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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" (шифр галузі 22, код 

спеціальності 222. Медицина). Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького МОЗ України. Захист заплановано у спеціалізованій 

вченій раді Д 35.600.01 Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького, Львів, 2018. 

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 вакуумасистованої терапії (ВАКтерапії) інфікованих ран та 

призначенням цільової антибіотикотерапії (АБТ), що забезпечила протизапальні 

ефекти, швидші терміни очищення рани, стимуляцію росту грануляційних 

тканин, реорганізацію рубця та збереження функціонування судинної 

реконструкції. 

З метою з’ясування особливостей клінічного перебігу місцевих інфекційних 

ускладнень в ділянках хірургічного втручання у хворих із функціонуючими 

аутовенозними та синтетичними реконструкціями було здійснене клінічне 



3 
 

обстеження 135 осіб із інфекцією ділянки хірургічного втручання (ІДХВ). До 

групи контролю увійшли 41 особа із локальними ускладненнями неінфекційого 

ґенезу. Пацієнти обох груп дослідження були співставні за статевовіковими 

характеристиками. Середній вік хворих основної групи становив 

66,37±0,72 років, а групи контролю – 67,51±1,42 років (р>0,05). 

Відсоток виникнення локальних інфекційних ускладнень серед проведених 

783 операцій дорівнював 17,24±1,35 %. 

Серед 135 пацієнтів із ІДХВ у 37,78±4,17 % осіб розвинулась І стадія, у 

33,33±4,06 % ‒ ІІ стадія, а у 28,89±3,90 % ‒ ІІІ стадія інфекційного ураження 

післяопераційної рани за класифікацією Szilagyi. У 51 хворого основної групи із І 

стадією ІДХВ глибина інфікованої рани була поверхневою, а у 84 осіб із ІІ та ІІІ 

стадіями (62,22±4,17 %) спостерігалось глибоке інфекційне ураження 

післяопераційної рани. Розподіли хворих різних вікових груп залежно від стадії 

ІДХВ при одночасному порівнянні між собою не відрізнялися (р>0,05). 

Показом до операції було ХІНК ІІІ ступеня у 15 (11,1±2,70 %), а ХІНК ІV 

ступеня – у 120 (88,89±2,70 %) осіб із ІДХВ прооперованих з приводу КІНК. 

Наявність супутньої патології в анамнезі хворих основної групи 

дослідження спостерігалася у 106 осіб (78,52±3,53 %), що у 1,5 рази частіше, ніж 

у осіб групи контролю. Найчастіше у пацієнтів із ІДХВ були діагностовані 

артеріальна гіпертензія та цукровий діабет (ЦД). Так, частота артеріальної 

гіпертензії у осіб із І, ІІ та ІІІ стадіями ІДХВ становила 60,8±6,84, 73,3±6,59 та 

74,4±6,99 %, а ЦД – 43,1±6,94, 71,1±6,76 та 76,9±6,75 %, відповідно. Серед іншої 

супутньої патології виявляли хронічну серцеву недостатність (ХСН) 

(40,74±4,2 %), хронічну хворобу нирок (ХХН) (32,59±4,0 %), інфаркт міокарда 

(ІМ) в анамнезі (23,70±3,66 %), ХОЗЛ (15,56±3,12 %) та стенокардію 

(5,19±1,91 %). 

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 
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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 судиннонервового 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 інфекційнозапальні ускладнення післяопераційних ран 

після артеріальних реконструкцій проявлялися розходженням країв ран із 

неспроможністю швів накладених на шкіру, підшкірну клітковину та глибоку 

фасцію. У частини пацієнтів 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). 

Результати проведених мікробіологічних досліджень 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. Аналіз мікробіоценозу 

ранових поверхонь у групах дослідження продемонстрував, що у більшості 

хворих збудники висівалися в асоціаціях (у 112 осіб – 82,96±3,24 %) і лише у 21 

пацієнта (15,6±3,12 %) – у чистому вигляді. Висіяна мікрофлора була 

представлена 12 типами різних комбінацій.  
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У пацієнтів з ІДХВ ІІІ стадії у порівнянні з особами із ІІ стадією 

спостерігалося збільшення частоти висівання S.aureus у 1,5 рази. У хворих із ІІ та 

ІІІ стадіями ІДХВ виявлено зростання кількості висівів S.epidermidis з 

гемолітичними властивостями у 1,3 та 1,6 рази, відповідно, у порівнянні з 

І стадією. Із збільшенням глибини інфекційного ураження виявлено зменшення 

частоти висівання S.epidermidis без ознак патогенності у пацієнтів із ІІ та ІІІ 

стадіями відносно І стадії ІДХВ (р<0,001). Виявлення в ранах супроводження 

ентерокока було досить високим. Серед висіяних ентеробактерій у всіх підгрупах 

домінували E.coli. Відсоток висівання Ps. аeruginosa був незначний (4,4±3,1 % у осіб із 

ІІ стадією та 2,6±2,5 % у осіб із ІІІ стадією за Szilagyі). Частота приєднання C.albicans 

до бактеріальної флори була високою і зростала при збільшенні стадії ІДХВ (р=0,06). 

Із розповсюдженням інфекційного процесу у глибину рани та до судинної 

реконструкції спостерігалося збільшення кількості умовнопатогенних 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. 

Найбільші відсотки резистентних штамів у І підгрупі дослідження виявлено 

до хлорамфеніколу, кларитроміцину доксацикліну, кліндаміцину, амоксициліну 

та гентаміцину, у ІІ підгрупі – до кларитроміцину, ванкоміцину, 

ципрофлоксацину, хлорамфеніколу, офлоксацину та амоксиклаву, ІІІ підгрупі 

дослідження – до оксациліну, левофлоксацину, хлорамфеніколу, 

ципрофлоксацину та амоксициліну. 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 стадією ІДХВ значно зменшились 

відсотки чутливих до препаратів штамів. Мікрофлора ранових поверхонь 

пацієнтів із ІІ стадією ІДХВ найвищі показники чутливості мала до тобраміцину, 
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цефоперазону, меропенему, доріпенему, гатіфлоксацину, а хворих із ІІІ стадією – 

до меропенему, фузидину, ванкоміцину, цефоперазону, рифампіцину та 

гатіфлоксацину. 

Серед 135 хворих із ІДХВ заміна антибактеріальних засобів була здійснена 

108 особам (80,00±3,44 %). Пацієнтам із резистентними та помірно чутливими 

штамами мікроорганізмів до цефуроксиму було здійснено заміну стандартної 

схеми АБТ на цільову згідно результатів визначення антибіотикочутливості. 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 %). 

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 відносно 

групи контролю, що проявлялися зниженням концентрації протизапальних 

цитокінів IL2 та IL10 на тлі активації прозапальних механізмів із зростанням 

концентрації TNFα та IL6 у сироватці крові. Глибоке ураження 

післяопераційних ран розвинулось у осіб із вищим вмістом у сироватці крові 

досліджуваних прозапальних цитокінів та нижчим – протизапальних. 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 порушення окремих імунних ланок, що проявляються 

змінами параметрів цитокінового балансу. 
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Комплексне лікування було здійснено 53 пацієнтам I підгрупи, 44 – II 

підгрупи та 35 – III підгрупи. 

Пацієнтам I підгрупи проводилась місцева терапія з використанням 

антисептиків на основі повідон йоду та некректомія з подальшим веденням рани 

шляхом загоєння вторинним натягом. 

Хворих із ІІ та ІІІ стадіями ІДХВ було поділено на основну та порівняльну 

групи, де застосовували розроблену і стандартну схеми лікування, відповідно. 

Хворим основної групи місцево додатково використовували ВАКтерапію. 

Групою порівняння були пацієнти, у яких для локального лікування інфікованих 

тканин застосовували метод відкритого ведення. Хворим обох груп дослідження 

із резистентними та помірно чутливими штамами після визначення 

антибіотикочутливості була призначена цільова АБТ. 

Оцінювання результатів лікування згідно клінічних критеріїв показало, що 

місцева ВАКтерапія дозволила пришвидшити середній час загоєння глибоких 

інфікованих післяопераційних ран у порівнянні із традиційними схемами 

(29,56±1,91 % проти 34,82±1,85 %, р<0,01). Запропонована схема комплесного 

лікування в основній групі дослідження забезпечила скорочення середньої 

тривалості загоєння ран відносно стандартних методів лікування (25,22±1,81 % 

проти 30,34±1,78 %, р0,05). 

Вивчення способів загоєння ІДХВ II та III стадій у групах дослідження 

показало, що при локальному застосуванні негативного тиску, 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). 

Позитивний клінічний ефект місцевої ВАКтерапії підтверджувався даними 

імунологічних досліджень. Так, в основній групі дослідження вдалося досягти 

показників активації протизапальних механізмів та зменшити прозапальну дію 

цитокікової системи у швидші, відносно групи порівняння, терміни. 

Вивчення динаміки середніх значень протизапальних цитокінів IL2 та     

IL10 у сироватці крові в залежності від схеми лікування на 14 добу перебігу 
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ранового процесу (РП) в основній групі показало більше (р<0,001), відносно 

стандартного лікування, зростання їх концентрації на 88,89 та 84,34 %, 

відповідно. Оцінка вмісту прозапальних цитокінів у сироватці крові хворих на 14 

добу РП продемонструвала більш виражене (р<0,001) зменшення рівнів IL6 та 

TNFα – на 64,35 % та 46,22 %, відповідно. Ефективність проведеного лікування 

була підтверджене зменшенням співвідношення TNFα/IL10 на 14 добу на 

71,23 %, що вказує на зниження ступеня прозапальної активності сироватки крові 

пацієнтів основної групи. Тоді як, у даний термін у групі порівняння даний 

показник знизився лише на 46,29 % (р<0,001). 

Рівень CRP у сироватці крові пацієнтів на 14 добу зменшився на 53,03 % та 

34,48 % при застосуванні ВАКтерапії та відкритого ведення, відповідно 

(р<0,001). Визначення концентрації CRP в динаміці дало можливість оцінювати 

ВАКтерапію як більш ефективну щодо запального процесу в ділянках 

інфікованих післяопераційних ран. 

Під час вивчення рівнів окремих імунологічних показників у ексудаті 

пацієнтів із ІДХВ, яким було проведено ВАКтерапію, спостерігалось (р<0,001) 

поступове зниження з 1 до 3 сеансів вмісту IL6 на 39,13 % та TNFα на 39,91 %, а 

також співвідношення TNFα/IL10 на 57,28 % та CRP на 42,27 %. У результаті 

проведеного лікування в ексудаті хворих із ІДХВ (р<0,001) зросли рівні IL2 на 

42,31 % та IL10 на 45,28 %. 

Схема комплексного лікування місцевої хірургічної інфекції в ділянках 

хірургічного доступу у пацієнтів після оперативних втручань з приводу КІНК, що 

включала вакуумну аспірацію, забезпечила не лише позитивну динаміку 

клінічного стану, а й дозволила зберегти функціонування судинної реконструкції 

та життєздатність кінцівки. 

Ключові слова: критична ішемія нижніх кінцівок, судинні реконструкції, 

інфекція ділянки хірургічного втручання, цитокіни, мікрофлора, 

антибіотикочутливість, вакуумасистована терапія. 
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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. 

Thesis for obtaining the academic degree "Candidate of medical sciences" 

(philosophy doctor, PhD) in speciality 14.01.03 "Surgery" (222. Medicine) – Danylo 

Halytsky Lviv National Medical University, Ministry of Health Care of Ukraine. Public 

thesis defence will be held in specialized scientific council D 35.600.01 of Danylo 

Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, 2018. 

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 antiinflammatory 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 noninfectious genesis. 

Patients in both groups of the study were comparable in terms of sexage 

characteristics. The average age of patients in the study group was 66,37±0,72 years, 

and in the control group – 67,51±1,42 years (p>0.05). 
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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 of the postoperative wound was detected in 84 patients 

with stages II and III (62,22±4,17 %). The ratio of patients of different age groups did 

not differ depending on the SSI stage in simultaneous comparison with each other 

(p>0.05). 

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

Fontaine grade  IV – in 120 (88,89±2,70 %) patients with SSI operated for CLI. 

The presence of concomitant pathology in the history of patients 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. Arterial hypertension and diabetes were most often diagnosed 

in patients with SSI. Thus, the rate of arterial hypertension in patients with І, ІІ and ІІІ 

stages of SSI was 60,8, 73,3 and 74,4 %, and diabetes mellitus – 43,1, 71,1 and 76,9 %, 

respectively. CHF (40,74±4,2 %), CRF (32,59±4,0 %), history of myocardial infarction 

(23,70±3,66 %), COPD (15,56±3,12 %) and angina pectoris (5,19±1,91 %) were 

detected among other concomitant pathologies. 

Surface infection in stage I SSI was characterized by the spread of inflammatory 

process to the skin and subcutaneous tissue of the postoperative wound area and it 

developed on the 3,90±0,16 day of postoperative period. Clinically, there was moderate 

pain in the wound area, moderate swelling of the surrounding tissues with possible 

hyperemia. On palpation, local hyperthermia and induration of surrounding soft tissues 

were detected. Objectively, somewhat ischemic edges of the wound, and a small 

amount of cloudy, thick discharge with an unpleasant odour were detected when 

moderate compression of infected soft tissues was applied. 

Deep infectious injury of postoperative wounds in ІІ and ІІІ stages of SSI 

developed on the 4,38±0,15 and 4,41±0,25 days of the postoperative period, 
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respectively, and were essentially characterized by the same clinical symptoms: pain, 

edema and inflammatory induration with hyperemia of deep tissues down to the bed of 

neurovascular bundle, the presence of ischemic wound edges, local hyperthermia and 

induration of the surrounding soft tissues on palpation and appearance of cloudy, thick 

discharge with an unpleasant odour when moderate compression of tissues was applied 

at the site of postoperative stitches. There were vascular reconstructions where 

infectious component was involved in the wound cavities of patients with stage ІІІ. 

Deep infectious inflammatory complications of postoperative wounds after arterial 

reconstructions were manifested by the suture line disruption with the failure of stitches 

overcast on the skin, subcutaneous tissue and deep fascia. Surgical debridement was 

performed for some patients to determine the lesion depth and to establish the SSI stage 

with the verification of the presence of vascular reconstruction. On inspection of such 

wounds, surface and deep tissue of the anatomical site were visualized. The 

development of a certain SSI stage did not depend on the day the wound was infected 

(p>0.05). 

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 of wound surfaces in the study 

groups showed that the pathogens were plated in associations in most patients (in 112 

people – 82,96±3,24 %), and in pure form – only in 21 patients (15,6±3,1 %). The 

plated microflora was represented by 12 types of different combinations. 

S.aureus was plated 1,5 times more often in patients with III stage SSI, as 

compared to those with stage II. There was an increase in the rate of S.epidermidis 

plating with hemolytic properties in 1,3 and 1,6 times, respectively, in patients with ІІ 

and ІІІ stages of SSI in comparison with stage I. With an increase in the depth of 

infectious lesion, a decrease in the incidence of S.epidermidis without signs of 

pathogenicity was observed in patients with stage II and III compare to stage I SSI 

(p<0.001). The detection of enterococci in the wounds was quite high. Among plated 

enterobacteria, E.coli dominated in all subgroups. Percentage of plated Ps. aeruginosa 



12 
 

was insignificant (4,4±3,1 % for patients with stage II and 2,6±2,5 % for patients with 

stage III according to Szilagyi). The rate of C.albicans joining the bacterial flora was 

high and increased with the increase of the SSI stage (p=0.06). 

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 according to the Szilagyi classification revealed high rate 

of resistance to antibacterial preparations.  

The highest percentage of resistant strains in the I study subgroup was found to 

chloramphenicol, clarithromycin, doxycycline, clindamycin, amoxicillin and 

gentamicin, in the II subgroup – to clarithromycin, vancomycin, ciprofloxacin, 

chloramphenicol, ofloxacin and amoxiclav, the III study subgroup – to oxacillin, 

levofloxacin, chloramphenicol, ciprofloxacin and amoxicillin. The rate of antibiotic 

resistant flora above 50 % was found to 14, 19 and 12 medications in patients with SSI 

of stages І, ІІ and ІІІ, respectively.  

The most sensitive bacteria plated from the wounds of patients with the stage I 

SSI were found to fucidin, tobramycin, vancomycin, amoxicillin, gentamicin and 

meropenem. The percentage of strains sensitive to drugs reduced significantly in 

patients with ІІ and ІІІ stage of SSI. The microflora of the wound surfaces of patients 

with the second stage of SSI had the highest sensitivity rate to tobramycin, 

cefoperazone, meropenem, doripenem, gatifloxacin, and patients with stage III – to 

meropenem, fucidin, vancomycin, cefoperazone, rifampicin and gatifloxacin.  

Among 135 patients with SSI, replacement of antibacterial agents was carried out 

for 108 patients (80,00±3,44 %). According to the results of antibiotic susceptibility 

testing, the standard ABT was substituted for the target one for patients with resistant 

and moderately sensitive to cefuroxime strains of microorganisms. ABT was replaced 

for 39 patients in the subgroup I, of which tobramycin was prescribed for 8 patients 

(20,51±6,47 %), meropenem – for 7 patients (17,95±6,15 %), cefoperazone – for 8 
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patients (20,51±6,47 %) and gatifloxacin – for 16 patients (41,03±7,88 %). According 

to antibiograms the following antibiotics were prescribed for target treatment of 37 

patients with the second stage of SSI: vancomycin (4 patients – 10,81±5,10 %), 

doripenem (10 patients – 27,03±7,30 %), meropenem (16 people – 43,24±8,14 %) and 

cefoperazone (7 patients – 18,92±6,44 %). Empirical ABT in the third study subgroup 

was replaced with vancomycin (13 patients – 40,63±8,68 %), doripenem (5 people – 

15,63±6,42 %) and meropenem (14 people – 43,75±8,77 %). 

The patients who developed postoperative wound infectious complications after 

surgical reconstructive intervention for CLI had more pronounced changes in the 

cytokine regulation system compared to the controls, manifested by a decrease in the 

concentration of antiinflammatory IL2 and IL10 cytokines in the settings of 

activation of proinflammatory mechanisms with increasing serum TNFα and IL6 

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. The lowest rates of antiinflammatory cytokines and the highest – 

of proinflammatory ones were observed in patients with inflammatory infectious 

lesions of postoperative wounds. 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.  

Fifty three patients in the subgroup I, 44 – in subgroup II and 35 in subgroup III 

underwent complex treatment.  

Patients in subgroup I 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 included the 

patients undergoing the method of open wound management was used for local 

treatment of infected tissues. Target ABT was prescribed for all the patients. 
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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 IIIII 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 

antiinflammatory 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 antiinflammatory IL2 and IL10 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 IL6 and TNFα levels by 64,35 % 

and 46,22 %, respectively. The efficacy of the treatment was confirmed by a decrease 

in the TNFα/IL10 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). 

Estimation of the changes in CRP level gave an opportunity to evaluate VAC therapy 

as being more effective against inflammation in the areas of infected postoperative 

wounds. 
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During the study of the levels of individual immunological parameters, a gradual 

decrease from 1 to 3 sessions of IL6 concentration by 39,13 % and TNFα by 39,91 % 

was observed (p<0.001), as well as TNFα/IL10 ratio by 57,28 % and CRP by 42,27 % 

in the exudate of SSI patients who underwent VAC therapy. IL2 level increased by 

42,31 % and IL10 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, vacuumassisted therapy.  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Оклюзійностенотичні ураження (ОСУ) артерій нижніх 

кінцівок займають друге місце після ішемічної хвороби серця (ІХС) у структурі 

захворювань серцевосудинної системи [39, 58, 63, 66, 78, 142, 150, 184]. На 

сьогодні одним із найпоширеніших проявів атеросклеротичного ураження 

стегноводистальних сегментів є розвиток хронічної КІНК, яка становить 1520 % 

ОСУ [68, 121, 141, 142, 147, 150, 156, 184]. 

КІНК, як найважчий прояв патології периферичних артерій (ППА) нижніх 

кінцівок, згідно закордонних епідеміологічних даних щодо поширеності цієї 

судинної патології у світі характеризується появою 400 нових випадків на 1 

мільйон населення [103]. За наявності у пацієнтів ранньої клінічної симптоматики 

облітеруючих артеріальних захворювань у вигляді переміжної кульгавості 

показники смертності за рік складають 35 %, а при діагностованій КІНК 

зростають до 20 %. Медикосоціальне значення КІНК визначається високими 

показниками розповсюдженості, важким клінічним перебігом, частими 

ускладненнями, вагомим впливом на якість життя пацієнта та летальними 

наслідками [41, 156, 162, 168, 184, 203, 293]. 

Лікування пацієнтів з облітеруючими захворюваннями артерій нижніх 

кінцівок, особливо у стадії критичної ішемії, є невирішеною проблемою сучасної 

ангіохірургії. Близько 75 % хворих із КІНК протягом першого року після 

встановлення діагнозу виконують ампутації, реконструктивні або ангіопластичні 

операції [53, 103, 288]. 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 [70]. На сьогодні тільки 

реваскуляризація являється високоефективним методом хірургічного лікування 

цього контингенту хворих, що дозволяє зберегти життєздатність кінцівки і 

попередити інвалідизацію населення [39, 41, 54, 78, 103, 157, 251]. 

Незважаючи на успіхи реконструктивних оперативних втручань на судинах 

нижніх кінцівок, їх результати можуть погіршуватися в результаті розвитку 

хірургічної інфекції [127, 176, 183, 191]. Серед значного числа доопераційних та 
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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 з КІНК ускладнюється інфікуванням у 

425 % прооперованих пацієнтів [198, 204, 207, 210, 219, 281]. Зокрема, аналіз 

науковофахової літератури показав, що інфекційний компонент є основною 

причиною ускладнень після ампутацій нижніх кінцівок у хворих з облітеруючим 

атеросклерозом [260], 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 [186, 243, 248, 294, 287]. 

Особливості клінічного перебігу 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 [232, 243, 245, 256, 266, 280, 287, 297]. 

Значна кількість несприятливих результатів лікування ІІІ та IV стадій КІНК 

за Фонтейном в результаті розвитку післяопераційних інфекційних ускладнень 

обумовлює потребу у розпрацюванні, обґрунтуванні та вдосконаленні нових схем 

лікування та профілактики ІДХВ у даного контингенту пацієнтів. 

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження – 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. 

Досягнення поставленої мети передбачало розв’язання наступних завдань: 

1. Вивчити структуру та поширеність локальної хірургічної інфекції у хворих 

після реконструктивних втручань з приводу КІНК. 
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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 – інфекційнозапальні 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, 

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 

загальноклінічних 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 та статистичні – для опрацювання достовірності 

результатів. 
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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 ВАКтерапії 

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 лікувальнопрофілактичних заходів для пацієнтів із 

місцевими інфекційними ускладненнями після артеріальних реконструктивних 

втручань. Застосовано у клінічній практиці та науково обґрунтовано метод місцевої 

ВАКтерапії ускладнених післяопераційних ран ІІІ стадії за класифікацією Szilagyi у 

пацієнтів з імплантованими синтетичними судинними протезами. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням автора. Здобувач особисто виконав 

патентноінформаційний 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 
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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 Львівського національного медичного університету 

(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.). 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

оприлюднено на: науковопрактичній конференції «Довкілля та здоров’я» 

присвяченій 30ти річчю Чорнобильської катастрофи» (Тернопіль, 2016); 

міжнародній науковопрактичній конференції із міжнародною участю «Актуальні 

питання флебології. Венозна виразка» (Яремче, 2017); науковопрактичній 

конференції із міжнародною участю «Актуальні питання флебології. Абляційні 

методики у лікуванні хворих із хронічними захворюваннями вен» (Яремче, 2018); 

науковопрактичній конференції «До 100річчя з дня народження академіка 

О.О. Шалімова» (Київ, 2018). 

Структура та обсяг 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, списку використаних джерел із 304 найменувань, серед 

яких 194 іноземних, та додатків. Робота містить 35 таблиць та ілюстрована 

37 рисунками. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційної роботи є фрагментом комплексної наукової теми кафедри хірургії 
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№ 2 ЛНМУ імені Данила Галицького: «Прогнозування, діагностика та лікування 

гемодинамічних розладів та інфекційнозапальних ускладнень у хірургії, серцево

судинній хірургії та трансплантології» (державна реєстрація № 0115U000038, 

шифр інв. № 21.00.0001.15). 

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, 

дезагрегантна терапія, антикоагулянтна профілактика, блокатори протонної 

помпи та анальгетики), дієтою, режимом і лікуванням супутньої патології, а 

також місцеву терапію. У схемі місцевого лікування лікування інфекції ділянки 

хірургічного втручання проводили ВАКтерапію під час І та ІІ фаз ранового 

процесу. 

Результати наукових досліджень впроваджені у лікувальний процес 

хірургічних відділень КП Львівської 1ої 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. 

Публікації. За результатами дисертації 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. 
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РОЗДІЛ 1 

АСПЕКТИ ЛОКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ 

РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ З ПРИВОДУ 

КРИТИЧНОЇ ІШЕМІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

1.1 Критична ішемія нижніх кінцівок. Ускладнення пов’язані з її 

клінікою та лікуванням 

Зростання розповсюдженості серцевосудинної патології, як однієї з 

найбільших проблем сучасної медицини, викликає необхідність нових 

досліджень та вдосконалення її лікування. Друге місце після ІХС у структурі 

захворювань серцевосудинної системи займають ОСУ артерій нижніх кінцівок 

[150]. На тлі атеросклеротичного ураження стегноводистальних сегментів часто 

спостерігається розвиток хронічної КІНК, яка становить 2025 % ОСУ артерій 

нижніх кінцівок [58]. 

КІНК є найважчим проявом патології периферичних артерій (ППА) нижніх 

кінцівок. Згідно з даними 2 Європейського Консенсусу, критерієм діагностування 

КІНК є наявність болю у спокої при систолічному тиску у дистальній третині 

гомілки менше ніж 50 мм рт. ст. та/або наявність систолічного тиску на 

пальцевих артеріях нижче 30 мм рт. ст. чи трофічних змін м’яких тканин стопи 

або пальців при аналогічних показниках систолічного артеріального тиску [68, 

241]. У роботах зарубіжних авторів опубліковані епідеміологічні дані щодо 

поширеності цієї судинної патології у світі, які демонструють, що за рік 

спостерігається 5001000 нових випадків КІНК на 1 мільйон населення [168, 156]. 

Серед 1,8 мільйона пацієнтів із симптомними ураженнями периферійних артерій 

розповсюдженість КІНК складає 80 000 нових випадків на рік [162]. 

КІНК є поліетіологічним станом, до найчастіших причин розвитку якого 

відносять облітеруючий атеросклероз, синдром діабетичної стопи, периферичні 

тромбози та емболії при миготливій аритмії, вадах мітрального клапану, 

аневризмах аорти та клубових артерій, наслідки механічної травми артерій, 

облітеруючий ендартеріїт, неспеціфічний аортоартеріїт (хвороба Такаясу), 
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облітеруючий тромбангіїт (хвороба Бюргера) [275]. Попри таке різноманіття 

причин розвитку КІНК у більшості хворих цей патологічний стан розвивається 

внаслідок облітеруючого атеросклерозу та синдрому діабетичної стопи [41]. 

Відповідно, найбільш значущими факторами ризику розвитку КІНК є ЦД, 

підвищений рівень холестерину у крові, паління та похилий вік [236, 259]. 

Близько 85 % пацієнтів із критичною ішемією припадає на вікову категорію 

старше 70 років [184]. У даній віковій групі частота ОСУ артерій нижніх кінцівок 

може сягати 23 %, серед яких у 2040 % розвивається хронічна КІНК [ТАSС II, 

2007], досягаючи 600800 на 1 млн. жителів [63, 131, 241]. Медичне та соціальне 

значення КІНК визначається високими показниками поширеності, важким 

клінічним перебігом, частими ускладненнями та вагомим впливом на якість 

життя пацієнта [48, 53, 96, 98, 155]. 

Будучи маркером генералізованого атеросклерозу, КІНК асоціюється із 

високим ризиком ІМ, інсульту та смертністю. Так летальність від серцевих 

ускладнень варіює від 40 до 60 %, від цереброваскулярних подій – від 10 до 20 % 

[241]. 

Важливу роль займає супутня патологія. ЦД та ХХН значно погіршують 

прогноз у даної категорії хворих [31, 291]. Згідно з даними закордонних та 

вітчизняних літературних джерел протягом останніх років спостерігається 

зростання загальної кількість хворих з інфекційними ускладненнями, в тому 

числі серед пацієнтів із КІНК [74]. Водночас частота цієї групи ускладнень у 

хворих з КІНК досягає 85 % [90]. 

Перебіг хірургічної інфекції у пацієнтів із КІНК обумовлений важкістю 

загального стану пацієнта [59, 97]. Серед місцевих інфекційних ускладнень КІНК 

слід відмітити гнійнонекротичні ураження (ГНУ) м'яких тканин нижніх кінцівок, 

як наслідок хронічного недокрів’я з контамінацією патогенної мікрофлори, а 

після операцій у хворих з IV стадією артеріальної недостатності відсоток гнійно

септичних ускладнень коливається від 56,9 до 64,7 % і не залежить від 

загальносистемної антибіотикопрофілактики (АБП) [62, 178]. Так, на фоні 

пригніченої імунної системи трофічні зміни ішемізованих тканин нижніх 
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кінцівок стають потенційним джерелом хронічної інфекції [247]. Системним 

інфекційним ускладненням КІНК є септичний стан, як наслідок прогресування 

ГНУ тканин нижніх кінцівок [166]. 

Можливість збереження ішемізованої кінцівки виявляється лише у близько 

50 % пацієнтів [114]. При відсутності відповідного оперативного втручання та без 

відновлення адекватного кровопостачання нижніх кінцівок КІНК асоціюється із 

значним рівнем високих ампутацій, що може сягати від 25 до 40 % [138, 213]. За 

дворічний період спостереження пацієнтів із ампутованою кінцівкою рівень 

летальності склав 30 %, частота реампутацій – 15 %, ампутацій на 

контрлатеральній кінцівці – 15 % та лише у 40 % випадків була збережена 

фізична активність даної категорії хворих [241]. 

Лікування пацієнтів з облітеруючими захворюваннями артерій нижніх 

кінцівок, особливо у стадії критичної ішемії, є невирішеною проблемою сучасної 

ангіохірургії [203, 157]. КІНК є абсолютним показом для оперативного лікування 

[1]. Понад 75 % хворих із КІНК протягом першого року після встановлення 

діагнозу виконують ампутації, реконструктивні або ангіопластичні операції [53, 

103, 258]. Реконструктивні хірургічні методи лікування дають можливість 

збереження кінцівки при КІНК у 85 % пацієнтів протягом року після операції. На 

сьогодні тільки реваскуляризація являється високоефективним методом 

хірургічного лікування цього контингенту хворих, що дозволяє зберегти 

життєздатність кінцівки і попередити інвалідизацію населення [39, 70, 96, 126, 

214, 272]. Вибір методу реваскуляризації визначається станом периферичних 

артерій: безпосереднє (пряме) відновлення кровоплину хоча б по одній з артерій 

дистального русла може забезпечити достатнє кровопостачання та швидко 

ліквідувати ішемію [54, 63, 70, 74, 78, 121, 161, 251]. Мультифокальність 

ураження, ступінь ураження судин, ступінь ішемії як показ до операції, техніка 

виконання оперативного втручання, рівень накладання дистального анастомозу, 

матеріал, який застосовують для шунта вагомо впливають на успіх артеріальних 

реконструкцій [78, 122, 273, 288, 302]. Пряма реваскуляризація зменшує ризик 

ампутації і симптомів інвалідизуючої переміжної кульгавості, покращує якість 
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життя хворого [127, 142, 293]. В такому разі можливо лише збільшити кількість 

притоку крові, ліквідувавши стенози проксимального відділу ОСУ [121, 161]. 

За сучасних можливостей результати відновлювальних судинних операцій 

мають високі показники ефективності, однак проблема післяопераційних 

ускладнень як неінфекційного, так і інфекційного ґенезу продовжує залишатись 

актуальною [38, 52, 66, 163, 279, 294]. 

Серед 3202 оперативних процедур у 921 пацієнта (30 %) на протязі 30 днів 

виникали різного ґенезу ускладнення. Серед них у 583 осіб (19 %) розвинулись 

ускладнення в ділянці рани, у 193 (6 %) – хірургічні ускладнення та у 320 (10 %) 

– системні ускладнення [204]. 

До хірургічних ускладнень із сторони реконструкції слід віднести тромбоз 

та кровотечу. У випадку кровотечі та наростання ішемії кінцівки при тромбозі 

реконструкції пацієнту показане повторне реконструктивне оперативне 

втручання або ампутація ураженої кінцівки при відсутності умов для операції 

[113]. Серед іншого ґенезу хірургічних ускладнень у пацієнтів після артеріальних 

реконструктивних оперативних втручань слід згадати про ураження 

периферичних нервів, кишкову непрохідність та вісцеральну ішемію [204]. 

Системні ускладнення включають кардіальні (гострий ІМ, важкі порушення 

ритму, застійна серцева недостатність), легеневі (що супроводжуються 

дихальною недостатністю і вимагають медикаментозної корекції), гостру 

ниркову недостатність (що може вимагати замісної терапії шляхом гемодіалізу), 

транзиторну ішемічну атаку або гостре порушення мозкового кровообігу, 

тромбоз глибоких вен та синдром поліорганної недостатності [167]. 

Ускладнення із сторони післяопераційної рани поділяються на 

неінфекційного та інфекційного ґенезу. 

Серед неінфекційних ускладнень післяопераційної рани зустрічаються 

лімфатичні та ішемічні. До лімфатичних ускладнень відносяться лімфоцеле та 

лімфорея, а до ішемічних – краєвий некроз післяопераційної рани [280, 281]. Автори 

описують різні види місцевих ускладнень хірургічної рани. Так, Пономаренко О.В. 

(2009) виділяє серому, крайовий некроз шкіри, поверхневий інфільтрат 
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післяопераційної рани, поверхневе нагноєння рани, лімфорею, лімфоцеле, інфіковану 

гематому, неспроможність країв рани та глибоке нагноєння рани [75]. 

