Розробити оптимальну схему комплексного лікування та опрацювати 

основні шляхи профілактики місцевої післяопераційної хірургічної інфекції у 

хворих при КІНК. Провести оцінку клінічної ефективності застосування постійної 

вакуумної аспірації як методу локальної терапії інфекційно ускладнених 

післяопераційних ран. 

Об'єкт дослідження – інфекційно-запальні процеси м’яких тканин ділянки 

хірургічного втручання у хворих прооперованих з приводу КІНК. 

Предмет дослідження – тканини ділянки хірургічного доступу, сироватка 

крові, ексудат із ранових поверхонь, отриманий шляхом вакуумної аспірації, 
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мікрофлора ранових поверхонь хворих із ІДХВ, що виникла після операцій з 

приводу КІНК. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано наступні 

методи: клінічні – для визначення поширеності та особливостей клінічного перебігу 

ІДХВ у хворих після реваскуляризацій з приводу КІНК; лабораторні – для вивчення 

загально-клінічних параметрів у хворих з ІДХВ після операцій з приводу КІНК; 

інструментальні – для визначення ангіологічного стану нижніх кінцівок; 

мікробіологічні – для вивчення особливостей мікробіоценозу інфікованих ранових 

поверхонь хворих із різними стадіями ІДХВ після реконструктивних втручань з 

приводу КІНК та визначення антибіотикочутливості висіяної мікрофлори; 

імунологічні – для визначення кількісного вмісту окремих імунологічних показників 

у сироватці крові хворих із різними стадіями ІДХВ та в ексудаті, отриманому 

шляхом вакуумної аспірації із ран хворих із ІІ та ІІІ стадіями ІДХВ; статистичні – 

для опрацювання достовірності результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані про 

структуру, розповсюдженість та особливості клінічного перебігу локальної 

хірургічної інфекції у хворих прооперованих з приводу КІНК. 

Уточнено наукові дані щодо мікробіоценозу ранових поверхонь інфекційно 

ускладнених післяопераційних ран в залежності від стадії ІДХВ за класифікацією 

Szilagyi. Висвітлено зміни видового складу мікрофлори із поширенням інфекційного 

процесу в глибину м’яких тканин до судинної реконструкції. Встановлено 

збільшення кількості аргесивних мікроорганізмів, зростання різноманіття мікробних 

асоціацій та їх полімікробний характер. 

Доповнено наукові дані про стан окремих імунологічних показників у 

сироватці крові хворих із місцевими інфекційними ускладненнями після 

реконструктивних оперативних втручань з приводу КІНК. Виявлено порушення 

цитокінової рівноваги у сироватці крові пацієнтів із ІДХВ після відновних 

артеріальних втручань з приводу КІНК, що проявлялося розвитком цитокінового 

дисбалансу із активацією її прозапальних ланок. 

Уперше вивчено динаміку рівнів про- та протизапальних цитокінів у ексудаті, 

отриманому шляхом вакуум-асистованої (ВАК) терапії ІДХВ після 

реконструктивних судинних операцій. 

Доопрацьовано схему комплексного лікування та профілактики ІДХВ ІІ та ІІІ 

стадій за класифікацією Szilagyi. Науково доведено клінічну ефективність 

запропонованого комплексу лікувально-профілактичних заходів для пацієнтів із 

місцевими інфекційними ускладненнями після артеріальних реконструктивних 

втручань. Застосовано у клінічній практиці та науково обґрунтовано метод місцевої 

ВАК-терапії ускладнених післяопераційних ран ІІІ стадії за класифікацією Szilagyi у 

пацієнтів з імплантованими синтетичними судинними протезами. 

Практичне значення одержаних результатів. 

Доопрацьовано і впроваджено в клінічну практику схему комплексного лікування 

інфекції ділянки хірургічного втручання у хворих прооперованих з приводу критичної 

ішемії нижніх кінцівок. Дана схема включає загальне лікування із системною 

медикаментозною терапією (антибіотикопрофілактика та антибіотикотерапія (АБТ), 
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дезагрегантна терапія, антикоагулянтна профілактика, блокатори протонної помпи та 

анальгетики), дієтою, режимом і лікуванням супутньої патології, а також місцеву 

терапію. Місцеве лікування ускладнених післяопераційних ран проводилось відповідно 

до фаз перебігу ранового процесу (РП): під час І фази (запалення) проводили ВАК-

терапію та етапні некректомії, під час ІІ фази (проліферації) – ВАК-терапію, під час 

ІІІ фази (реорганізації) – накладання гідроколоїдних або мазевих пов’язок та вторинних 

швів за показами при повному очищенні порожнини рани та гранулюючій рановій 

поверхні. 

Запропоновано у схемі місцевої профілактики виникнення інфекції ділянки 

хірургічного втручання у пацієнтів після судинних реконструкцій з приводу 

хронічної ішемії нижніх кінцівок (ХІНК) IV ступеня додатково у передопераційному 

періоді проводити санаційну некректомію гнійно-некротичних ускладнень стопи. 

Результати наукових досліджень впроваджені в лікувальний процес 

хірургічних відділень КП Львівської 1-ої міської лікарні ім. Князя Лева, КНП 

«Трускавецька міська лікарня» ТМР, Червоноградської центральної міської лікарні, 

Львівського обласного госпіталя ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, а 

також відділення судинної хірургії та хірургічного відділення № 1 ЛОКЛ. 

Матеріали роботи використовуються у навчальному процесі на кафедрах 

загальної хірургії та хірургії № 2 ЛНМУ імені Данила Галицького. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним самостійним 

науковим дослідженням автора. Здобувач особисто виконав патентно-інформаційний 

пошук та аналіз джерел літератури за темою дисертації. За консультаційною допомогою 

наукового керівника доктора медичних наук, професора Орла Ю. Г. дисертант 

сформулював мету і завдання дослідження, викладені в дисертації основні наукові 

положення та висновки роботи. Автор самостійно виконав статистичну обробку, аналіз 

та узагальнення отриманих результатів, підготував до друку наукові статті та тези 

доповідей, оформив дисертаційну роботу. 

Дисертант опанував і виконав усі необхідні методи клінічних досліджень, 

самостійно проводив збір біоматеріалу для лабораторних досліджень, а також 

приймав участь у мікробіологічних та імунологічних дослідженнях, систематизував 

та узагальнив отримані результати. 

Клінічні дослідження були виконані у клініці кафедри хірургії № 2; 

мікробіологічні дослідження – у мікробіологічному секторі ЦНДЛ та лабораторії 

промислової токсикології ЛНМУ імені Данила Галицького (завідувач – 

к.біол.н. Зазуляк Т. С.); імунологічні дослідження – на кафедрі клінічної 

лабораторної діагностики ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького (завідувач – 

д.мед.н., проф. Лаповець Л. Є.). 

