
Діюча речовина: meropenem; 1 флакон містить меропенему тригідрату, у перерахуванні 
на меропенем, 0,5 г або 1,0 г.
Лікарська форма. Порошок для розчину для ін`єкцій.
ПОКАЗАННЯ. 
Мепенам показаний для лікування таких інфекцій у дорослих і дітей віком від 3 місяців:
– пневмонії, у тому числі негоспітальної та госпітальної пневмонії;
– бронхолегеневих інфекцій при муковісцидозі;
– ускладнених інфекцій сечовивідних шляхів;
– ускладнених інтраабдомінальних інфекцій;
– інфекцій під час пологів і післяпологових інфекцій;
– ускладнених інфекцій шкіри і м’яких тканин;
– гострого бактеріального менінгіту.
Мепенам можна застосовувати для лікування пацієнтів з нейтропенією і гарячкою при 
підозрі на бактеріальну інфекцію.
ПРОТИПОКАЗАННЯ. 
Підвищена чутливість до діючої речовини та/або до будь-якої з допоміжних речовин пре-
парату, та/або до будь-якого іншого антибактеріального засобу групи карбапенемів. Тяжка 
підвищена чутливість (наприклад, анафілактичні реакції, тяжкі реакції з боку шкіри) до 
будь-якого іншого типу бета-лактамного антибактеріального засобу (наприклад, пеніцилінів 
або цефалоспоринів).
ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ.
Оральний та вагінальний кандидоз; ангіоневротичний набряк, анафілактична реакція; діарея, 
блювання, нудота, біль у животі; висип, свербіж, кропив’янка; запалення, біль, тромбофлебіт; 
біль у місці ін’єкції та ін.

*Доза і тривалість лікування залежить від виду збудника хвороби,  тяжкості захворювання та індивідуальної 
чутливості пацієнта.

Міжнародне непатентоване найменування: Meropenem.
ВІДПУСКАЄТЬСЯ ЗА РЕЦЕПТОМ ЛІКАРЯ.
Інформацію наведено в скороченому вигляді, повна інформація викладена в інструкції для медичного засто-
сування лікарського засобу Мепенам, порошок для розчину для ін’єкцій по 1,0 г або 0,5 г відповідно.Інфор-
мація виключно для медичних та фармацевтичних працівників. Для використання у професійній діяльності.
Виробник: АТ «Київмедпрепарат» (01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 139).
Дата останнього перегляду інформаційного матеріалу: 16.09.2020 р.
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МЕПЕНАМ (меропенем) — антибіотик класу карбапенемів, 
призначений для лікування полімік робних інфекцій, в тому 
числі нозокоміальних, викликаних резистентними бактеріями.

Увага! Нова форма 
та нові можливості застосування!

Препарат Мепенам у дозуванні 0,5 г доцільно використовувати:

	 	 Одноразова	доза*	для	
	 Інфекція	 введення	кожні	8	годин

Пневмонія негоспітальна та госпітальна ..........................................0,5–1 г

Ускладнені інфекції сечовивідних шляхів ..............................................0,5–1 г

Ускладнені інтраабдомінальні інфекції ...............................................0,5–1 г

Інфекції під час пологів та післяпологові інфекції ...............................0,5–1 г

Ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин .....................................0,5–1 г
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Друга міжнародна фахова школа для дитячих 
лікарів хірургічних спеціальностей 
«Практична дитяча хірургія» – 2022

Організаційний комітет конференції: Русак Петро, Камаріда Олександр, Толстанов Олександр, Горелік Валерія.

Друга міжнародна фахова школа «Практична ди-
тяча хірургія» відбулася 17 та 18 вересня 2022 року 
на  базі Національного університету охорони 
здоров’я (НУОЗ) України імені П. Л. Шупика, орга-
нізаторами якої були «Асоціація дитячих лікарів 
хірургічних спеціальностей», «Українська академія 
педіатричних спеціальностей» та НУОЗ України іме-
ні П. Л. Шупика.

У відкритті фахової школи взяв участь перший 
заступник міністра охорони здоров’я України Кома-
ріда Олександр, який привітав учасників з офлайн-
подією та відзначив, що питання кваліфікованої 
медичної допомоги завжди на  часі, але зараз, 
у складні для нашої країни часи, стало надзвичайно 
важливим та особливо актуальним. Хірургія – це 
галузь, у якій практика має одне з вирішальних зна-

чень, від якої залежить, чи зможуть пацієнти отри-
мати не лише швидку, але й високоякісну допомогу.

Варто відзначити широку географію учасників, 
які прибули з усієї України: Харкова, Миколаєва, 
Одеси, Львова, Запоріжжя, Хмельницького, Вінниці, 
Житомира, Чернівців та інших міст.

Фахова школа відбувалася за двома напрямами: 
«Дитяча хірургія» і «Дитяча ортопедія та травмато-
логія».

Найдосвідченіші лікарі в галузях дитячої хірургії, 
травматології та ортопедії ділились з колегами власним 
досвідом, особливостями та тонкощами лікування.

Теоретична частина включала лекції провідних 
спеціалістів України, Польщі, Франції, Німеччини, 
Ізраїлю та Туреччини, серед інших виступили: про-
фесор Даріуш Патковскі, Керівник кафедри і клініки  
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дитячої хірургії та урології Вроцлавського ме-
дичного університету, Польща; професор Тек-
гюль Сердар, Президент Європейського това-
риства дитячої урології, професор і завідувач 
кафедри дитячої урології, Університет Ха-
джеттепе, медична школа, Анкара, Туреччина; 
професор Мюр П’єр-Ів, Hospices Civils de Lyon 
(Ліонська університетська лікарня) / Відділен-
ня дитячої уровісцеральної та торакальної 
хірургії CHU Lyon (HFME); професор Хакан 
Агір, професор пластичної, реконструктивної 
та естетичної хірургії, член Європейських рад 
пластичної, реконструктивної та естетичної 
хірургії – U.E. M.S., ESPRAS, EBOPRAS, Між-
народного товариства пластичної, рекон-
структивної та естетичної хірургії (ISPRAS), 
Міжнародного товариства естетичної плас-
тичної хірургії (ISAPS), Австралійського то-
вариства голови та шиї (ANZ), реконструк-
т и в н о ї  т а   е с т е т и ч н о ї  х і р у р г і ї , 
щелепно-лицьової хірургії та реконструктив-
ної мікрохірургії, клініка Аджібадем, Стам-
бул, Туреччина; професор Ейдельман Марк, 
ортопед, завідувач відділення дитячої ортопе-
дії, Рамбам, Хайфа, Ізраїль, медичний центр.

Від НУОЗ України імені П. Л. Шупика ви-
ступили чл. – кор. НАМН України Толстанов 
Олександр, проректор з науково-педагогічної 
роботи; проф. Маменко Марина, декан педіа-
тричного факультету, голова правління ГС 
«Українська академія педіатричних спеціаль-
ностей»; чл. – кор. НАМН України Руденко 
Надія, завідувач кафедри дитячої кардіології 
та кардіохірургії; проф. Данилов Олександр, 
проф. Русак Петро, проф. кафедри дитячої 
хірургії НУОЗ ім. П. Л. Шупика, к.мед.н. Горе-

Пряме включення з Польщі: професор Даріуш Патковські

Пряме включення з Туреччини: професор Хакан Агір

Практичні заняття для фахівців
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лік Валерія, доц. кафедри дитячої хірургії. Також 
виступили професор Чернуха Лариса, головний 
флеболог України; проф. Котенко Олег, керівник 
Центру хірургії печінки та підшлункової залози 
клініки «Оберіг»; чл. – кор. НАМН України Слє-
пов Олексій, науковий керівник відділення хі-
рургічної корекції природжених вад розвитку 
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 
імені академіка О. М. Лук’янової».

На другий день на базі Симуляційного тренін-
гового центру університету відбулися тренінги 
та майстер-класи. Спеціалісти відпрацьовували 
ендоскопічне накладання гастростоми, опера-
тивне лікування переломів у дітей, мікрохірур-
гічний, судинний та нервовий шви, пунктуван-
ня новоутворень під контролем ультра звукового 
дослідження, способи консервативного лікуван-
ня деформації грудної клітки, консервативне 
лікування клишоногості та методи лабораторної 
діагностики в дітей з хірургічними захворюван-
нями.

Приємно відмітити, що 80% учасників конфе-
ренції – це молоді спеціалісти та науковці, які 
взяли активну участь у виступах, дискусіях 
та оволодінні практичними навичками на май-
стер-класах.

Війна спричинила нові виклики для фахівців 
медичної сфери, тому дуже важливо не зупиня-
тися в  розвитку, оскільки це  – наш фронт, 
на  якому ми зможемо здобути перемогу, 
об’єднавшись і продовжуючи навчання.

Спільне фото учасників конференції

Пряме включення з Туреччини: професор Сердар Текгюль 

Пряме включення з Франції: професор П’єр-Ів Мюр
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Ya. Semkovych 1, D. Dmytriiev 2, P. Rusak 3, S. Zaporozhan 4, O. Nazarchuk 2

Prevalence of chronic pain after herniorrhaphy, 
orchiopexy, and bernardi procedure in children. 

A retrospective-prospective study
1Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine 

2National Pirogov Memorial Medical University, Vinnitsa, Ukraine 
3Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv 

4I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ukraine
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For citation: Semkovych Ya, Dmytriiev D, Rusak P, Zaporozhan S, Nazarchuk O. (2022). Prevalence of chronic pain after herniorrhaphy, orchiopexy, and bernardi 
procedure in children. A retrospective-prospective study. Paediatric Surgery (Ukraine). 3 (76): 8-18. doi: 10.15574/PS.2022.76.8.

Chronic postsurgical pain (CPSP) is defined as pain that develops or increases in intensity after a surgical procedure 
and persists for at least three months. Its prevalence rate ranges from 5% to 54%.

Aim – to assess the prevalence of CPSP among children at the age of 7–18 years residing in the Precarpathian region 
at three and six months after herniorrhaphy, orchiopexy and Bernardi procedure.

Materials and methods. There were observed 92 children at the age of 7–18 years, who underwent treatment for abdominal 
wall hernia, cryptorchidism, varicocele, and hydrocele at the surgical department. Children were divided into the following groups: 
Group 1a included children at the age of 7–12 years with acute pain syndrome in the postoperative period; Group 1b comprised 
children at the age of 13–18 years with acute pain syndrome in the postoperative period; Group 2a included children at the age of 
7–12 years with chronic pain syndrome; Group 2b included children at the age of 13–18 years with chronic pain syndrome.

Results. The prevalence of CPSP following surgery among children of the Precarpathian region was found to be 33.7%, 
with a male predominance (р<0.05). There was an increased need for postoperative pain management with paracetamol in 
children of Group 2a (р<0.05). The mean scores of the Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC) scale were signifi-
cantly higher in children of Group 2a, 2b as compared to Group 1a, 1b (р<0.05). The Visual Analogue Scale (VAS) confirmed 
greater pain intensity in children of Group 2a on the second and third days of treatment (р<0.05).

Conclusions. The high prevalence of chronic pain in children after herniorrhaphy, orchiopexy by Petrivalsky / 
Schoemaker technique, Ross and Bernardi procedures is due to ineffective perioperative pain management that requires 
the use of additional analgesia techniques, including regional ones.

The research was carried out in accordance with the principles of the Helsinki Declaration. The study protocol was 
approved by the Local Ethics Committee of the participating institution. The informed consent of the patient was ob-
tained for conducting the studies.

No conflict of interests was declared by the authors.

Keywords: children, acute pain, chronic pain, herniotomy.

Поширеність хронічного болю у дітей Прикарпаття після герніорафії, орхопексії та операції Бернарді. 
Ретроспективно-проспективне дослідження
Я. В. Семкович 1, Д. В. Дмитрієв 2, П. С. Русак 3, С. Й. Запорожан 4, О. А. Назарчук 2
1Івано-Франківський національний медичний університет, Україна 
2Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, Україна 
3Національний медичний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ 
4Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Україна
Хронічний післяопераційний біль (CPSP – сhronic postsurgical pain) – це біль, що розвивається або посилюється і зберігається 
щонайменше протягом трьох місяців після хірургічної процедури. Його поширеність коливається від 5% до 54%.
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Introduction
The lack of an adequate assessment of childhood-on-

set acute pain and its proper management can result in 
negative consequences that continue into adulthood, 
including chronic pain and suffering [7,17,22,25]. Every 
year, nearly 5 million children and adolescents in the 
USA undergo surgery. Approximately 20% of children 
report moderate or severe postsurgical pain three 
months after major surgery [9,18].

Chronic postsurgical pain (CPSP) is a public health 
problem recognized in the pediatric population [32]. 
CPSP is defined as pain that develops or increases in in-
tensity after a surgical procedure and persists for at least 
three months [21]. The reported prevalence of CPSP var-
ies in different studies, some studies have reported its 
prevalence as varying between 11% and 38% [4,19], 
while, according to other studies, it has been reported to 
range from 5% to 54% [12,18]. The risk of CPSP increas-
es after inguinal hernia surgery as compared to other 
pediatric surgeries of the same complexity [15].

Such prevalence range of CPSP is due to the asses-
sment of pain and surgical procedures of different types 
performed at various times after surgery. Data are 
scarce on chronic right lower quadrant pain in children, 
they are limited to inguinal hernia repair only. In one 
study, the prevalence of CPSP in the lower right abdo-
men after inguinal hernia surgery in children was 7.1% 
and 5.1% at twelve and three months after surgery, re-
spectively [12].

According to V. Mossetti et al [15], the prevalence of 
CPSP at one, three and six months after inguinal hernia 
surgery was 35.6%, 14.9%, and 9.2%, respectively. 
 Another study on children under 5 years of age reported 
the prevalence of CPSP as 13.5%, although moderate or 

severe pain was observed in 2% of children only [1]. 
Worldwide, more than 20 million people undergo ingui-
nal hernia repair annually. The many various approaches, 
treatment indications and techniques for inguinal hernia 
repair require guidelines for standardization of care, 
minimization of complications, and result improvement. 
The main goal of these guidelines is to improve patient 
outcomes, specifically to decrease recurrence rates and 
reduce chronic pain [10].