Аналіз структури післяопераційних ускладнень за часом їх виникнення 

показав, що для раннього післяопераційного періоду (1–5 доба) більш характерні 

такі ускладнення, як краєвий некроз, поверхневе нагноєння ран та лімфорея [238]. 

Утворення гематоми в ділянці рани з її подальшим інфікуванням пов'язують з 

порушенням правил гемостазу [183]. Необережне поводження із шкірою країв 

рани та її інтраопераційна травматизація в умовах ішемії тканин може стати 

причиною розвитку краєвого некрозу шкіри [145]. Лімфатичні ускладнення після 

реконструктивних операцій на артеріях нижніх кінцівок складають від 1,5 до 

8,1 % [193, 280]. Лімфорея розвивається внаслідок пошкодження під час операцій 

лімфатичних вузлів та судин і спостерігається, в основному, після втручань на 

стегновій артерії, що пов’язано з локалізацією в паховій ділянці великих 

лімфатичних колекторів [232, 280]. У післяопераційній лімфореї виділяють 

гостру (перші 7 діб після операції), підгостру (до 3 тижнів) та хронічну стадії з 

формуванням власне лімфоцеле, основною відмінністю якого є наявність 

лімфатичної порожнини із сполучнотканинною капсулою [266, 278]. 

Внаслідок значної травматизації м’яких тканин, зокрема пересічення 

лімфатичних судин, у рані відбувається накопичення серозного випоту 

солом'яного кольору в межах підшкірної жирової клітковини з наступним 

утворенням сероми [290]. Клінічна картина сероми характеризується наявністю 

на 23 добу після операції у пацієнтів скарг на неприємні відчуття в області рани, 

інколи появу незначного болю та субфебрильної температури. Під час пальпації 

визначається практично безболісний інфільтрат [179]. 

Поверхневий інфільтрат післяопераційної рани утворюється через 36 діб в 

результаті подовженої фази гідратації, що проявляється просоченням тканин 

серозним або серознофібринозним транссудатом із формуванням ущільнення. 

Межі інфільтрату сягають 510 см від країв рани [113]. Частим ускладненням 

вважається неспроможність країв рани, що значно подовжує післяопераційний 

період, відтерміновуючи таким чином загоєння рани [167]. 
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Як поверхневе, так і глибоке нагноєння ран у більшості пацієнтів зумовлене 

критичною ішемією тканин литки та стопи (некрози, трофічні виразки, гангрена) 

[224, 270]. 

У віддалених термінах найчастішими ускладненнями стають лімфоцеле, 

інфільтрат ділянки та глибоке інфікування ділянки післяопераційної рани з 

ураженням синтетичної судинної реконструкції та розвитком ерозійної кровотечі. 

Всі випадки ерозійної кровотечі відмічали в терміни від 1 до 24 місяців [238]. 

Глибоке нагноєння рани із залученням судинного протеза є одним з найважчих 

ускладнень та нерідко з непрогнозованим наслідком [117]. 

Клінічні ознаки поверхневого нагноєння ран багатовекторні, однак 

загальним для них є обмеження інфекційного процесу м’якими тканинами до 

фасції стегна або гомілки [210]. Глибоке нагноєння рани, поширюючись глибше 

фасції, характеризується більш яскравою клінічною симптоматикою [158]. Окрім 

вираженої загальноклінічної картини, місцево спостерігається напружена, 

гіперемійована та болюча ділянка післяопераційної рани [191]. 

Недостатньо ретельний гемостаз та передозування антикоагулянтів 

спричиняють утворення післяопераційних гематом, що стають хорошим поживним 

середовищем для мікроорганізмів, особливо в умовах імбібіції кров’ю підшкірно

жирової клітковини, з подальшим утворенням інфікованих гематом [248]. 

1.2 Особливості клінічного перебігу локальної хірургічної інфекції у 

пацієнтів прооперованих з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок 

Незважаючи на розробку нових видів трансплантатів і вдосконалення АБТ, 

розвиток локальної хірургічної післяопераційної інфекції залишається одним із 

найбільш грізних ускладнень у судинній хірургії [143, 158]. 

Клінічні прояви місцевих інфекційних ускладнень в ангіохірургії в певній 

мірі є однотиповими і в деяких випадках відповідають ознакам 

загальнохірургічної ранової інфекції [65, 99, 108]. Однак, наявність в ранах 

чужорідного тіла – судинного трансплантату, супутні ішемічні розлади та 

гіпокоагуляційний стан тканин, травматичне пошкодження лімфатичних судин в 
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зоні реконструкції проявляються особливостями перебігу інфекційного процесу в 

рані [146]. 

Аналіз літературних даних дозволяє виділити наступні найбільш поширені 

причини розвитку інфекційних ускладнень в реконструктивновідновній хірургії 

хронічної артеріальної недостатності нижніх кінцівок [43, 47, 276]: 

1. Грубе поводження з тканинами під час операції, що спричиняє 

розвиток осередкових розладів кровообігу, а як наслідок – зон некрозу, що є 

сприятливим фоном для розмноження патогенної мікрофлори [269]. 

2. Парапротезні гематоми, що є джерелом інфікування, використання 

немонофільних атравматичних ниток. 

3. Порушення правил асептики при підготовці операційної, хворого, а також 

інтраопераційна контамінація операційного поля, що призводить до мікробного 

забруднення рани вище критичного рівня бактеріального обсіменіння [227]. 

4. Стан і захворювання, що ослаблюють захисні сили організму (шок, 

анемія, ЦД та ін.) [34]. 

5. Наявність у пацієнта осередків хронічної інфекції (хронічний 

пієлонефрит, гайморит, карієс та ін.) [55]. 

6. Повторні оперативні втручання, що виконуються з цього ж доступу, що 

і попередні, збільшуючи таким чином ступінь бактеріального обсіменіння рани в 

умовах підвищеної травматизації рубцевозмінених тканин [125]. 

7. Травма під час операції лімфатичних вузлів, де може бути 

локалізована «спляча» інфекція [49]. 

Серед інших причин розвитку інфекції науковці виділяють наявність 

хронічних трофічних розладів, відсутність адекватного дренування рани в 

процесі загоєння або гематогенне поширення збудника [163, 215]. 

У пацієнтів із КІНК нерідко спостерігається важкий перебіг 

післяопераційних інфекційних ускладнень, що супроводжується великою 

кількістю несприятливих результатів лікування [37, 277]. 

З цих позицій безперечний інтерес представляють результати досліджень 

останніх років провідних ангіохірургічних клінік світу [176, 180, 209]. На думку 
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цих авторів, принципове значення у вирішенні тактичних питань має поширення 

інфекційного процесу у позаочеревинну область або обмеження його в межах ран 

нижніх кінцівок, а також генералізація інфекційного процесу [169]. 

Враховуючи вікову категорію пацієнтів, дослідники відзначають наявність 

у більшості хворих одного або кількох супутніх захворювань [147]. Практично у 

всіх хворих відмічають прояви мультифокального атеросклерозу. Ішемію III 

стадії (за класифікацією Покровського А.В.) діагностували у 56,4 %, IV стадії – у 

43,6 % хворих [54]. Так, проведені дослідження продемонстрували, що у 75,5 % 

пацієнтів наявна ІХС, а у 30,8 % – порушення мозкового кровообігу на фоні 

ураження брахіоцефальних артерій. Більще ніж у половини пацієнтів (52,7 %) 

діагностували хронічні неспецифічні захворювання легень (23,2 %), патологію 

сечовидільної системи (18,3 %), шлунковокишкового тракту (11,2 %) та ЦД 

(8,3 %), нерідко хворих госпіталізували в стадії їх загострення [204]. 

Клінічний перебіг запального процесу у ранах пацієнтів із оклюзійним 

ураженням магістральних артерій кінцівок відрізняється, в основному, 

зниженням інтенсивності репаративних процесів, зумовленим ішемією тканин. 

Так, за рахунок збідненого кровотоку та недостатнього надходження лейкоцитів 

до зони ішемії у пацієнтів із КІНК класичний перебіг клінічної картини запалення 

(гіперемія, локальна гіпертермія) може бути замаскований. Після 

реваскуляризації прихована інфекція м'яких тканин прогресує за рахунок 

дисемінації умовнопатогенної та патогенної флори у неінфіковані ділянки. В 

подальшому це може стати причиною розвитку системних септичних ускладнень 

[183]. Значення локальної терапії рани у подібній ситуації таке ж важливе, як і 

реваскуляризації. Зниження загальної імунореактивності, послаблюючи запальну 

відповідь організму, часто визначає особливості клінічного перебігу 

післяопераційної ранової інфекції [31]. 

Інфекційні ускладнення хірургічної рани можуть проявлятись системною 

запальною реакцією та всіма локальними клінічними змінами – гіперемією, 

локальною гіпертермією, набряком або наявністю виділень з післяопераційної 
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рани після оперативного втручання, а також болем у місці розвитку запального 

процесу [176]. 

Інфекційні ускладнення у хірургії описані багаточисленними вітчизняними 

та закордонними авторами, як найпоширеніші [3, 97, 177, 217, 229]. А світові 

дослідження свідчать, що саме ранова інфекція є однією з найбільш частих 

хірургічних ускладнень [32, 35, 119]. Найпоширенішим проявом хірургічної 

інфекції у пацієнтів оперованих з приводу КІНК є ІДХВ (Surgical Site Infections, 

SSI), як наслідок інфекційнозапального ураження післяопераційної рани у 

пацієнтів після реконструктивних оперативних втручань [186, 289]. 

Згідно даних національної системи спостереження за нозокоміальними 

інфекціями Центру контролю та профілактики захворювань США (Center of 

Disease Control National Nosocomial Infections Surveillance), ІДХВ є другою за 

частотою та третьою за витратами серед усіх нозокоміальних інфекцій та 

складають 38–40 % випадків інфекції у хірургічних пацієнтів. Center of Disease 

Control вважає ІДХВ ускладненням інфекційного ґенезу ділянки хірургічного 

розрізу, органу чи порожнини, що виникла на протязі 30 днів після хірургічного 

втручання без імплантації синтетичного імпланта, та така, що виникла на протязі 

року після хірургічного втручання із імплантацією синтетичного імпланта, з 

ураженням глибоких тканин [212, 284]. За даними зарубіжних авторів частота 

виникнення ІДХВ варіює від 0,5 до 15 % (в середньому 3–5 %) в залежності від 

типу оперативного втручання та стану пацієнта [111, 180]. Причому близько 2/3 з 

них локалізуються в зоні розрізу і лише 1/3 захоплює орган або порожнину в 

ділянці хірургічного доступу [260]. 

Розвиток інфекції суттєво сповільнює загоєння в післяопераційному періоді, 

погіршує стан хворих та прогноз. Виникнення ІДХВ подовжує терміни 

госпіталізації в середньому на 7–10 діб [171]. У цілому ризик ІДХВ у конкретного 

пацієнта може бути розрахований на підставі трьох показників: класу операції за 

ступенем бактеріальної контамінації, ступеня операційного ризику (згідно з 

критеріями Американського товариства анестезіологів) та тривалості операції [151]. 
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Ускладнення РП інфекційним компонентом суттєво впливає на збереження 

кінцівки та одужання пацієнтів при КІНК [9]. Незважаючи на успіхи 

реконструктивних оперативних втручань на судинах нижніх кінцівок, їх результати 

можуть погіршуватися в результаті виникнення ІДХВ [89]. Хірургічне лікування 

хворих з ОСУ артерій нижніх кінцівок ускладнюється інфікуванням у 425 % 

прооперованих пацієнтів [112]. Інфікування післяопераційних ран пов’язують зі 

зниженням адаптаційних можливостей організму, регенеративної здатності тканин 

та їх стійкості до інфекції, наявністю хронічних трофічних розладів у значної 

частини пацієнтів у зв’язку із тривалим анамнезом захворювання [148, 165]. 

Зокрема, аналіз літературних джерел показав, що інфекційний компонент є 

основною причиною ускладнень після ампутацій нижніх кінцівок у хворих з 

облітеруючим атеросклерозом, а хронічна артеріальна недостатність створює 

сприятливі умови для розмноження мікрофлори [40, 50, 303]. Розвиток таких 

ускладнень після реконструктивних операцій з метою ліквідації КІНК ставить під 

загрозу не лише збереження кінцівки, але й життя хворого [60, 93, 107]. 

Згідно Center of Disease Control інфекційні ускладнення хірургічної рани 

після реконструктивного оперативного втручання поділяють на 3 категорії: 

поверхневі (ураження лише шкіри та підшкірної клітковини), глибокі (залучення 

фасції та м'язів) та ураження судинного шунта [297]. Подібною є класифікація 

Szilagyi, запропонована у 1972 році. До першої стадії за Szilagyi включали 

пацієнтів із поверхневим ураженням лише шкіри, до другої стадії за Szilagyi – із 

ураженням підшкірної клітковини і глибоких тканин та до третьої стадії за 

Szilagyi – із ураженням підшкірної клітковини, глибоких тканин та судинної 

реконструкції [286]. 

Інфекція хірургічної рани може бути причиною нагноєння судинної 

реконструкції, що є особливо небезпечним при використанні аллопротезу у якості 

матеріалу для реконструкції. Таке ускладнення загрожує розвитком ерозійної 

кровотечі та є показом для видалення інфікованого аллопротезу, вирішення 

подальшої тактики щодо кінцівки [243]. 
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Похилий вік, супутня патологія, вогнища хронічної інфекції, тривалість 

операції більше 3 годин, пасивне дренування післяопераційної рани, тривале 

перебування в стаціонарі та розташування у багатомісній палаті, порушення 

правил асептики та антисептики в післяопераційному періоді значно підвищують 

ризик післяопераційних інфекційних ускладнень у цієї категорії хворих [221]. 

Серед описаних можна виділити декілька найбільш значущих факторів, котрі 

сприяють розвитку ІДХВ: вік (старше 70 р.), надмірна маса тіла, повторні 

оперативні втручання [186, 216]. Щодо периопераційного періоду, різні 

дослідження висвітлюють такі фактори, як гемотрансфузія двох і більше 

геміконів, тривалість оперативного втручання довше 220 хвилин та фактори 

оперативної техніки (травматизація тканин гачками, ранорозширювачами, 

лігатурами, зневоднення рани, недостатній гемостаз, невідповідний шовний 

матеріал) [245, 287, 295]. 

Згідно різних досліджень частота розвитку ускладнень післяопераційних 

ран становить від 15 до 60 %, а поширеність ускладнень інфекційного ґенезу в 

Україні коливається в межах від 17 до 35 % на 100 операцій [86]. 

Одним з найважчих системних інфекційних ускладнень після оперативних 

втручань на магістральних судинах є розвиток ангіогенного сепсису. Частота 

його розвитку становить від 13,2 до 29,5 %, а летальність досягає 43 % [44]. 

 

1.3 Роль мікробного фактору та стану імунної системи у розвитку 

інфекції ділянки хірургічного втручання у пацієнтів із критичною ішемією 

нижніх кінцівок 

Розвиток хірургічної інфекції вважається результатом взаємодії мікрофлори 

та захисних сил організму [28, 34]. В більшості випадків ІДХВ розвивається під 

дією ендогенної мікрофлори шкіри та слизових оболонок пацієнта. Інфікування 

рани відбувається, як правило, під час хірургічного втручання [176, 230]. 

Оцінці ролі мікробного фактору в розвитку інфекційного процесу завжди 

приділялась значна увага так, як загальновідомим є, що від виду мікроорганізму 

залежить специфіка перебігу інфекційного процесу і особливості морфологічних 
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змін в тканинах. Тривалий час для профілактики післяопераційних інфекційних 

ускладнень і лікування гнійнозапальних захворювань успішно застосовуються 

антибіотики 100. Аналіз літератури дозволив підтвердити одну загальну 

тенденцію, що спостерігається у клініках різних країн. Під потужним 

селективним впливом антибактеріальних препаратів відбулись суттєві зміни в 

етіологічній структурі збудників хірургічних інфекцій 35, 74. 

З роками широке використання антибактеріальних засобів, насамперед 

антибіотиків, призвело до корінних змін в етіологічній структурі хірургічної 

інфекції. Спостерігається зростання ролі анаеробних збудників у вигляді 

асоціацій з грампозитивними і грамнегативними мікроорганізмами, стійкими до 

більшості антибіотиків та грибів родини Candida [35, 47, 49, 74, 188. До числа 

етіологічних факторів стали відносити бактерії, які раніше вважалися 

банальними сапрофітами. В останні роки відмічено, що 90 % стафілококів є 

полірезистентними до антибіотиків 43. На сьогодні провідними серед збудників 

виокремлюють стафілококи та грамнегативні бактерії сімейства 

Enterobakteriaceae та маловивченої групи так званих неферментативних 

грамнегативних бактерій [55, 76, 87]. Тому, особливо важливо враховувати 

вищеописані зміни в етіологічній структурі збудників інфекційних захворювань 

та хірургічної інфекції та відведення особливого місця у їх розвитку умовно

патогенній мікрофлорі (УПМ) [4, 25, 26, 85]. 

Діагностика інфекції м'яких тканин спрямована на виявлення та 

ідентифікацію збудника [192]. Стандартним дослідженням при виявленні 

інфекційного ускладнення є посів матеріалу на патогенну мікрофлору та 

дослідження чутливості до АБТ [31, 93]. Згідно даних Turtiainen J. та співавт. 

найчастішими збудниками ІДХВ є Staphylococcus aureus (40 %) та інші штами 

стафілокока (26 %) [294]. 

Патогенна флора запального джерела у пацієнтів з КІНК зазвичай 

полімікробна та включає грампозитивні коки, грамнегативні палички та 

анаеробні організми [20, 223]. У рекомендаціях Infectious Diseases Society of 

America Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Treatment of Diabetic Foot 
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Infections (США) (2012) інфекційним збудником найчастіше виявляється 

Staphylococcus аureus, який дуже часто супроводжується сапрофітним 

Staphylococcus epidermidis. Грамнегативними збудниками є Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae та Proteus species [216]. Збудником хронічних інфекційних 

уражень, зазвичай, є резистентна до більшості антибіотиків мікрофлора. Згідно 

даних дослідження Frykberg R. та співавт., рівень резистентних штамів 

Staphylococcus aureus складає 30 % [117]. 

У судинній хірургії відзначається аналогічна тенденція, яка посилюється 

необхідністю застосування синтетичних трансплантатів, частою травмою 

лімфатичних колекторів на стегні та первинною наявністю виразково

некротичних ушкоджень тканин дистальних відділів нижніх кінцівок при 

IV ступені ішемії нижніх кінцівок [208, 282, 296, 304]. 

На думку багатьох авторів [325, 326, 327], найчастішим збудником ранової 

інфекції в реконструктивній судинній хірургії (4058 %) є Staphylococcus aureus. 

Цей вид мікроорганізмів характерний для ранньої хірургічної інфекції, а 

найбільш частою його локалізацією є пахова ділянка. З одного боку, золотистий 

стафілокок звичайно перебуває на шкірі та слизових оболонках у здорових носіїв, 

а з іншого – є одним з найнебезпечніших госпітальних мікроорганізмів [254, 252]. 

Наступним по частоті зустрічання є S. epidermidis [226, 298], який часто 

виявляється при пізніх інфекційних ускладненнях. Низька вірулентність цього 

мікроорганізму сприяє доброякісному перебігу інфекційного процесу в рані, а 

основним його клінічним проявом є утворення хибних аневризм судинних 

анастомозів і шкірних нориць в ділянці післяопераційних рубців [190]. В зоні 

ранової поверхні маловірулентні штами стафілококів культивуються, 

потрапляючи зі шкіри та пахових лімфатичних вузлів [116]. 

Синьогнійна паличка є частим збудником ранової інфекції після 

реконструктивновідновлювальних судинних операцій серед грамнегативних 

мікроорганізмів [82, 267, 230] і, в силу високого ступеню вірулентності, часто 

приводить до поширення гнійних процесів, витісняючи іншу флору. Будучи 

представником УПМ, вона, на фоні нераціонального використання антибіотиків і 
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підвищеної алергізації організму, часто приводить до важких наслідків [200, 229]. 

Крім цього, даний вид збудника часто ускладнює перебіг післяопераційного 

періоду у пацієнтів з тяжкими формами ЦД [170]. 

Відзначають, що причиною інфікування може бути грамнегативна флора, 

що поширюється через слизову шлунковокишкового тракту або сечостатевої 

системи, а також по ходу судинних імплантів із пахової ділянки [139, 63, 84]. 

Анаеробні мікроорганізми рідко є причиною інфекційних ускладнень в 

реконструктивновідновній хірургії хронічної КІНК [285]. Хоча, слід відмітити, 

що роль цих мікробів суттєво занижена у зв’язку із складністю їх ідентифікації і 

необхідністю спеціальних методик культивування [128]. 

На сьогодні, визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків 

дозволяє призначати адекватну АБТ та проводити її корекцію відповідно до 

отриманих результатів [173, 228]. Часто саме нецільове медикаментозне 

лікування є одним із факторів розвитку інфекційних ускладнень ділянки 

хірургічного втручання у пацієнтів прооперованих з приводу КІНК [77]. Тому 

серед широкого спектру антибактеріальних медикаментів доцільним є 

призначення таргетних засобів [110, 194]. 

Поява та широке використання антибіотиків у практичній медицині 

обумовило значні зміни в стратегії боротьби з нозокоміальними гнійно

запальними інфекціями, однак неконтрольоване використання антибіотиків 

призвело до формування антибіотикорезистентності (АБР) госпітальних штамів 

[262, 263, 264]. Європейська система нагляду і контролю за АБР – European 

Antimicrobial Resistance Surveillance System створена в 1999 році і є найбільшою 

системою нагляду і контролю за АБР у всьому світі. European Antimicrobial 

Resistance Surveillance System забезпечує офіційні, обґрунтовані і порівняльні дані 

щодо АБР стосовно 7 видів бактерій, які є індикаторами розвитку АБР в Європі: 

Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus 

faecalis, Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae і Pseudomonas auruginosa [261]. 

Згідно даних National Nosocomial Infections Surveillance до структури 

збудників ІДХВ, окрім S. aureus, входять коагулозонегативні стафілококи, 
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Enterococcus spp. та Escherichia coli [215]. Збільшилась частота ІДХВ, збудником 

якої є резистентні до антимікробних препаратів мікроорганізми такі, як 

метицилінрезистентний S. aureus (MRSA) або C. albicans [257, 265]. 

Особливу увагу приділяють вибору відповідних антибіотиків з метою 

призначення цільової АБТ [140]. 

Беталактамні антибіотики є найменш шкідливими на організм людини 

тому, що їх основна хімічна структура – 6амінопеніциланова кислота. Вона діє 

виключно на клітинну стінку бактерій, порушуючи синтез пептидоглікану в 

мікробній клітині та викликаючи загибель мікробів. Оксацилін, амоксицилін 

(амоксиклав) є достатньо стабільними препаратами до беталактамаз 

стафілококів. Тому ці напівсинтетичні і комбіновані пеніциліни є препаратами 

вибору при лікуванні інфекцій різних локалізацій, хронічних захворювань, 

внутрішньолікарняних інфекцій, зниженні імунного статусу організму, тощо [396]. 

Цефалоспорини І, ІІ, ІІІ, ІV поколінь дуже широко застосовуються для 

лікування стаціонарних хворих. Це обумовлено їх багатьма перевагами над 

іншими антибактеріальними препаратами, а саме здатністю здійснювати 

бактерицидну дію майже на усі мікроорганізми (за виключенням ентерококів) та 

добре переноситися хворими. Відмічено повільний розвиток резистентності до дії 

багатьох βлактамаз. Цефалоспорини використовуються для лікування різних 

тяжких госпітальних інфекцій, викликаних грампозитивними та грамнегативними 

мікроорганізмами, мають вибіркову дію на синьогнійну паличку [284]. 

Меропенем, доріпенем – препарати, які належать до групи карбопенемів, та 

мають найбільш широкий спектр антимікробної дії серед усіх антибіотиків, що 

застосовуються у наш час. Ці препарати віднесені до антибіотиків резерву і 

призначаються для лікування тяжких внутрішньолікарняних інфекцій, особливо 

при резистентності збудників до інших антибіотиків або при невстановленому 

збуднику [24, 83]. 

Аміноглікозиди (ІІ покоління – гентаміцин, ІІІ покоління – тобраміцин), 

блокуючи 30S субодиницю рибосом в цитоплазмі бактеріальної клітини, 

здійснюють бактерицидну дію та впливають на широкий спектр мікроорганізмів. 
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Аміноглікозиди є достатньо токсичними антибіотиками, належать до препаратів 

вибору і призначаються у випадках тяжких внутрішньолікарняних інфекцій, 

часто у комбінаціях з βлактамними антибіотиками [45, 71]. 

Тетрацикліни (тайгоциклін та доксициклін) інгібують синтез білку в 

бактеріях шляхом зв’язування з 30S субодиницею рибосом. Мають широкий 

спектр дії на грампозитивні та грамнегативні бактерії, за виключенням дії на 

псевдомонади. Ці препарати характеризуються швидким формуванням 

резистентності, тому тетрацикліни є резервними препаратами і використовуються 

при встановленні до них чутливості [2, 46]. 

Макроліди – кларитроміцин та азитроміцин (напівсинтетичні препарати) 

мають аналогічний аміноглікозидам механізм дії, але володіють менш вираженою 

токсичністю. В залежності від виду бактерій і концентрації препарату можуть 

діяти як бактерицидно, так і бактеріостатично. Є препаратами вибору і 

застосовуються для лікування амбулаторних та стаціонарних хворих [83, 92]. 

Лінкозаміни (лінкоміцин, кліндаміцин), зв’язуючись з 30S субодиницею 

рибосом, пригнічують активність стафілококів, стрептококів та анаеробних 

мікроорганізмів [56, 83]. 

Фузидин (фузидова кислота) має бактеріостатичну дію та є антибіотиком 

поліциклічної будови, що є особливо активним у відношенні до стафілококів, в 

тому числі резистентних до інших антибіотиків. Рекомендується до використання 

після встановлення чутливості [5]. 

Ванкоміцин – є глікопептидом, що блокує синтез пептидогліканів клітинної 

стінки багатьох грампозитивних бактерій. Препарат є засобом резерву і має 

бактерицидну дію. Під час використання ванкоміцину не формуються 

резистентні штами [83, 139]. 

Хлорамфенікол (левоміцетин) порушує синтез білку при зв’язуванні з 50S 

субодиницею рибосом. Має широкий спектр дії на грампозитивні та 

грамнегативні бактерії, але не діє щодо псевдомонад. Рекомендується в якості 

альтернативного препарату при резистентності до інших антибіотиків та 

встановленій чутливості [83, 206]. 
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Рифампіцин має бактерицидну дію за рахунок інгібування ДНКзалежної 

РНКполімерази. Володіє широким спектром дії на грампозитивні та 

грамнегативні бактерії, інші мікроорганізми. Найчастіше використовується як 

протитуберкульозний препарат [69, 83]. 

Ципрофлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин та гатіфлоксацин належать 

до перспективної групи фторхінолонів. Порушуючи процеси реплікації ДНК 

бактерій за рахунок гальмування активності ферменту ДНКгідрази, ці засоби 

мають бактерицидну дію. Високу активність проявляють до великої кількості 

грамнегативних бактерій, а також є достатньо чутливими і до деяких 

грампозитивних бактерій [83, 91]. 

Загальновідомим є те, що у виникненні запалення та характері перебігу РП, 

зокрема у післяопераційному періоді хворих після реконструктивних операцій з 

приводу КІНК, беззаперечна роль належить імунному статусу пацієнтів [73]. 

Значна увага в останніх наукових доробках приділяється вивченню так званих 

цитокінзалежних імунодефіцитів [6, 95, 253, 160]. Розв’язання запального 

процесу суттєво залежить від складних взаємодій у системі цитокінової регуляції 

[102]. Остання забезпечує контроль над процесами реалізації імунної і запальної 

реактивності організму [67]. На сьогодні існують лише поодинокі дослідження 

особливостей імунного статусу, в тому числі цитокінового профілю, у хворих 

прооперованих з приводу КІНК [153, 105]. 

Цитокіни продукуються лімфоцитами і макрофагами і є основними 

міжклітинними медіаторами імунної системи, а також беруть участь у багатьох 

фізіологічних і патологічних реакціях організму. Запальний процес, що виникає 

як наслідок дестабілізації цитоплазматичної мембрани та активації клітин 

мононуклеарнофагоцитарної системи, проявляється вивільненням цитокінів, як 

провідних факторів запалення, які поєднуються з факторами комплементу, 

беручи участь у виникненні клітинного інфільтрату. Цитокіни – це 

низькомолекулярні пептиди, що поділяються на про і протизапальні. До перших 

належать фактор некрозу пухлин α (TNFα) та інтерлейкін6 (IL6), а до других – 

інтерлейкін10 (IL10) та інтерлейкін2 (IL2). Особливий інтерес у вивченні 
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факторів міжклітинної кооперації запального процесу представляє дослідження 

рівнів згаданих вище про та протизапальних цитокінів у хворих, у яких після 

перенесених операцій з приводу КІНК було діагностовано інфікування 

післяопераційних ран. 

TNFα є важливим гуморальним чинником неспецифічної резистентності, 

регулює функціонування захисних сил організму. Він синтезується 

нейтрофільними гранулоцитами, моноцитами/макрофагами, Тлімфоцитами. У 

низькій концентрації TNFα збільшує синтез адгезивних молекул на 

ендотеліальних клітинах, що дозволяє нейтрофілам кріпитися до стінки судин в 

місцях запалення. TNFα активує фагоцитоз, Т і Влімфоцити, моноцити, а також 

хемотаксис [23, 132, 196]. У великій концентрації TNFα є важливим медіатором, 

що зумовлює виникнення ендотоксиніндукованого септичного шоку [80, 242], а 

його підвищена продукція спричиняє прогресування запальних змін, підвищує 

ризик формування післяопераційних ускладнень [105, 144, 201]. 

IL6 – це плейотропний цитокін, що володіє запальними та імунними 

функціями, включаючи індукцію гострофазових запальних білків та 

диференціацію Вклітин. Продукція IL6 відбувається під впливом численних 

факторів, зокрема прозапальних медіаторів та ендотоксинів. Головними його 

джерелами є моноцити, фібробласти та ендотеліальні клітини [23]. Пошкодження 

тканин після хірургічних втручань супроводжується підвищенням концентрації 

сироваткового IL6 [104, 144, 218]. Хірургічні втручання провокують зростання 

циркулюючого IL6 протягом 13 годин, що може утримуватись на підвищеному 

рівні до 4872 годин при неускладненому перебігу. Ступінь його підвищення 

пропорційна із величиною ушкоджених тканин [30]. Збільшення в сироватці 

вмісту IL6 ще перед підвищенням рівня Среактивного протеїну (CRP) під час 

хірургічних операцій підтверджує його провідну участь у гострофазових 

реакціях. Ріст концентрації IL6 після пошкодження тканин корелює із ризиком 

ранових ускладнень [80, 104, 105]. 

IL10 – фактор, який інгібує синтез цитокінів, продукується моноцитами, 

Тh1 і Тh2лімфоцитами, Влімфоцитами, макрофагами й лаброцитами. Володіє 
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протизапальною, імуномодулюючою та імуносупресивною дією. Інгібує 

продукцію цитокінів Тh1лімфоцитами, моноцитами та макрофагами, пригнічує 

секрецію інтерферону, синтез макрофагами факторів некрозу пухлин, IL1, IL3 

та IL12 [80, 94,104, 105, 144]. 

IL2 синтезується та секретується зрілими Тхелперами і забезпечує 

первинну клітинну імунну відповідь. Чільне місце в системі інтерлейкінової 

регуляції імунітету IL2 пояснюється його вираженими протизапальними 

властивостями, що посилюють процеси як клітинного, так і гуморального 

імунітету. Основні функції IL2 in vivo полягають у запуску проліферації 

антигенактивованих Тклітин, CD4+ Th1 і Th2 CD8+ цитотоксичних лімфоцитів, 

NKклітин, поділі та диференціюванні Влімфоцитів. Під впливом IL2 

відбувається диференціація Тлімфоцитів до Ткілерів, що руйнують інфіковані 

мікроорганізмами клітини [80, 104, 144]. 

На сьогодні цікавість становить не лише вивчення концентрацій сироваткових 

цитокінів, а й дослідження вираженості цитокінового дисбалансу. Так, ступінь 

прозапальної активності сироватки крові відображається у значенні показника 

співвідношення прозапальних цитокінів до протизапальних (TNFα/IL10) [91]. 

Запуск цитокінового каскаду лежить в основі патогенетичного механізму 

розвитку хірургічної інфекції і включає, з одного боку, прозапальні цитокіни, а з 

іншого – протизапальні медіатори. Баланс між двома опозитними групами 

цитокінів визначає характер перебігу і результат гнійнозапальних захворювань. 

Порушення динамічної рівноваги в системі взаємовідношень прозапальних (IL 6, 

TNFα тощо) і протизапальних (IL2, ІL10 тощо) цитокінів зумовлює їх 

накопичення у системному кровообігу і реалізацію їх деструктивних ефектів в 

організмі [42]. Не лише концентрація про та протизапальних цитокінів, а й 

ступінь вираженості цитокінового дисбалансу розглядаються в даний час як нові 

параметри для оцінки імунотерапевтичних впливів при лікуванні хворих і 

прогнозування розвитку хірургічної інфекції, в тому числі ІДХВ у пацієнтів з 

приводу КІНК [64, 174]. 
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Під впливом цитокінів відбувається синтез одного з провідних 

гострофазних білків – СRP, що бере участь у стимуляції імунних реакцій. Рівень 

СRP прямо корелює із тяжкістю та динамікою клінічних проявів запального 

процесу. Будучи маркером системної запальної відповіді при хірургічних 

втручаннях, СRP вважається найбільш інформативним клінічнолабораторним 

індикатором запалення. Підвищення його концентрації у сироватці крові у 

післяопераційному періоді служить як прогностична клінічна ознака розвитку 

інфекційних ускладнень [22, 51, 61, 144, 153, 195, 217]. 