У друкованих матеріалах разом із співавторами участь дисертанта є 

визначальною, матеріали і висновки належать здобувачеві. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати наукових 

досліджень за темою дисертації викладено та обговорено на засіданні кафедр 

хірургії № 1, хірургії № 2 і хірургії та ендоскопії ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького 

(протокол № 21 від 10.09.2018 року) та були оприлюднені на: науково-практичній 

конференції «Довкілля та здоров’я» присвяченій 30-ти річчю Чорнобильської 
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катастрофи» (Тернопіль, 2016), міжнародній науково-практичній конференції із 

міжнародною участю «Актуальні питання флебології. Венозна виразка» (Яремче, 2017), 

науково-практичній конференції із міжнародною участю «Актуальні питання 

флебології. Абляційні методики у лікуванні хворих із хронічними захворюваннями вен» 

(Яремче, 2018) та науково-практичній конференції «До 100-річчя з дня народження 

академіка О.О. Шалімова» (Київ, 2018). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 10 наукових праць, 

серед них 6 статей у наукових фахових виданнях, визначених ДАК МОН України та 1 у 

закордонному виданні, 3 публікації – у збірниках наукових праць та матеріалах 

конференцій. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 217 сторінках 

комп’ютерного набору, з яких 165 сторінок займає основний зміст, і складається із 

анотації, вступу, огляду літератури, опису матеріалу і методів дослідження, чотирьох 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел із 304 найменувань, серед яких 

194 іноземних, та додатків. Робота містить 35 таблиць та ілюстрована 37 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. При проведенні дослідження обстежено 

176 пацієнтів з ОСУ аорто-клубового та стегново-підколінно-гомілкового сегментів 

артерій нижніх кінцівок, яким виконано 176 оперативних реконструктивних втручань у 

клініці кафедри хірургії № 2 ЛНМУ імені Данила Галицького на базі відділення 

судинної хірургії Львівської обласної клінічної лікарні у період з 2014 по 2016 роки та у 

яких виникли ускладнення післяопераційних ран. Показами для проведення операцій 

були IІІ та IV ступені ХІНК згідно класифікації Фонтейна (1954). До основної групи 

дослідження увійшли 135 осіб, у яких розвинулась ІДХВ. Хворі (41 особа) із 

локальними післяопераційними ускладненнями неінфекційного ґенезу були 

включені до групи контролю. Пацієнти основної групи були поділені на три 

підгрупи (перша, друга та третя), що відповідали І, ІІ та ІІІ стадіям інфекційного 

ураження післяопераційної рани за класифікацією Szilagyi (1972 p.). До першої 

підгрупи увійшов 51 пацієнт із поверхневим ураженням лише шкіри (І стадія за 

Szilagyi). До другої та третьої підгруп основної групи дослідження увійшло 45 та 

39 пацієнтів, що відповідали ІІ та ІІІ стадіям за Szilagyi. 

Клінічне обстеження включало визначення скарг хворого, збір анамнезу, 

посистемний огляд пацієнта, лабораторні та інструментальні обстеження згідно 

протоколу, що відповідає особливостям пацієнтів із КІНК. Під час об’єктивного 

обстеження пальпаторно виявляли наявність чи відсутність пульсу у проекціях 

артерій нижньої кінцівки на момент огляду. Пацієнтів із супутньою патологією 

консультували відповідні спеціалісти. Отже, суб’єктивна і об’єктивна симптоматики 

давали підстави для цілеспрямованого обстеження у пацієнтів стану кровоплину по 

аорті та артеріях нижніх кінцівок. Всім хворим виконали загальні клінічні і 

біохімічні обстеження (загальний та біохімічний аналізи крові, ліпідограму, 

коагулограму, загальний аналіз сечі, реакцію Васермана, визначення групи крові та 

резус-фактора). 
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Електрокардіографію виконували за загальноприйнятою методикою в 

передопераційному періоді та після операції за допомогою вітчизняного 

триканального електрокардіографа «ЮКАРД-100». 

Ультразвукове дослідження проводили на ультрасонографічному апараті 

«Sono Scape SSI-1000» (США). Лінійну швидкість кровоплину реєстрували в 

стегновій, підколінній та артеріях стопи. Дуплексне ультразвукове сканування 

проводили на ультрасонографі “Ultramark-9” фірми ATL (США). 

Ангіографію артерій нижніх кінцівок проводили на апараті “ARCADIS 

Avantic” фірми Siemens (Німеччина). 

Усім пацієнтам здійснювали визначення кісточково-плечового індексу (КПІ) до 

оперативного втручання та після проведення артеріальної реконструкції. В обох групах 

дослідження проводили вивчення індексу маси тіла (ІМТ). 

Мікробіологічне дослідження проводилось шляхом забору матеріалу із 

пошкодженої шкіри або м’яких тканин та порожнин ран хворих із інфекційними 

ускладненнями в ділянках хірургічного доступу після реконструктивних оперативних 

втручань з приводу КІНК. Ідентифікацію та вивчення частоти висівання 

мікроорганізмів проводили за загальноприйнятими методами у відповідності до 

останнього посібника з систематики бактерій Bergey (2009 р.). Визначення ступеня 

антибіотикочутливості висіяних бактерій проводили згідно рекомендацій та вимог 

інструкції для медичного застосування дисків з антибіотиками для визначення 

чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів відповідно до наказу міністерства 

охорони здоров’я України № 390 від 19.07.2004 року, а також за стандартами 

виробника та стандартом National Comitete of Clinical Laboratory Standart. 

З метою оцінки окремих параметрів імунологічного стану пацієнтів із ІДХВ 

проведено визначення концентрації прозапальних цитокінів – інтерлейкіну-6 (ІL-6) і 

фактору некрозу пухлин-α (TNF-α), прозапального – С-реактивного протеїну (CRP) 

та протизапальних цитокінів – інтерлейкіну-2 (IL-2) і інтерлейкіну-10 (IL-10) у 

сироватці крові у порівнянні із групою контролю. Ступінь цитокінового дисбалансу 

оцінювали за співвідношенням між про- та протизапальними цитокінами TNF-α та 

IL-10. Вивчення імунологічних показників здійснювали методом імуноферментного 

аналізу (ІФА) з використанням комерційних наборів ЗАО «Вектор-Бест» (Росія) у 

відповідності з рекомендаціями та інструкціями фірми виробника. 

Усім пацієнтам основної групи дослідження із ІДХВ (135 осіб) після 

реконструктивних оперативних втручань з приводу КІНК було проведено 

комплексне лікування інфекційних ускладнень післяопераційних ран. 

В динаміці лікування пацієнтів основної групи 5 пацієнтам було проведено 

високі ампутації внаслідок ускладнень зі сторони реконструкції. У 3 хворих 

розвинувся тромбоз реконструкції та у 2 осіб спостерігали арозивну кровотечу. 

Один пацієнт був виписаний зі стаціонару.  

Серед пацієнтів групи контролю із неінфекційними ускладненнями 

післяопераційних ран у 3 осіб розвинулось їх інфікування. У 1 особи з інфікованим 

лімфоцеле інфекційне ускладнення клінічно проявилось у вигляді ІДХВ ІІ стадії за 

Szilagyi. У 2 осіб із краєвим некрозом рани приєднання інфекційного компоненту 

спричинило розвиток ІДХВ І стадії за Szilagyi. 
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Таким чином, комплексне лікування було здійснено 53 пацієнтам із I , 44 – із 

II та 35 – із III стадіями ІДХВ. Особам із І стадією ІДХВ проводилась місцева 

терапія з використанням антисептиків та некректомія з подальшим веденням рани 

шляхом загоєння вторинним натягом. В залежності від методики лікування хворих 

із ІІ та ІІІ стадіями ІДХВ поділили на дві групи – основну і порівняння, які 

практично рівноцінні за важкістю та клінічним перебігом. У основній групі 

застосовували розпрацьований нами лікувальний комплекс (схема лікування № 1), у 

групі порівняння – загальноприйняту схему лікування (схема лікування № 2). До 

основної групи увійшли 41 пацієнт, серед яких у 23 осіб глибина ускладненої 

післяопераційної рани відповідала ІІ стадії за класифікацією Szilagyi та у 18 осіб – 

ІІІ стадії за класифікацією Szilagyi. До групи порівняння увійшли 38 пацієнтів, серед 

яких у 21 осіб ІДХВ відповідала ІІ стадії та у 17 осіб – ІІІ стадії згідно класифікації 

Szilagyi. Загальне лікування усіх хворих полягало у системній медикаментозній 

терапії, що включала призначення антибіотиків, дезагрегантів, антикоагулянтів, 

блокаторів протонної помпи та анальгетиків, а також дотримання дієти, режиму та 

лікування супутньої патології. 