CPSP, also known as post-herniorrhaphy neuralgia, is 
a common complication following inguinal hernia repair 
[2]. Post-herniorrhaphy neuralgia is defined as nerve-
related pain that persists for more than three months and 
is unrelated to any other cause. In some cases, the pain 
can be so severe that it interferes with walking, sitting, or 
even sleeping. After hernia repair, CPSP may last for 
months or years [10].

Risk factors for the development of CPSP following 
hernia repair include:

• young age;
• female gender;
• severe preoperative pain;
• patient’s anxiety and fear before surgery;
• genetic predisposition;
• high level of pain at the beginning of surgery;
• surgery performed in nonspecialized centers by low-

skilled surgeons;
• infection or other postoperative complications.
The risk factor for postsurgical pain is preoperative 

pain, while early intensive postsurgical pain may also 
serve as a risk factor for chronic pain [29].

The pain typically results from nerve damage (neuro-
pathy) or when a nerve is trapped in sutures, staples, 
or surgical mesh.

Мета – оцінити поширеність хронічного післяопераційного болю у дітей Прикарпаття віком 7–18 років через 3 та 6 місяців після 
операцій герніорафії, орхопексії та операції Бернарді.
Матеріали та методи. Спостерігалось 92 дітей віком від 7 до 18 років, які знаходились на лікуванні у хірургічному відділенні з приводу 
гриж черевної стінки, крипторхізму, варикоцеле та гідроцеле. Діти були розподілені на групи: 1а – діти 7–12 років із гострим больовим 
синдромом в післяопераційному періоді, 1б – діти 13–18 років із гострим больовим синдромом; 2а група – діти 7–12 років 
із хронічним больовим синдромом, 2б група – діти 13–18 років із хронічним больовим синдромом.
Результати. Поширеність хронічного больового синдрому після перенесених операцій у дітей Прикарпаття становить 33,7%, і він 
переважає у хлопчиків (р<0,05). Зростає необхідність знеболення парацетамолом у дітей 2а групи в післяопераційному періоді 
(р<0,05). У 2а та 2б групах середні значення шкали FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability – обличчя, ноги, активність, плач, 
втішність) достовірно вищі порівняно із 1а та 1б групами (р<0,05). Візуальна аналогова шкала (ВАШ) підтверджує зростання 
інтенсивності болю у дітей 2а групи на другу і третю доби (р<0,05).
Висновки. Висока поширеність хронічного болю у дітей після перенесених операцій з приводу герніорафії, орхопексії та операції 
Бернарді формується через неефективне периопераційне знеболення, що вимагає використання додаткових методів анальгезії, 
в тому числі регіонарних.
Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним 
комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано інформовану згоду батьків, дітей.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: діти, гострий біль, хронічний біль, герніотомія.
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Common symptoms of postsurgical neuropathy include:
• shooting, sharp, or radiating pain;
• burning sensation;
• foreign body sensation;
• testicular pain;
• painful walking.
The pain may also be somatic. Somatic pain results 

from injury to skin, muscles, or soft tissues and is charac-
terized by unpleasant sensations of tension or aching, usu-
ally during movement, due to shortening the anatomical 
structures during surgery. Hernia may be the cause of se-
vere CPSP that interferes with daily activities, impairs 
sleep [11] and leads to adolescent depression [5,30].

The prevalence of persistent postsurgical pain after ma-
jor surgeries in children is over 20% [28]; however, data 
are scarce on the prevalence of CPSP among children of 
Ukraine, including the Precarpathian region, who under-
went surgery for abdominal wall hernia, cryptorchidism, 
varicocele, and hydrocele.

The aim of this study – to assess the prevalence of CPSP 
among children at the age of 7–18 years residing in the Pre-
carpathian region at three and six months after herniorrha-
phy, orchiopexy by Petrivalsky / Schoemaker technique, 
Ross and Bernardi procedures, as well as to assess the nature 
of pain and the consequences of persistent postsurgical pain.

Materials and methods of the study
The study was conducted at the Communal Non-Profit 

Enterprise «Ivano-Frankivsk Regional Children’s Clinical 
Hospital of Ivano-Frankivsk Regional Council». There were 
observed 92 children at the age of 7–18 years, who under-
went treatment for abdominal wall hernia, cryptorchidism, 
varicocele, and hydrocele at the surgical department during 
2020–02.2022. Abdominal wall hernia, cryptorchidism, 
varicocele, and hydrocele were diagnosed and treated ac-
cording to the local clinical protocols of medical care and 
clinical pathways for children with hydrocele (Q43), vari-
cocele (І 86.1), and cryptorchidism (Q53). A retrospective 
examination was made to work out 26 inpatient records; the 
remaining 70 patients were observed in a prospective phase.

Inclusion criteria were children at the age of 7–18 years 
with inguinal hernia, American Society of Anaesthesiologists’ 
(ASA) classification of Physical Health grades I–II, with the 
mandatory parental consent to involve their child in clinical 
research. Exclusion criteria were children less than 7 years of 
age; those with ASA grade III or higher, mental disorders, 
neoplasms or tumors, acute or inflammatory processes of any 
etiology and localization, sepsis, shock; those who previ-
ously underwent surgery on the lower abdomen; those who 
experienced pain for 6 months prior to surgery; those who 
refused to participate in the research; children whose parents 
refused to give consent and children who gave no consent.

All patients were divided into 2 groups: Group 1 included 
children with acute pain syndrome in the postoperative pe-
riod; Group 2 comprised children with chronic pain syn-
drome. Each of these groups was divided into subgroups 
depending on the patient’s age: Group 1a included children 
at the age of 7–12 years with acute pain syndrome in the post-
operative period; Group 1b comprised children at the age of 
13–18 years with acute pain syndrome in the postoperative 
period; Group 2a included children at the age of 7–12 years 
with chronic pain syndrome; Group 2b included children at 
the age of 13–18 years with chronic pain syndrome.

All patients underwent anterior abdominal wall surgery 
under general anesthesia. Postoperative pain management 
included opioids and nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs, if needed. The assessment of acute pain and the 
quality of pain management was carried out by means of 
the Visual Analogue Scale (VAS), the Face, Legs, Activity, 
Cry, Consolability (FLACC) scale, the Behavioral Pain 
Scale (BPS) (facial expression, upper limb movements, 
compliance with mechanical ventilation). The indicators 
of the VAS, BPS, FLACC scale were determined on the 1st, 
2nd, and 3rd days after surgery, respectively, in all children. 
The Douleur Neuropathique 4 Questions (DN4) neuro-
pathic pain diagnostic questionnaire and the Leeds As-
sessment of Neuropathic Symptoms and Signs (LANSS) 
Pain Scale (Bennett M, 2001) were used to assess the 
 presence of chronic or neuropathic pain.

After a telephone survey with patients under study or 
their parents / guardians on the presence of pain at surgery 
sites at three and six months after surgery, children accom-
panied by their parents / guardians were invited for a clini-
cal examination at the hospital. First, patients were in-
formed about the purpose of the study once again, then 
children, adolescents, their parents / guardians signed the 
informed consent form and the DN4 and LANSS question-
naires were applied to all the participants.

During treatment, vital signs, including heart rate 
(HR), breathing rate (BR), oxygen saturation (SpO2), 
blood pressure (BP), were monitored. Laboratory para-
meters, including leukocyte count, blood glucose level, 
erythrocyte sedimentation rate (ESR), were determined as 
well. In addition, the length of stay in the intensive care 
unit, the surgical department and the overall length of 
hospital stay were determined.

All clinical and laboratory studies were carried out in 
accordance with the World Medical Association Declara-
tion of Helsinki «Ethical Principles for Medical Research 
Involving Human Subjects». Prior to a subject’s participa-
tion in the study, the written informed consent form was 
signed by each subject (parents / guardians). The manu-
script was approved by the Ethics Committee of the Com-
munal Non-Profit Enterprise «Ivano-Frankivsk Regional 
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Children’s Clinical Hospital of Ivano-Frankivsk Regional 
Council» as evidenced by an Excerpt from the Minute of 
the Committee Meeting No. 2 dated February 24, 2022.

The results obtained were statistically processed using 
statistical measures of variation, correlation analysis, Stu-
dent’s t-test. Differences were considered statistically sig-
nificant at p<0.05. The proportions were statistically com-
pared by using a z-test.

Results and discussion of the study
A total of 96 children were treated. Four patients re-

fused to participate in a trial, therefore, they were exclud-
ed from the study sample. A total of 92 children were in-
cluded in our study design.

The prevalence of CPSP after herniorrhaphy, orchiopexy 
by Petrivalsky / Schoemaker technique, Ross and Bernardi 
procedures among children of the Precarpathian region 
was found to be 33.7%, with a male predominance 
(61.54±6.5% versus 38.46±8.22%). Chronic pain was found 
to dominate in younger children (Group 2a) – 80.65% as 
compared to older children (Group 2b) – 19.35% (p<0.05).

The assessment of age, gender, and body weight in chil-
dren with acute (Group 1a, 1b) and chronic pain (Group 

2a, 2b) found the following: acute pain in children at the 
age of 7–12 years (Group 1a) did not depend on gender; 
however, in Group 1b, there was observed an overwhelm-
ing male predominance (88.24±7.81% versus 
11.76±7.81%, р<0.05). There was a difference in age be-
tween Group 1b and Group 2b (15.23±0.43  versus 
13.59±0.42, р<0.05); however, there was no difference in 
body weight (57.38±3.29 versus 59.17±3.39), which indi-
cated the representativeness of the sample (Table 1).

According to the assessment of vital signs (HR, BR, 
SpO2, BP), in children of Group 1b, HR was 
81.93±2.39 that was lower as compared to children of 
Group 1a – 90.93±3.67, р<0.05; however, it correspond-
ed to a physiological age norm, therefore, it had no effect 
on result assessment. The difference in BD among chil-
dren of Group 1b, 2b and Group 1a, 2a was clinically 
insignificant due to the age-related aspect of these pa-
tients. As there were no differences that would be statis-
tically significant both within the group itself and when 
comparing groups of children with acute and chronic 
pain, the use of the indicators given for predicting chro-
nic pain syndrome in children at the age of 7–18 years is 
unreasonable (Table 2).

Table 1
Distribution of patients by age, gender, and body weight

Indicator

Group 1a
(7–12 years)
n=44

Group 1b
(13–18 years)
n=17

Group 2a
(7–12 years)
n=24

Group 2b
(13–18 years)
n=6

M±m M±m M±m M±m
Age, years  8.92±0.38 15.23±0.43 8.82±0.35 13.59±0.42*
Body weight, kg 28.43±1.37 57.38±3.29 29.95±1.84 59.17±3.39
Boys,% 52.27±7.53 88.24±7.81* 58.33±10.06 66.67±19.25
Girls,% 47.73±7.53 11.76±7.81 41.67±9.86 33.33±19.25

Note: * – a significant difference in the corresponding age groups (p<0.05).

Table 2
Results of studying the indicators of vital signs in patients

Indicator

Group 1a
(7–12 years)
n=46

Group 1b
(13–18 years)
n=15

Group 2a
(7–12 years)
n=25

Group 2b
(13–18 years)
n=6

M±m M±m M±m M±m
HR, beats  
per minute

Day 1 90.93±3.67 81.93±2.39* 90.24±1.86 84.67±4.6
Day 3 89.08±3.98 83.08±2.94 86.92±1.7 84.5±3.96

BR, beats  
per minute

Day 1 21.67±0.58 19.4±0.43 20.76±0.33 19.67±0.66
Day 3 21.0±0.53 19.33±0.51 20.48±0.46 20.17±0.79

SpO2,% Day 1 97.65±0.2 97.73±0.18 98.04±0.11 97.67±0.45
Day 3 98.2±0.17 98.08±0.22 98.28±0.14 98±0.25

BP, mm Hg Day 1 100.13±2.01/
63.11±2.02

115.73±2.57/*
73.6±1.71*

106.6±1.64/
68.56±1.25

115.5±3.67/
69.83±3.18

Day 3 103.79±2.05/
65.79±1.95

111.67±2.48/
72.5±2.43*

107.68±1.36/
68.72±1.33

114.17±2.39/
72.67±2.6

Note: * – a significant difference between Group 1b and Group 1a (p<0.05).
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In-depth analysis of laboratory parameters revealed no 
difference in leukocyte count, ESR, and blood glucose 
 level in children of all groups during the entire period of 
hospital treatment (Table 3).

During the perioperative period, all patients received 
anesthesia using opioid and non-opioid analgesics. The 
amount of intraoperatively administered fentanyl did not 
differ in patients with acute and chronic pain syndrome. 
For non-opioid pain management, intravenous adminis-
trations of analgene (metamizole sodium) and paraceta-
mol were used. There was an increased need for postope-

rative pain management with analgene in children of 
Group 1b (5.83±0.3 ml) as compared to children of 
Group 1a (2.24±0.41 ml, р<0.05). Paracetamol, as a com-
ponent of a multimodal analgesic regimen, was adminis-
tered in significantly greater amounts in children of Group 
2a as compared to children of Group 2b (119.62±38.97 ml 
versus 83.25±17.38 ml, respectively, р<0.05). Paracetamol 
was predominantly used in older children with chronic 
pain as compared to older children with acute pain 
(83.25±17.38 ml and 42.0±11.02 ml in Group 2b and 
Group 1b, respectively, р<0.05). This may be due to gene-

Table 3
Results of laboratory parameter study

Parameter

Group 1a
(7–12 years)
n=46

Group 1b
(13–18 years)
n=15

Group 2a
(7–12 years)
n=25

Group 2b
(13–18 years)
n=6

M±m M±m M±m M±m
Leukocytes, 
109/l

Day 1 7.53±0.66 6.87±0.79 7.58±0.53 6.96±0.86
Day 3 7.27±0.5 6.87±0.79 7.06±0.44 7.05±0.79

ESR, mm/hr Day 1 5.39±0.72 4.73±0.66 5.2±0.49 4.66±0.56
Day 3 5.7±0.78 5.16±0.57 5.04±0.24 5.66±0.66

Glucose, 
mmol/L

Day 1 4.86±0.18 4.67±0.21 4.71±0.11 5.23±0.36
Day 3 4.7±0.15 4.58±0.15 4.55±0.08 5.0±0.32

Table 4
Results of studying patient pain management

Indicator

Group 1a
(7–12 years)
n=46

Group 1b
(13–18 years)
n=15

Group 2a
(7–12 years)
n=25

Group 2b
(13–18 years)
n=6

M±m M±m M±m M±m
Fentanyl, ml 2.89±0.27 3.0±0.32 2.84±0.24 2.5±0.34
Analgene, ml 2.24±0.41 5.83±0.3* 3.14±0.5 1.82±0.22*
Paracetamol, ml 101.0±47.13 42.0±11.02* 119.62±38.97 83.25±17.38*,**

Notes: *p<0.05 – a significant difference between children within the group; **p<0.05 – a significant difference between children  
of Group 1 and Group 2.