1.4 Особливості лікування інфекції ділянки хірургічного втручання у 

пацієнтів прооперованих з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок 

Незважаючи на впровадження сучасних ефективних методик лікування 

КІНК, проблема розвитку ускладнень хірургічної рани інфекційного ґенезу є 

актуальним питанням ангіохірургії [240]. Вищесказане пояснює потребу 

вдосконалення алгоритмів лікування та профілактики локальної післяопераційної 

хірургічної інфекції [181]. 

Пацієнти із ІДХВ потребують лікування, до ключових моментів якого 

відносять хірургічну обробку ран та використання антимікробних препаратів 

(антибіотики та антисептики) [197]. ІДХВ рідко виникає протягом перших 

48 годин після операції, а підвищення температури тіла у ці терміни, як правило, 

має інші причини. Починаючи з 3 доби післяопераційного періоду основною 

причиною підвищення температури стають ІДХВ, що зумовлює обов’язкову 

потребу у ретельному огляді рани [211]. Подальша тактика залежить від ступеня 

важкості місцевих та системних проявів інфекції [205]. 

Загальноприйнятою практикою при розвитку ІДХВ вважають розкриття 

всіх інфікованих ран, видалення інфікованого вмісту, обробку антисептиками, 

дренування (за необхідності) та перев’язки до загоєння рани вторинним натягом 

[256]. Потреба у АБТ визначається глибиною та ступенем важкості інфекції. АБТ 

рекомендують проводити до повного розрішення інфекційного процесу та не 

менше 5 днів. Особливого підходу потребують процеси, що супроводжуються 
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некротичними змінами, відносячись до розряду внутрішньолікарняних інфекцій, 

інфікування післяопераційних ран може піддаватись різним варіантам емпіричної 

АБТ залежно від важкості ранової інфекції та термінів формування 

резистентності мікробів до антибіотиків [141]. 

Останнім часом в усьому світі відмічається різке зростання стійкості 

збудників до антибактеріальних препаратів, що негативно впливає на 

ефективність боротьби з викликаними ними інфекціями. Резистентність 

мікроорганізмів до антибіотиків веде до збільшення термінів лікування хворих і 

підвищує летальність [123]. Проблема АБР мікроорганізмів змушує шукати 

шляхи підвищення ефективності АБТ у боротьбі з інфекційнозапальними 

ускладненнями, в тому числі з ІДХВ [250]. 

У зарубіжній літературі періодично висвітлюється проблема лікування 

інфекції хірургічного поля після реконструктивних оперативних втручань з 

приводу КІНК [59, 135]. Розглядаються схеми етіотропної терапії та методи 

локального лікування хірургічної інфекції [115, 294], обговорюються питання 

нових методів місцевого лікування інфекційних післяопераційних ускладнень, 

зокрема, методом ВАКтерапії, вивчаються покази та протипоказання до її 

застосування [234, 297]. 

Подібні наукові роботи опубліковані в Україні, де висвітлюється досвід 

лікування інфекційнозапальних ускладнень, що виникли у хворих після 

реконструктивних операцій з приводу ОСУ артерій нижніх кінцівок, виділені 

причини та фактори ризику їх виникнення [29, 57, 72]. Проте, є необхідність у 

доопрацюванні саме діагностики та тактики лікування пацієнтів з даними 

ураженнями, а також розробці адекватних профілактичних заходів. 

Місцева терапія інфекційних ускладнень ділянки хірургічного втручання 

прямо залежить від ступеня ураження тканин: від поверхневих некрозів шкіри до 

глибоких некротичних змін, що охоплюють сухожилля, капсули суглобів та 

кістки [164]. При комплексній локальній терапії важливо враховувати 

особливості перебігу фаз РП. Так, очищення рани є основною метою лікування 

гнійнонекротичної фази РП. Johnson J.A та співавт. підкреслюють необхідність 
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впливу на місцеві фактори розвитку даного ускладнення. Зокрема, автори 

описують важливість ліквідації некротично змінених тканин, корекції 

бактеріального фону рани, боротьби із набряком, контролю хронічного запалення 

та ексудації рани [193]. У проспективному мультицентровому дослідженні 

Dosluoglu H.H. та співавт. наводять результати лікування пацієнтів із інфекційно

запальними ускладненнями, де підкреслюється позитивний ефект етапних 

некректомій у даної категорії пацієнтів [164]. 

Фаза грануляції РП характеризується зменшенням кількості патогенної 

мікрофлори, проліферацією та регенерацією тканинних клітин [239]. Важливо 

підтримувати баланс рідини у рані, тому перев'язувальний матеріал повинен 

забезпечувати певний рівень вологості сприятливий для росту грануляції та 

епітелізації [244]. Ексудат, що виділяється у рані, містить велику кількість 

прозапальних цитокінів, тому повинен бути евакуйований з рани та поверхні 

шкіри для запобігання поширення деструкції країв рани [233]. Більшість 

сучасних перев’язувальних матеріалів (HYDROGEL, HYDROCOLLOID, 

ALGINATE, COMPOSITE) спрямовані на ріст грануляційної тканини та можуть 

бути накладені на протязі 46 діб [129]. 

Гіпербарична оксигенація передбачає лікування в умовах 100 % кисню у 

спеціальній камері для насичення киснем ускладненої післяопераційної рани, 

пригнічення інфекції тканин, покращення регенеративних можливостей 

організму, пригнічення запального процесу та посилення ангіогенезу [27]. Abidia 

та співавт. на основі аналізу 18 пацієнтів із ранами, що не гоїлись, котрим було 

проведено сеанси гіпербаричної оксигенації (100 % кисню під тиском 2,4 атм., 

тривалістю 90 хвилин на протязі 30 днів) констатують, що у основній групі із 

9 виразок 5 загоїлись, тоді як у групі контролю із 9 виразок загоїлася 1 [112]. 

В більшості робіт наводяться узагальнюючі дані щодо лікування 

інфекційнозапальних ускладнень без порівняльного аналізу результатів між 

різними типами методів місцевої терапії [130]. Обов’язковим після визначення 

патогенної мікрофлори є якомога швидше призначення відповідної цільової АБТ 

[154]. Різноманіття потенційних збудників ІДХВ визначає широкий діапазон 
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АБТ, що застосовують для лікування даної патології. Проведення 

мікробіологічного дослідження дозволяє ідентифікувати збудника інфекції у 

конкретного пацієнта, визначити активні у відношенні цих мікроорганізмів 

антибіотики з метою корекції раніше призначеної емпіричної терапії [255]. 

Тактика місцевого лікування залежить від глибини РП [164, 284]. У 

випадках поверхневого нагноєння рани до рівня глибокої фасції необхідним є 

зняття швів, розведення країв рани для адекватного відтоку ексудату з неї, 

висікання нежиттєздатних тканин (некректомія), антисептична обробка ранової 

поверхні [159]. Показом до проточнопромивного дренування рани для 

постійного введення антисептиків є глибоке інфекційне ураження 

післяопераційної рани [231]. 

Сучасним методом місцевої терапії ІДХВ є ВАКтерапія ран [133, 268]. 

Метод полягає у забезпеченні постійного дренування вмісту інфікованого 

джерела за допомогою апарату, що створює негативний тиск у ділянці РП [283]. 

Лікувальний ефект ВАКтерапії досягається шляхом зменшення абсолютного 

числа патогенної мікрофлори у рані, активного видалення продуктів 

некротичного розпаду та ексудату з рани, видалення інтерстиційної рідини, що 

сприяє зменшенню набряку тканин і покращенню перфузії тканин рани, та 

стимуляції розвитку грануляційної тканин [118]. 

Armstrong and Lavery наводять результати лікування 162 пацієнтів, що 

вимагали ампутації стопи, з приводу КІНК, за допомогою ВАКтерапії у 

порівнянні із звичайними пов'язками. Після 16 тижнів лікування загоєння ран 

досягли 56 % у групі, де застосовували ВАКтерапію, відносно 39 % у 

контрольній групі [120]. Схожі дані наводять Blume P. A. та співавт., у яких серед 

342 пацієнтів із діабетичною стопою загоєння ранової поверхні кінцівок склало 

43 % проти 29 % у групі контролю [134]. Ряд закордонних авторів описують 

високу ефективність використання ВАКтерапії у порівнянні із стандартними 

методами місцевого лікування ІДХВ у пацієнтів після судинних реконструкцій як 

з використанням синтетичних судинних імплантів, так і без них [292, 220, 235]. 
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Комітет контролю внутрішньолікарняних інфекцій США ще у 1999 році 

опублікував Рекомендації по профілактиці ІДХВ (Guideline for Prevention of 

Surgical Site Infection). Ці рекомендації [219] у багатьох відношеннях вважаються 

стандартом, побудованим на сучасних принципах доказової медицини. 

Згідно різних джерел, від 40 до 60 % ІДХВ піддаються профілактиці [207, 

249]. Враховуючи різноманіття факторів ризику розвитку інфекції, профілактика 

зводиться до ряду заходів з різним ступенем ефективності, які носять загальний 

характер і спрямовані на зниження частоти інфекційних ускладнень в цілому 

(заходи інфекційного контролю), так і заходів, які впливають безпосередньо на 

пацієнта [191]. Основна роль в попередженні розвитку ІДХВ відводиться 

периопераційній АБП [136, 187, 202]. 

Під хірургічною АБП розуміють короткий курс призначення 

антимікробного препарату безпосередньо перед початком операції та чітко 

спланованим заходом, спрямованим на зниження в критичний для пацієнта 

момент інтраопераційної мікробної контамінації до рівня, що не перевищує 

можливостей захисних сил його організму [137, 222]. Шляхом профілактичного 

призначення антимікробних препаратів пацієнтам без проявів інфекції 

(клінічних, лабораторних) забезпечується первинна профілактика для 

попередження розвитку екзогенної або ендогенної інфекції та вторинна 

профілактика для попередження загострення, рецидиву і генералізації латентної 

інфекції [182]. Попередження післяопераційних інфекційних ускладнень шляхом 

доопераційного призначення лікарських засобів, що володіють широким 

спектром антимікробної дії, дозволяє скоротити число ІДХВ, порушень 

функціонування судинних імплантів, ампутацій та смертності [271]. Слід 

підкреслити, що передопераційна АБП є доповненням, а не альтернативою 

хірургічній техніці та принципам асептики й антисептики, які повинні бути 

строго дотримані протягом усього лікування [189, 152]. Важливе значення для 

профілактики післяопераційних інфекційних ускладнень ран займає обробка 

операційного поля. Kalish J. A. та співавт. наводять результати обстеження 7908 

кінцівок, де порівнювали хлоргексидин біглюконат з водовмісними розчинами як 
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засіб передопераційної обробки операційного поля. Рівень інфекційних 

ускладнень операційного поля при використанні хлоргексидину склала 3,5 %, 

при використанні водовмісних засобів – 5,6 % [198]. 

Результати огляду літератури свідчать, що проблема виникнення локальної 

хірургічної інфекції у хворих на КІНК після судинних реконструкцій є вкрай 

актуальною. Незважаючи на щоденну практику у боротьбі із інфекційними 

ускладненнями та сучасну АБТ, ІДХВ, що розвивається після артеріальних 

шунтувань, створює ризики для функціонування реконструкцій, життєздатності 

кінцівки та становить значну небезпеку для життя хворого. Дані опрацьованих 

літературних джерел доводять значну поширеність хірургічної інфекції ділянки 

оперативного втручання та необхідність у вдосконаленні схем комплексного 

лікування та розробці профілактичних заходів, спрямованих на попередження 

розвитку інфекційних ускладнень у пацієнтів прооперованих з приводу КІНК. 

Матеріали даного розділу висвітлені у публікаціях [14,301] автора: 

1. Вихтюк ТІ, Орел ЮГ, Слабий ОМ, Терлецький ІР, Верхола МР. 

Хірургічна інфекція у пацієнтів із критичною ішемією нижніх кінцівок. Acta 

Medica Leopoliensia. Львів мед часопис. 2015;21(2):98–103. 

2. Vykhtyuk T, Orel Y, Brytska V, Slabyy O. Management of surgical 

infection in patients with critical limb ischemia (State of Art). Pharma Innov J. 

2016;5(5):8–10. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1 Об’єкт і методи клінічного дослідження 

2.1.1 Загальна характеристика груп обстежених хворих 

Проаналізовано результати проспективного обстеження та лікування на 

підставі історій хвороб 758 пацієнтів з ОСУ аортоклубового та стегново

підколінногомілкового сегментів артерій нижніх кінцівок, які перебували на 

стаціонарному лікуванні та яким було проведено різного роду реконструктивні 

оперативні втручання у відділенні судинної хірургії Львівської обласної клінічної 

лікарні у період з 2014 по 2016 роки. Дослідження було виконано з урахуванням 

основних положень GCP ICH та Гельсинської декларації з біомедичних 

досліджень, де людина виступає об’єктом, та наступних її переглядів (Сеул, 

2008), Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (2007) і 

рекомендації Комітету з біоетики при Президії НАМН України (2002) та 

позитивним висновком комісії з питань етики ЛНМУ імені Данила Галицького 

(витяг з протоколу № 3 від 16.03.2015 р.). Порушень моральноетичних норм під 

час проведення дослідження не виявлено. Лабораторії, в яких виконані 

обстеження – сертифіковані. 

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

відділення судинної хірургії Львівської обласної клінічної лікарні протягом трьох 

років 758 пацієнтам було проведено 783 реконструктивні оперативні втручання у 

різних позиціях (табл. 2.1). Показами для проведення операцій були IІІ та IV 

ступінь хронічної ішемії нижніх кінцівок (ХІНК) згідно класифікації Фонтейна 

(1954) [175]. Так, із загальної кількості реконструкцій у 572 випадках 

показом до оперативного лікування стала IV ступінь, що склало 73,05 %, та у 211 

випадках – IІІ ступінь, що склало 26,95 %. 
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Нами проведено обстеження 176 пацієнтів, яким виконано 176 оперативних 

реконструктивних втручань з приводу КІНК та, у яких виникли ускладнення 

післяопераційних ран. 

Таблиця 2.1 ‒ Розподіл пацієнтів із КІНК та кількість проведених 

оперативних втручань в залежності від позиції реконструкції (20142016 рр.) 

Позиції реконструкцій 
Кількість операцій Кількість пацієнтів 

n P±m (%) n P±m (%) 

Біфуркаційні протезування 53 6,77 53 6,99 

Клубовостегнові 
реконструкції 

100 12,77 98 12,93 

Аксілярно стегнові 
реконструкції 

34 4,34 34 4,49 

Перехресні стегновостегнові 
реконструкції 

51 6,51 51 6,73 

Короткі стегновопідколінні 
реконструкції 

100 12,77 98 12,93 

Довгі стегновопідколінні та 
гомілкові реконструкції 

425 54,28 404 53,30 

Профундопластики 20 2,55 20 2,64 

Всього 783 100,0 758 100,0 

Серед них діагностували ускладнення неінфекційного та інфекційного 

ґенезу. У 135 осіб розвинулась ІДХВ, що становило 76,70 %. Пацієнти із 

інфекційними ускладненнями післяопераційних ран увійшли до основної групи 

дослідження. У 41 хворого післяопераційні неінфекційні ураження проявлялися 

лімфатичними та ішемічними ускладненнями рани, що склало 23,30 %. Дані 

пацієнти були включені до групи контролю. 

Середній вік основної групи обстежених пацієнтів склав 66,37 років. 

Наймолодшому пацієнтові було 45 роки, найстаршому ‒ 84 років. Розподіл 

хворих осіб за віковими групами був сформований відповідно до рекомендацій 

Всесвітньої організації охорони здоров’я. (рис. 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Діаграма відсоткового розподілу пацієнтів основної групи за 

віком 

До наймолодшої вікової групи (4554 років) увійшла найменша кількість 

хворих (10 осіб), що склало 7,41 %. Велика кількість пацієнтів знаходилась у 

вікових групах 5564 років (48 осіб) та 6574 років (50 осіб), що склало 35,56 % і 

37,04 %, відповідно. У найстаршій віковій групі (7584 років) спостерігали 27 

пацієнтів, що дорівнювало 20,00 %. 

Серед обстежених хворих основної групи дослідження чоловіки склали 

77,78 %, а жінки – 22,22 % (рис.2.2). 

 
Рисунок 2.2 – Діаграма відсоткового розподілу пацієнтів основної групи за 

статтю 
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У групі контролю наймолодшому пацієнтові було 46 років, найстаршому ‒ 

83 роки. До наймолодшої вікової групи (4554 років) увійшло 3 осіб, що склало 

7,32 %. Велика кількість пацієнтів знаходилась у вікових групах 5564 років 

(14 осіб) та 6574 років (15 осіб), що становило 34,15 % і 36,59 %, відповідно. До 

найстаршої вікової групи (7584 років) належало 9 пацієнтів, що дорівнювало 

21,95 %. Розподіл пацієнтів групи контролю за віковими категоріями 

представлено на рисунку 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Діаграма відсоткового розподілу пацієнтів групи контролю за 

віком 

 

Серед обстежених хворих групи контролю чоловіки склали 78,05 %, а 

жінки – 21,95 % (рис. 2.4). 

Між віковими розподілами та розподілом за статтю осіб основної та 

контрольної груп статистично достовірних різниць не виявлено (р>0,05). 

Середній вік 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). 
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Рисунок 2.4 – Діаграма відсоткового розподілу пацієнтів групи контролю за 

статтю 

 

2.1.2 Клінічні методи обстеження пацієнтів із інфекцією ділянки 

хірургічного втручання 

Пацієнтів обстежували за відпрацьованою у клініці схемою. Клінічне 

обстеження включало визначення скарг хворого, збір анамнезу, посистемний 

огляд пацієнта, лабораторні та інструментальні обстеження згідно протоколу, що 

відповідає особливостям пацієнтів із КІНК. 

Звертали увагу на загальний стан пацієнта, дані анамнезу та клінічні прояви 

ураження артерій нижніх кінцівок: переміжну кульгавість, болі у спокої, трофічні 

зміни тканин стопи ураженої кінцівки. Під час об’єктивного обстеження 

пальпаторно намагались виявити наявність чи відсутність пульсу у проекціях 

артерій нижньої кінцівки на момент огляду. Пацієнтів консультував кардіолог і 

при потребі ендокринолог для виявлення супутніх захворювань. Отже, 

суб’єктивна і об’єктивна симптоматика давало підстави для цілеспрямованого 

обстеження у пацієнтів стану кровоплину по аорті та артеріях нижніх кінцівок. 
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Всім хворим виконали загальні клінічні і біохімічні обстеження (загальний 

та біохімічний аналізи крові, ліпідограму, коагулограму, загальний аналаз сечі, 

реакцію Васермана, визначення групи крові та резусфактора). 

Лабораторні клінічні та біохімічні дослідження виконали у лабораторіях 

кафедри хірургії №2 ЛНМУ імені Данила Галицького та Львівської обласної 

клінічної лікарні. 

Електрокардіографію виконали за загальноприйнятою методикою в 

передопераційному періоді та після операції за допомогою вітчизняного 

триканального електрокардіографа «ЮКАРД100». 

Ультразвукове дослідження проводили на ультрасонографічному апараті 

«Sono Scape SSI1000» (США). 

Лінійну швидкість кровоплину реєстрували в стегновій, підколінній 

та артеріях стопи. При наявності стенозу вище місця вимірювання лінійна 

швидкість зростала, а при наявності оклюзії – різко зменшувалась із 

відповідними змінами кривої кровоплину. 

Дуплексне ультразвукове сканування проводили на ультрасонографі 

“Ultramark9” фірми ATL (США). 

 

Рисунок 2.5 – Дуплексне ультразвукове сканування атеросклеротично 

ураженої поверхневої стегнової артерії. 
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Дослідження дозволяє візуалізувати обстежувану артерію, оцінити 

анатомічні особливості, характер ураження та параметри кровоплину 

(рис. 2.5). При кольоровому дуплексному УЗС доплерівський зсув частот, 

який вказує на швидкість потоку, кодується як насичення кольору. 

Відповідно, втрата кольору рівнозначна відсутності кровоплину. Кодування 

напряму та швидкості потоку тонами різного кольору дозволяє швидко 

диференціювати судини, простежити їх анатомічні особливості та оцінити 

напрямок і характер порушення кровоплину. 

Ангіографію артерій нижніх кінцівок проводили на апараті 

“ARCADIS Avantic” фірми Siemens (Німеччина). 

 

Рисунок 2.6 –Ангіографія артерій лівої нижньої кінцівки у пацієнта з 

оклюзією стегновопідколінного сегменту. 

Дослідження дозволяє візуалізувати обстежуваний сегмент 

артеріального русла, оцінити анатомічні особливості, характер ураження та 

параметри кровоплину (рис. 2.6). 

Усім пацієнтам здійснювали визначення кісточковоплечового індексу 

(КПІ) до оперативного втручання. За допомогою сфігмоманометра 

вимірювали систолічний артеріальний тиск на ураженому сегменті артерій 

нижньої кінцівки та на плечовій артерії. За співвідношенням систолічних 

тисків на передпліччі та гомілці обчислювали КПІ. Ураження артерій 
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нижніх кінцівок діагностували при КПІ<1,0. Після проведення артеріальної 

реконструкції пацієнту повторно визначали КПІ. 

В обох групах дослідження проводили вивчення індексу маси тіла (ІМТ). 

Даний показник визначали за формулою:  I= , де: 

m — маса тіла в кілограмах 

h — зріст в метрах 
2.2 Лабораторні методи дослідження 

2.2.1 Мікробіологічні дослідження 

Мікробіологічне дослідження було проведено з метою встановлення 

мікробного пейзажу шкіри та ран нижніх кінцівок у хворих із інфекційними 

ускладненнями ран після реконструктивних оперативних втручань з приводу 

КІНК. Виділені мікроорганізми могли стати однією з причин розвитку 

ускладнень післяопераційних ран. 

Вивчення мікробіологічного чинника здійснювали 135 хворим, які були 

поділені на три групи згідно класифікації інфекційного ураження м’яких тканин 

за класифікацією Szilagyi. Бактеріологічні дослідження було проведено 

51 пацієнту з поверхневим ураженням шкіри та підшкірної клітковини (перша 

підгрупа – Szilagyi І), 45 пацієнтам із глибоким ускладненням ран, але без 

ураження судинної реконструкції (друга підгрупа – Szilagyi ІІ) та 39 хворим із 

ураженням судинної реконструкції (третя підгрупа – Szilagyi ІІІ). 

Мікробіологічні дослідження проводили на базі мікробіологічного сектору 

ЦНДЛ та лабораторії промислової токсикології ЛНМУ імені Данила Галицького 

(доцент, к.мед.н. Брицька В.С.). 

Матеріалом для дослідження був вміст пошкодженої шкіри або м’яких 

тканин для хворих першої підгрупи, вміст ран (кров, гній, тканина) для хворих 

другої та третьої підгруп. Відбір матеріалу проводили на 25 добу (у залежності 

від появи імовірного запалення) стерильним ватним тампоном у пробірки із 

середовищем транспортування (рис. 2.7). Доставка отриманого матеріалу у 

лабораторію була здійснена в межах двох годин. Забір матеріалу відбувався в 
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асептичних умовах перев’язочної або палати відділення судинної хірургії центру 

трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів Львівської обласної 

клінічної лікарні. 

 

Рисунок 2.7 – Пробірка для забору та транспортування мікробіологічного 

матеріалу 

У лабораторії отриманий матеріал розсівали на спеціальні поживні 

середовища та культивували визначений термін. 

Для вирощування, виділення чистої культури, подальшої ідентифікації та 

встановлення чутливості до антибіотиків були використані наступні поживні 

середовища: 5 % кров’яний агар, жовтковосольовий агар, цукровий бульйон для 

коків, середовище для ентерококів, середовище Ендо та Плоскірєва для 

ентеробактерій, середовище Сабуро для грибів, 5 % кроляча цитратна плазма – 

для виявлення ферменту плазмакоагулази; середовища Гіса (з вуглеводами) для 

біохімічної ідентифікації виділених ізолятів. 

Облік аеробних та факультативноанаеробних мікроорганізмів проводили 

через 2448 год для інкубації в термостаті при 37 °С, грибів роду Candida – через 

35 діб культивування в термостаті при 2022 °С. 
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Ідентифікацію отриманої чистої культури здійснювали за морфологічними 

(мікроскопія, фарбування за Грамом), культуральними (специфічні ознаки росту 

на твердих та рідких поживних середовищах) та біохімічними властивостями 

(ріст на середовищах з вуглеводами та інших спеціальних поживних 

середовищах) у відповідності до останнього посібника з систематики бактерій 

Берджі (2009 р.) [300]. 

З метою корекції загальної медикаментозної терапії відповідно до 

антибіотикограм усім пацієнтам, які уже приймали стандартну схему 

антибактеріального лікування, було проведено визначення антибіотикочутливості 

висіяних бактерій. Таке дослідження було спрямоване на зменшення факторів 

ризику інфекційних ускладнень, а також зменшення їх проявів у 

післяопераційному періоді пацієнтам із І, ІІ та ІІІ стадіями ІДХВ. Для 

встановлення чутливості висіяних мікроорганізмів до антибіотиків було 

застосовано дискодифузійний метод. Всього була визначено чутливість до 26 

антибіотиків, що за антимікробною активністю, фармакокінетичною і клінічною 

характеристиками належали до восьми груп. Чутливість було визначено до 

сучасних антибактерійних препаратів різних класів: беталактамні антибіотики 

(оксацилін, амоксицилін, амоксиклав), цефалоспорини ІІІІ поколінь (цефазолін, 

цефуроксим, цефтріаксон, цефотаксим, цефаперазон), карбопенеми (доріпенем, 

меропенем), аміноглікозиди (гентаміцин, тобраміцин), тетрацикліни 

(тетрациклін, доксіциклін), препарати групи левоміцетину (хлорамфенікол), 

макроліди (азитроміцин кларитроміцин), лінкозаміди (лінкоміцин, кліндаміцин), 

глікопептиди (ванкоміцин), протитуберкульозні засоби (рифампіцин, фузидин), 

фторхінолони (офлоксацин, ципрофлоксацин, левофлоксацин, гатіфлоксацин). 

Ступінь чутливості визначали 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. 
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2.2.2 Імунологічні дослідження 

Для оцінки імунного статусу хворих із інфекційними ускладненнями ран 

після реконструктивних оперативних втручань з приводу КІНК нами досліджено 

вміст окремих імунологічних показників у сироватці крові 135 пацієнтів із ІДХВ 

у порівнянні із досліджуваними показниками 41 пацієнта з групи контролю. 

Для вивчення окремих параметрів імунологічного стану пацієнтів із ІДХВ 

проведено визначення концентрації прозапальних цитокінів ІL6 і TNFα, 

прозапального CRP та протизапальних цитокінів ‒ IL2 і IL10 у сироватці крові. 

Ступінь цитокінового дисбалансу оцінювали за співвідношенням між про та 

протизапальними цитокінами TNFα та IL10. 

Дослідження імунологічних показників у групах дослідження здійснювали 

разом з працівниками кафедри клінічної лабораторної діагностики факультету 

післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького (завідувач кафедри – 

д.мед.н., професор Лаповець Л.Є.). 

Забір крові проводили вранці натщесерце, на першу добу після виявлення 

ускладнення післяопераційної рани. Вивчення імунологічних параметрів 

здійснювали методом імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням наборів 

реагентів у відповідності з рекомендаціями та інструкціями фірми виробника. 

Для визначення імунологічних параметрів у сироватці крові пацієнтів, 

периферійну кров в об’ємі 5 мл забирали із ліктьової вени в асептичних умовах, 

поміщали у стерильні пробірки. Після центрифугування сироватку розливали по 

0,5 мл у пластикові пробірки, заморожували та зберігали до використання при – 

20 °С. 

Визначення рівня інтерлейкіну ІL2 у сироватці крові. 

Визначення рівнів інтерлейкінів ІL2 проводили у сироватці крові за 

допомогою наборів реактивів фірми «ВЕКТОРБЕСТ Росія» на аналізаторі 

STAT FAХ 303 plus. 

Принцип методу визначення інтерлейкінів базується на твердофазовому 

«сендвіч»варіанті ІФА. Специфічними реагентами наборів були моноклональні 
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антитіла до ІL2, сорбовані на поверхні лунок розбірного планшету, коньюгати 

поліклональних антитіл до ІL2 з біотином та калібрувальні зразки, що містять 

ІL2. Інтенсивність кольорової реакції з використанням субстрату пероксидази 

хрону – перекису водню та хромогену – тетраметилбензидину пропорційна 

вмісту інтерлейкінів у досліджуваних зразках.  

Концентрацію ІL2 у зразках визначали за калібрувальним графіком та 

виражали у пг/мл. 

Визначення рівня інтерлейкіну ІL6 у сироватці крові. 

Визначення рівнів інтерлейкінів ІL6 проводили у сироватці крові за 

допомогою наборів реактивів фірми «ВЕКТОРБЕСТ Росія» на аналізаторі 

STAT FAХ 303 plus. 

Принцип методу визначення інтерлейкінів базується на твердофазовому 

«сендвіч»варіанті ІФА. Специфічними реагентами наборів були моноклональні 

антитіла до ІL6, сорбовані на поверхні лунок розбірного планшету, коньюгати 

поліклональних антитіл до ІL6 з біотином та калібрувальні зразки, що містять 

ІL6. Інтенсивність кольорової реакції з використанням субстрату пероксидази 

хрону – перекису водню та хромогену – тетраметилбензидину пропорційна 

вмісту інтерлейкінів у досліджуваних зразках.  

Концентрацію ІL6 у зразках визначали за калібрувальним графіком та 

виражали у пг/мл. 

Визначення рівня інтерлейкіну TNFα у сироватці крові. 

Визначення рівнів інтерлейкінів TNFα проводили у сироватці крові за 

допомогою наборів реактивів фірми «ВЕКТОРБЕСТ Росія» на аналізаторі 

STAT FAХ 303 plus. 

Принцип методу визначення інтерлейкінів базується на твердофазовому 

«сендвіч»варіанті ІФА. Специфічними реагентами наборів були моноклональні 

антитіла до TNFα, сорбовані на поверхні лунок розбірного планшету, 

коньюгати поліклональних антитіл TNFα з біотином та калібрувальні зразки, 

що містять TNFα. Інтенсивність кольорової реакції з використанням субстрату 
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пероксидази хрону – перекису водню та хромогену – тетраметилбензидину 

пропорційна вмісту інтерлейкінів у досліджуваних зразках.  

Концентрацію TNFα у зразках визначали за калібрувальним графіком та 

виражали у пг/мл. 

Визначення вмісту СRP у сироватці крові. 

Вміст СRP визначали за допомогою набору реактивів CRPLX «Roche 

Diagnostics» на автоматичному аналізаторі COBAS INTEGRA 400 plus. 

Принцип методу полягає у тому, що людський CRP аглютинує з 

латексними частинками, на яких закріплені антитіла до людського CRP. Ступінь 

помутніння розчину визначали турбідиметрично при λ = 552 нм. 

Концентрацію CRP виражали у мг/л. 

Визначення рівня інтерлейкіну ІL10 у сироватці крові. 

Визначення рівнів інтерлейкінів ІL10 проводили у сироватці крові за 

допомогою наборів реактивів фірми «ВЕКТОРБЕСТ Росія» на аналізаторі 

STAT FAХ 303 plus. 

Принцип методу визначення інтерлейкінів базується на твердофазовому 

«сендвіч»варіанті ІФА. Специфічними реагентами наборів були моноклональні 

антитіла до ІL10, сорбовані на поверхні лунок розбірного планшету, коньюгати 

поліклональних антитіл до ІL10 з біотином та калібрувальні зразки, що містять 

ІL10. Інтенсивність кольорової реакції з використанням субстрату пероксидази 

хрону – перекису водню та хромогену – тетраметилбензидину пропорційна 

вмісту інтерлейкінів у досліджуваних зразках. 

Концентрацію ІL10 у зразках визначали за калібрувальним графіком та 

виражали у пг/мл. 

Додатково для оцінки ефективності місцевої терапії у основній групі 

лікування проведено вивчення змін імунологічних показників у ексудаті 

отриманому з ран під час сеансів ВАКтерапії. 

Для визначення імунологічних параметрів у ексудаті з ран пацієнтів 

вивчали вміст концентрації прозапальних цитокінів ІL6 і TNFα, прозапального 

CRP та протизапальних цитокінів ‒ IL2 і IL10. 
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Принципи методів визначення рівнів досліджуваних показників у ексудаті 

рани відповідали таким у сироватці крові. 

Методика отримання ексудату. Під час місцевого лікування основної групи 

методом ВАКтерапії з порожнини рани проводиться активне відсмоктування 

ексудату. У трубці ВАК системи встановлювали резервуар, у який під час руху 

ексудату від рани до апаратувідсмоктувача накопичувався ексудат (рис. 2.8). 

Зібраний ексудат розливали по 0,5 мл у пластикові пробірки, заморожували та 

зберігали до використання при – 20 °С. 

 

Рисунок 2.8 – Резервуар для збору ексудату з ранових поверхонь 

 

2.3 Клінічні групи та методи лікування інфекції ділянки хірургічного 

втручання у пацієнтів із критичною ішемією нижніх кінцівок 

До основної групи дослідження увійшли 135 осіб із ІДХВ. До групи 

контролю увійшли 41 особа, у яких після проведеного реконструктивного 

оперативного втручання з приводу КІНК виникли неінфекційні ускладнення 

післяопераційних ран. 
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Пацієнти основної групи були поділені на три підгрупи (перша, друга та 

третя), що відповідали І, ІІ та ІІІ стадіям ураження післяопераційної рани за 

класифікацією Szilagyi (1972 p.). До першої (I) підгрупи увійшов 51 пацієнт 

(37,78 %) із поверхневим ураженням лише шкіри (І стадія за Szilagyi). До другої 

(II) та третьої (III) підгруп основної групи дослідження увійшло 45 (33,33 %) та 

39 (28,89 %) пацієнтів, що відповідали ІІ та ІІІ стадіям за Szilagyi.  