Місцеве лікування ІДХВ полягало в адекватному дренуванні порожнини рани 

та створенні оптимальних умов для позитивного перебігу ранового процесу (РП), 

росту грануляційної тканини та епітелізації рани. У основній групі у І та ІІ фазах РП 

місцево додатково застосовували ВАК-терапію. У групі порівняння для локального 

лікування інфікованих тканин застосовували метод відкритого ведення. Підбір типу 

пов’язки здійснювали також відповідно до фази РП. 

Оцінку ефективності комплексного лікування ІДХВ у групах дослідження 

здійснювали на підставі клінічних змін, визначення часу, тривалості та способу 

загоєння інфікованих післяопераційних ран в залежності від схем терапії. В 

динаміці лікування додатково вивчали імунологічні показники в сироватці крові та в 

ексудаті, отриманому з інфікованих ранових порожнин. 

Статистична обробка матеріалів проводилась за допомогою комп'ютерної 

програми Statistica 8.0 та електронних таблиць «Excel». 

Середні значення показників представлені середніми арифметичними та їх 

похибками, а відносні показники − відсотками та їх похибками. 

Достовірність різниці між двома середніми величинами визначалась при 

нормальному розподілі за допомогою t-тесту, а при відсутності «нормальності 

розподілу» − U-критерію Манна-Уітні (при неспарених вибірках) та критерію 

Вількоксона (при спарених вибірках). Достовірність різниці між трьома середніми 

показниками вимірювалась за допомогою рангового дисперсійного аналізу 

Фрідмана (при спарених вибірках) та критерію Краскела-Уолліса (при неспарених 

вибірках). 

Достовірність різниці між двома і більше відносними показниками, 

визначалась за допомогою точного тесту Фішера із Metropolis алгоритмом. 

Результати досліджень та їх обговорення. Серед обстежених 176 осіб, у 

яких після проведених реконструктивних операцій з приводу КІНК виникли місцеві 

ускладнення різного ґенезу в ділянці хірургічного втручання, у 76,70% пацієнтів 

розвинулась ІДХВ, а у 23,30% ‒ ускладнення неінфекційної етіології. Середній вік 
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пацієнтів основної групи (66,37±0,72 років) достовірно не відрізнявся від середнього 

віку пацієнтів групи контролю (67,51±1,42 років) (р>0,05). 

Частота розвитку неінфекційних ускладнень післяопераційних ран серед 

прооперованих 758 пацієнтів становила 5,4%, з яких лімфатичні ускладнення 

(лімфоцеле) розвинулись у 29,27% та ішемічні (краєвий некроз рани) – у 70,73% 

випадків. Відсоток виникнення ІДХВ серед прооперованих 758 пацієнтів 

дорівнював 17,81%, а серед проведених 783 операцій – 17,24%. Поміж 135 

обстежених пацієнтів у 37,78% осіб розвинулась І стадія, у 33,33% ‒ ІІ стадія, а у 

28,89% ‒ ІІІ стадія інфекційного ураження післяопераційної рани за класифікацією 

Szilagyi. Хворі основної групи поділені на три підгрупи відповідно до стадій ІДХВ. 

У 51 особи основної групи із І стадією виявлено поверхневе (37,78%) інфекційне 

ураження післяопераційних ран, а у 84 осіб із ІІ та ІІІ стадіями – глибоке (62,22%). 

Аналіз тривалості проведеного оперативного втручання  у групах дослідження 

виявив, що в основній групі у порівнянні із групою контролю, у більшого відсотка 

осіб тривалість операції перевищувала 4 години (49,63% проти 21,95% осіб, р<0,01). 

Вивчення розподілу кількості пацієнтів у підгрупах осіб із І, ІІ та ІІІ стадіями ІДХВ 

залежно від тривалості проведеного оперативного втручання, виявило статистично 

достовірну різницю між відсотками хворих із різною тривалістю операції (р<0,001). 

Перед проведенням реконструктивної судинної операції середній показник 

КПІ у основній групі дослідження та групі контролю склав 0,34±0,01 та 0,35±0,02, а 

після артеріальних реконструкцій – 0,76±0,02 та 0,75±0,03, відповідно. ІМТ хворих, 

у яких виникли місцеві ускладнення ділянки хірургічного втручання різної етіології 

становив 29,24±0,22, серед яких у пацієнтів із ІДХВ – 29,70±0,22, а у пацієнтів із 

ускладненнями неінфекційного ґенезу – 27,76±0,55 (р<0,01). 

Найчастіше у пацієнтів обох груп були проведені довгі стегново-підколінні та 

гомілкові реконструкції (у 31,11% хворих основної групи та у 39,02% хворих групи 

контролю). На другому місці за частотою виконання у групах дослідження були 

клубово-стегнові (22,96% та 29,27%), на третьому місці ‒ перехресні стегново-стегнові 

реконструкції (19,26% та 14,63%, відповідно). 

Хірургічний доступ в обох групах дослідження найчастіше був локалізований 

у верхній третій стегна (у 57,78% хворих основної групи та у 46,34% хворих групи 

контролю). На другому місці за частотою в основній групі та групі контролю 

локалізація хірургічного доступу спостерігалася у верхній третині гомілки (17,78% 

та 21,95% хворих, відповідно), на третьому ‒ у нижній третині стегна (14,07% та 

17,07% хворих, відповідно). 

Серед 135 хворих із ІДХВ 77 особам (57,04%) була проведена реконструкція із 

використанням аутоматеріалу, а 58 особам (42,96%) ‒ шляхом застосування 

синтетичних матеріалів, а серед пацієнтів групи контролю – 25 (60,98%) та 

16 (39,02%) особам, відповідно. 

Серед 572 хворих, у яких показом до оперативного втручання стала ХІНК IV 

ступеня, ІДХВ розвинулась у 120 осіб (20,98%), а серед 211 хворих із ХІНК IІІ 

ступеня в післяопераційному періоді ІДХВ виникла у 15 осіб (7,11%). У пацієнтів із 

ХІНК IV ступеня ІДХВ розвивалась у 3,0 рази частіше, ніж серед пацієнтів, у яких 

показом до операції була ІІІ ступінь ХІНК (р<0,001). 
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У 106 осіб з ІДХВ, що склало 78,52%, в анамнезі було виявлено супутню 

патологію, що достовірно (р<0,01) частіше у порівнянні із хворими з локальними 

неінфекційними ускладненнями. У групі контролю частота діагностування супутніх 

захворювань становила 51,22%. Серед 106 хворих із супутньою патологією ІДХВ I 

стадії за Szilagyi спостерігалася у 36 осіб (33,96%), II стадії – у 37 осіб (34,91%) та 

III стадії – у 33 осіб (31,13%). Серед 29 пацієнтів без супутніх захворювань в 

анамнезі у 15 осіб було діагностовано ІДХВ І стадії (51,72%), у 8 осіб (27,59%) – 

II стадії та у 6 осіб (20,69%) –III стадії за Szilagyi. 