Table 5
Results of studying acute pain levels in children (points)

Indicator

Group 1a
(7–12 years)
n=46

Group 1b
(13–18 years)
n=15

Group 2a
(7–12 years)
n=25

Group 2b
(13–18 years)
n=6

M±m M±m M±m M±m
FLACC scale Day 1 4.78±0.32 4.7±0.17 5.48±0.13** 5.5±0.22**

Day 2 3.91±0.28 3.93±0.15 4.52±0.14** 4.1±0.11
Day 3 3.45±0.40 3.22±0.22 4.0±0.16 4.01±0.01**

BPS Day 1 4.86±0.26 5.0±0.19 5.48±0.14** 5.33±0.21
Day 2 3.91±0.25 3.93±0.15 4.6±0.18** 4.16±0.16
Day 3 3.58±0.24 3.33±0.16 3.85±0.1 4.11±0.29**

VAS Day 1 4.76±0.28 4.93±0.24 5.36±0.18 5.16±0.16
Day 2 3.58±0.28 3.8±0.2 4.48±0.16** 4.16±0.16
Day 3 3.2±0.36 3.44±0.17 3.95±0.11** 4.0±0

Note: **p<0.05 – a significant difference between children of Group 1 and Group 2.
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tic elements involved with non-opioid drug tolerance in 
children with chronic pain syndrome, which may have a 
prognostic effect (Table 4).

Table 5 presents the results of analyzing the indicators 
of acute pain assessment in children.

In Group I, the mean FLACC scores were the same 
(p>0.05) from the 1st to the third day of treatment in all 
age categories: they decreased from 4.78±0.32  and 
4.7±0.17 to 3.45±0.4 and 3.22±0.22 in Group 1a and 
Group 1b, respectively. However, in Group 2a and 
Group 2b, the mean FLACC scores were significantly 
higher as compared to Group 1a and Group 1b: on the 
first day of treatment, they were 5.48±0.13  and 
5.5±0.22 and, on the third day of treatment, they de-
creased to 4.0±0.16 and 4.01±0.01 (р<0.05) (Fig. 1).

The same results were obtained when analyzing the 
other two scales. According to the BPS, on the first day of 
treatment, the indicators were significantly higher in chil-
dren of Group 2a as compared to children of Group 1a – 
5.48±0.14 versus 4.86±0.26, respectively, р<0.05. On the 
second and third days of treatment, the indicators given 
were higher in children of Group 2a and Group 2b as com-
pared to those in children of Group 1a and Group 1b, re-
spectively (р<0.05) (Fig. 2).

The VAS confirmed greater pain intensity in children of 
Group 2a on the 2nd and 3d days of treatment as compared 
to children of Group 1a (4.48±0.16 and 3.95±0.11 versus 
3.58±0.28 and 3.2±0.36, respectively, р<0.05). The results of 
acute pain assessment in children may indicate central sen-
sitization, hyperalgesia, and no adequate effect when using 

Table 6
Results of assessing chronic pain level in children (points)

Indicator

Group 2a
(7–12 years)
n=25

Group 2b
(13–18 years)
n=6

M±m M±m
DN-4 3 months after treatment 5.4±0.18 4.16±0.16*

6 months after treatment 4.08±0.05 3.83±0.16
LANSS 3 months after treatment 13.52±0.19 13.5±0.67

6 months after treatment 12.92±0.14 12.3±0.33
Note: *p<0.05 – a significant difference between Group 2b and Group 2a.

Note: **p<0.05 – a significant difference between children of Group 1 and Group 2.

Fig. 1. Results of assessing acute pain levels in children according to the FLACC scale (points)
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opioid and non-opioid analgesics, which demands their 
unjustified use in greater amounts in children with chronic 
pain syndrome (Fig. 3).

According to the results of assessing the indicators of 
chronic pain scales, in children of Group 2b, pain indica-
tors decreased at three months after treatment only 
(4.16±0.16 versus 5.4±0.18 in children of Group 2a, 
р<0.05), remaining quite high at six months after surgical 
treatment (Table 6).

There was almost no difference in the length of stay in 
the surgical department between groups. Children of 
Group 2b were discharged from the hospital much faster 
as compared to children of other groups (day 
2.1±0.16  versus day 3.28±0.24  in Group 2a, day 
3.0±0.30 in Group 1b, and day 3.06±0.34 in Group 1a, re-
spectively, р<0.05) (Fig. 4).

Thus, risk factors for CPSP are diagnosed throughout 
the entire perioperative period [20]. Perioperative pain 
management in children is often insufficient, and up to 
50% of patients experience inadequate pain control and 
serious side effects of opioid analgesics [26]. According to 
R. McBain et al (2018), the prevalence of chronic pain cor-
relates with a significant increase in opioid use [13]. There 
is evidence that morphine and other opioids induce neu-
roinflammation, partially mediated through glial Toll-like 
receptor 4 (TLR4) expression [8].

Inguinal hernia repair is a common surgical procedure 
performed in children worldwide [14]. Pain management 

after herniotomy is of great importance for functional res-
toration and subjective comfort of patients [26]. Pain 
management in abdominal wall surgery varies signifi-
cantly and there is no consensus on its optimal strategy. 
Open herniorrhaphy in children is a day-case surgery and 
requires effective pain management for early discharge 
from hospital. There are a wide range of local and region-
al nerve blocks for effective control of postoperative pain 
in children with hernia, varicocele, hydrocele, that allows 
for reducing opioid use [23,24]. The use of ultrasound 
guidance in regional analgesia increased the safety and 
effectiveness of these blocks [31]. Inadequate pain ma-
nagement after anterior abdominal wall surgery may re-
sult in chronic pain [12]. In our study, it was confirmed 
that children experiencing chronic pain syndrome para-
doxically reacted to opioid analgesics.

To date, there is no universal method of adequate pain 
control after herniorrhaphy [3]. The ESPA Pain Ladder 
approach to advanced pain management in herniotomy 
recommends intravenous paracetamol loading dose, rec-
tal non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), and 
ultrasound-guided peripheral nerve blocks intraopera-
tively [24]. Therefore, in our study, pain assessment scales 
were used to determine the effectiveness of pain manage-
ment when using paracetamol and analgene (metamizole 
sodium). Pain intensity on the BPS, VAS, and FLACC 
scale was independently assessed by patients or parents / 
guardians and physicians, and data were recorded in the 

Note: **p<0.05 – a significant difference between children of Group 1 and Group 2.

Fig. 2. Results of assessing acute pain levels in children according to the BPS (points)
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patient questionnaire and inpatient record. Pain monitor-
ing was performed on the 1st, 2nd, and 3rd days, respec-
tively, in all children. The FLACC scale was used for pain 
assessment in all age groups, although it is better suited for 
children under seven years of age. Children, who have 

high indicators of pain intensity in the postoperative pe-
riod, have been known to require significantly greater 
amounts of analgesics. Later they develop chronic pain 
syndrome. The data available in the literature point to a 
phenomenon known as opioid-induced hyperalgesia. To 

Note: **p<0.05 – a significant difference between children of Group 1 and Group 2.

Fig. 3. Results of assessing acute pain levels in children according to the VAS (points)
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Notes: *p<0.05 – a significant difference between children within the group; **p<0.05 – a significant difference between children 
of Group 1 and Group 2.

Fig. 4. Overall length of hospital stay (days)
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stop the pain signaling process, complete tissue healing is 
needed. However, if nociceptive stimuli persist, patho-
physiological changes occurring at the peripheral, spinal, 
and supraspinal levels can cause chronic pain [16]. In-
creasing evidence suggests the involvement of the immune 
system, including TLR4 (Toll Like Receptors-4), in the 
development of chronic pain syndrome [6].

An analysis of the value of the correlation coefficient 
between pain intensity and an opioid analgesic allowed for 
suggestion that intraoperative fentanyl use had no effect 
on pain relief in patients of Group 2 (the FLACC scale 
(r=0.15 and r= –0.22) and the VAS (r= –0.13 and r=0.29) 
on the 1st day of treatment in Group 2a and Group 2b, re-
spectively). In contrast, in the postoperative period, in 

patients of Group 2, the paradoxical effect of fentanyl on 
pain (increased pain intensity) was observed (the FLACC 
scale (r=0.56) and the VAS (r=0.53) on the third day of 
treatment in Group 2a, respectively). In patients of 
Group 2, there was a direct correlation, indicating pain 
increase with an increase in the dose of the drug.

The change in the value of the correlation coefficient in 
Group 1 is indicative (an inverse correlation was observed, 
indicating pain relief in case of administration of the pre-
pa ration). Thus, on the first day of treatment, in Group 1a 
and Group 1b, the correlation coefficient value according 
to the FLACC scale was r=0.41 and r=0.58, and r=0.49 and 
r=0.53 according to the VAS, respectively. On the third 
day of treatment, the indicators given were as follows: ac-

Table 7
Correlation between pain intensity and an opioid analgesic

Indicator

Fentanyl, r
Group 1a
(7–12 years)
n=46

Group 1b
(13–18 years)
n=15

Group 2a
(7–12 years)
n=25

Group 2b
(13–18 years)
n=6

FLACC scale Day 1 0.41 0.58 0.15 -0.22
Day 2 0.21 0.56 0.19 -
Day 3 -0.27 -0.28 0.56 -

VAS Day 1 0.49 0.53 -0.13 0.29
Day 2 0.28 -0.22 0.12 -
Day 3 -0.27 -0.47 0.53 -

Table 8
Correlation between pain intensity and a non-opioid analgesic

Indicator

Analgene, r
Group 1a
(7–12 years)
n=46

Group 1b
(13–18 years)
n=15

Group 2a
(7–12 years)
n=25

Group 2b
(13–18 years)
n=6

FLACC scale Day 1 0.29 0.13 0.49 0.34
Day 2 -0.01 -0.08 0.54 -
Day 3 0.02 0.17 0.02 -

VAS Day 1 0.35 0.36 0.59 0.16
Day 2 0.02 0.22 0.42 0.59
Day 3 -0.11 -0.28 0.19 -

Table 9
Correlation between pain intensity and a non-opioid analgesic

Indicator

Paracetamol, r
Group 1a
(7–12 years)
n=46

Group 1b
(13–18 years)
n=15

Group 2a
(7–12 years)
n=25

Group 2b
(13–18 years)
n=6

FLACC scale Day 1 0.02 - -0.24 0.29
Day 2 0.09 - -0.24 -
Day 3 0.15 - 0.57 -

VAS Day 1 0.35 - -0.16 0.99
Day 2 0.43 - -0.35 -
Day 3 0.31 - -0.14 -
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cording to the FLACC scale – r= –0.27 and r= –0.28, and 
according to the VAS – r= –0.27 and r= –0.47 in Group 1a 
and Group 1b, respectively (Table 7).

An analysis of the correlation between pain intensity 
and non-opioid analgesic use did not confirm a significant 
difference between the groups of patients with acute and 
chronic pain syndrome (Table 8). Given that, we can af-
firm that there is no relationship between analgene dose 
and pain syndrome level, therefore, increasing the amount 
or dose of this preparation is unreasonable. In inpatient 
settings, where analgene is widely used for pain relief in 
the postoperative period, this strategy needs rethinking. 
If there is no reduction in pain intensity on the VAS and 
FLACC scale after analgene administration, the group of 
analgesics needs to be changed, or regional analgesia tech-
niques should be used.

The assessment of the correlation coefficient indicated 
that there was a close positive correlation between 
paracetamol administration and pain syndrome in pa-
tients of Group 1. We can assume that intraoperative use 
of paracetamol had no effect on pain relief in patients of 
Group 2a (the FLACC scale – r= –0.24 and the VAS – 
r= –0.16 on the 1st day of treatment). In the postoperative 
period, there was no adequate effect of paracetamol on 
reducing pain intensity in patients of Group 2a (the 
FLACC scale – r= –0.16 and the VAS – r= –0.16 on the 
third day of treatment, respectively), (Table 9).

Conclusions
The results of our study confirm the presence of pain of 

varying severity in children after anterior abdominal wall 
surgery.

– Chronic pain, which, in fact, occurs due to an inef-
fective intra- and postoperative analgesia, was found to 
affect 33.7% of children who underwent herniorrhaphy, 
orchiopexy by Petrivalsky / Schoemaker technique, Ross 
and Bernardi procedures.

– Ineffective perioperative pain management requires 
the use of additional analgesia techniques, including re-
gional ones.

– Patients, who were diagnosed with chronic pain at 
six months after treatment, reported its presence even at 
3 months after surgery.

– We recommend that physicians, who examine pa-
tients after surgery on the anterior abdominal wall, ask 
them about the presence of persistent pain and functional 
disorders.

– Prolonged pain is a bad and unpleasant experience, 
causing children and adolescents to wonder why the pain 
did not go away soon after surgery if it was done to help 
them. They may feel that surgery causes pain rather than 
eliminates it. In addition, both parents and teachers under-

estimate and neglect children’s reports of pain, as well as 
biopsychosocial factors associated with persistent pain, 
including fear.

– Chronic pain syndrome isolates children socially, 
interferes with daily school activities and rest, as well as 
reduces their physical and mental development.

No conflict of interests was declared by the authors.
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Ефективність та безпечність пролонгованої 
внутрішньовенної інфузії лідокаїну 

для післяопераційного знеболювання та відновлення 
після оперативних втручань у дітей віком 8–17 років
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Післяопераційний контроль болю в педіатричній практиці є важливою проблемою для пацієнтів та системи 
медичної допомоги в цілому. Результати метааналізів і великої кількості досліджень показали, що внутрішньо-
венні інфузії лідокаїну суттєво підвищують якість післяопераційного знеболювання та сприяють зменшенню 
застосування наркотичних анальгетиків після різних хірургічних втручань у дорослих пацієнтів. У педіатричній 
популяції цю методику практично не застосовують через недостатню вивченість її ефективності та безпечності.