Для оцінки можливих патогенетичних механізмів розвитку ІДХВ у 

пацієнтів основної групи було проведено вивчення окремих лабораторних 

показників (мікробіологічних та імунологічних). Порівняння результатів 

імунологічних досліджень здійснювалося між показниками хворих основної 

групи та групи контролю. 

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 відмовився від запропонованого лікування, і був виписаний із 

стаціонару на амбулаторне лікування по місцю проживання. 

Серед пацієнтів групи контролю із неінфекційними ускладненнями 

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

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. 

Таким чином, комплексне лікування було здійснено 53 пацієнтам I 

підгрупи, 44  II підгрупи та 35  III підгрупи. 

Пацієнтам I підгрупи проводилась місцева терапія з використанням 

антисептиків для присушування та демаркації інфекційного вогнища. Після 
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відмежування уражених тканин (сухого некрозу) проводилась 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. Розподіл хворих ІІ та ІІІ 

підгруп залежно від застосованої схеми лікування представлено у таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 – Групи хворих в залежності від схеми лікування 

Схеми лікування 
в залежності від методу 

місцевої терапії рани 

Перебіг ІДХВ за класифікацією 
Szilagyi 

Разом 

ІІ стадія (n=44) ІІІ стадія (n=35) 

n % n % N % 

Схема лікування № 1 – 
із застосуванням 

ВАКтерапії 
(основна група) 

23 56,10 18 43,90 41 100 

Схема лікування № 2 – 
із застосуванням 

відкритого ведення 
(група порівняння) 

21 55,26 17 44,74 38 100 

Між хворими із ІІ та ІІІ стадіями ІДХВ та між хворими основної групи та 

групи порівняння лікування не виявлено достовірних різниць середнього віку, що 

представлено у таблиці 2.3. 
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Таблиця 2.3 – Середній вік пацієнтів у групах лікування 

Перебіг 
хірургічної 
інфекції за 

класифікацією 
Szilagyi 

Групи пацієнтів в залежності від схеми 
лікування Достовірність 

різниці між 
показниками 

основної групи 
та групи 

порівняння (р) 

Основна група Група порівняння 

n 
Вік хворих 
(M±m) роки 

n 
Вік хворих 
(M±m) роки 

Стадія ІІ 23 65,39±2,16 21 66,57±2,05 >0,05 

Стадія ІІІ 18 64,89±2,30 17 66,82±2,04 >0,05 

Разом 41 65,17±1,56 38 66,68±1,44 >0,05 

Примітка. Достовірність різниці між показниками середнього віку при ІІ та ІІІ 
стадіях перебігу ІДХВ: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001. 

Серед 79 хворих із ІІ та ІІІ стадіями ІДХВ 51 особі (64,56 %) в якості 

матеріалу для реконструкція було використано аутовенозний матеріал, а 

28 особам (35,44 %) ‒ застосовано синтетичний матеріал. 

Усім хворим була здійснена схема загальної терапії, що відповідала 

післяопераційному періоду судинних реконструкцій, загальносоматичному 

стану та супутній патології. 

Комплексне лікування пацієнтів із ІДХВ після реконструктивних 

оперативних втручань з приводу КІНК складалось із загальних та місцевих 

лікувальних схем. Лікування ІДХВ розпочинали одразу після виявленої 

інфекційно ускладненої післяопераційної рани. Лікування проводили комплексно 

з врахуванням принципу максимального індивідуалізованого підходу до кожного 

хворого, враховуючи перебіг і тяжкість патологічного процесу зі збереженням 

протоколу надання медичної допомоги хірургічному хворому. 

Загальне лікування включало наступні заходи: 

І. Системна медикаментозна терапія: 
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1. АБП та АБТ (Згідно рекомендацій The British Society for Antimicrobial 

Chemotherapy (BSAC) Steering Group): 

– Цефуроксим 1,5 грам довенно два рази на добу (заміна антибіотика на 

таргетний препарат згідно антибіотикограми після посіву на патогенну флору та 

визначення антибіотикочутливості). 

– Орнідазол 500 мг довенно два рази на добу 5 діб. 

2. Дезагрегантна терапія: 

– Ацетилсаліцилова кислота 75 мг одна таблетка один раз на добу 

(пожиттєво) 

або 

– Клопідогрель 75 мг одна таблетка один раз на добу (пожиттєво). 

3. Антикоагулянтна профілактика (згідно наказу МОЗ № 329 від 15.06.2007 р.): 

– пацієнти з помірним ризиком – Еноксипарин 20 мг один раз на добу 

підшкірно під контролем кількості тромбоцитів. 

– пацієнти з високим ризиком – Еноксипарин 40 мг один або два рази на 

добу підшкірно під контролем кількості тромбоцитів. 

– пацієнти після стегновопідколінних та дистальних реконструцій – 

Еноксипарин 80 мг один або два рази на добу підшкірно під контролем 

кількості тромбоцитів. 

4. Блокатори протонної помпи: 

– Пантопразол 40 мг одна таблетка один раз на добу. 

5. Анальгетики: 

– Декскетопрофен 50 мг дом’язево три рази на добу або при потребі. 

ІІ. Дієта. При наявності ЦД – дієта № 9, при відсутності – дієта № 15. 

ІІІ. Режим: 

– 12 доба післяопераційного перебігу – лежачий ліжковий режим. 

– 37 доба післяопераційного перебігу – помірний руховий режим. 

– після 7 доби післяопераційного перебігу – активний руховий режим. 

При ІІІ стадії інфекційного ускладнення післяопераційної рани за 

класифікацією Szilagyi пацієнтам було рекомендовано помірний руховий режим 
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до моменту стадії проліферації (судинна реконструкція у порожнині рани 

вкривалася грануляційною тканиною) РП ускладненої післяопераційної рани. 

ІV. Лікування супутньої патології. В залежності від наявності супутньої 

патології пацієнтів у післяопераційному періоді проводилась її корекція. 

Місцеве лікування ускладнених післяопераційних ран у пацієнтів після 

реконструктивних оперативних втручань з приводу КІНК проводилась згідно 

принципів перебігу РП. Використовували класифікацію перебігу фаз загоєння 

ран за М.І. Кузіним (1977): – І фаза – фаза запалення (гнійнонекротична); – ІІ 

фаза – фаза регенерації (грануляції); – ІІІ фаза – фаза утворення й реорганізації 

рубця (епітелізації). 

Головні завдання місцевої терапії ІДХВ полягали в адекватному дренуванні 

порожнини рани та створенні оптимальних умов для позитивного перебігу РП, 

якомога швидшій грануляції та епітелізації рани. 

У основній групі лікування на протязі І фази РП використовували метод 

ВАКтерапії у поєднанні з етапними некректоміями у проміжках між сеансами 

ВАК для очищення рани від гнійнонекротичних тканин. 

 

Рисунок 2.9 – Механічний апаратвідсмоктувач та стерильний набір для 

ВАКтерапії 
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Метод ВАКтерапії полягає у застосуванні локального негативного тиску 

на ранову поверхню ускладненої післяопераційної рани з постійною евакуацією 

інфікованого вмісту протягом сеансу (рис. 2.9). Така місцева терапія активізує 

очищення порожнини рани, пришвидшуючи перебіг І фази РП. Окремим 

позитивним ефектом даної локальної терапії є зменшення інтерстиціального 

набряку, що покращення перфузіюї тканин ділянки ускладненої післяопераційної 

рани. Додатково внаслідок дії постійного негативного тиску відбувається 

активація каскаду реакцій у клітинах тканин ранової поверхні, які підвищують 

активність фібробластів та пришвидшують ріст грануляційної тканини, 

зменшуючи, таким чином, об’єм та глибину рани. Вищезгадані властивості 

методу ВАКтерапії покращують перебіг ІІ фази РП – фази проліферації. 

 

Рисунок 2.10 – Застосування ВАКтерапії при лікуванні ІДХВ верхньої 

третини лівого стегна 

Застосування системи ВАКтерапії полягає у встановлені поліуретанової 

губки з пористою структурою у порожнину рани, котра покривається прозорою 

клейкою плівкою (рис. 2.10). Плівка щільно приклеюється до здорових тканин 
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навколо рани та унеможливлює попадання повітря у просвіт ВАКсистеми. 

Механічний апаратвідсмоктувач (джерело вакууму) герметично з’єднується з 

порожниною рани, відмежованою від атмосферного тиску за допомогою трубки. 

Спускна трубка з однієї сторони обладнана клейкою плівкою для герметизації з 

раною, а з іншої сторони – конектором, за допомогою котрого герметично 

з’єднується з механічним апаратомвідсмоктувачем. При створенні від’ємного тиску 

у рані поліуретанова губка зменшується у розмірах. Сеанс ВАКтерапії тривав 4 

доби. Кількість сеансів залежала від ступеня ощищення ранової поверхні, та 

кількості отриманого ексудату. Режим лікування – безперервний. Враховуючи 

близкість судинної реконструкції, негативний тиск встановлювали на мінімальному 

рівні – 55 мм.рт.ст., судинний кондуїт прикривали навколишніми тканинами або 

відмежовували за допомогою мазевопарафінової сітки. У пацієнтів із ІІІ стадією 

ІДХВ для ВАКтерапії використовували полівініл спиртову губку. Проводили 

цілодобове динамічне спостереження за ВАКсистемою. 

У групі порівняння на протязі І фази РП було застосовано місцеву терапію 

післяопераційних ран методом відкритого ведення, етапних некректомій та 

промивання порожнин ран розчинами антисептиків. При виявленні ускладненої 

післяопераційної рани приводилась хірургічна обробка: знімали післяопераційні 

шви, визначали глибину ураження м’яких тканин ділянки післяопераційної рани та 

констатували наявність судинної реконструкції у просвіті рани. Щоденно проводили 

санаційні перев’язки ускладненої рани, під час яких проводили максимально 

обширні некректомії. Порожнини ран промивали розчинами антисептиків. 

Місцева терапія ІІ фази РП у основній групі лікування полягала у 

використанні ВАКтерапії для евакуації ексудату та пришвидшення фази 

проліферації (рис. 2.11). 

Локальне лікування ІІ фази РП у групі порівняння проводилось шляхом 

промивання порожнини рани розчинами антисептиків, контролю рівня ексудату у 

рані та стимуляції росту грануляційної тканини. 

Щоденно проводили санаційні перев’язки, під час яких порожнини ран 

промивали розчинами антисептиків. При вираженій ексудації ранової поверхні 
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використовували адгезивні пов’язки. Для стимуляції росту грануляційної тканини 

використовували біоколоїдні пов’язки або мазеві пов’язки. 

Місцева терапія ІІІ стадії РП пацієнтів обох груп полягала у стимуляції 

епітелізації гранулюючих ранових поверхонь. Таке лікування здійснювалось 

шляхом використання біоколоїдних або мазевих. При повному очищенні 

порожнини рани та наявності гранулюючої ранової поверхні пацієнтам 

проводили накладання вторинних швів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Схема місцевого лікування ІДХВ у пацієнтів після 

реконструктивних оперативних втручань з приводу КІНК 
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2.4 Статистичне опрацювання результатів 

Статистична обробка матеріалів проводилась за допомогою комп‘ютерної 

програми Statistica 8. 0. 

Середні значення показників представлені середніми арифметичними та їх 

похибками (M±m). Відносні показники обчислювались у відсотках та їх 

похибках (P±m). 

Для перевірки нормальності розподілу кількісних даних вибірок із числом 

спостережень до 100 одиниць ми застосовували критерії КолмогороваСмірнова, 

Лілієфорда та ШапіроУілка [7]. Враховуючи обмеженість кожного із критеріїв, 

ми не вважали досліджуваний розподіл нормальним, якщо хоча б один із цих 

критеріїв був значущим (p<0,05). 

Достовірність різниці між двома середніми величинами, отриманими із 

вибірок із числом варіант до 100, визначалась при нормальному розподілі за 

допомогою tтесту, а при відсутності «нормальності розподілу» − Uкритерію 

МаннаУітні при порівнянні неспарених вибірок та критерію Вількоксона при 

порівнянні спарених вибірок [7]. Достовірність різниці між трьома середніми 

показниками вимірювалась за допомогою рангового дисперсійного аналізу 

Фрідмана (при порівнянні спарених груп) та критерію КраскелаУолліса (при 

порівнянні неспарених груп). 

Достовірність різниці між двома і більше відносними показниками, 

визначалась за допомогою точного тесту Фішера із Metropolis алгоритмом [225]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ІНФЕКЦІЇ ДІЛЯНКИ 

ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ КРИТИЧНОЮ ІШЕМІЄЮ 

НИЖНІХ КІНЦІВОК 

3.1 Поширеність ускладнень післяопераційних ран та структура локальної 

хірургічної інфекції серед пацієнтів прооперованих з приводу критичної ішемії 

нижніх кінцівок 

Нами вивчено поширеність та типи ускладнень післяопераційних ран серед 

758 пацієнтів прооперованих з приводу КІНК. У 176 осіб (23,22 %) у ділянках 

операційного втручання було діагностовано ускладнення післяопераційних ран 

неінфекційного та інфекційного ґенезу. У 135 осіб розвинулась ІДХВ, що 

становило 76,70 %. Післяопераційні неінфекційні ураження спостерігалися у 41 

хворого (23,29 %). Розподіл пацієнтів за типами післяопераційних ускладнень 

зображено на рисунку 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Діаграма відсоткового розподілу ускладнень 

післяопераційних ран у пацієнтів прооперованих з приводу КІНК 
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Частота розвитку неінфекційних ускладнень післяопераційних ран серед 

прооперованих 758 пацієнтів становила 5,4 % (41 особа). Серед ускладнень 

неінфекційної етіології у обстежених пацієнтів зустрічалися лімфатичні та 

ішемічні. Лімфатичні ускладнення проявлялися у вигляді лімфоцеле і були 

діагностовані у 12 пацієнтів, що склало 6,82 % випадків серед усіх 

післяопераційних ускладнень. Частота лімфоцеле серед неінфекційних 

ускладнень дорівнювала 29,27 %. Ішемічні ускладнення були виявлені у 29 осіб, 

що склало 16,48 % серед ускладнених післяопераційних ран. Клінічно ішемічні 

ускладнення проявлялися краєвим некрозом рани, частота якого серед 

неінфекційних ускладнень склала 70,73 %. 

Серед прооперованих 758 пацієнтів ІДХВ розвинулась у 135 осіб, що 

становило 17,81 %. Відсоток виникнення локальних інфекційних ускладнень 

серед проведених 783 операцій дорівнював 17,24 %. 

Розподіл виникнення ІДХВ згідно класифікації інфекційного ураження 

м’яких тканин за Szilagyi (1972 p.) після усіх 783 проведених реконструкцій 

зображено в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 – Частота виникнення інфекційних ускладнень у пацієнтів 

оперованих з приводу КІНК згідно класифікації Szilagyi (1972 p.) 

Класифікація інфекційного 

ураження м’яких тканин 

за Szilagyi 

Кількість пацієнтів 

Абс. % 

Szilagyi І 51 37,78 

Szilagyi ІІ 45 33,33 

Szilagyi ІІІ 39 28,89 

Разом 135 100 
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Як представлено на рис. 3.2, серед 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). 

 

 

 

 

Рисунок. 3.2 – Стадії ураження післяопераційної рани за класифікацією 

Szilagyi у пацієнтів з ІДХВ прооперованих з приводу КІНК 

 

Ураження післяопераційної рани у хворих основної групи 

характеризувалось різною глибиною. Так, у 51 особи основної групи із І стадією 

інфекційного ураження післяопераційної рани за класифікацією Szilagyi, що 

склало 37,78 % усіх пацієнтів основної групи, глибина післяопераційної рани 

була поверхневою, а у 84 осіб основної групи із ІІ та ІІІ стадіями (62,22 %) ІДХВ 

спостерігалось глибоке інфекційне ураження післяопераційної рани (рис. 3.3). 
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Рисунок. 3.3 – Розподіл пацієнтів за глибиною інфекційного ураження 

післяопераційної рани 

Аналіз закономірності частоти розвитку та структури ІДХВ у різних 

вікових групах серед даної категорії пацієнтів продемонстровано у таблиці 3.2. 

Серед пацієнтів із І та ІІ стадіями ІДХВ найбільше осіб знаходились у 

вікових категоріях 6574 та 5564 роки, а серед хворих із ІІІ стадією ІДХВ – у 

віковій групі 5564 роки. 

Одночасне порівняння між собою розподілів хворих різних вікових груп 

залежно від стадії ІДХВ за класифікацією Szilagyi статистично достовірних 

різниць не виявило (р>0,05). Таким чином, частота розвитку певної стадії 

інфекції післяопераційної рани не залежала від віку хворих. Обчислення 

коефіцієнта кореляції (різних їх типів, як Пірсона, так і непараметричного 

критерію Кендала) між віком хворих та стадією ураження післяопераційної рани 

за класифікацією Szilagyi також дає недостовірний показник, при якому р>0,05. 
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Таблиця 3.2 – Поширеність і структура ІДХВ за Szilagyi у вікових групах обстежених прооперованих з приводу 

КІНК 

Стадії 

ІДХВ 

за 

Szilagyi 

Вікові категорії 

4554 5564 6574 7584 Разом 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

І 3 30,0 17 35,4 24 48,0 7 26,0 51 37,78 

ІІ 6 60,0 13 27,1 16 32,0 10 37,0 45 33,33 

ІІІ 1 10,0 18 37,5 10 20,0 10 37,0 39 28,89 

Разом 10 100,0 48 100,0 50 100,0 27 100,0 135 100,00 
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Порівняння розподілу кількості пацієнтів основної групи та групи 

контролю залежно від тривалості проведеного оперативного втручання, виявило 

статистично достовірну різницю між ними (р<0,01) (табл. 3.3). 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). 

Таблиця 3.3 ‒ Розподіл пацієнтів груп дослідження в залежності від 

тривалості оперативного втручання 

Тривалість 
операції 

Основна група Група контролю 

n % n % 

2 до 3 год 16 11,85 11 26,83 

34 год 52 38,52 21 51,22 

˃4 год 67 49,63 9 21,95 

Всього 135 100,00 41 100,00 

 

Аналіз 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) (табл. 3.4).  

У підгрупі осіб із І стадією ІДХВ найчастіше операції тривали від 3 до 4 

годин (64,71 %). Найвищий відсоток пацієнтів, у яких тривалість операції була 

більше 4 годин спостерігався у підгрупі осіб із ІІІ стадією ІДХВ (71,79 %). У 

хворих із ІІ та І стадіями ІДХВ операції тривалістю більше 4 годин були 

проведені у 57,78 % та 25,49 %, відповідно. 
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Таблиця 3.4 ‒ Розподіл пацієнтів із різними стадіями ІДХВ в залежності від 

тривалості оперативного втручання 

Тривалість 
операції 

Szilagyi I  Szilagyi II  Szilagyi III  

n % n % n % 

2 до 3 год 5 9,80 7 15,56 4 10,26 

34 год 33 64,71 12 26,67 7 17,95 

˃4 год 13 25,49 26 57,78 28 71,79 

Всього 51 100,00 45 100,00 39 100,00 

 

Середній показник КПІ до оперативного втручання у пацієнтів із 

локальними післяопераційними ускладненнями в ділянках хірургічного доступу 

(176 осіб) склав 0,34±0,01, а після артеріальних реконструкцій – 0,76±0,01. Перед 

проведенням реконструктивної судинної операції середній показник КПІ у 

основній групі (135 пацієнтів) та групі контролю (41 пацієнт) дослідження склав 

0,33±0,01 та 0,35±0,02, а після артеріальних реконструкцій – 0,77±0,02 та 

0,75±0,03, відповідно. 

Як до операції, так і після операції, не було виявлено статистично 

достовірних різниць між показниками КПІ у хворих основної та контрольної 

груп. 

ІМТ хворих, у яких виникли місцеві ускладнення ділянки хірургічного 

втручання різної етіології (176 пацієнтів) становив 29,24±0,22, серед яких у 

пацієнтів із ІДХВ (135 осіб) – 29,70±0,22, а у пацієнтів із ускладненнями 

неінфекційного ґенезу (41 пацієнт) – 27,76±0,55. 
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Показник ІМТ був достовірно вищим у пацієнтів основної групи, ніж у 

хворих контрольної групи (29,70±0,22 проти 27,76±0,55, р<0,01). 

У таблиці 3.5 представлено розподіл позицій реконструкцій виконаних 

хворим обох груп дослідження. 

Таблиця 3.5 ‒ Розподіл пацієнтів груп дослідження за позицією 

реконструкції 

Позиції реконструкцій 

Основна група  Група контролю 

n % n % 

Біфуркаційні протезування 3 2,22 1 2,44 

Клубовостегнові 

реконструкції 
31 22,96 12 29,27 

Аксілярно стегнові 

реконструкції 
11 8,15 2 4,88 

Перехресні стегновостегнові 

реконструкції 
26 19,26 6 14,63 

Короткі стегновопідколінні 

реконструкції 
22 16,30 3 7,32 

Довгі стегновопідколінні та 

гомілкові реконструкції 
42 31,11 16 39,02 

Профундопластики   1 2,44 

Всього 135 100,0 41 100,0 

 

Найчастіше у пацієнтів обох груп були проведені довгі стегновопідколінні 

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 
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були клубовостегнові (22,96 % та 29,27 %), на третьому місці ‒ перехресні 

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

Таблиця 3.6 ‒ Розподіл пацієнтів груп дослідження за локалізацією 

хірургічного доступу 

Локалізація хірургічного 
доступу 

Основна група  Група контролю 

n % n % 

Верхня третина стегна 78 57,78 19 46,34 

Нижня третина стегна 19 14,07 7 17,07 

Верхня третина гомілки 24 17,78 9 21,95 

Нижня третина гомілки 14 10,37 6 14,63 

Всього 135 100,00 41 100,0 

Найчастіше в обох групах дослідження хірургічний доступ 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 572 хворих, у яких показом до оперативного втручання стала 

ХІНК IV ІДХВ розвинулась у 120 осіб (20,98 %), а серед 211 хворих із ХІНК ІІІ в 

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

IV ІДХВ розвивалась у 3,0 рази частіше, ніж серед пацієнтів, у яких показом до 

операції було ХІНК ІІІ (р<0,001). 

Серед 135 хворих із ІДХВ прооперованих з приводу КІНК у 15 пацієнтів 

(11,1 %) показом до операції була ІІІ ступінь, а у 120 хворих (88,89 %) ‒ 

ІV ступінь, а серед хворих групи контролю – у 8 осіб (19,51 %) та у 33 осіб 

(80,49 %), відповідно (p˃0,05) (табл. 3.7). Середній вік хворих основної групи, у 

яких показом до операції була ХІНК ІІІ ступеня, становив 63,93±2,13 років та 
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достовірно не відрізнявся від середнього віку хворих, у яких показом до операції 

була ХІНК ІV ступеня (66,68±0,77 років) (р>0,05). 

Таблиця 3.7 ‒ Розподіл пацієнтів груп дослідження за ступенями хронічної 

ішемії нижніх кінцівок 

Ступінь ХІНК 
Основна група  Група контролю 

n % n % 

ІІІ 15 11,11±2,70 8 19,51±6,19 

ІV 120 88,89±2,70 33 80,49±6,19 

Разом 135 100,0 41 100 

 
Порівняння розподілів обстежених пацієнтів із ХІНК ІІІ та IV ступеня за 

стадіями ІДХВ згідно класифікації Szilagyi (табл. 3.8) статистично достовірних 

різниць між ними не виявило (р>0,05). Як при ІІІ, так і при  IV ступенях ХІНК у 

пацієнтів найчастіше розвивалась І стадія ІДХВ (у 46,67 % та 36,67 % випадків, 

р>0,05). 

Таблиця 3.8 ‒ Розподіл пацієнтів за стадіями інфекції ділянки хірургічного 

втручання згідно класифікації Szilagyi залежно від ступеню хронічної ішемії 

нижніх кінцівок 

Ступінь 

ХІНК 

Стадії ІДХВ за класифікацією Szilagyi 
Разом 

І ІІ ІІІ 

n % n % n % N % 

 ІІІ 7 46,67 3 20,00 5 33,33 15 100,0 

 IV 44 36,67 42 35,00 34 28,33 120 100,0 

Всього 51 37,78 45 33,33 39 28,89 135 100,0 
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Серед 135 хворих із ІДХВ 77 особам (57,04 %) була проведена 

реконструкція шляхом забору аутовенозного матеріалу, а 58 особам (42,96 %) ‒ 

шляхом застосування синтетичних матеріалів, а серед пацієнтів групи контролю 

– 25 (60,98 %) та 16 (39,02 %) особам, відповідно (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 ‒ Розподіл пацієнтів груп дослідження в залежності від типу 

використаного матеріалу реконструкції протеза 

Тиип матеріалу 
реконструкції 

Основна група  Група контролю 

n % n % 

Аутозабір 77 57,04 25 60,98 

Синтетичний 58 42,96 16 39,02 

Разом 135 100,0 41 100 

 

3.2 Особливості клінічного перебігу інфекції ділянки хірургічного 

втручання у пацієнтів після реконструктивних оперативних втручань з приводу 

критичної ішемії нижніх кінцівок 

У більшості пацієнтів, у яких після операцій з приводу КІНК діагностовано 

локальну хірургічну інфекцію у вигляді ІДХВ, в анамнезі була присутня супутня 

патологія (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 ‒ Розподіл пацієнтів із супутньою патологією та без неї у 

групах дослідження 

Наявність у 
пацієнтів 
супутньої 
патології 

Основна група 
(n=135) 

Група контролю 
(n=41) 

n % n % 

Так 106 78,52 21 51,22 

Ні 29 21,48 20 48,78 
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Так, із 135 осіб із ІДХВ супутні захворювання виявлені у 106 осіб (78,52 %), 

а у 29 осіб (21,48 %) вони були відсутні. Серед пацієнтів із місцевими 

ускладненнями неінфекційної етіології супутня патологія була діагностована у 21 

особи (51,22 %). 

У пацієнтів основної групи у порівнянні із хворими групи контролю 

частіше (р<0,01) спостерігалась наявність супутньої патології (78,52 % проти 

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 (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 ‒ Розподіл пацієнтів із супутньою патологією та без неї 

залежно від стадії ІДХВ 

 

Розподіли пацієнтів із різними стадіями ІДХВ за класифікацією Szilagyi на 

осіб із супутньою патологією та без неї між собою не відрізнялися (р>0,05), тобто 

частота супутньої патології не різнилася у трьох підгрупах пацієнтів. 

 

Наявність 
у 

пацієнтів 
супутньої 
патології 

Szilagyi I 
(n=51) 

Szilagyi II 
(n=45) 

Szilagyi III 
(n=39) 

Всього 
(n=135) 

n % n % n % N % 

Так 36 70,59 37 82,22 33 84,62 106 78,52 

Ні 15 29,41 8 17,78 6 15,38 29 21,48 
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У таблиці 3.12 представлено результати вивчення структури супутньої 

патології та частоту її наявності у підгрупах основної групи дослідження. 

Таблиця 3.12 ‒ Частота супутньої патології у підгрупах пацієнтів із різними 

стадіями інфекції ділянки хірургічног втручання за класифікацією Szilagyi 

У анамнезі хворих основної групи дослідження найчастіше зустрічалася 

артеріальна гіпертензія. Так, у пацієнтів І підгрупи вона була діагностована у 

31 особи (60,78 %), ІІ підгрупи – у 33 осіб (73,33 %) та ІІІ підгрупи – у 29 осіб 

(74,36 %). Наступною за частотою зустрічання супутньою патологією був ЦД, що 

Супутня 
патологія 

Szilagyi I 
(n=51) 

Szilagyi II 
(n=45) 

Szilagyi III 
(n=39) 

Всього 
(n=135) 

n % n % n % N % 

Артеріальна 
гіпертензія 

31 60,78 33 73,33 29 74,36 93 68,89 

ЦД 22 43,14 32 71,11 30 76,92 84 62,22** 

ХСН 13 25,49 19 42,22 23 58,97 55 40,74** 

ХХН 8 15,69 16 35,56 20 51,28 44 32,59** 

ІМ в 
анамнезі 

6 11,76 12 26,67 14 35,90 32 23,70* 

ХОЗЛ 2 3,92 10 22,22 9 23,08 21 15,56** 

Стенокардія 1 1,96 3 6,67 3 7,69 7 5,19 

Примітка. Достовірність різниці між показниками трьох підгруп: *р< 0,05, 
** р< 0,01, ***р< 0,001. 
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був виявлений у 22 хворих із І стадією ІДХВ (43,14 %), 32 (71,11 %) та 30 

пацієнтів (76,92 %) із ІІ та ІІІ стадіями ІДХВ, відповідно. 

Серед іншої супутньої патології у осіб із І стадією ІДХВ виявляли ХСН 

(25,49 %), ХНН (15,69 %), ІМ в анамнезі (11,76 %), ХОЗЛ (3,92 %) та стенокардію 

(1,96 %). ХСН, ХХН, ІМ, ХОЗЛ та стенокардія зустрічалися у хворих із ІІ та ІІІ 

стадіями ІДХВ з наступною частотою: 42,22 % та 58,97 %; 35,56 % та 51,28 %; 

26,67 % та 35,90 %; 22,22 % та 23,08 %; 6,67 % та 7,69 %, відповідно. 

Таблиця 3.13 ‒ Кількість та частота супутніх захворювань у підгрупах 

пацієнтів із І, ІІ та ІІІ стадіями інфекції ділянки хірургічног втручання за 

класифікацією Szilagyi 

Супутня 
патологія 

Szilagyi I 
(n=36) 

Szilagyi II 
(n=37) 

Szilagyi III 
(n=33) 

Всього 
(n=106) 

n % N % n % N % 

Одна  16 44,44 6 16,22 1 3,03 23 21,70 

Дві 12 33,33 11 29,73 8 24,24 31 29,25 

Три і 
більше 

8 22,22 20 54,05 24 72,73 52 49,06 

Разом 36 100,00 37 100,00 33 100,00 106 100,00 

 

Порівняння розподілів частоти супутньої патології у підгрупах пацієнтів із 

різними стадіями ІДХВ за класифікацією Szilagyi виявило достовірну (р<0,001) 

різницю між ними (табл. 3.13). Відсотки хворих із одним та двома супутніми 

захворюваннями зменшувались (р<0,001) при збільшенні стадії ІДХВ. Так, при І 

стадії ІДХВ одне супутнє захворювання було зареєстроване у 44,44 % хворих, а 
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два захворювання ‒ у 33,33 % хворих даної підгрупи; при ІІ стадії ‒ відповідно, у 

16,22 % та у 29,73 %; при ІІІ стадії ‒ у 3,03 % та у 24,24 %. При зростанні стадії 

ІДХВ збільшувались (р<0,001) відсотки пацієнтів із трьома та більше супутніми 

захворюваннями (22,22 % при І стадії, 54,05 % при ІІ стадії та 72,73 % при 

ІІІ стадії). 

І стадія інфекційних ускладнень післяопераційних ран була виявлена у 51 

пацієнта. Для клінічної картини поверхневого інфікування згідно класифікації 

Szilagyi характерне поширення запального процесу на шкіру та підшкірну 

клітковину ділянки післяопераційної рани. Дане ураження післяопераційної рани 

розвивалося на 3,90±0,16 добу післяопераційного періоду. Клінічно даної стадії 

ускладнення проявлялося помірною болючістю ділянки рани, помірним набряком 

навколишніх тканин з можливою гіперемією. При пальпації ускладнених 

післяопераційних ран І стадії відмічалася локальна гіпертермія та ущільнення 

навколишніх м’яких тканин. Об’єктивно спостерігалися дещо бліді (ішемізовані) 

краї ран. При помірній компресії м‘яких тканин ділянки ускладнених 

післяопераційних ран в місці післяопераційного шва з’являлася невелика 

кількість мутного, густого вмісту з неприємним запахом. 

Приклад 1. Хворий Ю.І., 1947 р.н. Діагноз: Атеросклероз артерій нижніх 

кінцівок. Оклюзія лівої загальної клубової артерії. ХІНК ІV ст.  Некроз І та ІІ 

пальців лівої стопи. 

П’ята доба після оперативного втручання: екстраанатомічного 

перехресного стегновостегнового алошунтування справаналіво. Ускладнена 

післяопераційна рана верхньої третини правого стегна (Szilagyi І). Клінічно: 

скарги на больові відчуття у ділянці ускладненої післяопераційної рани. 

Об’єктивно (рис. 3.4): шкіра ділянки ускладненої післяопераційної рани 

гіперемійована, краї рани з ділянками ішемії, виділення застійного характеру з 

ділянки післяопераційного шва. 
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Рисунок 3.4 – Фотографічне зображення ускладненої післяопераційної рани 

І стадії за класифікацією Szilagyi у ділянці доступу до загальної стегнової артерії 

хворого Ю.І., 1947 р.н. Історія хвороби № 13279. Ускладнена післяопераційна 

рана верхньої третини правого стегна (Szilagyi І). Стан ділянки рани на 5 добу 

післяопераційного періоду. 

Глибокі інфекційні ускладнення післяопераційних ран II та ІІІ стадій 

спостерігалися у 45 та 39 пацієнтів, відповідно. Перебіг інфекційних ускладнень 

у другій та третій підгрупах дослідження залежав від локалізації ускладненого 

доступу до судиннонервового пучка, вираженості підшкірної клітковини 

кожного пацієнта, а також особливостей проведення судинної реконструкції. 

Клінічно інфекційне ураження переважно протікало з однаковою 

симптоматикою. У порожнині ран хворих третьої підгрупи були наявні судинні 

реконструкції із ураженням їх інфекційним компонентом. У ІІ та ІІІ підгрупах 

вищезгадане ускладнення розвивалося на 4,38±0,15 та 4,41±0,25 доби 

післяопераційного періоду, відповідно. 

Клінічно ускладнення даних стадій проявлялися болючістю ділянки рани, 

набряком та запальною індурацією з гіперемією глибоких тканин ділянки 

доступу до ложа судиннонервового пучка. При пальпації тканин навколо 

ускладнених післяопераційних ран у пацієнтів другої та третьої підгруп 
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відмічалися локальна гіпертермія та ущільнення навколишніх м’яких тканин. 