Найчастіше у пацієнтів із ІДХВ були діагностовані артеріальна гіпертензія та 

цукровий діабет. Так, частота артеріальної гіпертензії у осіб із І, ІІ та ІІІ стадіями 

ІДХВ становила 60,8, 73,3 та 74,4%, а цукрового діабету – 43,1, 71,1 та 76,9%, 

відповідно. Серед іншої супутньої патології у пацієнтів із ІДХВ виявляли хронічну 

серцеву недостатність (40,74%), хронічну хворобу нирок (32,59%), інфаркт міокарда 

в анамнезі (23,70%), хронічні обструктивні захворювання легень (15,56%) та 

стенокардію (5,19%). 

Поверхневе інфікування при І стадії ІДХВ характеризувалося поширенням 

запального процесу на шкіру та підшкірну клітковину ділянки післяопераційної 

рани і розвивалося на 3,90±0,16 добу післяопераційного періоду. Клінічно 

спостерігалася помірна болючість ділянки рани, помірний набряк навколишніх 

тканин з можливою гіперемією. При пальпації відмічали локальну гіпертермію та 

ущільнення навколишніх м’яких тканин. Об’єктивно виявляли дещо ішемізовані 

краї ран, а при помірній компресії інфікованих м‘яких тканин – невелику кількість 

мутного, густого вмісту з неприємним запахом. 

Глибокі інфекційні ураження післяопераційних ран при ІІ та ІІІ стадіях ІДХВ 

розвивалися на 4,38±0,15 та 4,41±0,25 доби післяопераційного періоду, відповідно, і 

характеризувалися, переважно, однаковою клінічною симптоматикою: болючістю, 

набряком та запальною індурацією з гіперемією глибоких тканин до ложа судинно-

нервового пучка, наявністю ішемізованих країв ран, локальною гіпертермією та 

ущільненням навколишніх м’яких тканин при пальпації та появою мутного, густого 

вмісту з неприємним запахом при компресії тканин в місці післяопераційних швів. 

У порожнинах ран хворих із ІІІ стадією були наявні судинні реконструкції із 

ураженням їх інфекційним компонентом. Глибокі інфекційно-запальні ускладнення 

післяопераційних ран після артеріальних реконструкцій у 72 осіб (85,71%) 

проявлялися розходженням країв ран із неспроможністю швів накладених на шкіру, 

підшкірну клітковину та глибоку фасцію. У 12 осіб (14,29%) для визначення 

глибини ураження та встановлення стадії ІДХВ із верифікацією наявності судинної 

реконструкції у рані проводили хірургічну обробку ран. При огляді таких ран 

візуалізувалися поверхневі та глибокі тканини анатомічної ділянки. Розвиток певної 

стадії ІДХВ не залежав від доби інфікування рани (р>0,05). 

Проведені мікробіологічні дослідження виявили, що основними чинниками 

інфекційних ускладнень ран у пацієнтів з ІДХВ стали мікроорганізми, що входили 

до п’яти різних груп: стафілококи, ентерококи, ентеробактерії, псевдомонади та 

гриби роду Candida. Мікроорганізми із досліджуваного матеріалу були висіяні у 

вигляді монокультур у 21 пацієнта (15,56±3,12%) та в асоціаціях у 112 осіб 
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(82,96±3,24%). З досліджуваних посівів було виділено 12 типів комбінацій 

мікроорганізмів із двох, трьох та чотирьох представників. 

Порівняльний аналіз показав, що у ІІІ підгрупі пацієнтів з ІДХВ у порівнянні з 

ІІ підгрупою спостерігалося збільшення частоти висівання S. aureus у 1,5 рази (з 

6,7±3,7% до 10,3±4,9%). У ІІ та ІІІ підгрупах виявлено зростання кількості висівів 

S. epidermidis (haem.) у 1,3 та 1,6 рази (р>0,05), відповідно, у порівнянні з І 

підгрупою. Паралельно із збільшенням глибини інфекційного ураження виявлено 

зменшення (р<0,001) частоти висівання S. epidermidis без ознак патогенності у 

пацієнтів ІІ та ІІІ підгруп відносно І підгрупи дослідження (з 64,7±6,7% до 

28,9±6,8% та 28,2±7,2%, відповідно). У всіх трьох підгрупах дослідження в ранах 

виявлено супроводження ентерокока (відповідно 47,1±7,0%, 62,2±7,2%, 69,2±7,4%; 

р>0,05). Найбільша кількість ентеробактерій (77,8±6,2%) була виділена з матеріалу 

пацієнтів із ІІ стадією, а найменша (31,4±6,5%) – І стадією ІДХВ (р<0,001). Серед 

висіяних ентеробактерій у всіх підгрупах домінували E. coli (19,6±5,6%, 26,7±6,6% 

та 28,2±7,2%, відповідно). Достатньо високими були відсотки висівання C. freundii у 

підгрупах ІІ і ІІІ (відповідно 20,0±6,0% та 18,0±6,2%, р<0,05). Ps. aeruginosa виділено 

у 4,4±3,1% осіб із ІІ стадією та у 2,6±2,5% осіб із ІІІ стадією ІДХВ. Частота 

приєднання C. albicans до бактеріальної флори ран пацієнтів із ІДХВ зростала при 

збільшенні стадії ІДХВ (47,1±7,0% при І стадії, 62,2±7,2% при ІІ стадії та 87,2±5,4% 

при ІІІ стадії ІДХВ, р=0,06). 

Результати імунологічних досліджень дозволили констатувати зростання 

(р<0,001) концентрацій IL-6 (132,23±1,09 пг/мл проти 60,17±2,41 пг/мл) і TNF-α 

(29,14±0,09 пг/мл проти 15,60±0,35 пг/мл), співвідношення TNF-α/IL-10 (3,95±0,05 

проти 0,87±0,06) та СRP (91,78±1,28 мг/л проти 23,50±3,15 мг/л), а також зменшення 

(р<0,001) рівнів IL-2 (1,23±0,01 пг/мл проти 2,25±0,09 пг/мл) та IL-10 

(7,49±0,07 пг/мл проти 20,51±1,14 пг/мл) у сироватці крові хворих із ІДХВ у 

порівнянні із групою контролю. 

Із зростанням стадії ІДХВ від І до ІІІ спостерігалося зниження (р<0,001) 

концентрації протизапальних цитокінів IL-2 та IL-10 на тлі активації прозапальних 

механізмів із зростанням (р<0,001) концентрації TNF-α та IL-6 у сироватці крові. 

Вираженість інфекційно-запального процесу була відображена у високих значеннях 

прозапальних показників TNF-α/IL-10 та CRP, що підвищувалися із збільшенням 

стадії хірургічної інфекції за класифікацією Szilagyi. 