Мета – оцінити ефективність та безпечність периопераційної безперервної внутрішньовенної інфузії 
лідокаїну як компонента мультимодальної аналгезії в дітей віком від 8 років для поліпшення контролю 
больового синдрому та швидкого відновлення після перенесених оперативних втручань.

Матеріали та методи. До проспективного контрольованого дослідження залучено 74 (50 хлопчиків, 24 ді-
вчинки) дитини, яким виконано оперативні втручання під загальною анестезією. Вік хворих був від 8 до 18 ро-
ків. Пацієнтів поділено на дві групи: до першої (n=28) увійшли діти, які отримували внутрішньовенно лідока-
їн як компонент мультимодальної аналгезії в периопераційному періоді, до другої – контрольної (n=46) – діти, 
яким лідокаїн не призначали. Проведено оцінку інтенсивності болю, тривалості застосування наркотичних 
анальгетиків у післяопераційному періоді та їх дозування, тривалості відновлення перистальтики, часу пере-
ходу на повне ентеральне харчування, терміну госпіталізації, характеру післяопераційних ускладнень. Аналіз 
даних здійснено за допомогою статистичного пакету «SPSS 20» (SPSS Inc.) версії 21.0.0 для «Windows».

Результати. Інтенсивність болю, а також загальна післяопераційна потреба в морфіні були значущо ниж-
чими в групі лідокаїну порівняно з контрольною групою (р<0,05) протягом 48-годинного періоду спостере-
ження. Необхідність у додатковому знеболюванні морфіном протягом 1-ї доби після операції відзначалася 
у 5 (17,9%) пацієнтів групи лідокаїну та 19 (41,3%) пацієнтів контрольної групи. Тривалість відновлення перис-
тальтики кишечника після операцій у пацієнтів групи лідокаїну становила 3,79±1,81 год і була достовірно ко-
ротшою порівняно з контрольною групою. У післяопераційному періоді відмічалася достовірно менша часто-
та післяопераційної нудоти в пацієнтів групи лідокаїну. Побічні ефекти інфузії лідокаїну не спостерігалися.

Висновки. Пролонгована периопераційна інфузія лідокаїну як компонент мультимодальної аналгезії 
сприяє зменшенню застосування наркотичних анальгетиків та суттєво підвищує якість лікування больо-
вого синдрому в післяопераційному періоді в дітей. Завдяки більш ранньому відновленню перистальтики 
кишечника інфузія лідокаїну може бути корисною для програм швидкої післяопераційної реабілітації.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвале-
но Локальним етичним комітетом усіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень отримано 
інформовану згоду батьків, дітей.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: післяопераційне знеболювання в дітей, лідокаїн, оцінка болю.
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В Україні, як і в усьому світі, післяопераційне зне-
болювання є невирішеною проблемою як для самого 
пацієнта, так і для системи медичної допомоги в ці-
лому. Відомо, що хірургічний стрес і післяоперацій-
ний больовий синдром посилюють навантаження 
практично на життєво важливі системи організму, 
а неадекватне знеболювання після хірургічних втру-
чань продовжує період активізації пацієнта, термін 
госпіталізації, витрати на лікування та асоціюється 
з розвитком хронічного больового синдрому [7]. 
І хоча негативні наслідки гострого болю, що пере-
носиться дитиною, можна порівняти з її впливом 
на дорослого пацієнта, однак біль суттєво впливає 
ще й на розвиток зростаючого організму, спричинює 
підвищену тривожність дитини, відсутність довіри 
лікарям, порушення сну, страх, замкнутість [13]. Біль 
провокує розлади поведінки в дітей, які тривають 
понад рік після хірургічного втручання [13]. Незва-
жаючи на розуміння всіх цих наслідків, післяопера-
ційне знеболювання в багатьох випадках виявляєть-
ся недостатнім. Так, за даними Американського 
товариства болю (APS), понад 80% пацієнтів, які 

перенесли різні хірургічні втручання, мали відчуття 
гострого болю, а більшість пацієнтів оцінили якість 
знеболювання як незадоволену [6]. На жаль, діти на-
лежать до категорії хворих, у яких контроль болю 
є  потенційно неадекватним, зокрема через те, 
що більш інтенсивна аналгезія асоціюється з ризи-
ком розвитку побічних дій лікарських засобів та ви-
щою частотою небажаних наслідків.

Безперечно, ефективне післяопераційне знеболю-
вання може бути досягнуто введенням наркотичних 
анальгетиків. Проте їх застосування асоціюється 
не лише з високим ризиком надмірної седації, після-
операційної нудоти, блювання, закрепа тощо, 
що суттєво сповільнює післяопераційне відновлен-
ня, але й з розвитком гіпералгезії [17]. На сьогодні 
існує цілий ряд офіційних консенсусів, які регламен-
тують призначення опіоїдів лише у випадках про-
ривного болю, коли аналгезія комбінацією нейроак-
сіальних опіоїдів та  неопіоїдних ад’ювантів 
виявилася недостатньою [10]. Отже, сучасні реко-
мендації з лікування післяопераційного болю спря-
мовані на зменшення застосування наркотичних 

Efficacy and safety of prolonged intravenous infusion of lidocaine for postoperative analgesia and recovery 
after surgical procedures in children aged 8–17 years
M. L. Gomon 1, O. S. Goncharuk 1,2, N. V. Tytarenko 1,2, A. V. Voznyuk 1,2, A. V. Kostiuchenko 1
1Vinnytsia National Pirogov Medical University, Ukraine 
2Municipal Non-Profit Enterprise Vinnytsia Regional Children’s Clinical Hospital Vinnytsia Regional Council, Ukraine
Postoperative pain control in pediatric practice is an important issue not only for patients but also for the health care system overall. The 
results of meta-analyses and a large number of studies have shown that intravenous infusions of lidocaine significantly improve the quality 
of postoperative analgesia and help reduce the consumption of narcotic analgesics after various surgical procedures in adult patients. This 
technique is rarely reported in the pediatric population due to insufficient data on its efficacy and safety.
Purpose – to evaluate the efficacy and safety of perioperative continuous intravenous infusion of lidocaine as a component of multimodal 
analgesia in children aged 8 years and older to improve pain control and quick recovery after surgery.
Materials and methods. The prospective controlled study included 74 (50 boys, 24 girls) children who underwent surgical procedures under 
general anesthesia. The age of the patients was from eight to 18 years. Patients were divided into two groups: the (study) Group 1 (n=28) in-
cluded children who received intravenous lidocaine as a component of multimodal analgesia in the perioperative period, and the second 
(control) group (n=46) included children who were not administered lidocaine. Pain intensity, duration of the postoperative narcotic analgesics 
administration and their dosage, the time for recovery of intestinal motility, the transition period to full enteral nutrition, the length of hospi-
tal stay, and the nature of postoperative complications were evaluated. Data analysis was performed using the statistical package «SPSS 20» 
(SPSS Inc.) version 21.0.0 for Windows.
Results. The results of our study demonstrated that pain intensity, as well as total postoperative morphine requirement, were significantly 
lower in the lidocaine group compared to the control group during the 48-hour follow-up period (p<0.05). Additional morphine analgesia 
on postoperative day 1 was documented in 5 (17.9%) patients in the lidocaine group and 19 (41.3%) patients in the control group. Intestinal 
motility was restored within 3.79±1.81 hours postoperatively in the study group and was significantly shorter compared to the control group. 
In the postoperative period, there was a significantly lower frequency of postoperative nausea in patients in the study group. Side effects of 
lidocaine infusion were not registered.
Conclusions. Prolonged perioperative infusion of lidocaine as a component of multimodal analgesia helps to reduce the consumption of 
narcotic analgesics and significantly improves the quality of pain syndrome treatment in the postoperative period in children. Due to the 
earlier restoration of bowel motility, lidocaine infusion may be useful for rapid postoperative rehabilitation programs.
The research was carried out in accordance with the principles of the Helsinki Declaration. The study protocol was approved by the Local 
Ethics Committee of all participating institutions. The informed consent of the patient was obtained for conducting the studies.
No conflict of interests was declared by the authors.

Keywords: postoperative analgesia in children, lidocaine, pain assessment.
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анальгетиків за рахунок мультимодального аналге-
тичного підходу [4,24]. Останній передбачає одно-
часне призначення декількох аналгетичних препа-
ратів, які мають адитивний або синергічний ефект, 
але різні механізми дії [16]. Зазвичай така схема пе-
редбачає застосування ацетамінофену та нестероїд-
них протизапальних засобів (НПЗЗ).

Хоча неселективні ацетамінофен і НПЗЗ є достат-
ньо ефективними в лікуванні післяопераційного 
болю, однак їх застосування може бути пов’язане 
зі збільшенням кількості таких гастроінтестиналь-
них ускладнень, як виразкування та кровотеча. Не-
селективні НПЗЗ можуть також посилювати після-
операційну кровотечу через ЦОГ-1-опосередковане 
інгібування агрегації тромбоцитів. Крім цього, пере-
важна більшість НПЗЗ протипоказані дітям віком 
до 14 років.

Протягом останнього десятиріччя з’являється все 
більше досліджень, які показали ефективність сис-
темного аналгетичного ефекту лідокаїну при різних 
хірургічних втручаннях. Внутрішньовенні інфузії 
лідокаїну успішно застосовуються для післяопера-
ційного знеболювання в абдомінальній хірургії 
[19,21], урології [22], колопроктології [1], вертебро-
хірургії [3], а також для лікування хронічного ней-
ропатичного болю [26]. Досліджень щодо оцінки 
ефективності та безпечності периопераційної вну-
трішньовенної інфузії лідокаїну в педіатричній по-
пуляції небагато [3,8,11,12,18,19], через це дана ме-
тодика застосовується недостатньо широко.

Мета дослідження – проаналізувати ефективність 
і  безпечність периопераційної безперервної 
внутрішньовенної інфузії лідокаїну в дітей віком від 
8  років для поліпшення контролю больового 
синдрому після перенесених оперативних втручань.

Матеріали та методи дослідження
На базі КНП «Вінницька обласна дитяча клініч-

на лікарня Вінницької обласної ради» з  січня 
2019 року по грудень 2020 року проведено проспек-
тивне контрольоване дослідження, в якому взяли 
участь 74 (50 хлопчиків, 24 дівчинки) дитини, яким 
проведено оперативні втручання під загальною 
анестезією. Вік хворих був від 8 до 18 років (у се-
редньому – 12,3±3,1 року). Дослідження виконано 
відповідно до принципів Гельсінської декларації 
та Конвенції Ради Європи про права людини і біо-
медицину. Від батьків усіх дітей або їхніх законних 
представників отримано інформовану згоду 
на участь у дослідженні.

Критеріями залучення пацієнтів до дослідження 
були: вік 8–17 років; заплановане оперативне втру-

чання під загальною анестезією; згода батьків дити-
ни або її законного представника на участь у дослі-
дженні.

Критеріями вилучення пацієнтів із дослідження 
були: вік до 8 та від 18 років; супутня патологія 
в стадії декомпенсації; порушення ритму серця; 
анестезіологічний ризик за ASA V; реґіонарна анес-
тезія; протипоказання до застосування лідокаїну; 
відмова батьків дитини або її законного представ-
ника від участі в дослідженні.

Усім пацієнтам виконано премедикацію в пала-
ті за 30–40 хв до операції з введенням атропіну 
сульфату, діазепаму в стандартній дозі, ацетамі-
нофену 15 мг/кг внутрішньовенно. Усі оперативні 
втручання проведено під комбінованим багато-
компонентним наркозом із тотальною міорелак-
сацією. Для індукції в наркоз внутрішньовенно 
вводили пропофол у дозі 2,5–3 мг/кг та сукциніл-
холін у дозі 1,5–2 мг/кг. Аналгезію підтримували 
фентанілом 8–12 мкг/кг, анестезію – пропофолом 
за «step-down»-схемою: 12 мг/кг/год протягом 
10 хв після введення індукційної дози препарату, 
9  мг/кг/год протягом наступних 10  хв і  далі 
по 6 мг/кг/год до завершення оперативного втру-
чання. Для міорелаксації використовували сукци-
нілхолін у дозі 0,5–1 мг/кг кожні 5–7 хв або піпе-
куроніуму бромід у  дозі 0,01–0,015  мг/кг. 
Апаратну штучну вентиляцію легень виконували 
на апараті «Leon Dräger» («Dräger», Німеччина) 
у режимі PCV. Протягом усього оперативного 
втручання з 5-хвилинними інтервалами реєстру-
вали частоту серцевих скорочень, неінвазивний 
артеріальний тиск, SpO2.

Усіх дітей, які відповідали критеріям залучення, 
рандомізовано у дві групи: з периопераційною 
інфузією лідокаїну (група лідокаїну, n=28) 
та контрольну групу (n=46) без призначення цього 
препарату.

Пацієнтам у групі лідокаїну внутрішньовенно 
б олюсно вводили нав ант аж ув а льну дозу 
1–1,5 мг/кг (максимум – 100 мг) 2% розчину лідо-
каїну протягом 4 хв із наступною підтримувальною 
інфузією в дозі 0,5–2 мг/кг/год (у разі індексу маси 
тіла >30 кг/м 2 розрахунок здійснювали на ідеальну 
вагу). Введення препарату починали перед 
хірургічним розрізом і продовжували протягом 
1–3  діб для післяопераційного знеболювання 
(швидкість введення за допомогою перфузора/ін-
фузійної помпи – 2–6 мл/год).

Пiсляоперацiйне знеболювання пацієнтам кон-
трольної групи забезпечували введенням ацетамі-
нофену внутрішньовенно в дозі 10–15 мг/кг кожні 
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4–6  год, за  потреби  – фракційним введенням 
1%-ного розчину морфіну в дозі 0,1–0,2 мг/кг.