Виявляли дещо бліді (ішемізовані) краї ран. При компресії глибоких м‘яких 

тканин ділянок ускладнених післяопераційних ран в місці післяопераційних швів 

з’являвся мутний, густий, з неприємним запахом вміст. 

У хворих даних підгруп дослідження спостерігали два клінічних варіанти 

перебігу ІДХВ. З метою об’єктивної оцінки стану тканин у 12 осіб (14,29 %) для 

визначення глибини ураження м’яких тканин та верифікації наявності судинної 

реконструкції у рані була необхідність проводити хірургічну обробку ран. 

Зазвичай локальний статус відповідав гнійнонекротичній фазі РП. Накладені 

післяопераційні шви зводили краї рани, тому важко було визначити глибину 

інфекційного ураження. Після діагностичної маніпуляції знімали післяопераційні 

шви, виявляли порожнини ран вкриті великою кількістю некротично змінених 

інфікованих нежиттєздатних тканин, проводили некректомію. Так виглядав 

перший варіант перебігу ІДХВ. 

При другому варіанті перебігу ІДХВ глибоке інфекційнозапальне 

ускладнення післяопераційних ран після артеріальних реконструкцій у 72 осіб 

(85,71 %) характеризувалось агресивним розходженням країв ран. Клінічно даний 

перебіг проявлявся неспроможністю накладених на шкіру, підшкірну клітковину 

та глибоку фасцію швів, що призводило до розходження країв ускладненої рани. 

При огляді таких ран візуалізувалися поверхневі та глибокі тканини анатомічної 

ділянки. 

Приклад 2. Хвора Я.Т., 1944 р.н. Діагноз: Атеросклероз артерій нижніх 

кінцівок. Оклюзія лівого стегново-підколінного сегменту. ХІНК ІV ст. Некроз ІІ, 

ІІІ та ІV пальців лівої стопи. 

На 4 добу після оперативного втручання (аутовенозного стегново

підколінного шунтування зліва) верифіковано гіперемію шкіри навколо 

післяопераційної рани у верхній третині гомілки в ділянці доступу до підколінної 

артерії. 
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Рисунок 3.5 – Фотографічне зображення ускладненої післяопераційної рани 

ІІ стадії за класифікацією Szilagyi у ділянці доступу до підколінної артерії у 

нижній третині стегна хворої Я.Т., 1944 р.н. Історія хвороби № 23947. 

Ускладнена післяопераційна рана верхньої третини правої гомілки (Szilagyi ІІ). 

Стан ділянки рани на 9 добу післяопераційного періоду.  

 

Виявлено незначну кількість виділень з ділянки післяопераційного шва. 

При спостереженні в динаміці за ускладненою післяопераційною раною на 9 добу 

констатовано неспроможність швів післяопераційної рани та розходження її 

країв. Ускладнена післяопераційна рана верхньої третини лівої гомілки стегна 

(Szilagyi ІІ). Клінічно: скарги на больові відчуття у ділянці ускладненої 

післяопераційної рани. Об’єктивно (рис. 3.5): шкіра ділянки ускладненої 

післяопераційної рани гіперемійована, краї рани розведені, з ділянками ішемії. 

Життєздатне, гранулююче дно рани вкрите великою кількістю некротизованих та 

інфікованих тканин. Виділення застійного характеру з ділянки післяопераційної 

рани. При ревізії рани відсутні ознаки наявності судинної реконструкції у рані. 
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Приклад 3. Хворий Р.П., 1959 р.н. Діагноз: Атеросклероз артерій нижніх 

кінцівок. Оклюзія лівого стегново-підколінного сегменту. ХІНК ІV ст. Інфікована 

рана кукси лівої стопи. 

П’ята доба після оперативного втручання – аутовенозного стегново

підколінного шунтування зліва. Ускладнена післяопераційна рана верхньої 

третини лівої гомілки (Szilagyi ІІІ).  

 

Рисунок 3.6 – Фотографічне зображення ускладненої післяопераційної рани 

ІІІ стадії за класифікацією Szilagyi у ділянці доступу до підколінної артерії у 

верхній третині лівої гомілки хворого Р.П., 1959 р.н. Історія хвороби № 27536. 

Ускладнена післяопераційна рана верхньої третини лівої гомілки (Szilagyi ІІІ). 

Стан ділянки рани на 4 добу післяопераційного періоду. 

Клінічно: скарги на больові відчуття у ділянці ускладненої 

післяопераційної рани. Об’єктивно (рис. 3.6): шкіра ділянки ускладненої 

післяопераційної рани гіперемійована, краї рани з ділянками ішемії, виділення 

застійного характеру з ділянки післяопераційного шва. На 7 добу 

післяопераційного періоду проведено хірургічну обробку рани, знято шви з 

ускладненої післяопераційної рани, розведено краї рани для забезпечення 
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адекватного дренування. На 10 добу (рис. 3.7) шкіра навколо ускладненої рани 

гіперемійована, дно рани вкрите значною кількістю некротизованих та 

інфікованих тканин. Значна кількість виділень з неприємним запахом з рани. На 

дні рани візуалізується функціонуючий аутовенозний шунт. 

 

Рисунок 3.7 – Фотографічне зображення ускладненої післяопераційної рани 

ІІІ стадії за класифікацією Szilagyi у ділянці доступу до підколінної артерії у 

верхній третині лівої гомілки хворого Р.П., 1959 р.н. Історія хвороби № 27536. 

Ускладнена післяопераційна рана верхньої третини лівої гомілки (Szilagyi ІІІ). 

Стан ділянки рани на 10 добу післяопераційного періоду. На дні рани між 

інфікованими, некротизованими тканинами візуалізується функціонуючий 

аутовенозний шунт. 

Одночасне порівняння трьох показників середніх діб розвитку ІДХВ у І, ІІ 

та ІІІ підгрупах за допомогою критерію КраскелаУолліса достовірної різниці не 

виявило (р>0,05). Це дозволяє зробити висновок, що розвиток певної стадії ІДХВ 

не залежав від доби інфікування рани. 

Як демонструють результати досліджень, у пацієнтів у ранньому 

післяопераційному періоді після реконструктивних втручань з приводу КІНК 

серед найчастіших ускладнень спостерігали локальну хірургічну інфекцію. 
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Остання клінічно проявлялася ІДХВ, поширеність якої становила 17,24 % серед 

усіх проведених операцій. 

Вивчення структури ІДХВ показало, що у більшості хворих розвивалися 

глибокі інфекційні ураження післяопераційних ран. Так, у 84 осіб було 

діагностовано ІІ та ІІІ стадії ІДХВ і лише у 51 особи виникла поверхнева І стадія 

місцевого інфекційного ускладнення. Виникнення ІДХВ у 89 % випадків на тлі 

ІV ступеня ХІНК дозволяє зробити висновок про залежність розвитку 

інфекційних ускладнень післяопераційних ран від наявності у пацієнтів з КІНК 

вогнищ хронічної інфекції. 

Аналіз загальносоматичного статусу серед пацієнтів прооперованих з 

приводу КІНК показав, що у більшості хворих (78,52 %), у яких розвинулася 

ІДХВ, в анамнезі присутня супутня патологія. Найбільш поширеними 

захворюваннями були артеріальна гіпертензія, ЦД та ХСН. У пацієнтів зі 

збільшенням стадії ІДХВ спостерігається зростання кількості супутніх патологій 

в анамнезі. 

Клінічна картина різних стадій ІДХВ характеризувалася класичними 

ознаками інфекційнозапального процесу. Однак, наявність аутовенозних чи 

синтетичних імплантів в зоні інфекційного ускладнення обумовлювала ряд 

особливостей клінічного перебігу. А саме, у частини хворих функціонуючі 

артеріальні реконструкції візуалізувалися внаслідок розходження країв рани, а у 

іншої частини хворих – як наслідок проведеної хірургічної обробки рани з метою 

визначення глибини ІДХВ та наявності судинного кондуїту. 

Матеріали даного розділу висвітлені у публікації [15] автора: 

1. Вихтюк ТІ, Орел ЮГ. Поширеність та структура ускладнень 

післяопераційних ран пацієнтів прооперованих з приводу критичної ішемії 

нижніх кінцівок. Хірургія України. 2018;3:12–13. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕЗУЛЬТАТИ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

4.1 Мікробіоценоз інфекції ділянки хірургічного втручання у хворих після 

реконструктивних втручань з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок 

За сучасними даними на виникнення та розвиток післяопераційних 

ускладнень поряд із багатьма ендогенними та екзогенними чинниками (такими як 

вік, стан імунної системи, супутні захворювання, локалізація та об’єм 

хірургічного втручання, дотримання гігієни, тощо) впливають і мікроорганізми. 

Вони можуть потрапляти у рану під час та після оперативного втручання від 

медичних працівників, з факторів довкілля, а також з екзогенної та ендогенної 

флори різних ділянок організму людини [4, 20, 43, 49, 60]. 

Для визначення особливостей мікробіоценозу інфікованих 

післяопераційних ран у пацієнтів після реконструктивних оперативних втручань 

на магістральних судинах нижніх кінцівок нами проведено мікробіологічне 

вивчення матеріалу, отриманого із ранових поверхонь трьох підгруп основної 

групи дослідження. 

Мікроорганізми із досліджуваного матеріалу були висіяні у вигляді 

монокультур та в асоціаціях. Найчастіше зустрічалися комбінації бактерій із 

двох, трьох та чотирьох представників. Згідно результатів досліджуваних посівів 

нами було виділено 12 типів асоціацій мікроорганізмів. 

Розподіл мікроорганізмів за типами асоціацій, що були висіяні під час 

мікробіологічного дослідження, представлено у таблиці 4.1. 

Серед асоціацій з двома представниками виділено наступні чотири 

комбінації: № 1 – S. aureus + гриби роду Candida; № 2 – S. epidermidis + 

грамнегативні бактерії; № 3 – ентерококи + грамнегативні бактерії; № 4 – 

ентерококи + Ps. aeruginosa. 
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Таблиця 4.1 – Типи асоціацій різних видів мікроорганізмів в залежності від 

їх комбінацій 

Комбінації 

з двома 

представниками 

№ 1 S. aureus + гриби роду Candida 

№ 2 S. epidermidis + грамнегативні бактерії 

№ 3 Ентерококи + грамнегативні бактерії 

№ 4 Ентерококи + Ps. aeruginosa 

Комбінації 

з трьома 

представниками 

№ 5 S. epidermidis (haem.) + ентерококи + гриби роду 

Candida 

№ 6 S. epidermidis (haem.) + грамнегативні бактерії + 

гриби роду Candida 

№ 7 S. epidermidis + ентерококи + грамнегативні 

бактерії 

№ 8 S. epidermidis + ентерококи + гриби роду Candida 

№ 9 Ентерококи + грамнегативні бактерії + гриби роду 

Candida 

№ 10 Ентерококи + Ps. aeruginosa + гриби роду Candida 

Комбінації 

з чотирьма 

представниками 

№ 11 S. epidermidis (haem.) + ентерококи + грамнегативні 

бактерії + гриби роду Candida 

№ 12 S. epidermidis + ентерококи + грамнегативні 

бактерії + гриби роду Candida 

 

До комбінацій з трьома представниками віднесено: № 5 – 

S. epidermidis (haem.) + ентерококи + гриби роду Candida; № 6 – S. epidermidis 

(haem.) + грамнегативні бактерії + гриби роду Candida; № 7 – S. epidermidis + 

ентерококи + грамнегативні бактерії; №8 – S. epidermidis + ентерококи + гриби 

роду Candida; № 9 – ентерококи + грамнегативні бактерії + гриби роду Candida; 

№ 10 – ентерококи + Ps. aeruginosa + гриби роду Candida. 

Асоціації з чотирьма мікроорганізмами представлені наступними 

комбінаціями: № 11 – S. epidermidis (haem.) + ентерококи + грамнегативні 

бактерії + гриби роду Candida; № 12 – S. epidermidis + ентерококи + 

грамнегативні бактерії + гриби роду Candida. 
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4.1.1 Характеристика мікрофлори ран пацієнтів із інфекцією ділянки 

хірургічного втручання І стадії за класифікацією Szilagyi 

Мікроорганізми із ранових поверхонь було висіяно у 49 осіб із 

51 обстеженого хворого з І стадією ІДХВ, що склало 96,1±2,7 %. У більшості 

випадків (у 32 хворих – 62,8±6,8 %) мікрофлора з ран була висіяна у 

різноманітних комбінаціях, з яких виділяли і вирощували представників кожного 

виду. Серед висіяної флори одного виду зустрілися представники роду 

Staphylococcus, а саме гемолітичний та негемолітичний S. epidermidis. Виділені 

мікроорганізми з ранових поверхонь пацієнтів із І стадією ІДХВ входили до 

популяцій, що складалися з двох, трьох та чотирьох видів бактерій та грибів. 

Відсотковий розподіл висіяних мікроорганізмів у чистій культурі та у 

різноманітних асоціаціях зображена на рисунку 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Діаграма відсоткового розподілу висіяних у чистій культурі 

та в асоціаціях мікроорганізмів із ран пацієнтів з ІДХВ І стадії за класифікацією 

Szilagyi 

Характеристика мікроорганізмів та частота їх висівання з досліджуваного 

матеріалу пацієнтів із І стадією ІДХВ за класифікацією Szilagyi у чистій культурі 

та в асоціаціях представлена у таблиці 4.2. 
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Таблиця 4.2 – Частота висівання мікроорганізмів із ран пацієнтів із ІДХВ 

І стадії за класифікацією Szilagyi 

Основні показники 
(за класифікацією Берджі) 

Частота виявлення у рані хворих (n=51) 

У чистій культурі В асоціаціях 

n % n % 

Аеробні та факультативноанаеробні 
грампозитивні коки 

17 33,3±6,6 32 62,8±6,8 

G. 
Staphylococcus 

S.aureus      

S.epidermidis (haem.) 8  15,7±5,1 8 15,7±5,1 
S.epidermidis 9 17,7±5,3 24 47,1±7,0 

G. Enterococcus   24 47,1±7,0 

Факультативноанаеробні 
грамнегативні палички 

  16 31,4±6,5 

F. 
Enterobacteriaceae 

E.coli   10 19,6±5,6 

Kl.pneumoniae   1 2,0±1,9 

Kl.mobilis   1 2,0±1,9 

E.cloacae   2 3,9±2,7 

E.aggomeransis     

C.freundii   2 3,9±2,7 

Pr.mirabilis     

Pr.vulgaris     

Аеробні 
неферментуючі 
грамнегативні 
палички Pseudomonas 

Ps.aeruginosa     

Царство Mycota, 
G. Candida 

C.albicans   24 47,1±7,0 

 

У 49 осіб в отриманому матеріалі зустрічалися грампозитивні коки 

(стафілококи та ентерококи), серед яких у 17 пацієнтів у чистій культурі 

(33,3±6,6 %) та у 32 осіб в асоціаціях (62,8±6,8 %). Якісна характеристика 

стафілококів виглядала наступним чином. Представники роду Staphylococcus 
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були висіяні у чотирьох комбінаціях: № 2, № 5, № 8 та № 12. Кожна з цих 

асоціацій мікроорганізмів була висіяна в однаковій кількості хворих (8 осіб) і 

склала однаковий відсоток, що дорівнював 15,7±5,1 %. Епідермальний 

стафілокок з гемолітичними властивостями отримано із посівів 16 хворих, з яких 

у 8 осіб (15,7±5,1 %) у чистому вигляді та у 8 осіб (15,7±5,1 %) у складі асоціації 

№ 5. S. epidermidis (unhaem.) зустрівся у посівах 33 хворих, з яких у 9 осіб 

(17,7±5,3 %) у чистому вигляді та у 2,7 рази частіше у складі асоціацій № 2, 8 та 

12 – у 24 осіб (47,1±7,0 %). 

Ентерококи виділені у 24 хворих, що склало 47,1±7,0 %, і були висіяні 

тільки у сумішах (№ 5, 8 та 12). Грамнегативні бактерії здатні викликати 

ускладнення у хірургічних хворих, особливо, на тлі зниженого імунного захисту, 

похилого віку та супутніх захворювань. Приблизно у кожного третього пацієнта з 

рани були висіяні ентеробактерії, а саме у 16 осіб (31,4±6,5 %) даної групи 

дослідження. Найчастіше серед ентеробактерій виявляли E.coli, яка була 

ідентифікована у 10 хворих (19,6±5,6 %). E.coli становила 62,5±12,5 % усіх 

висіяних ентеробактерій. Серед інших представників ентеробактерій були висіяні 

наступні мікроорганізми: Kl.pneumoniae (2,0±1,9 %), Kl.mobilis (2,0±1,9 %), 

E.cloacae (3,9±2,7 %) та C.freundii (3,9±2,7 %). 

Гриби роду Candida (типовий представник Candida albicans), що входять до 

складу нормальної мікрофлори організму людини і здатні ускладнювати перебіг 

РП, були висіяні у симбіозах з різними мікробними популяціями (№ 5, 8 та 12) 

приблизно у половини обстежених хворих, а саме у 24 осіб (47,1±7,0 %). 

4.1.2 Характеристика мікрофлори ран пацієнтів із інфекцією ділянки 

хірургічного втручання ІI стадії за класифікацією Szilagyi 

З ран усіх 45 обстежених осіб, яким було діагностовано ІІ стадію ІДХВ за 

класифікацією Szilagyi, були висіяні мікроорганізми, що склало 100 %. 

Мікробний пейзаж, виявлений у досліджуваному матеріалі ран пацієнтів із 

ІІ підгрупи, представлений у таблиці 4.3. 
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Таблиця 4.3 – Частота висівання мікроорганізмів із ран пацієнтів із ІДХВ 

ІІ стадії за класифікацією Szilagyi 

Основні показники 
(за класифікацією Берджі) 

Частота виявлення у рані хворих (n=45) 

У чистій культурі В асоціаціях 

n % n % 

Аеробні та факультативноанаеробні 
грампозитивні коки 

1 2,2±2,2 33 73,3±6,6 

G. 
Staphylococcus 

S.aureus  1 2,2±2,2 2 4,4±3,1 

S.epidermidis (haem.)   18 40±7,3 
S.epidermidis   13 28,9±6,8 

G. Enterococcus   28 62,2±7,2 
Факультативноанаеробні 
грамнегативні палички 

  35 77,8±6,2 

F. 
Enterobacteriaceae 

E.coli   12 26,7±6,6 

Kl.pneumoniae   6 13,3±5,1 

Kl.mobilis     

E.cloacae     

E.aggomeransis   4 8,9±4,2 

C.freundii   9 20,0±6,0 

Pr.mirabilis   2 4,4±3,1 

Pr.vulgaris   2 4,4±3,1 

Аеробні 
неферментуючі 
грамнегативні 
палички 
Pseudomonas 

Ps.aeruginosa 1 2,2±2,2 1 2,2±2,2 

Царство Mycota, 
G. Candida 

C.albicans   28 62,2±7,2 

 

Представники роду Staphylococcus було виділено з матеріалу 34 хворих, що 

склало 75,55±6,4 %. Серед них у 33 пацієнтів (73,33±6,6 %) стафілококи 

зустрічалися у комбінаціях. У одного хворого був висіяний S. aureus (MRSA) в 

ізольованому стані (2,2±2,2 %) та у двох хворих – в асоціації № 1 з грибами роду 

Candida (4,4±3,1 %). S. epidermidis як з гемолітичними властивостями, так і без 



102 
 

них у чистому вигляді не був виділений. У асоціаціях з іншими мікробами S. 

epidermidis гемолітичний та негемолітичний зустрічалися у 18 осіб (40±7,3 %) та 

13 осіб (28,9± 6,8 %), відповідно. Епідермальний стафілокок (haem.) було висіяно 

у наступних групах: № 6 – у 6 осіб (13,3±5,1 %) та № 11 – у 12 осіб (26,7±6,6 %). 

S. epidermidis (unhaem.) зафіксовано у 7 хворих (15,6±5,4 %) у комбінації № 2 та у 

6 хворих (13,3±5,1 %) – № 12. 

Ентерококи виділили з матеріалу 28 обстежених (62,2±7,2 %), де вони 

зустрічалися тільки разом з іншою мікрофлорою у згаданих вище групах № 11 та 

12, а також у 7 осіб (15,6±5,4 %) в поєднанні з ентеробактеріями у асоціації № 3, у 

двох осіб (4,4±3,1 %) разом з ентеробактеріями та грибами роду Candida в 

асоціації № 9 і в однієї особи (2,2±2,2 %) у поєднанні з Ps. aeruginosa в асоціації 

№ 4. 

Грамнегативні ентеробактерії виділяли з матеріалу 35 хворих (77,8±6,2 %). 

За якісним профілем картина в цій групі виглядала так: E. Coli висіяна у 12 осіб 

(26,7±6,6 %), C. freundii – у 9 хворих (20,0±6,0 %), Kl. pneumoniae – у 6 хворих 

(13,3±5,1 %), E. aggomeransis – у 4 хворих (8,9±4,2 %), Pr. vulgaris – у 2 хворих 

(4,4±3,1 %) та Pr. mirabilis – у 2 хворих (4,4±3,1 %). У порівнянні із І стадією 

ІДХВ, окрім зростання частоти висівання ентеробактерій, у обстежених пацієнтів 

із ІІ стадією ІДХВ за класифікацією Szilagyi слід відмітити одночасне виділення 

декількох їх видів (по 2 або 3) з ран одного хворого. 

Псевдомонади (Ps. aeruginosa) були висіяні у 2 хворих (4,4±3,1 %), з яких в 

одного в ізольованому вигляді (2,2±2,2 %), а у іншого – в симбіозі з ентерококами 

в комбінації № 4 (2,2±2,2 %). 

Гриби роду Candida супроводжували бактеріальну флору ран пацієнтів із 

ІДХВ ІІ стадії за Szilagyi у 62,22±7,2 % випадків, тобто були висіяні у 28 хворих. 

Зустрічалися гриби тільки в асоціаціях, що містили S. аureus (№ 1), епідермальні 

стафілококи (гемолітичний – № 6 та № 11, негемолітичний – № 2 та 12) та 

ентерококи і ентеробактерії (№ 9). 

У пацієнтів із ІІ стадією ІДХВ спостерігалося зростання кількості 

різноманітних асоціацій мікроорганізмів, які висівалися з матеріалу до 8 (№ 1, 2, 
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3, 4, 6, 9, 11 та 12), у порівнянні із пацієнтами із І стадією ІДХВ (4 типи асоціацій 

– № 3, 5, 8 та 12). Додалися групи, що складались із двох мікроорганізмів, які не 

зустрічалися у ранах пацієнтів при І стадії ІДХВ, а саме: S. aureus та гриби роду 

Candida (№ 1), S. epidermidis та ентеробактерії (№ 2), а також Ps. aeruginosa з 

ентерококами (№ 4). Ще одна група № 10 включала гемолітичний епідермальний 

стафілокок, ентерококи, ентеробактерії та гриби. 

Якісна характеристика бактерій у чистих культурах та симбіозах, що 

висівалися у пацієнтів ІІ підгрупи, представлена на рисунку 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Діаграма відсоткового розподілу висіяних мікроорганізмів із 

ран пацієнтів з ІДХВ ІI стадії за класифікацією Szilagyi 

 

4.1.3 Характеристика мікрофлори ран пацієнтів із інфекцією ділянки 

хірургічного втручання ІІI стадії за класифікацією Szilagyi 

Вивчення мікроорганізмів ран пацієнтів із ІДХВ ІІІ стадії за класифікацією 

Szilagyi, де спостерігалось ураження судинної реконструкції, проводили у групі з 

39 осіб. Мікроорганізми були висіяні у 39 хворих, що склало 100 %. Їх 

характеристика представлена у таблиці 4.4. 
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Таблиця 4.4 – Частота висівання мікроорганізмів із ран пацієнтів із ІДХВ 

ІІІ стадії за класифікацією Szilagyi 

Основні показники 
(за класифікацією Берджі) 

Частота виявлення у рані хворих (n=39) 

У чистій культурі В асоціаціях 

n % n % 

Аеробні та факультативноанаеробні 
грампозитивні коки 

2 5,1±3,5 32 82,1±6,2 

G. 
Staphylococcus 

S.aureus  1 2,6±2,5 3 7,7±4,3 
S.epidermidis 
(haem.) 

1 2,6±2,5 18 46,2±8,0 

S.epidermidis   11 28,2±7,2 
G. Enterococcus   27 69,2±7,4 
Факультативноанаеробні 
грамнегативні палички 

  29 74,4±7,0 

F. 
Enterobacteriaceae 

E.coli   11 28,2±7,2 

Kl.pneumoniae   5 12,8±5,4 

Kl.mobilis   1 2,6±2,5 

E.cloacae   2 5,1±3,5 

E.aggomeransis   1 2,6±2,5 

C.freundii   7 18,0±6,2 

Pr.mirabilis   1 2,6±2,5 

Pr.vulgaris   1 2,6±2,5 

Аеробні 
неферментуючі 
грамнегативні 
палички 
Pseudomonas 

Ps.aeruginosa   1 2,6±2,5 

Царство Mycota, 
G. Candida 

C.albicans   34 87,2±5,4 

Кокова флора була виділена у 34 пацієнтів, що складало 87,2±5,4 %. 

Частота висівання золотистого стафілокока становила 10,3±4,9 %, з яких у 

2,6±2,5 % випадках (1 особа) S.aureus був висіяний ізольовано та у 7,7±4,3 % 

випадків (3 особи) – разом з Candida albiсans (№ 1). У 1 особи (2,6±2,5 %) в складі 

асоціації виявлено MRSA. Епідермальний гемолітичний стафілокок виділили у 

чистій культурі в одного хворого (2,6±2,5 %). У 18 випадках (46,2±8,0 %) 
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S. epidermidis (haem.) зустрічався у популяціях з іншою флорою: з ентерококами 

та грибами у 4 хворих (10,3±4,9 %) – № 5, з ентеробактеріями і грибами у 4 

хворих (10,3±4,9 %) – № 6 та з ентерококами, ентеробактеріями та грибами у 10 

пацієнтів (25,6±7,0 %) – № 11. Негемолітичний S. epidermidis у чистому вигляді 

не було виділено з матеріалу жодного хворого, але у 11 осіб його було висіяно у 

поєднанні з іншими мікроорганізмами: з ентеробактеріями і ентерококами у 3 

хворих (7,7±4,3 %) – № 7, з ентеробактеріями та грибами у 3 хворих (7,7±4,3 %) – 

№ 8, з ентерококами, ентеробактеріями та грибами у 5 хворих (12,8±5,4 %) – № 12. 

Ентерококи висівалися у поєднанні з іншими бактеріями у 27 хворих 

(69,2±7,4 %) в асоціаціях № 5, 7, 9, 10, 11 та 12. У різних комбінаціях також 

висівались ентеробактерії у 29 хворих (74,4±7,0 %). Серед грамнегативних 

бактерій виявлено 8 їх видів: E. coli висіяна у 11 хворих (28,2±7,2 %), 

Kl. pneumoniae – у 5 хворих (12,8±5,4 %), Kl. mobilis у 1 хворого (2,6±2,5 %), 

E. cloacae – у 2 хворих (5,1±3,5 %), C. freundii – у 7 хворих (18,0±6,2 %), 

Pr. vulgaris – у 1 хворого (2,6±2,5 %), Pr. mirabilis – у 1 хворого (2,6±2,5 %). 

Синьогнійна паличка висіяна у 1 хворого (2,6±2,5 %) разом з ентерококами та 

грибами (№ 10). 

Candida albicans зустрічалася у 34 пацієнтів (87,2±5,4 %) у складі різних 

комплексів виявлених мікроорганізмів (№ 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11 та 12). У асоціаціях 

із S. aureus (7,7±4,3 %), S. epidermidis з гемолітичними властивостями 

(46,2±8,0 %), негемолітичним S. еpidermidis (28,2±7,2 %), ентеробактеріями і 

ентерококами (10,3±4,9 %) та з синьогнійною паличкою (2,6±2,5 %). 

У пацієнтів з ІДХВ ІІІ стадії за класифікацією Szilagyi спостерігалося 

9 виділених асоціацій бактерій, а також дещо змінилась їх якісна характеристика. 

Зросла кількість груп до шести, що складалися з трьох різноманітних бактерій за 

рахунок зменшення асоціацій із двох мікроорганізмів до однієї. Групи, що 

складались із чотирьох мікроорганізмів зустрічались як у пацієнтів із ІІ стадією 

(у 18 осіб), так і з ІІІ стадією ІДХВ (у 15 осіб). Профіль висіяних у цій групі 

мікроорганізмів представлений на рисунку 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Діаграма відсоткового розподілу висіяних мікроорганізмів із 

ран пацієнтів з ІДХВ ІIІ стадії за класифікацією Szilagyi 

 

4.1.4 Порівняльна характеристика мікрофлори ран пацієнтів із різними 

стадіями інфекції ділянки хірургічного втручання за класифікацією Szilagyi 

З метою вивчення змін мікробного пейзажу інфікованих ран пацієнтів 

прооперованих з приводу КІНК в залежності від глибини інфекційного ураження 

проведено порівняння частоти висівання мікроорганізмів у хворих із різними 

стадіями ІДХВ. Порівняльна характеристика мікрофлори ран пацієнтів у трьох 

підгрупах дослідження представлена у таблиці 4.5. 

Збудники з ран у чистому вигляді були висіяні всього у 21 пацієнта трьох 

досліджуваних підгруп, що склало 15,6±3,1 %. Так, у підгрупі пацієнтів з ІДХВ 

ІІІ стадії у порівнянні з підгрупою осіб із ІДХВ ІІ стадії 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 (р>0,05) кількості висівів 

S. epidermidis з гемолітичними властивостями у 1,3 та 1,6 рази, відповідно, у 

порівнянні з І підгрупою. Паралельно із збільшенням глибини інфекційного 

ураження виявлено зменшення (р<0,001) частоти висівання S. epidermidis без 
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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). 

Таблиця 4.5 – Частота висівання мікроорганізмів із ран пацієнтів із ІДХВ 

різних стадій за класифікацією Szilagyi (сумарно у чистій культурі та в 

асоціаціях) 

Виявлення в ранах супроводження ентерокока було досить високим та 

достовірно не відрізнялось у трьох підгрупах дослідження (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 %) – із І стадією ІДХВ (р<0,001). Усі 

висіяні ентеробактерії були віднесені до 8 видів, з яких у всіх підгрупах 

домінували E. coli (19,6±5,6 %, 26,7±6,6 % та 28,2±7,2  %, відповідно). Достатньо 

Основні показники 
(за класифікацією 

Берджі) 

Стадії ІДХВ 

р І (N=51) ІІ (N=45) ІІІ (N=39) 

n % n % n % 

G
. 

S
ta

ph
y

lo
co

cc
u

s S.aureus    3 6,7±3,7 4 10,3±4,9 =0,01 

S.epidermidis 
(haem.) 

16 31,4±6,5 18 40,0±7,3 19 48,8±8,0 =0,28 

S.epidermidis 33 64,7±6,7 13 28,9±6,8 11 28,2±7,2 <0,001 

G. Enterococcus 24 47,1±7,0 28 62,2±7,2 27 69,2±7,4 =1,0 

 

Усі ентеробактерії 
разом 

16 31,4±6,5 35 77,8±6,2 29 74,4±7,0 <0,001 

E.coli 10 19,6±5,6 12 26,7±6,6 11 28,2±7,2 =0,07 
Kl.pneumoniae+ 
Kl.mobilis 

2 3,9±2,7 6 13,3±5,1 6 15,4±5,8 =0,13 

C.freundii 2 3,9±2,7 9 20,0±6,0 7 18,0±6,2 =0,03 

Candida albicans 24 47,1±7,0 28 62,2±7,2 34 87,2±5,4 =0,06 

Примітка. n – кількість осіб даної підгрупи, у яких висіяно дані мікроорганізми 
(сумарно у чистій культурі та в асоціаціях); % – частота висівання на 100 осіб; N – 
кількість осіб даної підгрупи; р –достовірність різниці при порівнянні трьох 
підгруп одночасно. 



108 
 

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 3 осіб (у 2 осіб із ІДХВ ІІ стадії та 1 особи із ІДХВ 

ІІІ стадії). Відсоток висівання Ps. аeruginosa був незначний (4,4±3,1 % у осіб із ІІ 

стадією та 2,6±2,5 % у осіб із ІІІ стадією за Szilagyі). Частота приєднання 

C.albicans до бактеріальної флори ран пацієнтів із ІДХВ була високою і 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). 

 

4.2 Антибіотикочутливість мікрофлори висіяної із ранових поверхонь 

пацієнтів із інфекцією ділянки хірургічного втручання 

Результати визначення чутливості бактерій виділених з ран пацієнтів із І, ІІ та 

ІІІ стадіями ІДХВ за класифікацією Szilagyi до антибіотиків представлені у 

таблицях 4.6, 4.7 та 4.8. 

Бактерії висіяні з ранових поверхонь пацієнтів із ІДХВ І стадії проявляли 

найбільшу чутливість до фузидину (67,35±6,70 %), тобраміцину (65,31±6,80 %) та 

ванкоміцину (51,02±7,14 %) і до амоксициліну, гентаміцину – 48,98±7,14 %, 

меропенему – 40,82±7,02 %, гатіфлоксацину – 34,69±6,80 %, доріпенему – 

32,65±6,70 %, левофлоксацину – 30,61±6,58 %, оксациліну – 26,53±6,31 %, 

офлоксацину – 26,53±6,31 %, лінкоміцину – 20,41±5,76 %, цефоперазону та 

рифампіцину – 18,37±5,53 %, цефтріаксону – 16,33±5,28 %, цефуроксиму 

12,24±4,68 % та цефотаксиму – 6,12±3,42 %. Чутливих штамів до азитроміцину, 

амоксиклаву, доксацикліну, кларитроміцину, кліндаміцину, тетрацикліну, 

хлорамфеніколу, цефазоліну та ципрофлоксацину не виявилося. 

Кількість резистентних штамів у І підгрупі І була досить високою. Вище 

50 % резистентних штамів були виявлені до 14 антибактеріальних препаратів. 