Глибоке ураження післяопераційних ран розвинулось у осіб із вищим вмістом 

у сироватці крові досліджуваних прозапальних цитокінів та нижчим – 

протизапальних. В залежності від типів та глибини ускладнень післяопераційних 

ран вивчення окремих імунологічних параметрів продемонструвало, що найвищі 

рівні протизапальних цитокінів та найнижчі рівні прозапальних цитокінів були 

виявлені у хворих із лімфатичними ускладненнями. Тоді як у осіб із запальними 

інфекційними ураженнями післяопераційних ран спостерігалися найнижчі 

показники протизапальних цитокінів та найвищі – прозапальних. Такі результати 

можуть свідчити про те, що у розвитку інфекційних ускладнень післяопераційних 

ран у пацієнтів прооперованих з приводу КІНК одну із ключових ролей відіграють 
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порушення окремих ланок імунного статусу, що проявляються змінами параметрів 

цитокінового балансу. 

Враховуючи особливості клінічного перебігу ІДХВ, мікробіоценозу ранових 

поверхонь та стану цитокінової рівноваги було поставлено завдання вдосконалити 

та оптимізувати комплексну схему лікування локальної хірургічної інфекції та 

оцінити її ефективність. 

Згідно рекомендацій The British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC) 

Steering Group пацієнтам після проведення реконструктивних оперативних втручань 

була призначена схема АБТ із застосуванням цефуроксиму та орнідазолу. 

Визначення антибіотикочутливості показало, що у осіб із ІДХВ І, ІІ та ІІІ стадіями 

цефуроксим був чутливим та помірно чутливим лише у 12,24±4,68% та 14,2±5,00%, 

у 11,11±4,68% та 13,33±5,07%, у 10,26±4,86% та 17,95±6,15%, відповідно. 

Заміна стандартної схеми АБТ на цільову згідно результатів визначення 

антибіотикочутливості була здійснена 108 пацієнтам (80,00±3,44%) із 

резистентними та помірно чутливими штамами мікроорганізмів до цефуроксиму. 

Антибактеріальні препарати були змінені пацієнтам із резистентністю (36 осіб із І, 

34 особи із ІІ та 28 осіб із ІІІ стадією ІДХВ) та помірною чутливістю до 

цефуроксиму (3 особи із І, 3 особи із ІІ та 4 особи із ІІІ стадіями ІДХВ). 

Усім хворим була призначена цільова АБТ відповідно до антибіотикограм. 

Визначення антибіотикочутливості бактерій виділених з ран пацієнтів із І, ІІ та ІІІ 

стадіями ІДХВ продемонструвало високі показники резистентності до 

антибактеріальних препаратів. 

Найбільші відсотки резистентних штамів у І підгрупі дослідження виявлено до 

хлорамфеніколу (93,88±3,42%), кларитроміцину (89,80±4,32%), доксацикліну 

(79,59±5,76%), кліндаміцину (85,71±5,00%), амоксициліну та гентаміцину 

(51,02±7,14%); у ІІ підгрупі – до кларитроміцину (93,33±3,72%), ванкоміцину 

(91,11±4,24%), ципрофлоксацину (88,89±4,68%), хлорамфеніколу та офлоксацину 

(86,67±5,07%), амоксиклаву та фузидину (84,44±5,40%), гентаміцину (82,22±5,70%); 

ІІІ підгрупі дослідження – до оксациліну (94,87±3,53%), левофлоксацину 

(92,31±4,27%), хлорамфеніколу (92,31±4,27%), ципрофлоксацину (89,74±4,86%) та 

амоксициліну (89,74±4,86%). Частота антибіотикорезистентної флори вище 50% 

була до 14, 19 та 12 засобів у хворих із ІДХВ І, ІІ та ІІІ стадій, відповідно. 

Встановлено, що найбільш чутливими бактерії, висіяні з ран пацієнтів із І 

стадією ІДХВ, були до фузидину, тобраміцину, ванкоміцину, амоксициліну, 

гентаміцину та меропенему. У осіб із ІІ та ІІІ стадіями ІДХВ значно зменшились 

відсотки чутливих до препаратів штамів. Показники чутливості мікрофлори ранових 

поверхонь пацієнтів із ІІ стадією ІДХВ зменшувались і були найвищими до 

тобраміцину, цефоперазону, меропенему, доріпенему, гатіфлоксацину, а хворих із ІІІ 

стадією – до меропенему, фузидину, ванкоміцину, цефоперазону, рифампіцину та 

гатіфлоксацину. 

Результати дослідження виявили відсутність достовірної різниці між 

відсотками розподілу штамів залежно від їх антибіотикочутливості (р>0,05) при 

застосуванні 9 антибіотиків: азитроміцину, амоксиклаву, гатіфлоксацину, 

кларитроміцину, меропенему, тетрацикліну, хлорамфеніколу, цефазоліну та 
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цефуроксиму. При застосуванні інших 17 антибіотиків спостерігалась достовірна 

різниця у розподілах антибіотикочутливості штамів. Причому, до 12 із них 

(амоксициліну, гентаміцину, доріпенему, левофлоксацину, лінкоміцину, оксациліну, 

офлоксацину, рифампіцину, тобраміцину, цефоперазону, цефотаксиму, 

цефтріаксону, цефуроксиму та ципрофлоксацину) при зростанні стадії ІДХВ 

чутливість знижувалась, а резистентність зростала. При застосуванні ванкоміцину, 

доксацикліну, кліндаміцину, фузидину, цефазоліну при зростанні стадії ІДХВ 

чутливість мала тенденцію до зростання, а резистентність ‒ до зниження. 

У І підгрупі дослідження АБТ була замінена 39 особам, з яких 8 хворим 

(20,51±6,47%) призначено тобраміцин, 7 хворим (17,95±6,15%) – меропенем, 8 

хворим (20,51±6,47%) – цефоперазон та 16 хворим (41,03±7,88%) – гатіфлоксацин. 

Для цільового лікування 37 осіб із ІІ стадією ІДХВ згідно антибіотикограм 

використано наступні антибіотики: ванкоміцин (4 особи – 10,81±5,10%), доріпенем 

(10 осіб – 27,03±7,30%), меропенем (16 осіб – 43,24±8,14%) та цефоперазон (7 осіб – 

18,92±6,44%). Емпірична АБТ у ІІІ підгрупі дослідження була замінена на 

ванкоміцин (13 осіб – 40,63±8,68%), доріпенем (5 осіб – 15,63±6,42%) та меропенем 

(14 осіб – 43,75±8,77%). 

Для вивчення ефективності лікування ІДХВ у групах дослідження було 

проведено визначення часу та тривалості загоєння інфікованих післяопераційних 

ран в залежності від схем терапії. 

Виявлено, що загоєння післяопераційної рани у хворих при застосуванні ВАК-

терапії наступало в середньому на 29,56±1,91 добу, тоді як при застосуванні відкритого 

ведення – на 34,82±1,85 добу (р<0,01). У пацієнтів із ІІІ стадією ІДХВ загоєння 

відбувалося пізніше, ніж у хворих із ІІ стадією як в основній групі (на 38,61±3,12 добу 

проти 22,49±0,90 добу, р<0,001), так і в групі порівняння (на 43,06±2,87 добу проти 

28,14±1,07, р<0,001). В осіб із ІІ стадією місцевої хірургічної інфекції загоєння 

післяопераційної рани наступало швидше при застосуванні ВАК-терапії, ніж при 

застосуванні відкритого ведення (на 22,49±0,90 добу проти 28,14±1,07 добу, р<0,001). 