Інтенсивність післяопераційного больового син-
дрому оцінювали в спокої та під час кашлю за чис-
ловою рейтинговою шкалою (Individualized Numeric 
Rating Scale – NRS) кожні 3 год протягом 1-ї доби 
та кожні 12 год протягом 2-ї доби. У разі інтенсив-
ності болю вище 4 балів дітям усіх груп внутрішньо-
венно вводили болюс морфіну в дозі 100 мкг/кг.

В обох групах фіксували споживання наркотичних 
анальгетиків у післяопераційному періоді та їх дозу-
вання, тривалість відновлення перистальтики, час пе-
реходу на повне ентеральне харчування, термін госпі-
талізації, характер післяопераційних ускладнень.

Статистичний аналіз проведено за допомогою па-
кету програм «SPSS 23,0». Перевірку нормальності 
розподілу отриманих даних виконано з використан-
ням критерію Шапіро-Вілка. Дані подано у вигляді 
M±σ (середнє значення ± середнє квадратичне від-
хилення). Для оцінки відмінностей середніх 
у незв’язаних вибірках застосовано критерій Манна-
Уітні. Для знаходження відмінностей частот вико-
ристано метод визначення χ 2 (Пірсона), встановле-
но відношення шансів (Odds Ratio) та відносний 
ризик (Relative Risk).

Граничною допустимою межею достовірності 
прийнято показник p<0,05 (95-відсотковий рівень 
значущості).

Результати дослідження та їх обговорення
Окремі характеристики груп, наведені в таблиці, 

свідчать про те, що групи порівняння були зіставними 
між собою за статтю, середнім віком, антропометрич-
ними характеристиками, видом і тривалістю оператив-
ного втручання, ступенем анестезіологічного ризику 
та відповідали критеріям залучення до дослідження.

Інтенсивність больового синдрому за NRS у спо-
кої була достовірно нижчою в пацієнтів групи лідо-
каїну порівняно з контрольною групою через 3 год 
(1,61±1,29 бала проти 3,35±2,04 бала; р<0,001), 6 год 
(1,46±1,32 бала проти 2,85±1,67 бала; р<0,001), 9 год 
(1,82±1,06 бала проти 2,8±1,57 бала; р=0,005), 12 год 
(1,61±1,17 бала проти 2,41±1,07 бала; р=0,003), 18 год 
(0,68±1,02 бала проти 1,52±0,86 бала; р<0,001), 24 год 
(0,46±0,92 бала проти 0,98±0,86 бала; р=0,017), 36 год 
(0,36±0,62 бала проти 0,83±0,95 бала; р=0,023) після 
операції (рис. 1А). Також інтенсивність післяопера-
ційного болю в пацієнтів групи лідокаїну, ніж у дітей 
контрольної групи, була достовірно меншою і під 
час кашлю: через 3  год (3,57±1,07  бала проти 
6,2±1,94 бала; р<0,001), 6 год (2,86±1,48 бала проти 
5,63±1,7 бала; р<0,001), 12 год (2,14±1,58 бала проти 
3,57±1,0 бала; р<0,001), 18 год (1,14±1,48 бала проти 
2,7±0,87 бала; р<0,001), 24 год (0,86±1,27 бала проти 
1,98±1,06 бала; р<0,001), 36 год (0,64±1,19 бала проти 
1,26±1,042 бала; р=0,022) та 48 год (0,36±0,83 бала 
проти 0,89±0,99 бала; р=0,02), (рис. 1Б).

Таблиця
Деякі характеристики досліджуваних груп

Показник
Контрольна група (n=46) Група лідокаїну (n=28) 
абс. (%) Ме [Q25-Q75] абс. (%) Ме [Q25-Q75] 

Стать:
хлопчики
дівчатка

32 (69,6)
14 (30,4) 

-
-

18 (64,3)
10 (35,7) 

-
-

Вік, роки - 13,0
[9,0–16,0] 

- 14,0
[12,0–16,0] 

Маса тіла, кг - 38,0
[31,0–53,0] 

- 42,0
[33,0–57,0] 

Зріст, см - 142,0
[135,0–157,0] 

- 150,0
[140,0–166,0] 

Вид оперативних втручань:
травматологічні
абдомінальна хірургія
урологічні

12 (26,1)
16 (34,8)
18 (39,1) 

-
-
-

8 (28,6)
11 (39,3)
9 (32,1) 

-
-
-

Тривалість оперативних втручань, хв - 60,0
[30,0–90,0] 

- 60,0
[45,0–115,0] 

Анестезіологічний ризик за ASA:
І
ІІ
ІІІ
IV

-
8 (17,4)
19 (41,3)
19 (41,3) 

-
-
-
-

3 (10,7)
6 (21,4)
11 (39,3)
8 (28,6) 

-
-
-
-

Примітки: Me – медіана; Q25-Q75 – квартилі.
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Протягом 1-ї доби після операції 19 (41,3%) паці-
єнтів контрольної групи та 5 (17,9%) пацієнтів групи 
лідокаїну потребували додаткового знеболювання 
морфіну гідрохлоридом у дозі 100 мкг/кг одноразо-
во або двічі на добу (ВШ: 3,24; 95% ДІ: 1,04–10,03, 
р=0,037). У дітей, які отримували інфузію лідокаїну, 
потреба в опіоїдах після операції була достовірно 
меншою, ніж у контрольній групі, протягом 24 год 
(4,5±1,14 мг проти 7,53±2,79 мг; р=0,048) та 48 год 
(4,5±1,84 мг проти 10,5±1,0 мг; р=0,005), (рис. 2).

Аналіз отриманих даних не показав значного ско-
рочення часу до початку ентерального харчування 
в групі лідокаїну порівняно з контрольною групою 
(7,71±2,76 год та 7,28±2,45 год відповідно, р>0,05). 
Проте встановлено, що інфузія лідокаїну скоротила 
час  до  появи перис т а льтики кишечника 
(3,79±1,81 год проти 5,04±1,97 год у контрольній 
групі, p=0,008).

Середній термін госпіталізації після оперативних 
втручань дітей групи лідокаїну становив 
9,39±14,68 год і статистично значущо відрізнявся від 
терміну госпіталізації пацієнтів контрольної групи – 
8,67±5,55 год (р>0,05).

В обох аналізованих групах критичних усклад-
нень (зупинка дихання, судоми, виражена артері-
альна гіпотензія, брадикардія/брадиаритмія тощо) 
не виявлено. Зафіксовано достовірно меншу частоту 
нудоти в післяопераційному періоді в пацієнтів гру-
пи лідокаїну (7,1% проти 26,1% у контрольній групі; 
ВШ: 0,22; 95% ДІ: 0,045–0,99, р=0,043), тоді як статис-
тично значущої різниці щодо блювання між аналі-
зованими групами не виявлено (3,6% проти 6,5% 
відповідно; р>0,05).

В Україні, як і в усьому світі, післяопераційне 
знеболювання є невирішеною проблемою як для 
самого пацієнта, так і для системи медичної допо-
моги в цілому. Адже, незважаючи на розуміння на-
слідків хірургічного стресу та  недостатнього 
контролю болю, післяопераційне знеболювання 
в багатьох випадках виявляється незадовільним. 
На жаль, діти належать до категорії хворих, у яких 
контроль болю є потенційно неадекватним, тому 
потребують особливої уваги з боку медичних пра-
цівників.

Аналіз отриманих нами даних засвідчив, що про-
лонгована периопераційна внутрішньовенна інфу-
зія лідокаїну сприяє зниженню інтенсивності після-
операційного болю, має суттєвий опіоїдзберігаючий 
ефект, асоціюється зі швидшим відновленням функ-
ції шлунково-кишкового тракту та зменшенням 
частоти післяопераційної нудоти в дітей віком 
8–17 років.

А

Б

Рис. 1. Оцінка інтенсивності післяопераційного больового 
синдрому за числовою рейтинговою шкалою в спокої (А) 
та під час кашлю (Б) у дітей контрольної групи (n=46) 
та групи лідокаїну (n=28). Результати наведено у вигляді 
медіани (лінія), 25–75-м квартилів (коробка) і 10–90-м – 
квартилів (вуса)

Рис. 2. Кумулятивне післяопераційне споживання морфі-
ну в групах контролю та лідокаїну після операції. Резуль-
тати наведено у вигляді медіани (лінія), 25–75-м кварти-
лів (коробка) і 10–90-м – квартилів (вуса)
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У метааналізах [2,23,25,28] показано, що внутріш-
ньовенне введення лідокаїну може бути потенційно 
корисним не тільки як компонент мультимодальної 
аналгезії, але й як техніка «мінімально інвазивної 
аналгезії», сприятиме швидкій післяопераційній ре-
абілітації в різних галузях хірургії та в дорослих. До-
ведено, що системно введений лідокаїн може допо-
могти зменшити асоційовану з  операцією 
продукцію прозапальних цитокінів, які зумовлюють 
механізми периферичної та центральної сенсибілі-
зації та посилення болю [27].

Досліджень щодо оцінки ефективності та безпеч-
ності периопераційної внутрішньовенної інфузії 
лідокаїну в педіатричній популяції небагато [8], че-
рез це дана методика застосовується недостатньо 
широко. Між тим, в обсерваційному дослідженні 
B. Kościelniak-Merak та співавт. (2020) [11] показано 
зниження прозапальних медіаторів і зменшення ін-
тенсивності болю після хірургічних втручань 
на хребті в дітей, які отримували інфузію лідокаїну 
на додаток до стандартного лікування. У наступній 
публікації, в якій досліджували ту саму когорту ді-
тей, автори дійшли висновку, що лідокаїн впливає 
на сироваткові концентрації ендоканабіноїдів і спо-
ріднених N-ацилетаноламінів, які відіграють роль 
у ноціцепції [12]. Водночас існують дослідження, які 
не виявили додаткового аналгетичного та опіоїд-
зберігаючого ефектів у разі внутрішньовенного за-
стосування лідокаїну [9,20] або показали вищу 
ефективність торакальної епідуральної аналгезії 
порівняно з інфузією лідокаїну [5].

У нашому дослідженні чітко простежуються від-
мінності в аналізованих групах щодо інтенсивності 
післяопераційного болю в дітей віком 8–17 років 
як у спокої, так і під час кашлю протягом 48-годин-
ного періоду спостереження. Отримані нами дані 
співпадають із результатами досліджень як у дорос-
лих [20], так і в педіатричній популяції [3,15], за яки-
ми, периопераційна внутрішньовенна інфузія лідо-
каїну достовірно зменшує показники візуальної 
аналогової шкали болю порівняно з плацебо.

Сучасні рекомендації з лікування болю в після-
операційному періоді спрямовані на зменшення 
застосування наркотичних анальгетиків, зокрема 
через ризик розвитку гіпералгезії. Для цього за-
пропоновано мультимодальний підхід, який дає 
змогу підвищити якість аналгезії за допомогою 
адитивного або синергічного ефекту різних ком-
понентів. Мультимодальна аналгезія дозволяє 
застосовувати нижчі дози анальгетиків, зменши-
ти використання опіоїдних анальгетиків, скоро-
тити частоту і тяжкість побічних ефектів, а також 

поліпшити мобільність пацієнтів [16]. Зазвичай 
така схема передбачає застосування ацетаміно-
фену та НПЗЗ. Метааналіз, який включав 9 дослі-
джень за участю 476 дорослих пацієнтів, показує, 
що пацієнти, яким проводять інфузію лідокаїну, 
мають нижчу потребу в опіоїдах (мг) після опера-
ції, ніж хворі контрольної групи [28]. За нашими 
даними, периопераційна внутрішньовенна інфу-
зія лідокаїну в педіатричних пацієнтів також має 
суттєвий опіоїдзберігаючий ефект (ВШ: 0,31; 95% 
ДІ: 0,09–0,96).

Результати нашого дослідження підтверджують 
висновки, наведені в метааналізі Y. Zhu та співавт. 
(2022) [28], про те, що в разі периопераційного за-
стосування лідокаїну пришвидшується відновлення 
перистальтики кишечника, у чому, на нашу думку, 
не останню роль відіграє зменшення опіоїдного на-
вантаження. Позитивний вплив інфузії лідокаїну 
на відновлення функції кишечника також поясню-
ється протизапальною дією препарату, зниженням 
проникності та відновленням слизового бар’єру, 
пригніченням симпатичної системи, блокадою ме-
зентеріального нервового сплетення, гальмуванням 
нейрональних і рефлекторних відповідей на розтяг-
нення кишечника [14]. Проте, незважаючи на чи-
сельні повідомлення [1,21] про достовірне скорочен-
ня терміну госпіталізації, у нашому дослідженні 
не виявлено статистичної різниці щодо терміну гос-
піталізації між групою лідокаїну та контрольною 
групою.

За отриманими даними, периопераційне застосу-
вання внутрішньовенної інфузії лідокаїну не при-
зводить до будь-яких небажаних наслідків. У дослі-
джуваних пацієнтів не  виявлено критичних 
ускладнень (зупинка дихання, судоми, виражена 
артеріальна гіпотензія, брадикардія/брадиаритмія 
тощо). Натомість зафіксовано достовірно нижчу 
частоту нудоти в післяопераційному періоді в паці-
єнтів групи лідокаїну (ВШ: 0,22; 95% ДІ: 0,045–0,99). 
Останнє, ймовірно, пояснюється як  швидшим 
відновленням функції шлунково-кишкового тракту, 
так і опіодберігаючим ефектом лідокаїну [26].

Висновки
Пролонгована периопераційна внутрішньовенна 

інфузія лідокаїну як компонент мультимодальної 
аналгезії порівняно з ацетамінофеном достовірно 
зменшує інтенсивність больового синдрому в дітей 
віком 8–17 років як у спокої, так і під час кашлю 
протягом перших 48 год післяопераційного періоду 
та показує суттєвий опіоїдзберігаючий ефект (ВШ: 
0,31; 95% ДІ: 0,09–0,96).
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Внутрішньовенна інфузія лідокаїну асоціюється 
з більш швидким відновленням функції шлунково-
кишкового тракту (p=0,008) та зменшенням частоти 
післяопераційної нудоти (ВШ: 0,22; 95% ДІ: 0,045–
0,99) у дітей віком 8–17 років.

Застосування в  периопераційному періоді 
внутрішньовенної інфузії лідокаїну дітям віком 
8–17 років у дозі 0,5–2 мг/кг/год не супроводжується 
розвитком побічних ефектів.

Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.
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Мета – визначити оптимальні параметри подвійного центрифугування для приготування чистої збага-
ченої тромбоцитами плазми з максимальною редукцією інших клітинних елементів крові.

Матеріали та методи. До дослідження залучили 30 умовно здорових осіб віком від 18 до 60 років, у яких про-
водили забір венозної крові. Перше центрифугування всіх зразків крові проводили у режимі 160 g × 10 хв. Друге 
центрифугування проводили у 12 різних режимах: 190 g × 10 хв, 190 g × 15 хв, 220 g × 10 хв, 220 g × 15 хв, 250 g × 
10 хв, 250 g × 15 хв, 290 g × 10 хв, 290 g × 15 хв, 320 g × 10 хв, 320 g × 15 хв, 360 g × 10 хв, 360 g × 15 хв. Визначали кіль-
кість еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів (у цільній крові, а також після першого та другого центрифугування), 
показники ефективності збереження тромбоцитів, коефіцієнт збагачення тромбоцитами, ефективність редукції 
еритроцитів та лейкоцитів, концентрацію основних факторів росту в плазмі після другого центрифугування.

Результати. У цільній крові концентрація еритроцитів становила 4,455±0,301 × 1012/л, лейкоцитів – 
6,485±0,501 × 109/л, тромбоцитів – 281,5±22,7 × 109/л. Після першого центрифугування об’єм отриманої 
плазми, що містить тромбоцити, складав 4,51±0,25 мл, кількість тромбоцитів – 482,1±47,4 × 109 /л, при 
показниках редукції тромбоцитів 14,39±1,1%, їх збереженні – 85,6±1,1% та коефіцієнті збагачення – 1,71±0,1; 
кількість еритроцитів становила 0,104±0,006 × 1012 /л, лейкоцитів – 0,205±0,025 × 109 /л, а показники їх ре-
дукції – 98,83±0,09% та 98,42±0,14% відповідно. Після другого центрифугування в різних режимах найефек-
тивнішим виявився режим 250 g × 15 хв, який дав змогу досягти коефіцієнта збагачення тромбоцитами 
близько 4,93 при концентрації в кінцевому продукті тромбоцитів 1386,7±116,5 × 109/л, ефективності їх 
захоплення у 82,1±1,1% та редукції еритроцитів і лейкоцитів 98,86±0,08% та 98,45±0,14% відповідно.

Висновки. При подвійному центрифугуванні для приготування чистої збагаченої тромбоцитами плаз-
ми найефективнішим є послідовне поєднання режимів 160 g × 10 хв та 250 g × 15 хв.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвале-
но Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано ін-
формовану згоду пацієнтів.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: плазма, збагачена тромбоцитами, плазма, що містить тромбоцити, подвійне центрифугування.

Evaluation of effectiveness of different regiments of centrifugation for a double-spin method of pure 
platelet-rich plasma preparation
V. V. Petrushenko, D. I. Grebeniuk, H. H. Nazarchuk, V. V. Mosondz
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine
Purpose – to determine the optimal parameters of double centrifugation in the preparation of pure platelet-rich plasma with a maximum 
reduction of other blood cellular elements.
Materials and methods. The study included 30 apparently healthy individuals aged 18 to 60 years who underwent venous blood sampling. 
The first centrifugation of all blood samples was performed in the 160 g × 10 min mode. The second centrifugation was performed in 12 dif-
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Вступ
За даними Американського Червоного Хреста, 

плазмою, збагаченою тромбоцитами (Platelet-rich 
plasma, PRP), вважається фракція крові, у якій міс-
тяться тромбоцити в  концентрації принаймні 
5,5×1010 на 50 мл [6,14]. Враховуючи, що нормальна 
кількість тромбоцитів, за різними даними, варіює 
від 150 до 450×109 на літр, концентрація тромбоци-
тів у  кінцевому продукті має бути збільшена 
в 2–7 разів порівняно з цільною кров’ю.

На цей час у науковій літературі можна знайти 
величезну кількість досліджень, спрямованих 
на розробку та оптимізацію протоколів для обробки 
цільної крові з метою отримання плазми, збагаченої 
тромбоцитами [2,5–7,12,14,15,17,21,24]. Серед усьо-
го різноманіття досліджень можна знайти наукові 
роботи, у яких вивчали способи обробки крові 
як людини, так і тварини. Дослідження різняться 
також використовуваним обладнанням – у ряді до-
сліджень застосовували звичайні пробірки, тоді 
як в інших – комерціалізовані системи. Крім того, 
відомі протоколи приготування плазми, збагаченої 
тромбоцитами, характеризуються не лише різними 
параметрами центрифугування, але й кратністю са-
мого центрифугування.

Основними параметрами режиму центрифугу-
вання є відносна центробіжна сила (RCF) і час цен-
трифугування [20]. Недоліком ряду досліджень є на-
ведення в методології центрифугування не відносної 
центробіжної сили, а швидкості центрифугування 
(Revolutions per minute, RPM), вираженої в обертах 
на хвилину. При цьому дослідники не вказують зна-
чення ротаційного радіусу ротора центрифуги, без 
яких не можна здійснити перерахунок швидкості 

центрифугування у відносну центробіжну силу, 
а отже, й використати цю методику із застосуван-
ням центрифуг інших моделей.

Слід зазначити, що наведені вище дослідження 
також різнилися й характеристиками кінцевого 
продукту. Так, кінцевий продукт міг позиціонувати-
ся, як чиста або лейкоцитвмісна плазма, збагачена 
тромбоцитами. У деяких дослідженнях взагалі не за-
значали параметри вмісту інших формених елемен-
тів крові у кінцевому продукті, хоча саме така харак-
теристика суттєво впливає на результати клінічного 
застосування плазми, збагаченої тромбоцитами.

Загальний об’єм еритроцитів у цільній крові (ге-
матокрит) становить 42–52% для чоловіків і 37–47% 
для жінок [4]. Саме тому від ступеня очищення кін-
цевого продукту від еритроцитів залежить не лише 
загальний його об’єм, але й коефіцієнт його збага-
чення тромбоцитами порівняно з цільною кров’ю.

Щодо лейкоцитів, то саме в цих клітинних еле-
ментах містяться медіатори запалення, які локально 
вивільняються після клінічного застосування лей-
коцитвмісної плазми, збагаченої тромбоцитами. 
Вивільнення прозапальних цитокінів активує сиг-
нальний NF-κB та може ініціювати або підтримува-
ти запальний процес [10,22,23]. Такий ефект може 
мати позитивні наслідки в лікуванні гострих про-
цесів на початкових стадіях, коли запалення є важ-
ливим етапом процесу загоєння, проте є небажа-
ним на пізніх стадіях [18]. Доведено, що на пізніших 
термінах лейкоцити створюють негативний вплив 
на стовбурові клітини, пригнічуючи їх проліфера-
цію, знижуючи рівні факторів росту, підвищуючи 
концентрацію катаболічних цитокінів та індукуючи 
апоптоз [25].

ferent modes: 190 g × 10 min, 190 g × 15 min, 220 g × 10 min, 220 g × 15 min, 250 g × 10 min, 250 g × 15 min, 290 g × 10 min, 290 g × 15 min, 
320 g × 10 min, 320 g × 15 min, 360 g × 10 min, 360 g × 15 min. The number of erythrocytes, leukocytes, platelets (in whole blood, after the 
first and second centrifugation), platelet capture efficiency, platelet enrichment factor, erythrocytes and leukocytes reduction efficiency, 
concentration of major growth factors in plasma after the second centrifugation were determined.
Results. In whole blood, the concentration of erythrocytes was 4.455±0.301 × 1012/l, leukocytes – 6.485±0.501 × 109/l, platelets – 281.5±22.7 
× 109/l. After the first centrifugation, the volume of the obtained plasma containing platelets was 4.51±0.25 ml, the number of platelets was 
482.1±47.4 × 109/l, with platelet reduction rates of 14.39±1.1%, their preservation – 85.6±1.1% and enrichment factor – 1.71±0.1; the num-
ber of erythrocytes was 0.104±0.006 × 1012/l, leukocytes – 0.205±0.025 × 109/l, and their reduction efficiency – 98.83±0.09% and 98.42±0.14%, 
respectively. After the second centrifugation in different modes, the 250 g × 15 min mode turned out to be the most effective, which made 
it possible to achieve a platelet enrichment factor of about 4.93 with a concentration of platelets in the final product of 1386.7±116.5 × 109/l, 
their capture efficiency of 82.1±1.1% and erythrocytes and leukocytes reduction efficiency of 98.86±0.08% and 98.45±0.14%, respectively.
Conclusions. In case of double-spin centrifugation, the sequential combination of 160 g × 10 min and 250 g × 15 min regimens is most effec-
tive for the preparation of pure platelet-rich plasma.
The research was carried out in accordance with the principles of the Helsinki Declaration. The study protocol was approved by the Local 
Ethics Committee of all participating institutions. The informed consent of the patient was obtained for conducting the studies.
No conflict of interests was declared by the authors.

Keywords: platelet-rich plasma, plasma containing platelets, double-spin centrifugation.
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З іншого боку, хоча лейкоцити й беруть участь 
в імунній відповіді, проте їх наявність або відсутність 
у плазмі, збагаченій тромбоцитами, не впливає на її 
антимікробні властивості [11]. Так, сучасні дані свід-
чать про те, що тромбоцити беруть участь у проти-
мікробному захисті через їх здатність вивільняти по-
тужні протимікробні пептиди зі своїх альфа-гранул 
[3,9,19]. У ряді досліджень показано, що ці пептиди 
володіють антимікробною активністю широкого 
спектра проти грамнегативних, грампозитивних 
і грибкових патогенів.

Наявність великої кількості несистематизованих 
літературних даних, які інколи суперечать одні од-
ним, спонукала нас до дослідження різних режимів 
центрифугування з метою приготування високо-
очищеної від інших клітинних елементів плазми, 
збагаченої тромбоцитами.

Наше попереднє дослідження [17] присвячено ви-
вченню ефективності різних режимів одинарного 
центрифугування для максимального концентру-
вання тромбоцитів в отриманій плазмі з одночас-
ною максимальною редукцією інших клітинних 
елементів. Як показано, найбільшу ефективність 
з усіх досліджуваних мав режим 160 g × 10 хв, який 
дає змогу досягти коефіцієнта збагачення тромбо-
цитами близько 1,71 при концентрації тромбоцитів 
483,6±45,4 × 109/л, ефективності захоплення тром-
боцитів у 85,7±0,1% та редукції еритроцитів і лейко-
цитів 98,76±0,09% та 98,46±0,14 відповідно. За свої-
ми характеристиками кінцевий продукт не можна 
було розцінювати, як плазму, збагачену тромбоци-
тами, а тому ми його позиціонували, як плазму, 
що містить тромбоцити (Platelet-containing plasma, 
PCP). Отриманий кінцевий продукт був досить до-
бре очищений від інших клітинних елементів та по-
тенційно міг бути концентрований до характерис-
тик плазми, збагаченої тромбоцитами шляхом 
другого центрифугування.

Мета дослідження – визначити оптимальні пара-
метри подвійного центрифугування для приготуван-
ня чистої збагаченої тромбоцитами плазми з макси-
мальною редукцією інших клітинних елементів крові.

Матеріали та методи дослідження
Дослідження є фрагментом науково-дослідної 

роботи «Розробка та впровадження інноваційних 
технологій у лікування та профілактику кровотеч 
із варикозно розширених вен стравоходу», держав-
ний реєстраційний номер – 0120U101363.

Проспективне дослідження виконано на кафедрі 
ендоскопічної та серцево-судинної хірургії Вінниць-
кого національного медичного університету імені 

М. І. Пирогова на базі клінічного високоспеціалізо-
ваного Центру серцево-судинної хірургії та рентген-
ендоваскулярної хірургії з блоком інтенсивної тера-
пії Вінницької обласної клінічної лікарні імені 
М. І. Пирогова.

Дослідження затверджено Комітетом з біоетики 
Вінницького національного медичного університе-
ту імені М. І. Пирогова (протокол №3 від 25.03.2021) 
та Комісією з питань етики при Вінницькій обласній 
клінічній лікарні імені М. І. Пирогова (рішення 
№01–5–02/103 від 07.06.2021). Відповідно до їх ви-
сновку, матеріали дослідження не суперечать осно-
вним біоетичним нормам Гельсінської декларації, 
прийнятої Генеральною асамблеєю Всесвітньої ме-
дичної асоціації, Конвенції Ради Європи про права 
людини та біомедицину (1977 р.), відповідним по-
ложенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
Міжнародної ради медичних наукових товариств, 
Міжнародного кодексу медичної етики (1983 р.), 
Конвенції Ради Європи про охорону хребетних тва-
рин, що використовуються в експериментах та ін-
ших наукових цілях, від 18.03.1986, Директиви ЄС 
№609 від 24.11.1986 і наказу Міністерства охорони 
здоров’я України №281 від 01.11.2000.

До дослідження залучено 30 умовно здорових осіб 
віком від 18 до 60 років (36,9±11,2 року). Жінок 
та чоловіків у цьому контингенті було порівну – 
по 15 (50%) осіб.

Усі особи, залучені до цього дослідження, попере-
дньо взяли участь у дослідженні, присвяченому ви-
вченню ефективності різних режимів одинарного 
центрифугування для максимального концентру-
вання тромбоцитів в отриманій плазмі з одночас-
ною максимальною редукцією інших клітинних 
елементів [17].

Критерії залучення до дослідження:
1. Згода потенційного учасника на участь у до-

слідженні.
2. Вік від 18 до 60 років.
3. Відсутність на момент залучення до дослі-

дження ургентних станів.
4. Відсутність у потенційних учасників дослі-

дження відомих з анамнезу хронічних захворювань, 
у тому числі в стані стійкої ремісії.

5. Дотримання потенційними учасниками про-
тягом 7 діб перед початком дослідження запропо-
нованого питного режиму із вживанням не менше 
1,5 л рідини на добу.

6. У жінок дослідження повинно було проводи-
тися в період між принаймні 8 днем після закінчен-
ня останньої менструації та початком наступного 
менструального циклу.
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7. Відсутність застосування лікарських препара-
тів, що впливають на якісні та кількісні характерис-
тики крові, протягом принаймні 21 доби перед до-
слідженням.