Найбільше резистентних штамів у групі із І стадією ІДХВ було встановлено до: 

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

79,59±5,76 %, кліндаміцину – 85,71±5,00 %, амоксициліну, гентаміцину – 51,02±7,14 %. 

Найменше резистентних штамів було виявлено до рифампіцину – 18,37±5,53 %. 
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У групі із ІІ стадією ІДХВ значно зменшились відсотки чутливих до 

препаратів штамів: тобраміцину до 46,67±7,44 %, цефоперазону – 37,78±7,23 %, 

меропенему – 35,56±7,14 %, доріпенему – 22,22±6,20 %, гатіфлоксацину – 

20,00±5,96 %, амоксициліну, цефтріаксону, гентаміцину – 17,78±5,70 %, 

цефотаксиму – 15,56±5,40 %, цефазоліну та цефуроксиму – 11,11±4,68 %, оксациліну 

та ванкоміцину – 8,89±4,24 %, фузидину – 6,67±3,72 %, амоксиклаву – 6,67±3,72 %. 

Кількість нечутливих до антибіотиків мікроорганізмів у хворих із ІІ стадією 

ІДХВ у порівнянні із І стадією зросла до 11 (азитроміцин, доксациклін, 

кларитроміцин, кліндаміцин, левофлоксацин, лінкоміцин, офлоксацин, 

рифампіцин, тетрациклін, хлорамфенікол, ципрофлоксацин). 

Кількість резистентних штамів серед мікроорганізмів, висіяних з ран даної 

групи, зросла: відсотки резистентних штамів були більше 50 % до 19 препаратів: 

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 %, цефазоліну – 73,33±6,59 %, 

цефуроксиму – 75,56±6,41 %, лінкоміцину – 64,44±7,14 %, цефотаксиму та 

доксацикліну – 62,22±7,23 %, амоксициліну, рифампіцину та гатіфлоксацину – 

60,00±7,30 %. Найменше резистентних штамів виявилося до цефоперазону – 

20,00±5,96 %. 

Мікрофлора висіяна з ран пацієнтів із ІІІ стадією ІДХВ виявилась чутливою 

лише до 14 із 26 антибактеріальних середників. До меропенему та фузидину була 

проявлена найвища чутливість – у 35,90±7,68 %. До ванкоміцину чутливість 

становила 33,33±7,55 %, цефоперазону, рифампіцину та гатіфлоксацину – по 

20,51±6,47 %, до цефазоліну – 17,95±6,15 %, до тобраміцину – 15,38±5,78 %, 

доріпенему – 12,82±5,35 %, цефуроксиму, цефотаксиму, гентаміцину, 

кларитроміцину – 10,26±4,86 %, амоксиклаву – 5,13±3,53 %. Кількість антибіотиків, 

до яких мікрофлора була не чутливою, зросла до 12. Не було висіяно 

мікроорганізмів чутливих до амоксициліну, доксацикліну, левофлоксацину, 

лінкоміцину, кларитроміцину, кліндаміцину, оксациліну, офлоксацину, 

тетрацикліну, хлорамфеніколу, цефтріаксону та ципрофлоксацину. 
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Таблиця 4.6 – Антибіотикочутливість мікрофлори висіяної із ран пацієнтів із І стадією ІДХВ 

№ Назва антибіотика 

Чутливість мікрофлори до антибіотиків у осіб (n=49) із ІДХВ I стадії за Szilagui 

Чутливі Помірно чутливі Резистентні 

n % n % n % 
1 Азитроміцин   12 24,49±6,14 37 75,51±6,14 
2 Амоксиклав   10 20,41±5,76 39 79,59±5,76 
3 Амоксицилін 24 48,98±7,14   25 51,02±7,14 
4 Ванкоміцин 25 51,02±7,14   24 48,98±7,14 
5 Гатіфлоксацин 17 34,69±6,80 9 18,37±5,53 23 46,94±7,13 
6 Гентаміцин 24 48,98± 7,14   25 51,02±7,14 

7 Доксациклін   10 20,41±5,76 39 79,59±5,76 

8 Доріпенем 16 32,65±6,70 16 32,65±6,70 17 34,69±6,80 
9 Кларитроміцин   5 10,20±4,32 44 89,80±4,32 
10 Кліндаміцин   7 14,29±5,00 42 85,71±5,00 
11 Левофлоксацин 15 30,61±6,58 17 34,69±6,80 17 34,69±6,80 
12 Лінкоміцин 10 20,41±5,76 5 10,20±4,32 34 69,39±6,58 
13 Меропенем 20 40,82±7,02 9 18,37±5,53 20 40,82±7,02 
14 Оксацилін 13 26,53±6,31   36 73,47±6,31 
15 Офлоксацин 13 26,53±6,31 18 36,73±6,89 18 36,73±6,89 
16 Рифампіцин 9 18,37±5,53 31 63,27±6,89 9 18,37±5,53 
17 Тетрациклін   23 46,94±7,13 26 53,06±7,13 
18 Тобраміцин 32 65,31±6,80   17 34,69±6,80 
19 Фузидин 33 67,35±6,70   16 32,65±6,70 
20 Хлорамфенікол   3 6,12±3,42 46 93,88±3,42 
21 Цефазолін   10 20,41±5,76 39 79,59±5,76 
22 Цефоперазон 9 18,47±5,53 19 38,78±6,96 21 42,86±7,07 
23 Цефотаксим 3 6,12±3,42 24 48,98±7,14 22 44,90±7,11 
24 Цефтріаксон 8 16,33±5,28 17 34,69±6,80 24 48,98±7,14 
25 Цефуроксим 6 12,24±4,68 7 14,29±5,00 36 73,47±6,31 
26 Ципрофлоксацин   26 53,06±7,13 23 46,94±7,13 
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Таблиця 4.7 – Антибіотикочутливість мікрофлори висіяної із ран пацієнтів із ІІ стадією ІДХВ 

№ Назва антибіотика 
Чутливість мікрофлори до антибіотиків у осіб (n=45) із ІДХВ IІ стадії за Szilagui 

Чутливі Помірно чутливі Резистентні 
N % n % n % 

1 Азитроміцин   11 24,44±6,41 34 75,56±6,41 
2 Амоксиклав 3 6,67±3,72 4 8,89±4,24 38 84,44±5,40 
3 Амоксицилін 8 17,78±5,70 10 22,22±6,20 27 60,00±7,30 
4 Ванкоміцин 4 8,89±4,24   41 91,11±4,24 
5 Гатіфлоксацин 9 20,00±5,96 9 20,00±5,96 27 60,00±7,30 
6 Гентаміцин 8 17,78±5,70   37 82,22±5,70 

7 Доксациклін   17 37,78±7,23 28 62,22±7,23 

8 Доріпенем 10 22,22±6,20 15 33,33±7,03 20 44,44±7,41 
9 Кларитроміцин   3 6,67±3,72 42 93,33±3,72 
10 Кліндаміцин   22 48,89±7,45 23 51,11±7,45 
11 Левофлоксацин   7 15,56±5,40 38 84,44±5,40 
12 Лінкоміцин   16 35,56±7,14 29 64,44±7,14 
13 Меропенем 16 35,56±7,14 7 15,56±5,40 22 48,89±7,45 
14 Оксацилін 4 8,89±4,24 6 13,33±5,07 35 77,78±6,20 
15 Офлоксацин   6 13,33±5,07 39 86,67±5,07 
16 Рифампіцин   18 40,00±7,30 27 60,00±7,30 
17 Тетрациклін   15 33,33±7,03 30 66,67±7,03 
18 Тобраміцин 21 46,67±7,44 8 17,78±5,70 16 35,56±7,14 
19 Фузидин 3 6,67±3,72 4 8,89±4,24 38 84,44±5,40 
20 Хлорамфенікол   6 13,33±5,07 39 86,67±5,07 
21 Цефазолін 5 11,11±4,68 7 15,56±5,40 33 73,33±6,59 
22 Цефоперазон 17 37,78±7,23 19 42,22±7,36 9 20,00±5,96 
23 Цефотаксим 7 15,56±5,40 10 22,22±6,20 28 62,22±7,23 
24 Цефтріаксон 8 17,78±5,70 17 37,78±7,23 20 44,44±7,41 
25 Цефуроксим 5 11,11±4,68 6 13,33±5,07 34 75,56±6,41 
26 Ципрофлоксацин   5 11,11±4,68 40 88,89±4,68 
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Таблиця 4.8 – Антибіотикочутливість мікрофлори висіяної із ран пацієнтів із ІІІ стадією ІДХВ 

№ Назва антибіотика 
Чутливість мікрофлори до антибіотиків у осіб (n=39) із ІДХВ IІІ стадії за Szilagui 

Чутливі Помірно чутливі Резистентні 
n % N % N % 

1 Азитроміцин 4 10,26±4,86 7 17,95±6,15 28 71,79±7,21 
2 Амоксиклав 2 5,13±3,53 5 12,82±5,35 32 82,05±6,15 
3 Амоксицилін   4 10,26±4,86 35 89,74±4,86 
4 Ванкоміцин 13 33,33±7,55   26 66,67±7,55 
5 Гатіфлоксацин 8 20,51±6,47 9 23,08±6,75 22 56,41±7,94 
6 Гентаміцин 5 12,82±5,35   34 87,18±5,35 

7 Доксациклін   26 66,67±7,55 13 33,33±7,55 

8 Доріпенем 5 12,82±5,35 4 10,26±4,86 30 76,92±6,75 
9 Кларитроміцин   5 12,82±5,35 34 87,18±5,35 
10 Кліндаміцин   13 33,33±7,55 26 66,67±7,55 
11 Левофлоксацин   3 7,69±4,27 36 92,31±4,27 
12 Лінкоміцин   5 12,82±5,35 34 87,18±5,35 
13 Меропенем 14 35,90±7,68 7 17,95±6,15 18 46,15±7,98 
14 Оксацилін   2 5,13±3,53 37 94,87±3,53 
15 Офлоксацин   5 12,82±5,35 34 87,18±5,35 
16 Рифампіцин 8 20,51±6,47 6 15,38±5,78 25 64,10±7,68 
17 Тетрациклін   9 23,08±6,75 30 76,92±6,75 
18 Тобраміцин 6 15,38±5,78 7 17,95±6,15 26 66,67±7,55 
19 Фузидин 14 35,90±7,68 11 28,21±7,21 14 35,90±7,68 
20 Хлорамфенікол   3 7,69±4,27 36 92,31±4,27 
21 Цефазолін 7 17,95±6,15 5 12,82±5,35 27 69,23±7,39 
22 Цефоперазон 8 20,51±6,47 8 20,51±6,47 23 58,97±7,88 
23 Цефотаксим 4 10,26±4,86 5 12,82±5,35 30 76,92±6,75 
24 Цефтріаксон   6 15,38±5,78 33 84,62±5,78 
25 Цефуроксим 4 10,26±4,86 7 17,95±6,15 28 71,79±7,21 
26 Ципрофлоксацин   4 10,26±4,86 35 89,74±4,86 
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Усім пацієнтам після проведення реконструктивних оперативних втручань 

була призначена стандартна схема АБТ із застосуванням цефуроксиму та 

орнідазолу. Визначення антибіотикочутливості показало, що у осіб із ІДХВ І 

стадії цефуроксим був чутливим та помірно чутливим лише у 12,24±4,68 % та 

14,2±5,00 % випадків, відповідно. У пацієнтів із ІДХВ ІІ та ІІІ стадій чутливість 

до даного препарату була виявлена у 11,11±4,68 % та 10,26±4,86 % осіб, а 

помірна чутливість – у 13,33±5,07 % та 17,95±6,15 %, відповідно. 

Пацієнтам із резистентністю до цефуроксиму (36 осіб із І стадією, 34 особи 

із ІІ стадією та 28 осіб із ІІІ стадією ІДХВ) АБТ була замінена відповідно до 

антибіотикограм. Семи хворим із ІДХВ І стадії, у яких чутливість до 

цефуроксиму була помірною, 3 особам (6,12±3,42 %) було замінено антибіотик на 

більш чутливий згідно результатів посіву. У 6 осіб із ІДХВ ІІ стадії заміну 

помірно чутливого цефуроксиму здійснено 3 пацієнтам (6,67±3,72 %), а у 7 осіб із 

ІДХВ ІІІ стадії – 4 пацієнтам (10,26±4,86 %). Серед 135 хворих із ІДХВ заміна 

антибактеріальних засобів була здійснена 108 особам (80,00±3,44 %). Визначені 

таргетні препарати шляхом встановлення антибіотикочутливості представлені у 

таблиці 4.9. 

У І підгрупі дослідження заміна антибактеріальних препаратів була 

здійснена 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 використано наступні антибіотики згідно антибіотикограм: 

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 %). 
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Таблиця 4.9 – Заміна резистентних та помірно чутливих антибіотиків на 

чутливі згідно антибіотикограм у групах дослідження 

Чутливі 
антибіотики 

Szilagyi I 
(n=39) 

Szilagyi II 
(n=37) 

Szilagyi III 
(n=32) 

Всього 
(N=108) 

n % n % n % N % 

Ванкоміцин   4 10,81±5,10 13 40,63±8,68 17 15,74±3,50 

Тобраміцин 8 20,51±6,47     8 7,41±2,52 

Доріпенем   10 27,03±7,30 5 15,63±6,42 15 13,89±3,33 

Меропенем 7 17,95±6,15 16 43,24±8,14 14 43,75±8,77 37 34,26±4,57 

Цефоперазон 8 20,51±6,47 7 18,92±6,44   15 13,89±3,33 

Гатіфлоксацин 16 41,03±7,88     16 14,81±3,42 

 

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 

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. 
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Як свідчать результати проведених мікробіологічних досліджень, 

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. Аналіз якісної 

характеристики мікробного пейзажу у групах дослідження продемонстрував, що 

у більшості хворих мікроорганізми висівалися у асоціаціях (у 112 осіб – 

82,96±3,24 %) і лише у 21 пацієнта (15,56±3,12 %) – у чистому вигляді. У двох 

хворих (1,48±1,04 %) збудники не були висіяні. Мікробіоценоз ранових 

поверхонь був представлений 12 типами різних комбінацій. Із розповсюдженням 

інфекційного процесу у глибину рани та до судинної реконструкції 

спостерігалося збільшення кількості умовнопатогенних та патогенних 

агресивних бактерій, зростання різноманітності асоціацій мікроорганізмів та їх 

полімікробний характер. Лише у 21 пацієнта трьох досліджуваних груп 

(15,6±3,1 %) збудники із ранових поверхонь були висіяні у чистому вигляді. 

Визначення антибіотикочутливості бактерій виділених з ран пацієнтів із І, 

ІІ та ІІІ стадіями ІДХВ за класифікацією Szilagyi продемонструвало високі 

показники резистентності до антибактеріальних препаратів. Так, найбільші 

відсотки резистентних штамів у І підгрупі дослідження виявлено до 

хлорамфеніколу, кларитроміцину, доксацикліну, кліндаміцину, амоксициліну та 

гентаміцину, у ІІ підгрупі – до кларитроміцину, ванкоміцину, ципрофлоксацину, 

хлорамфеніколу, офлоксацину та амоксиклаву, ІІІ підгрупі дослідження – до 

оксациліну, левофлоксацину, хлорамфеніколу, ципрофлоксацину та 

амоксициліну. 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 стадією ІДХВ значно зменшились 

відсотки чутливих до препаратів штамів. Мікрофлора ранових поверхонь 

пацієнтів із ІІ стадією ІДХВ найвищі показники чутливості мала до тобраміцину, 

цефоперазону, меропенему, доріпенему, гатіфлоксацину, а хворих із ІІІ стадією – 
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до меропенему, фузидину, ванкоміцину, цефоперазону, рифампіцину та 

гатіфлоксацину. 

Пацієнтам із резистентними та помірно чутливими штамами 

мікроорганізмів було здійснено заміну стандартної схеми АБТ на цільову згідно 

результатів визначення антибіотикочутливості. 

Порівняльний аналіз антибіотикограм щодо відсотків розподілу 

мікрофлори висіяної з ран пацієнтів з ІДХВ І, ІІ та ІІІ стадій залежно від їх 

антибіотикочутливості виявив відсутність між ними достовірної різниці (р>0,05) 

при застосуванні азитроміцину, амоксиклаву, гатіфлоксацину, кларитроміцину, 

меропенему, тетрацикліну, хлорамфеніколу, цефазоліну та цефуроксиму. При 

використанні інших 17 антибіотиків спостерігалась достовірна різниця у 

розподілах антибіотикочутливості штамів. До більшості з них при зростанні 

стадії ІДХВ чутливість знижувалась, а резистентність зростала. 

 

Матеріали даного розділу висвітлені у публікаціях [11, 16] автора: 

1. Вихтюк ТІ, Брицька ВС. Роль ендогенних факторів у розвитку 

локальної хірургічної інфекції у пацієнтів відділення судинної хірургії. В: 

Збірник матеріалів наук.практ. конф. присвяченої 30ти річчю Чорнобильської 

катастрофи Довкілля та здоров’я; 2016 Черв 1213; Тернопіль. Тернопіль: 

Укрмедкнига; 2016. с. 134–5. 

2. Вихтюк ТІ. Аналіз мікробного пейзажу ранових поверхонь у хворих з 

інфекцією ділянок хірургічного втручання після реконструктивних операцій з 

приводу критичної ішемії нижніх кінцівок. Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія «Медицина». Ужгород; 2018;2(58):13–8. 
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РОЗДІЛ 5 

ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕБІГУ ІНФЕКЦІЙНО УСКЛАДНЕНИХ 

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ РАН ПІСЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОПЕРАТИВНИХ 

ВТРУЧАНЬ НА МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИНАХ НИЖНІХ КІНЦІВОК 

 

Розвиток інфекційних ускладнень післяопераційних ран після 

реконструктивних оперативних втручань на магістральних артеріях нижніх 

кінцівок зумовлений взаємодією багатьох чинників: об’ємом ушкодження, 

локалізацією, формою рани, наявністю вірулентної флори та вогнищ хронічної 

інфекції [36]. Одну з провідних ролей у виникненні ІДХВ відіграють зміни 

реактивності організму, що супроводжується порушеннями захисних імунних 

механізмів [101]. Дані останніх досліджень свідчать про високу інформативну та 

прогностичну значущість цитокінів як маркерів запальної реакції [106]. Вивчення 

рівнів про та протизапальних цитокінів та стану цитокінового балансу дозволяє 

оцінити перебіг і глибину РП, а також ефективність окремих тактик лікування у 

хворих із різними стадіями ІДХВ, що були прооперовані з приводу КІНК. 

5.1 Результати вивчення окремих імунологічних параметрів у групах 

дослідження 

Для оцінки окремих показників імунного статусу пацієнтів із ускладненими 

післяопераційними ранами після реконструктивних оперативних втручань на 

магістральних судинах нижніх кінцівок було проведене їх вивчення у 135 осіб 

основної групи та 41 особи групи контролю. З метою дослідження про та 

протизапальних ланок розвитку ускладнень післяопераційних ран у обстежених 

пацієнтів визначали концентрацію прозапальних цитокінів ІL6 і TNFα, 

прозапального CRP та протизапальних ‒ IL2 і IL10 у сироватці крові. Також для 

оцінювання ступеня розвитку цитокінового дисбалансу розраховували 

співвідношення між про та протизапальними цитокінами TNFα та IL10. 

Результати вивчення їх вмісту у пацієнтів досліджуваних груп представлено у 

таблиці 5.1. 
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Таблиця 5.1 – Середні значення окремих імунологічних показників 

сироватки крові у групах дослідження (M±m) 

Досліджувані 
показники 

Групи дослідження Достовірність 
різниці між 

показниками (р) Основна 
(n=135) 

Контролю 
(n=41) 

IL2, пг/мл 1,23±0,01 2,25±0,09 <0,001 

IL6, пг/мл 132,23±1,09 60,17±2,41 <0,001 

IL10 пг/мл 7,49±0,07 20,51±1,14 <0,001 

TNFα пг/мл 29,14±0,09 15,60±0,35 <0,001 

TNFα/IL10 3,95±0,05 0,87±0,06 <0,001 

CRP, мг/л 91,78±1,28 23,50±3,15 <0,001 

 

Як свідчать дані, приведені у таблиці 5.1, в основній групі дослідження, які 

страждали на ІДХВ, у порівнянні із хворими контрольної групи, спостерігалось 

достовірне (р<0,001) збільшення рівнів прозапальних цитокінів IL6 (132,23±1,09 

пг/мл проти 60,17±2,41 пг/мл) і TNFα (29,14±0,09 пг/мл проти 15,60±0,35 пг/мл), 

співвідношення TNFα/IL10 (3,95±0,05 проти 0,87±0,06) та СRP (91,78±1,28 мг/л 

проти 23,50±3,15 мг/л). 

У той же час вміст протизапальних цитокінів IL2 та IL10 у сироватці крові 

хворих основної групи був нижчим (р<0,001), ніж у осіб групи контролю 

(1,23±0,01 пг/мл проти 2,25±0,09 пг/мл та 7,49±0,07 пг/мл проти 20,51±1,14 пг/мл, 

відповідно). 

У таблиці 5.2 продемонстровано результати визначення концентрацій 

досліджуваних імунологічних показників у хворих основної групи при різних 

стадіях перебігу ІДХВ (у І, ІІ та ІІІ підгрупах, що відповідали І, ІІ та ІІІ стадіям 

ураження післяопераційної рани за класифікацією Szilagyi). 
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Таблиця 5.2 – Середні значення окремих імунологічних показників 

сироватки крові у хворих основної групи із різними стадіями інфекції ділянки 

хірургічного втручаня за класифікацією Szilagyi прооперованих з приводу 

критичної ішемії нижніх кінцівок (1ша доба) 

Досліджувані 
показники 

Перебіг хірургічної інфекції за класифікацією 
Szilagyi 

Достовірніс
ть 

різниці між 
показникам

и трьох 
підгруп (р) 

Cтадія І 
(n=51) 

Cтадія ІІ 
(n=45) 

Cтадія ІІІ 
(n=39) 

IL2, пг/мл 1,32±0,01 1,19±0,02††† 
1,14±0,03 

▫▫▫ 
<0,001 

IL6, пг/мл 119,21±0,64 
138,49±1,22 

††† 
142,03±1,51 

▫▫▫ 
<0,001 

IL10, пг/мл 8,02±0,09 7,28±0,10††† 
7,04±0,12 

▫▫▫ 
<0,001 

TNFα, пг/мл 28,25±0,05 29,26±0,10††† 
30,17±0,17 

▫▫▫ *** 
<0,001 

TNFα/IL10 3,54±0,04 4,06±0,07††† 
4,35±0,09 

▫▫▫ * 
<0,001 

CRP, мг/л 78,87±0,25 96,96±1,94††† 
102,68±2,30 

▫▫▫ * 
<0,001 

Примітка. Достовірність різниці між показниками підгруп: 

1) І та ІІ стадій ІДХВ за класифікацією Szilagyi : † р< 0,05, †† р<0,01, ††† р<0,001; 

2) І та ІІІ стадій ІДХВ за класифікацією Szilagyi: ▫ р< 0,05, ▫▫ р<0,01, ▫▫▫ p<0,001; 

3) ІІ та ІІІ стадій ІДХВ за класифікацією Szilagyi : *р< 0,05, ** р<0,01, ***р<,001. 

 

Отримані дані виявили достовірно (р<0,001) вищі рівні прозапальних 

цитокінів IL6 (142,03±1,51 пг/мл) і TNFα (30,17±0,17 пг/мл) у пацієнтів із ІІІ 

стадією ураження післяопераційної рани за класифікацією Szilagyi, ніж у хворих 

із ІІ та І стадіями ураження післяопераційної рани (138,49±1,22 пг/мл і 

119,21±0,64 пг/мл, відповідно, та 29,26±0,10 пг/мл і 28,25±0,05 пг/мл, відповідно). 

Також у хворих основної групи співвідношення TNFα/IL10 та концентрації CRP 
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зростали (р<0,001) із збільшенням ступеня перебігу хірургічної інфекції за 

класифікацією Szilagyi. 

У осіб із ІІІ стадією ІДХВ за Szilagyi рівні протизапальних цитокінів IL2 та 

IL10 у сироватці крові були достовірно нижчими, ніж у осіб при ІІ та І стадіях. 

Так, рівні IL2 у хворих із ІІІ стадією ІДХВ становили 1,14±0,03 пг/мл, у хворих 

із ІІ стадією ІДХВ ‒ 1,19±0,02 пг/мл, а у хворих із І стадією ІДХВ ‒ 

1,32±0,01 пг/мл (р<0,001); а рівні IL10 дорівнювали 7,04±0,12 пг/мл, 

7,28±0,10 пг/мл і 8,02±0,09 пг/мл (р<0,001), відповідно. 

Проведено аналіз імунологічних показників при поверхневих та глибоких 

інфекційних ураженнях післяопераційних ран. Рівні прозапальних цитокінів IL6 

та TNFα, а також співвідношення TNFα/IL10 та CRP були вищими (р<0,001) у 

хворих основної групи із глибоким ураженням післяопераційної рани, у 

порівнянні із відповідними показниками пацієнтів основної групи із поверхневим 

ураженням післяопераційної рани (табл. 5.3). І, навпаки, концентрації 

протизапальних цитокінів IL2 та IL10 були достовірно (р<0,001) нижчими серед 

хворих основної групи із глибоким ураженням післяопераційної рани. 

Одночасне порівняння рівнів досліджуваних параметрів сироватки крові 

пацієнтів при чотирьох різних типах ускладнення післяопераційної рани залежно 

від глибини інфекційних уражень (поверхневе та глибоке ураження рани) та типу 

неінфекційних ускладнень (лімфоцеле та краєвий некроз) були достовірними 

(р<0,001). Найвищі концентрації прозапальних цитокінів IL6 і TNFα, а також 

співвідношення TNFα/IL10 та CRP були у хворих із глибоким ураженням 

післяопераційної рани, тобто у хворих основної групи із ІІ та ІІІ стадіями ІДХВ за 

класифікацією Szilagyi, а найнижчі ‒ у пацієнтів контрольної групи із лімфоцеле. 

У той же час рівні протизапальних цитокінів IL2 та IL10 були найнижчими у 

хворих із глибоким ураженням післяопераційної рани. Концентрація 

протизапального цитокіну IL10 була найвищою у хворих із лімфоцеле, а 

концентрація IL2 ‒ у пацієнтів із краєвим некрозом. 
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Таблиця 5.3 – Середні значення окремих імунологічних показників 

сироватки крові при різних типах ускладнення післяопераційних ран у хворих 

прооперованих з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок (M±m) 

Досліджувані 
показники 

Групи дослідження 

Достовірність 
різниці між 

показниками  
чотирьох 
підгруп 

(р) 

Контролю (n=41) Основна (n=135) 

Тип ускладнення 
післяопераційної 

рани 

Глибина ураження 
післяопераційної рани за 
класифікацією Szilagyi 

Лімфоцеле 
(n=12) 

Краєвий 
некроз 
(n=29) 

Поверхнева Глибока 

Szilagyi I 
(n=51) 

Szilagyi IІ і ІІІ 
(n=84) 

IL2, пг/мл 
2,09±0,12 

†††◦◦◦ 
2,31±0,12 1,32±0,01 1,17±0,02*** <0,001 

IL6, пг/мл 
56,85± 6,60 

†††◦◦◦ 
61,54±2,09 

‡‡‡▪▪▪ 
119,21±0,64 

140,13±0,97 
*** 

<0,001 

IL10, пг/мл 
22,31±2,33 

†††◦◦◦ 
19,76±1,29 

‡‡‡▪▪▪ 
8,02±0,09 7,17±0,08*** <0,001 

TNFα, пг/мл 
14,23±0,83 

†††◦◦◦ 
16,17±0,31 

‡‡‡▪▪▪ 
28,25±0,05 29,68±0,11*** <0,001 

TNFα/IL10 
0,69±0,06 

†††◦◦◦ 
0,94±0,07 

‡‡‡▪▪▪ 
3,54±0,04 4,19±0,06*** <0,001 

CRP, мг/л 
15,47±2,24 

†††◦◦◦ 
26,82±4,22 

‡‡‡▪▪▪ 
78,87±0,25 

99,62±1,51 
*** 

<0,001 

Примітка. Достовірність різниці між показниками:  
 поверхневого та глибокого уражень післяопераційної рани:*р<0,05, ** р<0,01, 
***р<0,001; 

 лімфоцеле та поверхневого ураження післяопераційної рани : † р<0,05; †† р<0,01, 
††† р<0,001; 

 лімфоцеле та глибокого ураження післяопераційної рани: ◦  р<0,05, ◦◦  р<0,01,  
  ◦◦◦  р<0,001; 
 краєвого некрозу та поверхневого ураження післяопераційної рани : ‡ р<0,05, 
  ‡‡  р<0,01, ‡‡‡  р<0,001; 
 краєвого некрозу та глибокого ураження післяопераційної рани : ▪  р<0,05, 
  ▪▪  р<0,01, ▪▪▪  р<0,001. 
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У хворих як із лімфоцеле, так і з краєвим некрозом, рівні прозапальних 

цитокінів IL6, TNFα, а також співвідношення TNFα/IL10 та CRP були 

достовірно (р<0,001) нижчими, а концентрації протизапальних цитокінів IL2 та 

IL10, навпаки, були вищими (р<0,001), ніж у хворих основної групи, як при 

наявності поверхневого, так і глибокого ураження післяопераційної рани. 

Попарне порівняння рівнів усіх досліджуваних імунологічних показників у 

хворих із лімфоцеле та краєвим некрозом рани статистично достовірних різниць 

між ними не виявило (р>0,05). 

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 відносно 

групи контролю. Останнє проявлялося зниженням концентрації протизапальних 

цитокінів IL2 та IL10 на тлі активації прозапальних механізмів із зростанням 

концентрації TNFα та IL6 у сироватці крові. 

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 порушення імунного статусу, що проявляються змінами параметрів 

цитокінового балансу. 
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5.2 Динаміка імунологічних показників у хворих із інфекцією ділянки 

хірургічного втручання після реконструктивних оперативних втручань з приводу 

критичної ішемії нижніх кінцівок 

Визначення динаміки кількісного вмісту досліджуваних імунологічних 

показників у сироватці крові пацієнтів із ІДХВ після реконструктивних втручань 

з приводу КІНК дозволило вивчити стан окремих ланок імунної відповіді за умов 

приєднання локальної хірургічної інфекції у ранньому післяопераційному періоді 

та оцінити їх під час різних схем лікування. 

На початку лікування (1 доба) величини досліджуваних показників ‒ IL2, 

IL10, IL6, TNFα, а також співвідношення TNFα/IL10 та CRP, у сироватці 

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

показників у групі порівняння. У порівнянні із показниками у 1 добу лікування в 

результаті проведеної терапії на 7 та 14 доби було зареєстроване поступове 

зниження (р<0,001) середніх показників вмісту у сироватці крові обох груп 

хворих із ІДХВ IL6, TNFα, TNFα/IL10 та CRP (табл. 5.4). Однак, в основній 

групі дослідження зниження перерахованих показників сироватки крові було 

більшим (р<0,001). Так, рівень IL6 у групі хворих, яким було проведено ВАК

терапію, знизився на 64,35 % (з 140,32±1,31 до 50,02±0,47 пг/мл), а серед хворих, 

які лікувались методом відкритого ведення лише на 48,40 % (з 141,76±1,37 до 

73,15±0,26 пг/мл); для TNFα показники зниження становили, відповідно, 46,22 % 

(з 29,99±0,12 до 16,13±0,13 пг/мл) та 32,06 % (з 29,51±0,16 до 20,05±0,27 пг/мл); 

для співвідношення TNFα/IL10 – 71,23 % (з 4,38±0,10 до 1,26±0,01) та 46,29 % (з 

4,04±0,06 до 2,17±0,03); для CRP ‒ 53,03 % (з 106,76±1,71 до 50,14±2,26 мг/л) та 

34,48 % (з 94,69±1,45 до 62,04±1,98 мг/л). 

За цей же час у сироватці крові обох груп хворих із ІДХВ зросли (р<0,001) 

рівні протизапальних цитокінів IL2 та IL10. Показники приросту концентрації 

IL2 та IL10 були вищими (р<0,001) у осіб, яким місцево здійснювали ВАК

терапію. Вміст IL2 у основній групі хворих виріс на 88,89 % (з 1,17±0,03 до 

2,21±0,03 пг/мл), а у групі порівняння ‒ на 62,07 % (з 1,16±0,02 до 1,88±0,02 пг/мл). 
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Таблиця 5.4 – Динаміка середніх значень окремих імунологічних 

показників сироватки крові у групах дослідження в залежності від схеми 

лікування 

Дні 
лікування 

Схема лікування № 1 – 
із застосуванням 

ВАКтерапії 
(основна група) 

(n=41) 

Схема лікування № 2 –  
із застосуванням 

відкритого ведення 
(група порівняння) 

(n=38) 

Достовірність 
різниці між 
середніми 

показниками 
хворих двох 

груп (р) M±m 
приріст 
(+/%) 

M±m 
приріст 
(+/%) 

IL2 (пг/мл) 

1 день 1,17±0,03 100,00 1,16±0,02 100,00 >0,05 

7 день 1,84±0,03*** 57,26 1,52±0,02*** 31,03 <0,001 

14 день 2,21±0,03*** 88,89 1,88±0,02*** 62,07 <0,001 

IL6 (пг/мл) 

1 день 140,32±1,31 100,00 141,76±1,37 100,00 >0,05 

7 день 70,48±0,26*** 49,77 86,54±0,60*** 38,95 <0,001 

14 день 50,02±0,47*** 64,35 73,15±0,26*** 48,40 <0,001 

IL10 (пг/мл) 

1 день 6,96±0,13 100,00 7,34±0,08 100,00 >0,05 

7 день 8,76±0,06*** 25,86 8,12±0,04*** 10,63 <0,001 

14 день 12,83±0,12*** 84,34 9,24±0,07*** 25,89 <0,001 

TNFα (пг/мл) 

1 день 29,99±0,12 100,00 29,51±0,16 100,00 >0,05 

7 день 20,52±0,18*** 31,58 24,62±0,31*** 16,57 <0,001 

14 день 16,13±0,13*** 46,22 20,05±0,27*** 32,06 <0,001 

TNFα/IL10 

1 день 4,38±0,10 100,00 4,04±0,06 100,00 <0,05 

7 день 2,35±0,03*** 46,35 3,03±0,04*** 25,00 <0,001 

14 день 1,26±0,01*** 71,23 2,17±0,03*** 46,29 <0,001 

CRP (мг/л) 

1 день 106,76±1,71 100,00 94,69±1,45 100,00 <0,01 

7 день 72,81±1,89*** 31,80 76,80±1,85*** 18,89 <0,05 

14 день 50,14±2,26*** 53,03 62,04±1,98*** 34,48 <0,001 

Примітка. Достовірність різниці між показниками 1 дня та 7 днів, а також 1 дня 
та 14 днів лікування:  * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001. 
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Показники зростання вмісту IL10 у групі хворих, які отримали ВАК

терапію, становили 84,34 % (з 6,96±0,13 до 12,83±0,12 пг/мл), а у хворих, в яких 

локальне лікування полягало у відкритому веденні, ‒ лише 25,89 % (з 7,34±0,08 

до 9,24±0,07 пг/мл). 