При ІІІ стадії ІДХВ загоєння післяопераційної рани відбувалось швидше у основній 

групі, ніж у групі порівняння (на 38,61±3,12 добу проти 43,06±2,87 добу, р>0,05). 

Позитивний ефект використання ВАК-терапії в схемі комплексного лікування 

хворих основної групи підтверджували показники середньої тривалості загоєння 

післяопераційної рани. Так, середня тривалість лікування ІДХВ в основній групі 

становила 25,22±1,81 доби і була нижчою (p<0,05) за відповідний показник у групі 

порівняння (30,34±1,78 доби). 

У хворих із ІІІ стадією ІДХВ середня тривалість загоєння післяопераційної рани 

була вищою, ніж у хворих із ІІ стадією, як у основній групі (34,11±3,10 діб проти 

18,26±0,90 діб, р<0,001), так і у групі порівняння (38,71±2,94 діб проти 23,57±1,09 діб, 

р<0,001). При застосуванні для місцевого лікування методу ВАК-терапії середня 

тривалість загоєння ран хворих, у яких була ІІ стадія ІДХВ, була достовірно меншою, 

ніж у пацієнтів, інфіковані рани яких лікувались методом відкритого ведення 

(18,26±0,90 діб проти 23,57±1,09 діб, р<0,001). У хворих із ІІІ стадією ІДХВ при 

застосуванні ВАК-терапії рани загоювалися в середньому за 34,11±3,10 діб, а у 

пацієнтів, які лікувались методом відкритого ведення ‒ за 38,71±2,94 діб (р<0,05). 
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Визначення тривалості окремих фаз РП демонструвало менші показники в 

основній групі. У групі пацієнтів, які отримали ВАК-терапію, у порівнянні із 

групою осіб, які лікувались із застосуванням відкритого ведення, виявлено 

коротшу тривалість фази запалення (13,12±1,42 доби проти 16,73±0,97 доби, 

p<0,05), фази проліферації (8,35±1,97 доби проти 8,72±2,01 доби, p>0,05) та 

реорганізації (3,75±2,08 доби та 4,89±1,89 доби, p>0,05). 

При застосуванні вакуумної аспірації у порівнянні із відкритим веденням 

рани частіше загоювались накладанням вторинних швів (у 31,71±7,27% проти 

5,26±3,62%, р<0,01) та рідше вторинним натягом (у 68,29±7,27% проти 

94,74±3,62%, р<0,01). 

Для оцінки ефективності проведеного лікування у групах дослідження 

вивчали в сироватці крові імунологічні показники в динаміці. Додатково 

визначали локальні імунологічні параметри за допомогою оцінки їх вмісту в 

ексудаті, отриманому з інфікованих ранових порожнин.  

На початку лікування (1 доба) величини досліджуваних показників ‒ IL-2,    

IL-10, IL-6, TNF-α, а також співвідношення TNF-α/IL-10 та CRP, у сироватці 

крові пацієнтів із ІДХВ основної групи не відрізнялись (р>0,05) від відповідних 

показників у групі порівняння. Відносно вихідних значень на 7 та 14 доби 

лікування було зареєстроване (р<0,001) поступове зниження середнього вмісту у 

сироватці крові обох груп хворих із ІДХВ IL-6 та TNF-α, а також 

співвідношення TNF-α/IL-10 та CRP. В основній групі відносно групи 

порівняння рівень IL-6 знизився на 64,35% і на 48,40%, TNF-α – на 46,22% і 

32,06%, TNF-α/IL-10 – 71,23% та 46,29%, CRP ‒ 53,03% та 34,48%, відповідно. 

Визначення концентрації CRP в динаміці дало можливість оцінювати ВАК-

терапію як більш ефективну щодо запального процесу в ділянках інфікованих 

післяопераційних ран. За цей же час у сироватці крові обох груп хворих із ІДХВ 

(р<0,001) зросли рівні IL-2 та IL-10. Вміст IL-2 та IL-10 у основній групі хворих 

виріс на 88,89% та 84,34%, а у групі порівняння  ‒ на 62,07% та 25,89%, 

відповідно. Показники позитивного приросту концентрації протизапальних 

цитокінів та негативного приросту прозапальних цитокінів були вищими 

(р<0,001) у осіб, яким місцево здійснювали ВАК-терапію. 

Визначення рівнів окремих імунологічних показників у ексудаті пацієнтів 

із ІДХВ дозволило констатувати деактивацію прозапальних механізмів та 

зростання вмісту протизапальних інтерлейкінів в процесі лікування за 

допомогою ВАК-терапії. Протягом 1 сеансу (4-5 доба) ВАК-терапії ексудат був 

отриманий у 41 хворого. На 8-9 добу (2 сеанс ВАК-терапії) кількість хворих, з 

ран яких був одержаний ексудат, зменшилась до 32 осіб, а на 12-13 добу (3 сеанс 

ВАК-терапії) ‒ до 24 осіб. У результаті проведеного лікування спостерігалось 

достовірне (р<0,001) поступове зниження з 1 до 3 сеансів середніх показників 

вмісту в ексудаті прозапальних цитокінів: IL-6 на 39,13% та TNF-α на 39,91%, а 

також співвідношення  TNF-α/IL-10 на 57,28% та CRP на 42,27%. За цей же 

період в ексудаті хворих із ІДХВ зросли (р<0,001) рівні протизапальних 

цитокінів: IL-2 ‒ на 42,31% та IL-10 ‒ на 45,28%. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

актуального науково-практичного завдання, яке полягало у вивченні особливостей 

клінічного перебігу хірургічної інфекції, що розвивається у ділянці хірургічного 

доступу, у хворих після реконструктивних операцій з приводу критичної ішемії 

нижніх кінцівок та підвищення ефективності комплексного лікування місцевих 

інфекційних ускладнень післяопераційних ран шляхом застосування для локальної 

терапії вакуумної аспірації. 

1. Поширеність ускладнень післяопераційних ран інфекційного ґенезу серед 

758 пацієнтів прооперованих з приводу КІНК становила 17,81%. За глибиною 

ураження м’яких тканин згідно класифікації Szilagyi поміж 135 хворих із ІДХВ у 

37,78% було діагностовано І стадію, у 33,33% ‒ ІІ стадію та у 28,89% осіб ‒ ІІІ 

стадію інфікування післяопераційної рани. 

2. У осіб із І стадією ІДХВ виявлені класичні ознаки інфекційно-запального 

процесу в ділянці хірургічного доступу. Глибокі ураження м’яких тканин при ІІ та 

ІІІ стадіях ІДХВ характеризувалися розходженням країв рани у 85,71% (72 осіб) та 

потребували хірургічної обробки у 14,29% (12 осіб) з метою діагностування 

наявності в рані артеріальної реконструкції. Встановлено, що супутня патологія в 

анамнезі хворих із ІДХВ після реваскуляризацій з приводу КІНК була присутня у 

78,5% осіб, що 1,5 рази частіше ніж у пацієнтів групи контролю (р<0,01). 