Критерії вилучення з дослідження:
1. Відмова від участі в дослідженні.
2. Недотримання потенційними учасниками 

протягом 7 діб перед початком дослідження запро-
понованого питного режиму із вживанням не менше 
1,5 л рідини на добу.

3. Вилучалися з дослідження жінки, у яких мен-
струація розпочиналася раніше терміну, а дослі-
дження припадало на власне період менструації або 
наступні 8 днів.

4. Наявність патологічних змін із боку крові 
за результатами проведеного дослідження.

У плануванні дослідження перевагу віддавали 
моделі з одним донором, оскільки вона дає змогу 
отримати достовірніші результати.

У дослідженні використано центрифугу «CM-3M» 
(«MICROmed», Україна) із можливістю встановлен-
ня швидкості центрифугування в обертах на хвили-
ну з кроком 100 об./хв та ротаційним радіусом ро-
тора 10,0 см.

Як зазначалося раніше, основними параметрами 
режиму центрифугування є відносна центробіжна 
сила і час центрифугування.

Відповідно до результатів попереднього дослі-
дження, перше центрифугування всіх зразків крові 
виконано в режимі 160 g × 10 хв [17].

Відповідно до мети дослідження, друге центри-
фугування мало призводити до максимального осі-
дання тромбоцитів у нижньому шарі плазми. Так 
як раніше нами показано, найбільша редукція (осі-
дання) тромбоцитів (29,44±0,09%) була за викорис-
тання режиму 190 g × 15 хв, тому вирішено розпо-
чинати дослідження з використання відносної 
центробіжної сили в 190 g із наступним її збільшен-
ням до 400 g. Верхня межа відносної центробіжної 
сили в 400 g обрана у зв’язку з тим, що дослідження 
O. Bausset та співавторів [1] показало, що центри-
фугування із RCF, рівною або більшою за 400 g, по-
рушує функціональність тромбоцитів – тромбоци-
ти продовжують зберігати прокоагулянтну 
активність, проте час формування згортка крові 
є достовірно меншим, ніж при центрифугуванні 
із RCF, меншою за 400 g.

Час центрифугування 5 хв, 10 хв і 15 хв найчасті-
ше описано в літературі, проте, за результатами по-
переднього дослідження, тривалість 5 хв є недостат-
ньою для виконання поставлених завдань 
незалежно від значень відносної центробіжної сили. 

Тому в цьому дослідженні центрифугування вирі-
шено здійснювати протягом 10 хв і 15 хв.

Перерахунок швидкості центрифугування у RCF 
здійснено за формулою:

де r – ротаційний радіус ротора в сантиметрах;
RPM – швидкість центрифугування в об./хв.
Отже, загалом досліджено 12 режимів центрифу-

гування: 190 g × 10 хв, 190 g × 15 хв, 220 g × 10 хв, 
220 g × 15 хв, 250 g × 10 хв, 250 g × 15 хв, 290 g × 10 хв, 
290 g × 15 хв, 320 g × 10 хв, 320 g × 15 хв, 360 g × 10 хв, 
360 g × 15 хв.

Для вивчення характеристик отриманої в різних 
режимах центрифугування плазми, що містить 
тромбоцити, у кожного учасника дослідження про-
ведено забір 126 мл крові у 14 вакуумних пробірок 
«Vacutest®» («KIMA», Італія) об’ємом 9 мл кожна, які 
містили гепарин натрію з розрахунку 17 МО на 1 мл 
крові (153 МО на одну пробірку). Забір крові вико-
нано з кубітальної вени з використанням голок ка-
лібру 21G (Ø 0,8×25 mm) для взяття кількох проб 
крові за одну процедуру і тримачів для забору крові 
у вакуумні пробірки(«KIMA», Італія).

Для уникнення технічних помилок індивідуаль-
ного характеру всі процедури виконано одним спе-
ціалістом.

Після забору крові одну пробірку з цільною 
кров’ю відправлено на повне гематологічне дослі-
дження для визначення основних гематологічних 
показників власне для нашого дослідження (кіль-
кість еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів) і мож-
ливого виявлення прихованих захворювань, 
що  проявляються змінами з  боку кількісного 
та якісного складу крові.

Усі гематологічні дослідження виконано на апа-
раті «BC-6000» («Mindray», США).

Решту 13 пробірок зі зразками крові піддано пер-
шому центрифугуванню в режимі 160 g × 10 хв. Піс-
ля першого центрифугування вміст пробірки розді-
лено на три шари – верхній (плазма, що містить 
тромбоцити), проміжний (так званий «buffy coat», 
або плазма, що містить лейкоцити та тромбоцити, 
які не сепаруються одні від інших), та нижній (ери-
троцити). Верхній шар за допомогою одноканально-
го піпеткового дозатора перемінного (від 1 мл 
до 10 мл) об’єму («Thermo Scientific», США) пере-
міщено у вакуумні пробірки «Vacutest®»(«KIMA», 
Італія) без наповнювача об’ємом 9 мл кожна. При 
цьому фіксовано показники дозатора для визначення 
об’єму отриманої плазми, що містить тромбоцити. 
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Одну пробірку відправлено на часткове гематоло-
гічне дослідження (кількість еритроцитів, лейкоци-
тів, тромбоцитів).

Решту 12 пробірок піддано другому центрифугу-
ванню відповідно до параметрів, наведених вище. 
Після центрифугування за допомогою дозатора віді-
брано верхню частину вмісту пробірки до залишко-
вого об’єму в 1,5 мл. Пробірку із залишковим вміс-
том збовтано для рівномірного розподілу осілих 
клітинних елементів у плазмі. Усі пробірки відправ-
лено на часткове гематологічне дослідження (кіль-
кість еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів).

Для оцінки ефективності різних режимів центри-
фугування, крім кількості основних клітинних еле-
ментів, вивчено такі показники, як ефективність 
збереження тромбоцитів (Platelet capture efficiency, 
PCE, %), коефіцієнт збагачення тромбоцитами 
(Platelet enrichment factor, PEF), ефективність редук-
ції еритроцитів (Erythrocyte-reducing efficiencies, 
ERE,  %) та  ефективність редукції лейкоцитів 
(Leukocyte-reducing efficiencies, LRE, %).

Ці показники обраховано за такими формулами.

де V – об’єм відповідного компонента, зазначено-
го в індексі, мл;

C – концентрація зазначеного в індексі відповід-
ного клітинного елемента в цільній крові або плазмі, 
що містить тромбоцити, виражена в одиницях SI 
(Système international d’unités).

Крім того, у зразках отриманої після другого цен-
трифугування плазми крові 7 випадкових донорів 
із досліджуваного контингенту досліджено концен-
трацію основних факторів росту, що містяться 
в альфа-гранулах тромбоцитів, – тромбоцитарний 
фактор росту (Platelet-derived growth factor AA, 
PDGF-AA), фактор росту ендотелію судин (Vascular 
endothelial growth factor, VEGF), трансформуючий 
фактор росту бета 1 (Transforming growth factor beta, 
TGF-β1), епідермальний фактор росту (Epidermal 
growth factor, EGF). Для дослідження виконано ак-
тивацію тромбоцитів шляхом додавання 10% 
CaCl2 (фінальна концентрація – 22,8 мМоль) із на-
ступною інкубацією при 37°C протягом 2 год [24]. 
Концентрацію факторів росту досліджено шляхом 
імуноферментного аналізу з використанням наборів 

Рис. 1. Концентрація тромбоцитів у плазмі, отриманій при другому центрифугуванні в різних режимах
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«Human PDGF-AA ELISA kit», «Human VEGF ELISA 
Kit», «Human TGF-β1 ELISA Kit» та «Human EGF 
ELISA Kit» («CUSABIO», Китай).

Отримані дані піддано статистичній обробці з ви-
користанням пакету програм «IBM SPSS 20.0 for 
Windows». Числові результати представлено у ви-
гляді середнього значення ± стандартне відхилення. 
Незалежні вибірки порівняно з використанням 
t-тесту Student. Для порівняння різних режимів цен-
трифугування використано однофакторний дис-
персний аналіз (ANOVA) з поправкою Bonferoni-
Sidak.

Результати дослідження та їх обговорення
За результатами гематологічного аналізу дослі-

джуваних зразків цільної крові, концентрація ери-
троцитів становила 4,455±0,301 × 1012/л, лейкоци-
тів – 6,485±0,501 × 109/л, тромбоцитів – 281,5±22,7 × 
109/л, що відповідало референтним значенням.

Після першого центрифугування об’єм отриманої 
плазми, що  містить тромбоцити, складав 
4,51±0,25 мл. Кількість тромбоцитів становила 
482,1±47,4 × 109/л, при показниках редукції тромбо-
цитів 14,39±1,1%, збереження – 85,6±1,1%, коефіці-
єнті збагачення – 1,71±0,1. Кількість еритроцитів 
дорівнювала 0,104±0,006 × 1012/л, лейкоцитів – 
0,205±0,025 × 109/л, а  показники їх редукції  – 
98,83±0,09% і 98,42±0,14% відповідно.

Концентрації тромбоцитів у плазмі, отриманій 
при другому центрифугуванні в різних режимах, на-
ведено на рис. 1.

При вивченні концентрації тромбоцитів в отри-
маних зразках досліджуваної фракції крові відміча-
лося прогресивне збільшення їх концентрації 
зі збільшенням поєднання відносної центробіжної 
сили та часу центрифугування. За цим показником 
режими від 190 g × 10 хв до 250 g × 10 хв достовірно 
(p<0,05) відрізнялися не лише один від одного при 
попарному порівнянні, але й від режимів від 250 g × 
15 хв до 360 g × 15 хв, тоді як останні достовірно 
не різнилися між собою (p>0,05). При цьому в режи-
мах від 250 g × 15 хв до 360 g × 15 хв зберігалася тен-
денція до збільшення числових значень концентра-
ції тромбоцитів.

Крім того, слід зазначити, що за показниками 
концентрації тромбоцитів усі зразки досліджуваної 
фракції крові можна було класифікувати як плазму, 
збагачену тромбоцитами [6,14].

Щодо ефективності захоплення тромбоцитів, 
то практично всі режими центрифугування дали 
змогу отримати достовірно відмінні від інших зна-
чення цього показника в досліджуваній фракції кро-

ві (p<0,001). Виняток становили режими з однаковою 
відносною центробіжною силою, але різним часом 
центрифугування (p>0,05). Числові значення цього 
показника були в межах від 84,4±1,1% до 70,4±1,1%.

Щодо коефіцієнта збагачення тромбоцитами, то, 
аналогічно до ефективності захоплення тромбоци-
тів, практично всі режими центрифугування дали 
змогу отримати достовірно відмінні від інших зна-
чення цього показника в досліджуваній фракції кро-
ві (p<0,001). Виняток становили режими з однако-
вою відносною центробіжною силою, але різним 
часом центрифугування (p>0,05). Числові значення 
цього показника були в  межах від 4,22±0,07 
до 5,06±0,06.

При вивченні концентрації еритроцитів в отри-
маних зразках досліджуваної фракції крові показ-
ники коливалися в  незначних межах  – від 
0,303±0,009 × 1012/л до 0,307±0,008 × 1012/л, при цьо-
му жодних статистично достовірних залежностей 
між ними не виявлено (p>0,05).

При вивченні концентрації лейкоцитів в отрима-
них зразках досліджуваної фракції крові показники 
коливалися в незначних межах – від 0,597±0,071 × 
109/л до 0,606±0,072 × 109/л, при цьому жодних ста-
тистично достовірних залежностей між ними не ви-
явлено (p>0,05).

Незважаючи на достовірне (p<0,001) збільшення 
концентрації еритроцитів та лейкоцитів відносно 
показників у зразках фракції крові, отриманої після 
першого центрифугування, показники їх редукції 
практично не змінювалися та коливалися в межах 
від 98,86±0,09% до 98,85±0,08% для еритроцитів 
та від 98,47±0,14% до 98,44±0,13% для лейкоцитів. 
Відсутність змін показників редукції цих формених 
елементів крові пояснюється практично повним їх 
осіданням у нижній шар плазми, незалежно від па-
раметрів другого центрифугування. Водночас збіль-
шення їх концентрації пов’язане зі зменшенням за-
гального об’єму плазми крові, в якій вони містяться.

Концентрації основних факторів росту в плазмі, 
отриманій при другому центрифугуванні в різних 
режимах, наведено на рис. 2.

 При дослідженні концентрацій основних факто-
рів росту в плазмі, отриманій при другому центри-
фугуванні в різних режимах, схожі тенденції вияв-
лені для факторів PDGF-AA та TGF-β1, а також 
VEGF та EGF.

Для факторів PDGF-AA та TGF-β1 режими від 
250 g × 15 хв до 360 g × 15 хв достовірно не відрізня-
лися (p>0,05) між собою та від режиму 250 g × 10 хв, 
проте відрізнялися достовірно (p<0,05) від режимів 
від 190 g × 10 хв до 220 g × 15 хв. При цьому режими 
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від 190 g × 10 хв до 220 g × 15 хв також достовірно 
не різнилися (p>0,05) між собою. Режим 250 g × 10 хв 
достовірно (p<0,05) відрізнявся лише від режиму 
190 g × 10 хв.

Для факторів VEGF та EGF режими від 250 g × 
15 хв до 360 g × 15 хв достовірно не відрізнялися 
(p>0,05) між собою і від режимів 220 g × 15 хв 
та 250 g × 10 хв, проте відрізнялися достовірно 
(p<0,05) від режимів від 190 g × 10 хв до 220 g × 10 хв. 
При цьому режими від 190 g × 10 хв до 220 g × 10 хв 
також достовірно не різнилися (p>0,05) між собою. 
Режими 220 g × 15 хв та 250 g × 10 хв достовірно 
(p<0,05) відрізнялися лише від режиму 190 g × 10 хв.

Як показано в нашому дослідженні, в отриманих 
зразках фракції крові, починаючи з режиму 250 g × 
15 хв і до режиму 360 g × 15 хв, хоча й мало місце 
збільшення числових значень концентрації тромбо-
цитів та основних факторів росту, проте такий при-
ріст був статистично недостовірним. При цьому по-
казники концентрації та  редукції еритроцитів 
і лейкоцитів демонстрували практично ідентичні 
значення у всіх досліджуваних зразках. Серед усіх 

досліджуваних показників лише коефіцієнт збага-
чення тромбоцитами показав статистично значу-
щий приріс при порівнянні режимів від 250 g × 15 хв 
до 360 g × 15 хв.