Таблиця 5.5 – Динаміка середніх значень окремих імунологічних 

показників у ексудаті, отриманому під час лікування хворих із інфекцією ділянки 

хірургічного втручання шляхом ВАКтерапії 

Сеанси ВАКтерапії 
Значення досліджуваних показників 

n M±m приріст (+/%) 

IL2 (пг/мл) 

1 сеанс (45 доба) 41 1,04±0,06 100,00 
2 сеанс (89 доба) 32 1,18±0,08*** 13,46 

3 сеанс (1213 доба) 24 1,48±0,11*** 42,31 

IL6 (пг/мл) 

1 сеанс (45 доба) 41 168,77±3,70 100,00 
2 сеанс (89 доба) 32 134,63±6,98*** 20,23 

3 сеанс (1213 доба) 24 102,73±6,20*** 39,13 

IL10 (пг/мл) 

1 сеанс (45 доба) 41 6,14±0,17 100,00 
2 сеанс (89 доба) 32 7,26±0,30*** 18,24 

3 сеанс (1213 доба) 24 8,92±0,49*** 45,28 

TNFα (пг/мл) 

1 сеанс (45 доба) 41 42,42±0,75 100,00 
2 сеанс (89 доба) 32 32,44±1,33*** 23,53 

3 сеанс (1213 доба) 24 25,49±0,74*** 39,91 

TNFα/IL10 

1 сеанс (45 доба) 41 7,21±0,30 100,00 
2 сеанс (89 доба) 32 4,86±0,34*** 32,59 

3 сеанс (1213 доба) 24 3,08±0,18*** 57,28 

CRP (мг/л) 

1 сеанс (45 доба) 41 167,13±1,95 100,00 

2 сеанс (89 доба) 32 126,88±4,12*** 24,08 
3 сеанс (1213 доба) 24 96,49±3,08*** 42,27 

Примітка. Достовірність різниці між показниками 1 та 2 сеансів, а також 1 та 3 
сеансів ВАКтерапії: * p<0,05,** p<0,01, *** p<0,001. 
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Нами було здійснено визначення рівнів окремих імунологічних показників 

у ексудаті пацієнтів із ІДХВ, яким було проведено ВАКтерапію (табл. 5.5). 

Протягом 1 сеансу (45 доба) ВАКтерапії ексудат був отриманий у 41 хворого. 

На 89 добу (2 сеанс ВАКтерапії) кількість хворих, з ран яких був одержаний 

ексудат, зменшилась до 32 осіб, а на 1213 добу (3 сеанс ВАКтерапії) ‒ до 

24 осіб. 

У результаті проведеного лікування спостерігалось достовірне (р<0,001) 

поступове зниження з 1 до 3 сеансів середніх показників вмісту в ексудаті, 

отриманому при ВАКтерапії, прозапальних цитокінів: IL6 на 39,13 % (з 

168,77±3,70 до 102,73±6,20 пг/мл) та TNFα на 39,91 % (з 42,42±0,75 до 

25,49±0,74 пг/мл), а також співвідношення TNFα/IL10 на 57,28 % (з 7,21±0,30 до 

3,08±0,18) та CRP на 42,27 % (з 167,13±1,95 до 96,49±3,08 мг/л). 

За цей же період в ексудаті хворих із ІДХВ достовірно (р<0,001) зросли 

рівні протизапальних цитокінів: IL2 ‒ на 42,31 % (з 1,04±0,06 до 1,48±0,11 пг/мл) 

та IL10 ‒ на 45,28 % (з 6,14±0,17 до 8,92±0,49 /мл). 

Порівняння величин досліджуваних імунологічних параметрів (IL2, IL10, 

IL6, TNFα, TNFα/IL10 та CRP) у ексудаті пацієнтів, яким було проведено 

ВАКтерапію, в залежності від стадії ІДХВ, не виявило достовірних різниць під 

час усіх сеансів місцевого лікування (табл. 5.6). 

Як серед хворих із ІІ стадією, так і серед хворих із ІІІ стадією ІДХВ 

концентрації IL6 і TNFα, а також співвідношення TNFα/IL10 та CRP в ексудаті 

знизились (р<0,01) на 3 сеанс у порівнянні із показниками на 1 сеанс ВАК

терапії. Значення від’ємного приросту перерахованих параметрів також 

достовірно не відрізнялись у осіб із ІІ та ІІІ стадіями ІДХВ. 

Так, рівні IL6 в ексудаті зменшились у пацієнтів із ІІ стадією ІДХВ на 

37,71 % (з 163,58±5,30 до 101,89±7,72 пг/мл), а у хворих із ІІІ стадією ІДХВ ‒ на 

40,95 % (з 175,40±4,70 до 103,57±10,05 пг/мл); рівні TNFα в ексудаті знизились 

на 38,06 % (з 41,75±1,04 до 25,86±1,22 пг/мл) та на 41,96 % (з 43,28±1,06 до 

25,12±0,88 пг/мл), відповідно.  
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Таблиця 5.6 – Динаміка середніх значень окремих імунологічних показників у 

ексудаті, отриманому під час місцевого лікування шляхом ВАКтерапії, в залежності 

від стадії інфекції ділянки хірургічного втручання (ІІ та ІІІ) за класифікацією Szilagyi 

Сеанси 
ВАК

терапії 

ІІ стадія ІДХВ ІІІ стадія ІДХВ 
Достовірність 

різниці між 
середніми 

показниками 
хворих двох 

груп (р) 

n M±m 
приріст 
(+/%) 

n M±m 
приріст 
(+/%) 

IL2 (пг/мл) 

1 23 1,12±0,07 100,00 18 0,94±0,10 100,00 >0,05 

2 16 1,18±0,11*** 5,36 16 1,18±0,13*** 25,53 >0,05 

3 12 1,42±0,15** 26,79 12 1,53±0,18** 62,77 >0,05 

IL6 (пг/мл) 

1 23 163,58±5,30 100,00 18 175,40±4,70 100,00 >0,05 

2 16 132,24±8,92*** 19,16 16 137,02±11,01*** 21,88 >0,05 

3 12 101,89±7,72** 37,71 12 103,57±10,05** 40,95 >0,05 

IL10 (пг/мл) 

1 23 6,06±0,20 100,00 18 6,24±0,29 100,00 >0,05 

2 16 7,25±0,46*** 19,64 16 7,27±0,39*** 16,51 >0,05 

3 12 8,68±0,72** 43,23 12 9,17±0,69** 46,96 >0,05 

TNFα (пг/мл) 

1 23 41,75±1,04 100,00 18 43,28±1,06 100,00 >0,05 

2 16 32,62±1,90*** 21,87 16 32,27±1,91*** 25,44 >0,05 

3 12 25,86±1,22** 38,06 12 25,12±0,88** 41,96 >0,05 

TNFα/IL10 

1 23 7,16±0,40 100,00 18 7,28±0,46 100,00 >0,05 

2 16 4,98±0,53*** 30,45 16 4,74±0,43*** 34,89 >0,05 

3 12 3,23±0,29** 54,89 12 2,92±0,23** 59,89 >0,05 

CRP (мг/л) 

1 23 168,03±2,67 100,00 18 165,97±2,89 100,00 >0,05 

2 16 124,57±5,12*** 25,86 16 129,18±6,58*** 22,17 >0,05 

3 12 96,89±3,99** 42,34 12 96,09±4,87** 42,10 >0,05 

Примітка. Достовірність різниці між показниками 1 та 2 сеансів, а також 1 та 3 
сеансів ВАКтерапії: * p<0,05,** p<0,01, *** p<0,001. 
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Величини співвідношення TNFα/IL10 в ексудаті знизились у хворих із ІІ 

стадією ІДХВ на 54,89 % (з 7,16±0,40 до 3,23±0,29), а у хворих із ІІІ стадією 

ІДХВ ‒ на 59,89 % (з 7,28±0,46 до 2,92±0,23), а вміст CRP ‒ відповідно на 42,34 % 

(з 168,03±2,67 до 96,89±3,99 мг/л) та 42,10 % (з 165,97±2,89 до 96,09±4,87 мг/л). 

Вивчення динаміки середніх значень імунологічних параметрів у сироватці 

крові в залежності від схеми лікування на 7 та 14 доби перебігу РП в обох 

відповідних порівнюваних групах пацієнтів продемонструвало достовірне 

зниження рівнів прозапальних цитокінів: IL6 та TNFα, а також співвідношення 

TNFα/IL10 та CRP, одночасно із достовірним зростанням вмісту 

протизапальних цитокінів IL2 та IL10. Однак, відповідні показники зниження 

або зростання були вищими (р<0,01) в основній групі відносно значень у групі 

порівняння. 

На 14 добу лікування у сироватці крові в основній групі спостерігалося 

більше (р<0,001), відносно стандартного лікування, зростання концентрації IL2 

та IL10 на 88,89 % та 84,34 %, відповідно. Оцінка вмісту прозапальних цитокінів 

у сироватці крові хворих на 14 добу РП показала більш виражене (р<0,001) 

зменшення рівнів IL6 та TNFα – на 64,35 % та 46,22 %, відповідно. 

Ефективність проведеного лікування була підтверджена зменшенням 

співвідношення TNFα/IL10 на 14 добу на 71,23 %, що вказує на зниження 

ступеня прозапальної активності сироватки крові пацієнтів основної групи. Тоді 

як, у даний термін у групі порівняння даний показник знизився лише на 46,29 % 

(р<0,001). Рівень CRP у сироватці крові пацієнтів на 14 добу зменшився на 

53,03 % та 34,48 % при застосуванні ВАКтерапії та відкритого ведення, 

відповідно (р<0,001). Визначення концентрації CRP в динаміці дало можливість 

оцінювати ВАКтерапію як більш ефективну щодо запального процесу в ділянках 

інфікованих післяопераційних ран. 

Під час вивчення рівнів окремих імунологічних показників у ексудаті 

пацієнтів із ІДХВ, яким було проведено ВАКтерапію, спостерігалось поступове 

зниження (р<0,001) з 1 до 3 сеансів вмісту IL6, TNFα, співвідношення           

TNFα/IL10 та CRP та зростання (р<0,001) рівнів IL2 та IL10. 
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РОЗДІЛ 6 

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЇ ДІЛЯНКИ 

ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ У ПАЦІЄНТІВ ПРООПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ 

КРИТИЧНОЇ ІШЕМІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК 

6.1 Результати та ефективність комплексного лікування інфекції ділянки 

хірургічного втручання у хворих після реконструктивних оперативних втручань з 

приводу критичної ішемії нижніх кінцівок 

Серед пацієнтів із ІДХВ (135 хворих) та пацієнтів із неінфекційними 

ускладненнями післяопераційних ран, що інфікувалися (3 хворих), місцеве лікування 

не було завершене 6 особам. Причинами цього стало виникнення арозивної кровотечі у 

2 осіб (1,45 %), тромбоз реконструкції у 3 осіб (2,17 %) та відмова одного пацієнта від 

запропонованого стаціонарного лікування (0,72 %). Таким чином, загоєння інфекційно 

ускладнених післяопераційних ран із збереженою опороздатною кінцівкою та 

функціонуючою реконструкцією вдалося досягти у 132 хворих (95,65 %). Серед 85 

пацієнтів із глибоким ураженням цей показник становив 92,94 % (79 пацієнтів). 

Після проведеного лікування у хворих обох досліджуваних груп виявлено 

різний час загоєння інфікованих післяопераційних ран (таблиця 6.1). 

Таблиця 6.1 ‒ Час загоєння післяопераційної рани у хворих із ІІ та ІІІ 

стадіями ІДХВ залежно від схеми терапії 

Перебіг 
хірургічної 
інфекції за 

класифікацією 
Szilagyi 

Схеми лікування в залежності від методу 
місцевої терапії рани 

Достовірність 
різниці між 

показниками 
основної групи та 
групи порівняння 

(р) 

Основна група Група порівняння 

n 
Доба загоєння 
рани (M±m) 

n 
Доба загоєння 
рани (M±m) 

Стадія ІІ 23 22,49±0,90 21 28,14±1,07 <0,001 

Стадія ІІІ 18 38,61±3,12*** 17 43,06±2,87*** >0,05 

Разом 41 29,56±1,91 38 34,82±1,85 <0,01 

Примітка. Достовірність різниці між показниками часу загоєння 
післяопераційної рани у хворих при ІІ та ІІІ стадіях ІДХВ: *** p<0,001. 
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Загоєння післяопераційної рани у хворих із ІІІ стадією ІДХВ проходило 

пізніше, ніж у хворих із ІІ стадією як при застосуванні ВАКтерапії (на 

38,61±3,12 добу проти 22,49±0,90 добу, р<0,001), так і при застосуванні 

відкритого ведення (на 43,06±2,87 добу проти 28,14±1,07 добу, р<0,001). 

У хворих із ІІ стадією локальної хірургічної інфекції загоєння 

післяопераційної рани наступало швидше при застосуванні ВАКтерапії, ніж при 

застосуванні відкритого ведення (на 22,49±0,90 добу проти 28,14±1,07 добу, 

р<0,001). Хоча у хворих із ІІІ стадією ІДХВ загоєння післяопераційної рани 

відбувалось швидше у основній групі, ніж у групі порівняння, однак різниця між 

показниками була недостовірною (на 38,61±3,12 добу проти 43,06±2,87 добу, 

р>0,05). 

Оцінку ефективності лікування ІДХВ у досліджуваних групах здійснювали 

за допомогою визначення тривалості загоєння післяопераційної рани 

(таблиця 6.2). 

Таблиця 6.2 ‒ Середня тривалість загоєння післяопераційної рани у хворих 

із ІІ та ІІІ стадіями ІДХВ залежно від схеми терапії 

Перебіг 

хірургічної 

інфекції за 

класифікацією 

Szilagyi 

Схеми лікування в залежності від методу 
місцевої терапії рани 

Достовірність 
різниці між 

показниками 
основної групи 

та групи 
порівняння 

(р) 

Основна група Група порівняння 

n 
Тривалість 

загоєння рани 
(M±m) 

n 
Тривалість 

загоєння рани 
(M±m) 

Стадія ІІ 23 18,26±0,90 21 23,57±1,09 <0,001 

Стадія ІІІ 18 34,11±3,10*** 17 38,71±2,94*** >0,05 

Разом 41 25,22±1,81 38 30,34±1,78* <0,05 

Примітка. Достовірність різниці між показниками середньої тривалості загоєння 
післяопераційної рани у хворих при ІІ та ІІІ стадіях ІДХВ: 
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001. 
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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 загоювання 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 ВАКтерапії рани заживали 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). 

Середня тривалість загоєння 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). 

 

Таблиця 6.3 ‒ Середня тривалість фаз ранового процесу в залежності від 

схеми лікування 

Фази 

ранового процесу 

Показники тривалості загоєння ІДХВ в залежності від 

схеми лікування (доби) 

Основна група Група порівняння 

Фаза І (Запалення) 13,12±1,42 16,73±0,97* 

Фаза ІІ (Проліферації) 8,35±1,97 8,72±2,01 

Фаза ІІІ (Реорганізації) 3,75±2,08 4,89±1,89 

Всього тривалість 

загоєння 
25,22±1,81 30,34±1,78* 

Примітка. Достовірність різниці між показниками: * p<0,05, ** p<0,01,  

*** p<0,001. 
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Порівняння тривалості окремих фаз РП представлено у таблиці 6.3 і 

виявило у групі пацієнтів, які отримали ВАКтерапію, у порівнянні із групою 

осіб, які лікувались із застосуванням відкритого ведення, нижчу тривалість фази 

запалення (13,12±1,42 доби проти 16,73±0,97 доби, p<0,05). У фазах проліферації 

та реорганізації РП достовірних різниць між показниками середньої тривалості їх 

протікання у хворих двох порівнюваних груп не було встановлено. У групі 

хворих, які отримали ВАКтерапію, фаза проліферації тривала 8,35±1,97 доби, а у 

групі пацієнтів, які лікувались методом відкритого ведення ‒ 8,72±2,01 доби, 

p>0,05; у фазі реорганізації відповідні показники становили 3,75±2,08 доби та 

4,89±1,89 доби, p>0,05. 

 

Таблиця 6.4 ‒ Спосіб загоєння післяопераційної рани в залежності від 

схеми лікування 

Спосіб загоєння 

післяопераційної рани 

Схеми лікування в залежності від методу місцевої 
терапії рани 

Основна група Група порівняння 

n % n % 

Вторинний натяг 28 68,29±7,27 36 94,74±3,62 

Накладання вторинних 
швів 

13 31,71±7,27 2 5,26±3,62 

Разом 41 100,00 38 100,00 

 

Вивчення способів загоєння інфікованих післяопераційних ран у групах 

дослідження показало наступне. При застосуванні ВАКтерапії 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) (таблиця 6.4). 
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Позитивний ефект комплексного лікування інфекційно ускладнених 

післяопераційних ран підтверджувався клінічними прикладами. 

Приклад 1. Хвора Я.Б., 1938 р.н. Діагноз: Атеросклероз артерій нижніх 

кінцівок; оклюзія лівого стегново-підколінного сегменту; ХІНК ІV ст; стан після 

аутовенозного стегново-підколінного шунтування; ускладнена післяопераційна 

рана верхньої третини гомілки (Szilagyi І), ІХС, дифузний кардіосклероз. 

Об’єктивно на 4 добу (рис. 6.1, а) післяопераційного періоду 

спостерігається гіперемійована шкіра навколо ускладненої рани, ішемізовані краї 

рани. Наявні ознаки місцевої запальної відповіді. При помірній компресії 

навколишніх тканин рани зберігається болючість та наявний мутний вміст 

неприємного запаху. 

Через 4 доби (8 доба післяопераційного періоду) (рис. 6.1, б) після 

проведеного лікування (зняття післяопераційних швів у ділянці ураження та 

некректомії нежиттєздатних тканин ускладненої рани) об’єктивно відзначається 

очищення некротично змінених інфікованих тканин рани. Дно рани помітно 

гранулює, проте зберігаються некротично змінені тканини по краях рани та 

ознаки місцевої запальної реакції. Виділяється значна кількість ексудату. 

Через 10 діб (14 доба післяопераційного періоду) (рис. 6.1, в) після 

проведеного лікування об’єктивно відзначається очищення некротично змінених 

тканин по краях рани, регрес ознак місцевої запальної відповіді. Зменшилась 

площа ранової поверхні. Тканини навколо рани не гіперемійовані. Дно рани 

помітно гранулює з елементами фібринової біоплівки, прогресує краєва 

епітелізація. Виділяється незначна кількість ексудату. 

Через 16 діб (20 доба післяопераційного періоду) (рис. 6.1, г) після 

проведеного лікування об’єктивно відзначається очищення фібринової біоплівки 

дна рани. Зменшилась площа ранової поверхні. Тканини навколо рани не 

гіперемійовані. Дно рани помітно гранулює, прогресує краєва епітелізація. 

Виділяється незначна кількість ексудату. 

Через 20 діб (24 доба післяопераційного періоду) (рис. 6.1, д) після 

проведеного лікування об’єктивно відзначається повна епітелізація рани. 
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Рисунок 6.1 − Фотографічні зображення динаміки ускладненої 

післяопераційної рани І стадії верхньої третини лівої гомілки в ділянці доступу 

до підколінної артерії у хворої Я.Б., 1938 р.н., історія хвороби № 29711, 2014 р. 

Стан післяопераційної рани на 4 (а), 8 (б), 14 (в), 20 (г) та 24 (д) доби 

післяопераційного періоду. 

б 

а 

в 

г д 



136 
 

Приклад 2. Хвора П.В., 1938 р.н. Діагноз: Атеросклероз артерій нижніх 

кінцівок; оклюзія лівого стегново-підколінного сегменту; ХІНК ІVст.; стан після 

аутовенозного стегново-підколінного шунтування; ускладнена післяопераційна 

рана верхньої третини гомілки (Szilagyi ІІ), ЦД ІІ типу. 

Об’єктивно на 9 добу (рис. 6.2) післяопераційного періоду шкіра навколо 

ускладненої рани гіперемійована, краї рани ішемізовані із значними ділянками 

некрозів глибоких тканин рани. Зберігається болючість та наявний мутний вміст 

неприємного запаху. 

 

Рисунок 6.2 − Фотографічне зображення ускладненої післяопераційної рани 

ІІ стадії верхньої третини лівої гомілки в ділянці доступу до підколінної артерії у 

хворої П.Б., 1938 р.н., історія хвороби № 29711, 2014 р. Стан післяопераційної 

рани на 9 добу післяопераційного періоду. 

Через 20 діб (29 доба післяопераційного періоду) (рис. 6.3) після 

проведеного лікування об’єктивно відзначається очищення некротично змінених 

інфікованих тканин рани. Дно рани помітно гранулює, проте зберігається 

фібринова біоплівка дна рани 
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Рисунок 6.3 − Фотографічне зображення ускладненої післяопераційної рани 

ІІ стадії верхньої третини лівої гомілки в ділянці доступу до підколінної артерії у 

хворої П.Б., 1938 р.н., історія хвороби № 29711, 2014 р. Стан післяопераційної 

рани на 29 добу післяопераційного періоду. 

Приклад 3. Хворий Б.А., 1943 р.н. Діагноз: Атеросклероз артерій нижніх 

кінцівок; оклюзія лівого стегново-підколінно-гомілкового сегменту; ХІНК  ІVст.; 

стан після стегново-дистально-задньогомілкового комбіновоного шунтування; 

ускладнена післяопераційна рана верхньої третини стегна (Szilagyi ІІ), ЦД ІІ 

типу. 

Об’єктивно на 6 добу (рис. 6.4 а) післяопераційного періоду спостерігається 

гіперемійована шкіра навколо ускладненої рани, краї рани ішемізовані із 

значними ділянками некрозів глибоких тканин рани. Зберігається болючість та 

наявний мутний вміст неприємного запаху. 

Через 5 діб (11 доба післяопераційного періоду) (рис. 6.4, б) після 

проведеного лікування (перший сеанс ВАКтерапії) об’єктивно відзначається 

очищення некротично змінених інфікованих тканин рани. Дно рани помітно 

гранулює, проте зберігається фібринова біоплівка дна рани. 
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Рисунок 6.4 − Фотографічні зображення ускладненої післяопераційної рани 

ІІ стадії верхньої третини лівого стегна в ділянці доступу до загальної стегнової 

артерії у хворої Б.А., 1943 р.н., історія хвороби № 20066, 2014 р. Стан 

післяопераційної рани на 6 (а) та 11 (б) доби післяопераційного періоду. 

Через 10 діб (16 доба післяопераційного періоду) після проведеного 

лікування (другий сеанс ВАКтерапії) об’єктивно відзначається очищення 

фібринової біоплівки дна рани. Дно рани помітно гранулює, глибина рани 

зменшується. 

Через 15 діб (21 доба післяопераційного періоду) (рис. 6.6, а) після 

проведеного лікування (третій сеанс ВАКтерапії) об’єктивно відзначається 

а 

б 
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повне очищення фібринової біоплівки дна рани. Дно рани помітно гранулює, 

глибина рани зменшується. 

Через 30 діб (36 доба післяопераційного періоду) (рис. 6.6, б) після 

проведеного лікування об’єктивно відзначається повне загоєння рани вторинним 

натягом. 

 

 

Рисунок 6.6 − Фотографічні зображення ускладненої післяопераційної рани 

ІІ стадії верхньої третини лівого стегна в ділянці доступу до загальної стегнової 

б 

а 
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артерії у хворої Б.А., 1943 р.н., історія хвороби № 20066, 2014 р. Стан 

післяопераційної рани на 21 (а) та 36 (б) доби післяопераційного періоду. 

Приклад 4. Хворий С.О., 1941 р.н. Діагноз: Атеросклероз артерій нижніх 

кінцівок; оклюзія правого стегново-підколінно-гомілкового сегменту; ХІНК ІV 

ст.; стан після стегново-передньогомілкового аутовенозного шунтування; 

ускладнена післяопераційна рана верхньої третини стегна (Szilagyi ІІІ), 

ЦД ІІ типу. 

Об’єктивно на 7 добу(рис. 6.7, а)  післяопераційного періоду шкіра навколо 

ускладненої рани гіперемійована, краї рани ішемізовані із значними ділянками 

некрозів глибоких тканин рани. Наявні виражені ознаки місцевої запальної 

відповіді. Зберігається болючість та наявний мутний вміст неприємного запаху. 

На дні рани між некротично зміненими тканинами функціонуючий аутовенозний 

шунт. Виділяється значна кількість ексудату. 

Через 12 діб (19 доба післяопераційного періоду) (рис. 6.7, б)  після 

проведеного лікування об’єктивно відзначається очищення некротично змінених 

інфікованих тканин рани. Наявні ознаки місцевої запальної відповіді. Тканини 

навколо рани гіперемійовані. Дно рани помітно гранулює, проте зберігаються 

некротично змінені тканини та фібринова біоплівка дна рани. Виділяється значна 

кількість ексудату. 

Через 21 добу (28 доба післяопераційного періоду) (рис. 6.8, а) після 

проведеного лікування об’єктивно відзначається очищення некротично змінених 

інфікованих тканин рани. Регрес ознак місцевої запальної реакції. Тканини 

навколо рани дещо гіперемійовані. Дно рани помітно гранулює, проте 

зберігається фібринова біоплівка дна рани. Площа та глибина рани помітно 

зменшилися. Виділяється незначна кількість ексудату. 

Через 29 діб (36 доба післяопераційного періоду) (рис. 6.8, б) після 

проведеного лікування об’єктивно відзначається очищення некротично змінених 

інфікованих тканин рани. Тканини навколо рани не гіперемійовані. Дно рани 

помітно гранулює, проте зберігається фібринова біоплівка дна рани. Площа та 

глибина рани помітно зменшилися. Виділяється незначна кількість ексудату. 
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Рисунок 6.7 − Фотографічні зображення ускладненої ІІІ стадії 

післяопераційної рани верхньої третини правого стегна в ділянці доступу до 

загальної стегнової артерії у хворого С.О., 1941 р.н., історія хвороби № 27296, 

2015 р. Стан післяопераційної рани на 7 (а) та 19 (б) доби післяопераційного 

періоду. 

б 
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Рисунок 6.8 − Фотографічні зображення ускладненої ІІІ стадії 

післяопераційної рани верхньої третини правого стегна в ділянці доступу до 

загальної стегнової артерії у хворого С.О., 1941 р.н., історія хвороби № 27296, 

2015 р. Стан післяопераційної рани на 28 (а) та 36 (б) доби післяопераційного 

періоду. 
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Приклад 5. Хворий А.І. 1954 р.н. Діагноз: Атеросклероз артерій нижніх 

кінцівок; оклюзія лівої поверхневої стегнової артерії; ХІНК ІV ст.; стан після 

стегново-підколінного (короткого) аутовенозного шунтування; ускладнена 

післяопераційна рана нижньої третини стегна (Szilagyi ІІІ) ЦД ІІ типу. 

Об’єктивно на 6 добу (рис. 6.9) післяопераційного періоду шкіра навколо 

ускладненої рани гіперемійована, краї рани ішемізовані із значними ділянками 

некрозів глибоких тканин рани, зберігається болючість та наявний мутний вміст 

неприємного запаху. На дні рани між некротично зміненими тканинами 

функціонуючий аутовенозний шунт. 

 

Рисунок 6.9 − Фотографічне зображення ускладненої ІІІ стадії 

післяопераційної рани нижньої третини лівого стегна в ділянці доступу до 

дистальної частини поверхневої стегнової артерії у хворого А.І., 1954 р.н., 

історія хвороби № 23988, 2015 р.. Стан післяопераційної рани на 6 добу 

післяопераційного періоду. 
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Через 5 діб (11 доба післяопераційного періоду) (рис. 6.10, а) після 

проведеного лікування (перший сеанс ВАКтерапії) об’єктивно відзначається 

очищення некротично змінених інфікованих тканин рани. Наявні ознаки місцевої 

запальної відповіді. Тканини навколо рани гіперемійовані. Дно рани очищається, 

зберігаються некротично змінені тканини порожнини рани. Виділяється значна 

кількість ексудату. 

Через 10 діб (16 доба післяопераційного періоду) (рис. 6.10, б) після 

проведеного лікування (другий сеанс ВАКтерапії) об’єктивно відзначається 

очищення некротично змінених інфікованих тканин рани. Наявні ознаки місцевої 

запальної відповіді. Тканини навколо рани гіперемійовані. Дно рани очищається, 

зберігається незначна кількість некротично змінених тканин порожнини рани, 

наявна фібринова біоплівка дна рани, спостерігаються незначні ознаки появи 

грануляційної тканини. Виділяється значна кількість ексудату. 

Через 15 діб (21 доба післяопераційного періоду) (рис. 6.11, а) після 

проведеного лікування (третій сеанс ВАКтерапії) об’єктивно відзначається 

очищення некротично змінених інфікованих тканин рани. Регрес ознак місцевої 

запальної відповіді. Тканини навколо рани дещо гіперемійовані. Дно рани 

очищається, зберігаються фібринова біоплівка дна рани, спостерігаються ознаки 

росту грануляційної тканини. Порожнина та глибина рани помітно зменшилися. 

Виділяється незначна кількість ексудату. 

Через 22 доби (28 доба післяопераційного періоду) (рис. 6.11, б) після 

проведеного лікування (друга доба після накладання вторинних швів) об’єктивно 

відзначається значне зменшення порожнини та глибини рани. Тканини навколо 

рани не гіперемійовані. Дно рани вкрите грануляційною тканиною, краї рани з 

ознаками прогресуючої епітелізації. Рана практично загоїлась вторинним 

натягом. 

 



145 
 

 

 

Рисунок 6.10 − Фотографічні зображення ускладненої ІІІ стадії 

післяопераційної рани нижньої третини лівого стегна в ділянці доступу до 

дистальної частини поверхневої стегнової артерії у хворого А.І., 1954 р.н., 

історія хвороби № 23988, 2015 р. Стан післяопераційної рани на 11 (а) та 16 (б) 

доби післяопераційного періоду. 

б 

а 
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Рисунок 6.11 − Фотографічні зображення ускладненої ІІІ стадії 

післяопераційної рани нижньої третини лівого стегна в ділянці доступу до 

дистальної частини поверхневої стегнової артерії у хворого А.І., 1954 р.н., 

історія хвороби № 23988, 2015 р. Стан післяопераційної рани на 21 (а) та 28 (б) 

доби післяопераційного періоду. 

б 

а 
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Приклад 6. Хворий С.В., 1948 р.н. Діагноз: атеросклероз; синдром Леріша; 

стан після біфуркаційного аорто-стегнового протезування (2012 р.); 

псевдоаневризма дистального анастомозу справа; стан після резекції 

псевдоаневризми та реконструкції дистального анастомозу; ускладнена 

післяопераційна рана верхньої третини стегна (Szilagyi ІІІ). 

Об’єктивно на 5 добу (рис. 6.12) післяопераційного періоду шкіра навколо 

ускладненої рани дещо гіперемійована, краї рани ішемізовані із значними 

ділянками некрозів глибоких тканин рани, зберігається болючість та наявний 

мутний вміст неприємного запаху. На дні рани між некротично зміненими 

тканинами функціонуючий судинний синтетичний імплант. 

 

Рисунок 6.12 − Фотографічне зображення ускладненої ІІІ стадії 

післяопераційної рани верхньої третини правого стегна в ділянці реконструкції 

дистального анастомозу у хворого С.В., 1948 р.н., історія хвороби № 29431, 

2015 р. Стан післяопераційної рани на 5 добу післяопераційного періоду. 
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Через 5 діб (10 доба післяопераційного періоду) (рис. 6.13, а) після 

проведеного лікування (перший сеанс ВАКтерапії) об’єктивно відзначається 

очищення некротично змінених інфікованих тканин рани. Наявні ознаки місцевої 

запальної відповіді. Тканини навколо рани гіперемійовані. Дно рани очищається, 

зберігаються некротично змінені тканини порожнини рани. На дні рани між 

некротично зміненими тканинами функціонуючий судинний синтетичний 

імплант. Виділяється значна кількість ексудату. 

Через 11 діб (16 доба післяопераційного періоду) (рис. 6.13, б) після 

проведеного лікування (другий сеанс ВАКтерапії) об’єктивно відзначається 

очищення некротично змінених інфікованих тканин рани. Наявні ознаки місцевої 

запальної відповіді. Тканини навколо рани гіперемійовані. Дно рани очищається, 

зберігається фібринова біоплівка дна рани та функціонуючий судинний 

синтетичний імплант, прогресує ріст грануляційної тканини. Виділяється значна 

кількість ексудату. 

Через 16 діб (21 доба післяопераційного періоду) (рис. 6.14, а) після 

проведеного лікування (третій сеанс ВАКтерапії) об’єктивно відзначається 

очищення фібринової біоплівки дна рани. Регрес ознак місцевої запальної 

відповіді. Тканини навколо рани дещо гіперемійовані. Дно рани помітно 

гранулює. Площа та глибина рани помітно зменшилася. Виділяється незначна 

кількість ексудату. 