3. У 112 осіб (82,9%) мікроорганізми, що були висіяні із інфікованих ранових 

поверхонь, були представлені 12 типами різних асоціацій. Лише у 21 пацієнта 

(15,6%) основної групи збудники були ідентифіковані у чистому вигляді. Із 

розповсюдженням інфекційного процесу у глибину рани та до судинної 

реконструкції спостерігалося збільшення кількості умовно-патогенних та 

патогенних агресивних бактерій, зростання різноманітності асоціацій 

мікроорганізмів та їх полімікробний характер. Визначення антибіотикочутливості 

бактерій виділених з ран пацієнтів із І, ІІ та ІІІ стадіями ІДХВ за класифікацією 

Szilagyi продемонструвало високі показники резистентності до антибактеріальних 

препаратів. Частота антибіотикорезистентної флори вище 50 % була до 14, 19 та 12 

засобів у хворих із ІДХВ І, ІІ та ІІІ стадій, відповідно. До більшості антибіотиків при 

зростанні стадії ІДХВ антибіотикочутливість знижувалась, а резистентність 

зростала. 

4. У пацієнтів, в яких розвинулись інфекційні ускладнення післяопераційних 

ран після перенесених оперативних реконструктивних втручань з приводу КІНК, 

спостерігалися більш виражені зміни у системі цитокінової регуляції із активацією 

прозапальних механізмів відносно групи контролю. Останнє проявлялося 

збільшенням (р<0,001) концентрації у сироватці крові хворих із ІДХВ прозапальних 

цитокінів IL-6 у 2,2 рази і TNF-α у 1,9 разів, співвідношення TNF-α/IL-10 у 4,5 рази 

та СRP у 3,9 разів, а також зменшенням (р<0,001) рівнів протизапальних цитокінів 

IL-2 в 1,8 разів та IL-10 у 2,7 разів у порівнянні із хворими групи контролю. 

5. Запропонована схема комплексного лікування із місцевим застосуванням 

вакуумної аспірації дозволила покращити результати терапії ІДХВ у хворих з КІНК, 

що підтверджувалось показниками ефективності: на 15,11% швидшим часом 
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(р<0,01) та на 16,88% меншою тривалістю загоєння (р<0,05) інфікованих 

післяопераційних ран у пацієнтів основної групи відносно групи контролю. Даний 

комплекс заходів не лише сприяв швидшим термінам лікування локальної 

хірургічної інфекції, а також забезпечив збереження функціонування судинної 

реконструкції та життєздатності кінцівки серед усіх пацієнтів із ІДХВ у 95,65% та 

серед осіб із глибокими інфекційними ураженнями у 92,94% випадків. ВАК-терапія 

є ефективним методом місцевого лікування ІДХВ ІІІ стадії за класифікацією 

Szilagyi, особливо, у пацієнтів із імплантованим синтетичним судинним протезом. 
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АНОТАЦІЯ 

Вихтюк Т. І. Особливості клінічного перебігу та лікування інфекції 

ділянки хірургічного втручання у хворих із критичною ішемією нижніх 

кінцівок. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 14.01.03 – Хірургія – Львівський національний 

медичний університет імені Данила Галицького, МОЗ України, Львів 2019. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню клінічних особливостей перебігу 

локальної хірургічної інфекції, що розвивається в ділянках хірургічного доступу після 

реконструктивних оперативних втручань у пацієнтів із критичною ішемією нижніх 

кінцівок (КІНК), вивченню особливостей мікробіоценозу інфікованих 

післяопераційних ранових поверхонь, визначенню окремих імунологічних 

показників, опрацюванню схеми комплексного лікування із місцевим застосуванням 

вакуумної аспірації та корекцією загальної антибіотикотерапії відповідно до 

визначеної антибіотикочутливості та дослідженню її клінічної ефективності. 

Отримані клінічні, мікробіологічні та імунологічні дані дозволили 

обґрунтувати патогенетичну комплексну лікувальну схему із застосуванням 

локальної ВАК-терапії інфікованих ран та призначенням цільової АБТ, що 

забезпечила протизапальні ефекти, швидші терміни очищення рани та стимуляцію 

росту грануляційних тканин. Ефективність місцевого застосування вакуумної 

аспірації для лікування інфекції ділянки хірургічного втручання (ІДХВ) у пацієнтів 

прооперованих з приводу КІНК підтверджена скороченням середнього часу та 

середньої тривалості загоєння глибоких інфікованих післяопераційних ран ІІ та ІІІ 

стадій за класифікацією Szilagyi відносно групи порівняння. 

Таким чином, схема комплексного лікування ІДХВ у пацієнтів після 
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артеріальних шунтувань з приводу КІНК, що включала ВАК-терапію, забезпечила 

не лише позитивну динаміку клінічного стану, а й дозволила зберегти 

функціонування судинної реконструкції та життєздатність кінцівки у пацієнтів з 

імплантованими синтетичними судинними протезами. 

Ключові слова: критична ішемія нижніх кінцівок, судинні реконструкції, 

інфекція ділянки хірургічного втручання, цитокіни, мікрофлора, 

антибіотикочутливість, вакуум-асистована терапія. 
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области хирургического вмешательства у больных с критической ишемией 

нижних конечностей. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

(доктора философии) по специальности 14.01.03 – Хирургия – Львовский 

национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, МЗ Украины, 

Львов 2019. 

Диссертационная работа посвящена исследованию клинических особенностей 

течения локальной хирургической инфекции, развивающейся в областях 

хирургического доступа после реконструктивных оперативных вмешательств у 

пациентов с критической ишемией нижних конечностей (КИНК), изучению 

особенностей микробиоценоза инфицированных послеоперационных раневых 

поверхностей, определению отдельных иммунологических показателей, обработке 

схемы комплексного лечения с местным применением вакуумной аспирации и 

коррекцией общей антибиотикотерапии в соответствии с определенной 

антибиотикочувствительностью и исследованию ее клинической эффективности. 

Полученные клинические, микробиологические и иммунологические данные 

позволили обосновать патогенетическую комплексную лечебную схему с 

применением локальной ВАК-терапии инфицированных ран и назначению целевой 

АБТ, которая обеспечивает противовоспалительные эффекты, быстрые сроки 

очищения раны и стимуляцию роста грануляционной ткани. Эффективность 

местного применения вакуумной аспирации для лечения инфекции области 

хирургического вмешательства (ИОХВ) у пациентов, прооперированных по поводу 

КИНК подтверждена сокращением среднего времени и средней продолжительности 

заживления глубоких инфицированных послеоперационных ран II и III стадий по 

классификации Szilagyi относительно группы сравнения. 

Таким образом, схема комплексного лечения ИОХВ у пациентов после 

артериальных шунтирований по поводу КИНК, включающей ВАК-терапию, 

обеспечила не только положительную динамику клинического состояния, но и 

позволила сохранить функционирование сосудистой реконструкции и 

жизнеспособность конечности у пациентов с имплантированными синтетическими 

сосудистыми протезами. 

Ключевые слова: критическая ишемия нижних конечностей, сосудистые 

реконструкции, инфекция участка хирургического вмешательства, цитокины, 

микрофлора, антибиотикочувствительность, вакуум-ассистированная терапия. 
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SUMMARY 

Vykhtyuk T.I. Features of clinical course and treatment of surgical infection in 

patients with critical limb ischemia. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of medical sciences (Ph.D.), specialty 

14.01.03 – Surgery – Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ministry of 

Health of Ukraine, Lviv, 2019. 