Через 24 діб (27 доба післяопераційного періоду) після проведеного 

лікування (третій сеанс ВАКтерапії) об’єктивно відзначається грануляція дна 

рани. Тканини навколо рани незначно гіперемійовані. Дно рани практично 

повністю вкрито грануляційною тканиною. Виділяється незначна кількість 

ексудату. 

Через 32 доби (38 доба післяопераційного періоду) (рис. 6.14, б) після 

проведеного лікування об’єктивно відзначається практичне загоєння рани 

вторинним натягом. Тканини навколо рани не гіперемійовані. Дно рани вкрите 

грануляційною тканиною, краї рани з ознаками прогресуючої епітелізації. 
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Рисунок 6.13 − Фотографічні зображення ускладненої ІІІ стадії 

післяопераційної рани верхньої третини правого стегна в ділянці реконструкції 

дистального анастомозу у хворого С.В., 1948 р.н., історія хвороби № 29431, 

2015 р. Стан післяопераційної рани на 10 (а) та 16 (б) доби післяопераційного 

періоду. 

а 

б 
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Рисунок 6.14 − Фотографічні зображення ускладненої ІІІ стадії 

післяопераційної рани верхньої третини правого стегна в ділянці реконструкції 

дистального анастомозу у хворого С.В., 1948 р.н., історія хвороби № 29431, 

2015 р. Стан післяопераційної рани на 21 (а) та 38 (б) добу післяопераційного 

періоду. 

40 доба післяопераційного періоду рана повністю загоїлась вторинним 

натягом. 

а 

б 
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6.2 Профілактика локальної хірургічної інфекції у пацієнтів з критичною 

ішемією нижніх кінцівок 

Комплекс заходів спрямованих на профілактику інфекційних ускладнень 

післяопераційних ран пацієнтів після реконструктивних оперативних втручань з 

приводу КІНК відповідає загальним принципам профілактики локальної 

хірургічної нозокоміальної інфекції. Для отримання задовільних показників рівня 

розвитку ІДХВ слід дотримуватись розроблених численними вітчизняними та 

закордонними авторами рекомендацій [81, 143, 171, 172, 209, 237]. Серед базових 

принципів підготовки пацієнтів до планового оперативного втручання з приводу 

КІНК слід виділити оцінку факторів ризику розвитку ІДХВ. Ретельний збір 

анамнезу та передопераційні лабораторні дослідження дозволять оцінити 

наявність супутньої патології. Достовірними предикторами розвитку інфекційних 

ускладнень післяопераційних ран є ЦД, хронічна ниркова недостатність, анемія, 

хронічна дихальна недостатність, вогнища хронічної інфекції. 

Особливість пацієнтів з ХІНК ІV ступеня за класифікацією Фонтейна є 

наявність трофічних змін шкіри, як наслідок хронічного недокрів’я нижніх 

кінцівок, перебіг яких досить часто ускладнюється інфекційним компонентом. 

Проблемою підготовки таких пацієнтів до планових оперативних втручань є 

високий рівень АБР цих хворих, як наслідок призначення їм на різних етапах 

надання медичної допомоги тривалих ірраціональних емпіричних курсів АБТ. 

Проведений аналіз анамнезу захворювання продемонстрував, що серед 

120 пацієнтів із ІДХВ, яка виникла після оперативних втручань з приводу 

ХІНК ІV ступеня, 42 особам (35,00±4,35 %) при передопераційній підготовці була 

проведена санаційна некректомія. Без передопераційної санаційної некректомії 

гнійнонекротичних змін тканин стопи розвиток ІДХВ у післяопераційному 

періоді спостерігався у 1,9 разів частіше (у 78 пацієнтів – 65,00±4,35 %), що 

підтверджує доцільність проведення даної процедури з метою профілактики 

виникнення ІДХВ у пацієнтів із ХІНК ІV ступеня. 

Алгоритм підготовки та ведення пацієнтів із КІНК (рис. 6.15) полягає у 

етапності профілактичних заходів спрямованих на мінімалізацію розвитку 
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післяопераційних інфекційних ускладнень. Так, слід виділити три етапи забезпечення 

профілактичних засобів: передопераційний, операційний та післяопераційний. 

До передопераційного етапу профілактичних заходів належать: 

1. Визначення та корекція супутньої патології (корекція гіперглікемії, 

анемії, азотемії, гіпоальбумінемії). 

2. Санація вогнищ хронічної інфекції (трофічні зміни кінцівок, запальні 

захворювання сечостатевої системи, запальні захворювання носоглотки та інші). 

3. Збільшення дози АБП у пацієнтів з підвищеною масою тіла. 

4. Відміна куріння. 

5. При наявності волосся ділянки операційного поля підготовка 

проводиться шляхом короткого стриження та не допускається гостре гоління. 

До операційного етапу профілактичних заходів належать: 

1. Ретельна обробка антисептичними засобами рук хірургічної бригади. 

2. Ретельна обробка операційного поля розчинами антисептиків. 

3. АБП проводиться за годину до розрізу шкіри для досягнення 

максимальної концентрації у сироватці крові. 

4. Дотримання щадної хірургічної техніки (уникати контакту 

травматичних інструментів з ішемізованими тканинами, ретельний гемостаз під 

час доступів до судиннонервових пучків, елімінація «мертвого простору», 

дренування післяопераційної рани). 

5. При можливості уникати або мінімізувати кількість кровозамінників. 

6. Мінімізувати тривалість оперативного втручання. 

7. Максимально зменшити кількість персоналу у операційній. 

8. При технічній можливості адекватне вентилювання приміщення 

операційної. 

9. Дотримуватись принципів асептики та антисептики. 

До післяопераційного етапу профілактичних заходів належать: 

1. Огляд післяопераційної рани на предмет інфекційних ускладнень. 

2. Максимально коротка АБП для запобігання розвитку АБР. 
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Рисунок 6.15 − Схема профілактичних заходів спрямованих на 

мінімалізацію розвитку локальних післяопераційних інфекційних ускладнень 

Проведений порівняльний аналіз результатів лікування локальної 

хірургічної інфекції у пацієнтів після перенесених реконструктивних операцій з 

приводу КІНК дозволив охарактеризувати схему комплексного лікування із 

застосуванням локальної ВАКтерапії, як ефективнішу. Так, у хворих, яким 

місцево було застосовано ВАКапарат, показники ефективності демонструють 

достовірно швидший час (р<0,01) та достовірно меншу тривалість загоєння 

(р<0,05) інфікованих післяопераційних ран відносно групи порівняння. Одержані 

дані показали, що як у основній, так і у порівняльній групах дослідження у 
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 Максимально коротка АБП 



154 
 

пацієнтів із ІІ стадією ІДХВ загоєння післяопераційної рани проходило 

достовірно швидше (р<0,001) та середня тривалість загоєння була достовірно 

нижчою (р<0,001), ніж у хворих із ІІІ стадією ІДХВ. 

Шляхом використання негативного тиску вдалось досягти більшої частоти 

загоєння інфекційно ускладнених післяопераційних ран за допомогою 

накладання вторинних швів, ніж при застосуванні методу відкритого ведення. 

Показники позитивного ефекту комплексного лікування основної групи 

дослідження були підтверджені прикладами клінічних випадків. 
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РОЗДІЛ 7 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КІНК, будучи найважчим проявом ППА, є одним із найпоширеніших проявів 

атеросклеротичного ураження стегноводистальних сегментів і становить 15

20 % ОСУ артерій нижніх кінцівок. Зростання розповсюдженості КІНК із 

значним числом ускладнень її клінічного перебігу та лікування, а також 

негативними показниками інвалідизації та летальності населення робить дану 

проблему вкрай актуальною. 

Протягом першого року після встановлення діагнозу понад 75 % хворим із 

КІНК виконують ампутації, реконструктивні або ангіопластичні операції. Згідно 

даних провідних вітчизняних та закордонних ангіохірургів високоефективним 

методом хірургічного лікування облітеруючих захворювань артерій нижніх 

кінцівок у стадії критичної ішемії є лише реваскуляризація. Однак, незважаючи 

на успіхи реконструктивних оперативних втручань на судинах нижніх кінцівок, 

їх результати можуть суттєво погіршуватися в результаті розвитку 

післяопераційних ускладнень різного ґенезу. Найчастіше у хворих прооперованих 

з приводу КІНК виникають локальні ускладнення інфекційного характеру. Аналіз 

науковофахових публікацій показав, що оперативне лікування хворих із КІНК 

ускладнюється інфікуванням у 425 % прооперованих пацієнтів. У своїх наукових 

працях J. Donker описує виникнення ІДХВ після артеріальних реконструкцій у 20 

пацієнтів із 218 прооперованих, що склало 9,2 %. Група авторів із Запоріжжя, 

очолювана Губкою В.А., подає дані про розвиток ІДХВ у 6,25 % пацієнтів, 

котрим виконали різного роду втручання на артеріях нижніх кінцівок, та включає 

у своє дослідження осіб із краєвим некрозом рани та лімфоцеле. У нашому 

дослідженні пацієнти із даними місцевими змінами були віднесені до групи 

неінфекційних ускладнень післяопераційних ран. Дослідники післяопераційних 

локальних інфекційних ускладнень з Malmo під керівництвом S. Acosta згадують 

у своєму дослідженні різні відсотки виникнення ІДХВ у залежності від чистоти 

операційного поля. Так, при чистих операціях частота інфекційних ускладнень 
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становить 5 %, а при чистих контамінованих – 30 %. Особлива небезпека розвитку 

місцевої хірургічної інфекції в ділянці хірургічного доступу полягає у ймовірності 

інфікування функціонуючої судинної реконструкції, що ставить під загрозу успіх 

проведеної операції із не лише збереженням кінцівки, а й життя хворого. 

Особливості клінічної картини ІДХВ, що виникає після відновлення 

артеріального кровоплину по судинному руслі у пацієнтів із КІНК, обумовлені 

рядом місцевих та загальних чинників, а саме наявністю судинної реконструкції, 

супутніх ішемічних розладів, гіпокоагуляційного стану тканин та хронічної 

артеріальної недостатності, травматичного пошкодження лімфатичних судин в 

зоні реваскуляризації, загальним станом хворого та його супутніми 

захворюваннями. У своїй роботі S. Acosta та співавтори описують наступні 

фактори виникнення ІДХВ у пацієнтів після судинних оперативних втручань: 

пролонгована тривалість операції, підвищений ІМТ, жіноча стать, куріння, ЦД, 

ХІНК IV ст., ХХН IV та V ст., вживання антагоністів вітаміну К, променева 

терапія в анамнезі, прийом кортикостероїдів. Вітчизняні автори, беручи до уваги 

вищезгадані фактори, виділяють три групи ризику розвитку хірургічної інфекції:  

I група (невисокий ризик) – хворі до 60 років, оперативне лікування в 

плановому порядку, невеликий обсяг операції і її тривалість трохи більше 2 

годин, відсутність вогнищ інфекції.  

II група (великий ризик) – хворі старші 60 років, обсяг втручання більше 2 

годин, підвищена маса тіла хворого, інтоксикація, анемія, операції на аорто

стегновому сегменті, наявність вогнищ інфекції, ЦД.  

III група (надзвичайний ризик) – хворі похилого та старечого віку з 

виконанням великого обсягу оперативного втручання в ургентному порядку. 

Враховуючи наявність у фаховій літературі лише поодиноких даних про 

розвиток ІДХВ після реконструктивних операцій у хворих із КІНК дослідження 

даної проблеми судинної хірургії є актуальним і практично цінним 

дослідженням. 

Мета дослідження – підвищення ефективності комплексного лікування та 

профілактики інфекції ділянки хірургічного втручання у хворих після 
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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 вирішення поставленої мети нами було проаналізовано результати 783 

реконструктивних оперативних втручань, що були здійснені 758 пацієнтам із КІНК 

протягом трьох років у клініці кафедри хірургії № 2 ЛНМУ імені Данила 

Галицького на базі відділення судинної хірургії Львівської обласної клінічної 

лікарні. Показами для проведення операцій були IІІ (26,95±1,59 %) та IV 

(73,05±1,59 %) ступені ХІНК згідно класифікації Фонтейна. В залежності від 

позицій було проведено біфуркаційні протезування (6,77 %), клубовостегнові 

(12,77 %), аксілярностегнові (4,34 %), перехресні стегновостегнові (6,51 %), 

короткі стегновопідколінні (12,77 %), довгі стегновопідколінні та гомілкові 

реконструкції (54,28 %), профундопластики (2,55 %). 

В ході дослідження клінічно обстежено 176 осіб, у яких після проведених 

реконструктивних операцій з приводу КІНК виникли місцеві ускладнення в 

ділянці хірургічного втручання, віком від 45 до 84 років. Серед них діагностували 

ускладнення неінфекційної та інфекційної етіології. До основної групи 

дослідження увійшли 135 осіб, у яких розвинулась ІДХВ (76,70 %). До групи 

контролю був включений 41 пацієнт із неінфекційними ураженнями (23,30 %), 

що клінічно проявлялися лімфатичними та ішемічними ускладненнями рани. Між 

віковими розподілами та розподілом за статтю осіб основної та контрольної груп 

статистично достовірних різниць не виявлено (р>0,05). Середній вік 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). В основній групі 

наймолодшому пацієнтові було 45 років, найстаршому ‒ 84 роки, а в групі 

контролю ‒ 46 та 83 роки, відповідно. Такі вікові групи відповідають поділу осіб 

за віком у подібних досліджень вітчизняних та закордонних авторів. У науковій 

праці Dosluoglu та співавторів середній вік досліджуваних пацієнтів склав 
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69,1±9,5 років (4486 років), середній вік хворих у роботі Svensson та співавторів 

– 75 років (4888 років), а у дослідженні Mayer – 62 роки. 

Відсоток виникнення ІДХВ до 30 днів з моменту оперативного втручання 

серед прооперованих 758 пацієнтів дорівнював 17,81 %, а серед проведених 783 

операцій – 17,24 %. Такий відсоток ускладнень відповідає даним подібних 

досліджень вітчизняних на закордонних науковців. Згідно праць Turtianen та 

співавторів частота розвитку ІДХВ після артеріальних реконструкцій у басейні 

аортоклубового сегменту складає 26,6 %, а у басейні стегновопідколінно

гомілкового сегменту – 21,9 %. Hasselman та співавтори висвітлюють такі 

ускладнення на рівні 19,0 %, а Matatov та співавтори публікують опис ІДХВ із 

частотою 30,2 %. Серед 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). У підгрупі пацієнтів із ІІІ 

стадією за Szilagyi синтетичний судинний кондуїт було використано у 15 

пацієнтів (38,46 %) та у 24 випадках аутовену (61,53 %). Дослідження проведене 

Губкою В.А. описує локальні інфекційні ускладнення у пацієнтів після 

артеріальних реконструкцій. Серед 126 пацієнтів у 67 осіб розвинулись 

поверхневі ускладнення та у 15 хворих – глибокі інфекційні ускладнення із 

ураженням судинної реконструкції. Закордонні автори особливу увагу у своїх 

публікаціях звертають на пацієнтів із ІІІ стадією інфекційного ураження 

післяопераційної рани за Szilagyi. У праці Dosluoglu описано 14 випадків 

інфекційно ускладнених післяопераційних ран Szilagyi ІІ та 12 випадків Szilagyi 

ІІІ. Загалом серед 26 пацієнтів із ІДХВ у 10 осіб в якості матеріалу для 

реконструкції були використані синтетичні судинні протези. Mayer та співавтори 

наводять свої результати лікування 44 пацієнтів із ІІІ стадією Szilagyi, серед яких 

у 24 випадках (54,5 %) використовували синтетичні імпланти. Серед цих 

пацієнтів у 33 осіб (75 %) спостерігалось раннє (до 30 днів) інфікування зони 

реконструкції. Berger та співавтори описують 17 випадків розвитку ІДХВ ІІІ 

стадії за Szilagyi у пацієнтів із імплантованими судинними протезами. Хворі 

основної групи поділені на три підгрупи відповідно до стадій ІДХВ. У 51 особи 
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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 %). 

Клінічне обстеження включало визначення скарг хворого, збір анамнезу, 

посистемний огляд пацієнта, лабораторні та інструментальні обстеження згідно 

протоколу, що відповідає особливостям пацієнтів із КІНК. 

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 ЦД. Так, частота артеріальної гіпертензії у осіб із І, ІІ та ІІІ стадіями ІДХВ 

становила 60,8, 73,3 та 74,4 %, а ЦД – 43,1, 71,1 та 76,9 %, відповідно. Серед 

іншої супутньої патології у пацієнтів із ІДХВ виявляли ХСН (40,74 %), ХНН 

(32,59 %), ІМ в анамнезі (23,70 %), ХОЗЛ (15,56 %) та стенокардію (5,19 %). 

Відсотки хворих із одним та двома супутніми захворюваннями 

зменшувались (р<0,001) при збільшенні стадії ІДХВ. Так, при І стадії ІДХВ одна 

супутня патологія була зареєстрована у 44,44 % хворих, а два захворювання ‒ у 

33,33 % хворих даної підгрупи; при ІІ стадії ‒ відповідно у 16,22 % та у 29,73 %; 

при ІІІ стадії ‒ у 3,03 % та у 24,24 %. При зростанні стадії ІДХВ збільшувались 

(р<0,001) відсотки пацієнтів із трьома та більше супутніми захворюваннями 

(22,22 % при І стадії, 54,05 % при ІІ стадії та 72,73 % при ІІІ стадії). 

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 
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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 судиннонервового 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 інфекційнозапальні ускладнення післяопераційних ран 

після артеріальних реконструкцій проявлялися розходженням країв ран із 

неспроможністю швів накладених на шкіру, підшкірну клітковину та глибоку 

фасцію. Розвиток певної стадії ІДХВ не залежав від доби інфікування рани 

(р>0,05). 

З метою вивчення особливостей мікробіоценозу ранових поверхонь за умов 

приєднання інфекційного компоненту бактеріологічні дослідження було 

проведено у трьох підгрупах хворих із ІДХВ. Як свідчать результати проведених 

мікробіологічних досліджень, 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 (82,96±3,24 %). З 

досліджуваних посівів було виділено 12 типів комбінацій мікроорганізмів із двох, 

трьох та чотирьох представників. 
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У І підгрупі дослідження у 62,8±6,8 % випадків мікрофлора була 

представлена асоціаціями, а у 33,3±6,6 % – монокультурами. Серед висіяної 

флори у чистому вигляді зустрічалися гемолітичний (15,7±5,1 %) та 

негемолітичний (17,7±5,3 %) S. epidermidis. S. epidermidis (unhaem.) був 

отриманий із посівів у складі асоціацій у 2,7 рази частіше (47,1±7,0 %), ніж 

S.epidermidis (haem.) (15,7±5,1 %). Ентерококи були висіяні тільки у сумішах у 

47,1±7,0 %. У 31,4±6,5 % з ран були висіяні ентеробактерії, серед яких 

найчастіше виявляли E.coli (19,6±5,6 %). Майже у половини обстежених хворих 

(47,1±7,0 %) було ідентифіковано гриби роду Candida у симбіозах з різними 

мікробними популяціями. Мікробіологічні дослідження вітчизняних науковців 

описують, що основними представниками мікрофлори інфекційно ускладнених 

післяопераційних ран після судинних реконструкцій є S. epidermidis (18,5 %) та 

ентерококів (14,9 %). 

У ІІ підгрупі дослідження стафілококи було виділено з матеріалу у 

комбінаціях у 73,33±6,6 %. В ізольованому стані S. aureus був висіяний в 

2,2±2,2 %, а в асоціаціях – в 4,4±3,1 %. З іншими мікробами S.epidermidis 

гемолітичний та негемолітичний зустрічалися у 40±7,3 % та 28,9±6,8 %, 

відповідно. Ентерококи були виділені тільки разом з іншою мікрофлорою у 

62,2±7,2 % випадків. Грамнегативні ентеробактерії виділяли з матеріалу 

77,8±6,2 % хворих, де найчастіше висівали також E. Coli (26,7±6,6 %). 

Псевдомонади були висіяні в ізольованому вигляді в 2,2±2,2 % та в симбіозі у 

2,2±2,2 %. Гриби роду Candida супроводжували бактеріальну флору ран пацієнтів 

у 62,22±7,2 % випадків. 

У ІІІ підгрупі дослідження з ран пацієнтів кокова флора була виділена у 

87,2±5,4 %, серед яких S. aureus у 2,6±2,5 % випадках був висіяний ізольовано та 

у 7,7±4,3 % випадків в асоціаціях, S. epidermidis (haem.) у 2,6±2,5 % та у 

46,2±8,0 %, відповідно, S. epidermidis (unhaem.) лише у поєднанні з іншими 

мікроорганізмами в 28,2±7,2 % осіб. Ентерококи висівалися у поєднанні з іншими 

бактеріями у 69,2±7,4 % хворих. У різних комбінаціях також висівались 

ентеробактерії (74,4±7,0 %), з яких найчастіше – E. coli (28,2±7,2 %), C. freundii 
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(18,0±6,2 %) та Kl. pneumoniae (12,8±5,4 %). В асоціаціях в 2,6±2,5 % були висіяні 

псевдомонади та в 87,2±5,4 % – C. albicans. 

Аcosta та співавтори наводять свої дані бактеріологічних посівів, де 

основними збудниками фігурують мікроорганізми кишкової флори (70 %), а S. 

aureus зустрічається у 10 % випадків. Опублікована робота C. Monsen та 

співавторів, що висвітлює дані мікробіоценозу ускладнених післяопераційних 

глибоких ран із ураженням судинної реконструкції в ділянці верхньої третини 

стегна. Мікроорганізми висіяні в асоціаціях, а основними представниками 

згадуються шкірна флора (S. aureus, S. epidermidis, S. species) та кишкова флора 

(E. faecalis, Pr. mirabilis, E. coli, E. cloacae, Kl. oxytoca, E. faecium, Ps. aeruginosa, 

S. marcescens, M. morganii, B. fragilis). 

Проведений 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). 
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Для оцінки окремих показників імунного статусу пацієнтів із ІДХВ після 

реконструктивних операцій на магістральних судинах нижніх кінцівок було 

проведене їх вивчення у 135 осіб основної групи та 41 особи групи контролю. З 

метою дослідження про та протизапальних ланок розвитку ускладнень 

післяопераційних ран у обстежених пацієнтів визначали концентрацію 

прозапальних цитокінів ІL6 і TNFα, прозапального CRP та протизапальних ‒ IL2 і 

IL10 у сироватці крові. Також для оцінювання ступеня розвитку цитокінового 

дисбалансу розраховували співвідношення TNFα/IL10. Їх визначення 

здійснювали методом ІФА. 

Результати імунологічних досліджень дозволили констатувати зростання 

(р<0,001) концентрацій IL6 (132,23±1,09 пг/мл проти 60,17±2,41 пг/мл) і TNFα 

(29,14±0,09 пг/мл проти 15,60±0,35 пг/мл), співвідношення TNFα/IL10 

(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 IL2 (1,23±0,01 пг/мл проти 2,25±0,09 пг/мл) та 

IL10 (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 IL2 та IL10 на тлі активації прозапальних 

механізмів із зростанням (р<0,001) концентрації TNFα та IL6 у сироватці крові. 

Вираженість інфекційнозапального процесу була відображена у високих значеннях 

прозапальних показників TNFα/IL10 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 
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можуть свідчити про те, що у розвитку інфекційних ускладнень післяопераційних 

ран у пацієнтів прооперованих з приводу КІНК одну із ключових ролей 

відіграють порушення імунного статусу, що проявляються змінами параметрів 

цитокінового балансу. 

Серед пацієнтів групи контролю у 3 осіб розвинулось їх інфікування. У 

1 особи (8,3 %) із інфікованим лімфоцеле інфекційне ускладнення клінічно 

проявилось у вигляді ІДХВ ІІ стадії. У 2 осіб (6,89 %) із краєвим некрозом рани 

приєднання інфекційного компоненту спричинило розвиток І стадії ІДХВ. В 

динаміці лікування пацієнтів основної групи 5 пацієнтам (3,62 %) було проведено 

високі ампутації внаслідок ускладнень зі сторони реконструкції. У 3 хворих 

(2,17 %) розвинувся тромбоз реконструкції та у 2 осіб (1,45 %) спостерігали 

арозивну кровотечу. Один пацієнт відмовився від запропонованого лікування, та 

був виписаний на амбулаторне лікування. Таким чином, комплексне лікування 

було здійснено 53 пацієнтам I підгрупи, 44 – II підгрупи та 35  III підгрупи. 

Пацієнтам I підгрупи проводилась місцева терапія з використанням 

антисептиків на основі повідон йоду та некректомія з подальшим веденням рани 

шляхом загоєння вторинним натягом. 

Хворих із ІІ та ІІІ стадіями ІДХВ було поділено на основну та порівняльну 

групи, де застосовували запропоновану і стандартну схеми лікування, відповідно. 

Хворим основної групи місцево додатково використовували ВАКтерапію. ВАК

терапія, як сучасний метод локальної терапії різного роду ран, широко 

застосовується у сучасній хірургічній практиці. Вперше ВАКтерапія була 

застосована для лікування ІДХВ у пацієнтів після артеріальних реконструкцій у 

2001 році італійськими хірургами Demaria та Giovanni, які навели досвід 

лікування двох інфекційно ускладнених післяопераційних ран у ділянці верхньої 

третини стегна. Даний метод знімає набряк тканин ділянки РП, локалізовує 

запальний процес, дозволяє ефективно контролювати ексудацію з рани та 

покращує перфузію тканин рани. 

Групою порівняння були пацієнти, у яких для локального лікування 

інфікованих тканин застосовували метод відкритого ведення. До основної групи 
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увійшли 41 пацієнт, серед яких у 23 осіб глибина ускладненої післяопераційної 

рани відповідала ІІ стадії та у 18 осіб – ІІІ стадії ІДХВ. До групи порівняння 

увійшли 38 пацієнтів, серед яких у 21 осіб ІДХВ відповідала ІІ стадії та у 17 осіб 

– ІІІ стадії згідно класифікації Szilagyi. 

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 стадією 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, 
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кларитроміцину, меропенему, тетрацикліну, хлорамфеніколу, цефазоліну та 

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. 

Усім пацієнтам після проведення реконструктивних оперативних втручань 

була призначена стандартна 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. 

У літературі представлені різні підходи та схеми антимікробної терапії. Так, 

B. Hasse у своїй науковій праці описує АБТ із використанням цефуроксиму та 

метронідазолу. У пацієнтів із ІІІ стадією ІДХВ та наявністю синтетичного 

судинного імпланта у порожнині рани науковець пропонує схему з використанням 

комбінації беталактамних препаратів або глікопептидів з аміноглікозидами.  

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). 

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 %) – 
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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 %). 

Тривалість АБТ залежала від клінічного стану пацієнта та перебігу РП. У 

пацієнтів із глибоким ураженням ділянки хірургічного втручання цільова АБТ 

тривала до повного виповнення грануляційною тканиною порожнини рани. У 

пацієнтів із ІІІ стадією ІДХВ та імплантованим синтетичним судинним кондуїтом 

АБТ тривала практично до повної епітелізації рани. У літературі згадуються різні 

схеми та тривалість АБТ. D. Mayer у своїй публікує дані про тривалість АБТ в 

середньому 73 дні (22240 днів) у пацієнтів із ІІІ стадією ІДХВ після артеріальних 

реконструкцій з використанням синтетичних протезів. У роботі Logout та 

співавторів описано 68 пацієнтів після артеріальних реконструкцій з 

використанням аутовенозного матеріалу та АБТ тривалістю 21 день. Ці автори 

рекомендують 46 тижневу АБТ у пацієнтів із використанням синтетичного 

матеріалу. Calliagaro описує інфекційні ускладнення ділянки хірургічного 

втручання після реконструкцій аортоклубового сегменту з тривалою АБТ (6 

тижнів довенною та 6 місяців таблетованою). 

У нашому дослідженні серед усіх пацієнтів із ІДХВ (135 хворих) та пацієнтів 

із неінфекційними ускладненнями післяопераційних ран, що інфікувалися (3 хворих),  

позитивний результат лікування із збереженою опороздатною кінцівкою та 

функціонуючою реконструкцією вдалося досягти у 132 хворих (95,65 %). Серед 

85 пацієнтів із глибоким ураженням цей показник становив 92,94 % (79 

пацієнтів). Monsen та співавтори описують результати лікування 20 хворих з 

ІДХВ ІІІ стадії, де у групі ВАКтерапії загоєння рани досягли у 9 пацієнтів (90 

%), а у групі відкритого ведення – у 5 хворих (50 %). Saziye та співавтори 

проводили лікування 40 хворих з ІДХВ ІІІ стадії методом ВАКтерапії. Середня 

тривалість сеансів становила 14,2 дні (1220 днів), а середня тривалість 
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перебування у стаціонарі – 25,1 днів (2330 днів). Загоєння рани із збереженою 

кінцівкою досягли у 34 хворих (85 %). Verma та співавтори проводили лікування 

68 хворих з 72 ускладненими післяопераційними ранами ІІІ стадії методом ВАК

терапії. Середня тривалість сеансів становила 16±7 днів, а середня тривалість 

загоєння рани – 24,3±12,5днів. Загоєння рани із збереженою кінцівкою досягли у 

72 випадках (100 %). Авторам із Нідерландів на чолі з Berger вдалося досягти 

успішного загоєння 14 з 17 інфекційно ускладнених післяопераційних ран, що 

склало 82 %. Середня тривалість загоєння 51 день (2482 дні). Серед 44 

обстежуваних пацієнтів у 33 спостерігалося раннє (до 30 днів) інфекційне 

ускладнення зони артеріальної реконструкції. У даній групі пацієнтів Mayer та 

співавторам вдалось досягти доброго результату загоєння ран у 40 осіб (91 %). 

Середня тривалість ВАКтерапії становила 33 дні, а перебування у стаціонарі 32 дні. 

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 

ВАКтерапії 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 ВАКтерапії, 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 ВАКтерапії в схемі комплексного 

лікування хворих основної групи підтверджували показники середньої тривалості 

загоєння післяопераційної рани. Так, середня тривалість лікування ІДХВ в 
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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 ВАКтерапії 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). 

Визначення тривалості окремих фаз РП демонструвало менші показники в 

основній групі. У групі пацієнтів, які отримали ВАКтерапію, 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 рани у порівнянні із пасивним 

дренуванням 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 ‒ IL2, 

IL10, IL6, TNFα, а також співвідношення TNFα/IL10 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 
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лікування було зареєстроване (р<0,001) поступове зниження середнього вмісту у 

сироватці крові обох груп хворих із ІДХВ IL6 та TNFα, а також співвідношення 

TNFα/IL10 та CRP. В основній групі відносно групи порівняння рівень IL6 

знизився на 64,35 % і на 48,40 %, TNFα – на 46,22 % і 32,06 %, TNFα/IL10 – 

71,23 % та 46,29 %, CRP ‒ 53,03 % та 34,48 %, відповідно. Визначення 

концентрації CRP в динаміці дало можливість оцінювати ВАКтерапію 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 IL2 та      IL10. Вміст IL2 та IL10 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 ВАКтерапію. 

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 

ВАКтерапії. Протягом 1 сеансу (45 доба) ВАКтерапії ексудат був отриманий у 

41 хворого. На 89 добу (2 сеанс ВАКтерапії) кількість хворих, з ран яких був 

одержаний ексудат, зменшилась до 32 осіб, а на 1213 добу (3 сеанс ВАКтерапії) 

‒ 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: IL6 на 39,13 % та TNFα на 39,91 %, а також 

співвідношення  TNFα/IL10 на 57,28 % та CRP на 42,27 %. За цей же період в 

ексудаті хворих із ІДХВ зросли (р<0,001) рівні протизапальних цитокінів: IL2 ‒ 

на 42,31 % та IL10 ‒ на 45,28 %. 

Порівняння величин досліджуваних імунологічних параметрів (IL2, IL10, 

IL6, TNFα, TNFα/IL10 та CRP) у ексудаті пацієнтів, яким було проведено 

ВАКтерапію, в залежності від стадії ІДХВ за Szilagyi, не виявило достовірних 

різниць під час усіх сеансів місцевого лікування. 
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Враховуючи отримані результати лікування пацієнтів із ІДХВ після 

артеріальних реконструкцій з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок нами був 

розпрацьована схема визначення тактики ведення пацієнтів із такого роду 

ускладненнями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.1 – Схема вибору методу місцевої терапії у пацієнтів із 

інфекцією ділянки хірургічного втручання 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

актуального науковопрактичного 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 інфекційнозапального 

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 умовнопатогенних 

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 
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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 IL6 у 2,2 рази і TNFα у 1,9 разів, 

співвідношення TNFα/IL10 у 4,5 рази та СRP у 3,9 разів, а також зменшенням 

(р<0,001) рівнів протизапальних цитокінів IL2 в 1,8 разів та IL10 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 (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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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. При передопераційній підготовці пацієнта до планового 

реконструктивного оперативного втручання з приводу КІНК такі заходи, як: 

санаційна некректомія перед реваскуляризацією нижньої кінцівки, корекція 

супутньої патології та лабораторних показників (гемоглобін, загальний білок, 

рівень глікемії), коротке стриження ділянки втручання та відміна куріння, 

дозволять попередити розвиток ІДХВ. 

2. Для зменшення частоти розвитку ІДХВ доцільно проводити ряд 

заходів під час оперативного втручання: щадна операційна техніка (ретельний 

гемостаз, елімінація «мертвого простору», використання атравматичних пінцетів, 

обережне застосування діатермокоагуляції, дренування порожнини рани у місці 

доступу до магістральних артерій, тришарове зашивання післяопераційної рани), 

скорочення тривалості оперативного втручання, адекватна вентиляція 

операційного приміщення та зменшення у ній кількості осіб. 

3. Превентивна ВАКтерапія ділянки хірургічного втручання одразу 

після реконструктивного оперативного втручання дозволить зменшити частоту 

виникнення ІДХВ у пацієнтів великої та надзвичайної груп ризику у 

післяопераційному періоді. 

4. Розпрацьована схема визначення тактики ведення пацієнтів із 

локальними інфекційними ускладненнями дозволить оптимізувати вибір методу 

місцевої терапії ІДХВ. 
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