The thesis is devoted to the study of clinical features of the course of surgical 

infection developing in surgical sites after reconstructive operative interventions in 

patients with CLI, the examination of the microbiocenosis characteristics of infected 

postoperative wound surfaces, the estimation of individual immunological parameters, the 

development of a complex therapeutic regimen with local application of vacuum 

aspiration and correction of the general antibiotic therapy according to the identified 

antibiotic susceptibility, and the investigation of its clinical efficacy. 

The obtained clinical, microbiological and immunological data allowed to 

substantiate the pathogenetic complex therapeutic regimen with the local application of 

VAC therapy of infected wounds and the prescription of the target antibiotic therapy 

(ABT), which provided anti-inflammatory effects, faster wound healing, stimulation of 

granulation tissue growth, reorganization of the scar, and preservation of vascular 

reconstruction. 

In order to determine the features of the clinical course of local infectious 

complications in the surgical sites in patients with functioning autovenous and synthetic 

reconstructions, a clinical examination of 135 patients with SSI was performed. The 

control group included 41 patients with local complications of non-infectious genesis. 

The percentage of local infectious complications among 783 performed operations 

was 17,24±1,35%. Among 135 patients with SSI the first stage developed in 37,78±4,17%, 

the second stage – in 33,33±4,06%, while the third stage of infectious lesions of 

postoperative wounds – in 28,89±3,90% according to Szilagyi classification. The depth of 

the infected wound was superficial in 51 patients of the study group with stage I SSI, and a 

deep infectious injury was detected in 84 patients with stages II and III (62,22±4,17%). An 

indication for the operation was Fontaine grade III in 15 (11,1±2,70%), and grade IV  – in 

120 (88,89±2,70%) patients with SSI operated for CLI. The presence of concomitant 

pathology in the study group was observed in 106 patients (78,52±3,53%), which is 1,5 

times more frequent than in the control group. 

The results of microbiological studies revealed that the main factors of infectious 

wound complications in SSI patients were microorganisms that belonged to five different 

groups: Staphylococci, Enterococci, Enterobacteria, Pseudomonas, and Candida species. 

The analysis of microbiocenosis in the study groups showed that the pathogens were 

plated in associations in most patients (82,96±3,24%), and in pure form – only in 

21 patients (15,6±3,1%). There was a growth in the number of opportunistic and 

pathogenic aggressive bacteria, an increase in the diversity of associations of 

microorganisms and their polymicrobial nature when the infectious process spread into the 

depth of the wound and to the vascular reconstruction. Definition of antibiotic 

susceptibility of bacteria isolated from wounds of patients with І, ІІ and ІІІ stages of SSI 
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revealed high rate of resistance to antibacterial preparations. Replacement of antibacterial 

agents was carried out for 108 patients (80,00±3,44%). 

Patients of the study group had more pronounced changes in the cytokine regulation 

system compared to the controls, manifested by a decrease in the concentration of anti-

inflammatory IL-2 and IL-10 cytokines in the settings of activation of proinflammatory 

mechanisms with increasing serum TNF-α and IL-6 concentrations. Deep injury of 

postoperative wounds developed in people with higher levels of the studied 

proinflammatory cytokines in the blood serum and lower – of anti-inflammatory ones. 

Such results may indicate that one of the key roles in the development of infectious 

complications of postoperative wounds in patients treated for CLI is played by the 

disturbances of individual immune links manifested by changes in the rate of the cytokine 

balance. 

Patients with I stage of SSI underwent local therapy using antiseptic agents, based 

on povidone iodine, and necrectomy followed by wound healing by secondary intention. 

Patients with II and III stages of SSI were divided into study and control groups, applying 

the developed and standard treatment regimens, respectively. Patients of the study group 

additionally underwent local VAC therapy. The control group patients local treatment was 

the method of open wound management. Target ABT was prescribed for all the patients. 

Evaluation of treatment results according to clinical criteria showed that local VAC 

therapy enabled to accelerate the average time of healing of deep infected postoperative 

wounds in comparison with traditional regimens (p<0.01). The developed complex 

therapeutic regimen in the study group reduced the average wound healing rate compared 

to the standard treatment methods (p<0.05). 

Study of the healing methods for stage II-III SSI in the study groups showed that 

with local use of negative pressure, in comparison with open wound management, wounds 

more often healed by suturing the secondary stitches (31,71±7,27% vs. 5,26±3,62%, 

p<0.01) and less often by secondary intention (68,29±7,27% vs. 94,74±3,62%, p<0.01). 

The positive clinical effect of local VAC therapy was confirmed by data from 

immunological studies. Thus, it was possible to achieve the indicators of activation of anti-

inflammatory mechanisms and to reduce the proinflammatory action of the cytokine 

system in the study group in less time compared to the controls. Study of changes of mean 

values of anti-inflammatory IL-2 and IL-10 cytokines in serum, depending on the 

therapeutic regimen, on day 14 of the wound healing in the study group showed greater 

increase (p<0.001) in their concentration by 88,89 and 84,34%, respectively, compared to 

standard treatment. Evaluation of the concentration of proinflammatory cytokines in the 

serum of patients on day 14 of wound healing showed a more pronounced reduction 

(p<0.001) in IL-6 and TNF-α levels by 64,35% and 46,22%, respectively. The efficacy of 

the treatment was confirmed by a decrease in the TNF-α/IL-10 ratio on day 14 by 71,23%, 

indicating a decrease in the degree of proinflammatory activity of the patients’ blood 

serum in the study group. Whereas, this indicator decreased only by 46,29% (p<0.001) at 

the same time in the control group. The CRP level in patients’ blood serum on day 14 

decreased by 53,03% and 34,48% applying VAC therapy and open wound management, 

respectively (p<0.001). During the study of the levels of individual immunological 

parameters, a gradual decrease from 1 to 3 sessions of IL-6 concentration by 39,13% and 
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TNF-α by 39,91% was observed (p<0.001), as well as TNF-α/IL-10 ratio by 57,28% and 

CRP by 42,27% in the exudate of SSI patients who underwent VAC therapy. IL-2 level 

increased by 42,31% and IL-10 by 45,28% in the exudate of SSI patients in the result of 

treatment (p<0.001). 

The regimen of complex therapy of local surgical infection in surgical site in 

patients after surgical interventions for CLI, which included vacuum aspiration, provided 

not only positive changes in the clinical condition, but also allowed maintaining the 

function of vascular reconstruction and limb viability. 

Keywords: critical limb ischemia, angioplasty, surgical site infection, cytokines, 

microflora, antibiotic sensitivity, vacuum-assisted therapy. 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

 

АБТ 

ВАК-терапія 

ІФА 

ІМТ 

ІL-2 

IL-6 

IL-10 

ІДХВ 

КІНК 

КПІ 

ОСУ 

РП 

УПМ 

ХІНК 

CRP 

ТNF-α 

– антибіотикотерапія 

– вакуум асистована терапія 

– імуноферментний аналіз 

– індекс маси тіла 

– інтерлейкін-2 

– інтерлейкін-6 

– інтерлейкін-10 

– інфекція ділянки хірургічного втручання  

– критична ішемія нижніх кінцівок 

– кісточково-плечовий індекс 

– оклюзійно-стенотичні ураження 

– рановий процес 

– умовно-патогенна мікрофлора 

– хронічна ішемія нижніх кінцівок 

– С-реактивний протеїн 

– фактор некрозу пухлин-α  

 