Враховуючи, що практично всі кількісні варіації 
досліджуваних показників втрачали достовірність, 
починаючи з режиму 250 g × 15 хв, вважаємо, що цей 
режим є оптимальним для другого етапу подвійного 
центрифугування з метою отримання чистої збага-
ченої тромбоцитами плазми.

Дослідження O. Bausset та співавт. [1] показало, 
що друге центрифугування в режимі 250 g × 15 хв, 
який не використовують на цей час у жодному про-
токолі приготування плазми, збагаченої тромбоци-
тами, дає змогу досягти достатньої концентрації 
тромбоцитів, зберігаючи при цьому їхню функціо-
нальність. Проте запропонований даним колекти-
вом авторів протокол не дає змоги досягти такого ж 
збагачення тромбоцитами, як у лейкоцитвмісній 
плазмі, збагаченій тромбоцитами, приготування 
якої є більш простим та дозволяє більшою мірою 
концентрувати тромбоцити, досягаючи коефіцієнта 

Рис. 2. Концентрація основних факторів росту в плазмі, отриманій при другому центрифугуванні в різних режимах
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збагачення тромбоцитами від 4 до 8 разів [8]. Най-
імовірнішою причиною цього може бути не достат-
ньо добре підібраний режим першого центрифугу-
вання, який у дослідженні O. Bausset та співавт. [1] 
має параметри 130 g × 15 хв. Як показано в дослі-
дженні Magalon та співавт. [13] та в нашому попере-
дньому дослідженні [17], такий режим не дає змоги 
досягти максимальної концентрації тромбоцитів 
і коефіцієнта збагачення тромбоцитами при макси-
мальній редукції інших формених елементів. Так, 
відповідно до отриманих раніше результатів, опти-
мальним для першого центрифугування є режим 
160 g × 10 хв, який є оптимальним для приготування 
чистої плазми, що містить тромбоцити, готової 
до подальшого концентрування шляхом другого 
центрифугування.

Висновки
При подвійному центрифугуванні для приготу-

вання чистої збагаченої тромбоцитами плазми най-
ефективнішим є послідовне поєднання режимів 
160 g × 10 хв і 250 g × 15 хв, яке дає змогу досягти 
коефіцієнта збагачення тромбоцитами близько 
4,93 при концентрації в кінцевому продукті тромбо-
цитів 1386,7±116,5 × 109/л, ефективності їх захоплен-
ня у 82,1±1,1% та редукції еритроцитів і лейкоцитів 
98,86±0,08% та 98,45±0,14% відповідно.

Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.
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Переломи нижньої щелепи є одними з найбільш частих і складних видів травматичних пошкоджень ще-
лепно-лицевої ділянки в дітей і становлять 18–66% від загальної кількості переломів кісток обличчя, серед 
яких переломи в ділянці виросткових відростків нижньої щелепи (ВВНЩ) зустрічаються в 25–40% випадків.

Мета – виявити рентгенологічні особливості переломів ВВНЩ у дітей та визначити найінформативніші 
методи діагностики.

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 25 історій хвороб дітей з травматичними 
переломами ВВНЩ. Аналіз історій хвороб проведено відповідно до розробленої карти обстеження. Під 
нашим спостереженням перебувало 25 дітей з травматичними переломами ВВНЩ. Вік дітей коливався 
в межах від 4 до 18 років, середній вік становив 10,04±4,09 року. Усіх дітей поділено на групи, серед яких 
найбільшу групу становили діти віком 7–12 років – 52% (n=13) дітей.

Результати. Однобічні переломи зафіксовано у 84% (n=21), а двобічні – у 16% (n=4) дітей, серед яких 
зі зміщенням були у 92% (n=23). Переломи ВВНЩ у ділянці голівки діагностовано у 36% (n=9), основи – 32% 
(n=8), шийки – 28% (n=7), а також поєднання основи та шийки – у 4% (n=1).

Висновки. Єдиним методом, який дає змогу одержати максимальну інформацію про різні ушкодження 
в кісткових структурах суглоба, є комп’ютерна томографія (КТ) і спіральна 3D-КТ. Остання, своєю чергою, 
дає можливість деталізувати будь-які зміни в кісткових елементах скронево-нижньощелепного суглоба для 
встановлення діагнозу, вибору та планування індивідуальної лікувальної тактики, що скорочує час опера-
ції та перебування дитини під наркозом.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвале-
но Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано ін-
формовану згоду батьків, дітей.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: перелом, виростковий відросток, нижня щелепа, діти.

X-ray diagnosis of fractures of the condylar process of the lower jaw in children
R. I. Yehorov, V. P. Efimenko
National Medical University named after A. A. Bogomolets, Kyiv, Ukraine
Mandibular fractures are one of the most common and complex types of traumatic injuries of the maxillofacial region in children and account for 18–66% 
of the total number of facial fractures. Among which, fractures in the area of the condylar processes of the mandible (CP) occur in 25–40% of cases.
The purpose – to reveal the radiological features of CP fractures in children and to determine the most informative diagnostic methods.
Materials and methods. A retrospective analysis of 25 case histories of children with traumatic fractures of the VGNP aged 4 to 18 years was 
carried out. The analysis of case histories was carried out according to the developed survey map. Under our supervision there were 25 chil-
dren with traumatic fractures of CP. The age of children ranged from 4 to 17 years, the average age was 10.04 years (±4.09). All children were 
divided into groups, among which the largest group consisted of children aged 7–12 years – 52% (n=13) of children.
Results. Unilateral fractures were detected in 84% (n=21) and bilateral in 16% (n=4) of children, among them with displacement in 92% (n=23). 
CP fractures in the region of the head were diagnosed in 36% (n=9), the base in 32% (n=8), the neck in 28% (n=7) and the combination of the 
base and neck in 4% (n=1).
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Вступ
Переломи нижньої щелепи (НЩ) є одними з най-

більш частих і складних видів травматичних по-
шкоджень щелепно-лицевої ділянки в дітей і ста-
новлять 18–66% від загальної кількості переломів 
кісток обличчя [2,7]. Серед яких переломи НЩ у ді-
лянці виросткових відростків зустрічаються в 25–
40% випадків [1,9].

Такий високий відсоток зумовлений тим, що ці 
переломи частіше виникають під час падіння дити-
ни з місцем прикладання сили на підборіддя (так 
звані – відбиті). І хоча кісткова тканина в дитини 
досить еластична, покрита товстим окістям, до-
статньо розвинута підшкірно-жирова клітковина, 
але сила удару під час падіння надто велика (маса 
тіла дитини та кінетична енергія), що знаходить 
вихід у слабкому місці – у шийці виросткових від-
ростків нижньої щелепи (ВВНЩ) [4].

У дітей переломи ВВНЩ можуть призводити 
до таких порушень, як відкривання рота, жуван-
ня, росту та розвитку НЩ, дисфункції та анкіло-
зу скронево-нижньощелепного суглоба, форму-
вання патологічного прикус у [5].  Самі  ж 
посттравматичні зубно-щелепні деформації при-
зводять до різного роду захворювань шлунково-
кишкового тракту, які в період формування і рос-
ту дитячого організму можуть спричинити 
розвиток гіпотрофії, а в більш дорослому віці не-
гативно впливають на психічний розвиток і ста-
новлення молодої людини як особистості, фор-
муючи в  підсвідомості домінанту обтяженої 
соціалізації в суспільстві [6,8].

В основі успішності лікування переломів ВВНЩ 
та профілактики ускладнень лежить правильна 
діагностика та деталізація діагнозу.

Правильне виконання та чітка інтерпретація 
рентгенологічних досліджень залишаються акту-
альними на сьогодні, від яких залежить вибір 
оптимального методу лікування. Однак залиша-
ється досить великий відсоток діагностичних по-
милок у встановленні діагнозу переломів ВВНЩ, 
при первинному зверненні, що  становить 
46,7% випадків у дітей віком до 6 років, а віком 
7–12 років – 26,7% [3].

Незважаючи на значну кількість робіт щодо цих 
переломів, вони залишаються найбільш складними 
в діагностичному та лікувальному аспектах.

Мета дослідження – виявити рентгенологічні 
особливості переломів ВВНЩ у дітей та визначити 
найбільш інформативні методи діагностики.

Матеріали та методи дослідження
Проведено ретроспективний аналіз 25 історій 

хвороб дітей з травматичними переломами ВВНЩ 
віком від 4 до 18 років, які проходили лікування 
на клінічній базі кафедри хірургічної стоматології 
та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Націо-
нального медичного університету імені О. О. Бого-
мольця.

Критерії залучення до дослідження: наявність 
у пацієнта з травматичним ушкодженням щелепно-
лицевої ділянки хоча б одного перелому НЩ у ді-
лянці ВВНЩ.

Критерії вилучення – вік від 18 років, відмова 
батьків пацієнта від участі в дослідженні, відсут-
ність повного клінічного та рентгенологічного до-
кументування, переломи з локалізацією – тіло НЩ.

Аналіз історій хвороб виконано відповідно 
до розробленої карти обстеження, яка передбачала 
дані про вік, рентгенологічні методи дослідження, 
вид і локалізацію переломів.

Дослідження виконано відповідно до принципів 
Гельсінської декларації. Протокол дослідження 
ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної 
в роботі установи. На проведення досліджень отри-
мано інформовану згоду батьків, дітей.

Статистичну обробку даних виконано за допомо-
гою програми «IBM SPSS Statistic 23».

Результати дослідження та їх обговорення
Під нашим спостереженням перебувало 25 дітей 

з травматичними переломами ВВНЩ. Вік дітей ко-
ливався від 4 до 18 років, середній вік становив 
10,04±4,09 року. Всіх дітей поділено на групи, серед 
яких найбільшу групу становили діти віком 7–12 ро-
ків – 52% (n=13) дітей. У віковій групі 13–17 років 
переломи виявлено в 20% (n=5) дітей, а до 6 років 
включно – 28% (n=7), (рис. 1).

Conclusions. The only method that allows obtaining maximum information about various injuries in the bone structures of the joint is CT 
and spiral 3D-CT. The latter, in turn, allows you to detail any changes in the bone elements of the temporo-mandibular joint for diagnosis, 
selection and planning of individual treatment tactics, which reduces the time of surgery and the child’s stay under anesthesia.
The research was carried out in accordance with the principles of the Helsinki Declaration. The study protocol was approved by the Local 
Ethics Committee of the participating institution. The informed consent of the patient was obtained for conducting the studies.
No conflict of interests was declared by the authors.

Keywords: fracture, condylar process, lower jaw, children.
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Діагностика включала обов’язкове рентгенологіч-
не дослідження. Лише комп’ютерну томографію 
(КТ) проведено 16 (64%) хворим, ортопантомогра-
фію (ОПТГ) – 5 (20%) дітям, оглядову рентгеногра-
фію черепа в прямій проєкції носо-лобової укладки 
(ППЧНЛ) – 1 (4%), ОПТГ з ППЧНЛ – 2 (8%), ОПТГ 
з ППЧНЛ та КТ – 1 (4%) дитині. Рентгенологічні 
знімки черепа виконано тільки за місцем первинно-
го звернення – на догоспітальному етапі (рис. 2). 
У 3 (12%) дітей при первинних зверненнях не діа-
гностовано переломів ВВНЩ за  результатами 
ППЧНЛ та в 1 (4%) дитини при ОПТГ.

Однобічні переломи зафіксовано у 84% (n=21) ви-
падках, а двобічні – у 16% (n=4) дітей, серед яких 
зі зміщенням були у 92% (n=23) випадках.

Переломи ВВНЩ у ділянці голівки діагностовано 
у 36% (n=9), основи – у 32% (n=8), шийки – у 28% 
(n=7), а поєднання основи та шийки – у 4% (n=1) ви-
падках (рис. 3).

Установлено, що частіше переломи ВВНЩ спо-
стерігалися у віковій групі дітей від 7 до 12 років 
та становило більше половини випадків. Це можна 
пояснити розвитком черепно-щелепо-лицевої ді-
лянки дитини, підвищенням фізичної активності, 
зміненим прикусом, наявністю зон росту і контр-
форси, що формуються. Водночас у віковій групі 
до 6 років включно кількість переломів ВВНЩ ста-
новила 28%, що співпадає з іншими авторами [5]. 
Цей факт пояснюється еластичністю кісткової тка-
нини та віковими особливостями будови окістя, 
а також тим фактом, що діти цього віку перебувають 
під більш пильним наглядом батьків. Вікова група 
від 13–17 років становила 20%.

Діагностичний протокол травматичних пошко-
джень нижньої щелепи в  дітей передбачає 
обов’язкове рентгенологічне дослідження. З огля-
ду на особливості анатомічної будови лицевого 
черепа та складності клінічного обстеження дітей, 
для розпізнання травматичного ушкодження кіс-
ток використовують рентгенографію в різних про-
єкціях. Зокрема, при переломах ВВНЩ застосову-
ють дослідження ППЧНЛ і НЩ у бічній проєкції 
з обох боків, ОПТГ, КТ та магнітно-резонансну 
томографію.

Усім пацієнтам, які були під нашим спостережен-
ням, проведено рентгенологічне обстеження: КТ, 
ОПТГ, ППЧНЛ.

ППЧНЛ виконано 1 (4%) пацієнтові – при пере-
ломі ВВНЩ у проєкції його основи. Знімки в цій 
проєкції дають змогу оцінити безперервність кон-
турів НЩ, а також існування значного зміщення 
фрагмента при переломах у ділянці відростків. Але 
накладення шийного відділу хребта на підборіддя, 
виличної дуги в ділянці вирізки та ВВНЩ не дає 
змоги проаналізувати ступінь зміщення фрагмен-
тів, а інколи й неможливо виявити порушення ці-
лісності кісткової тканини. У разі використання 
цієї укладки можна відповісти на одне питання: 
чи є перелом? При переломах ВВНЩ без зміщення 
таке дослідження було неінформативним, що по-
требувало проведення додаткових методів обсте-
ження (ОПТГ, КТ).

ОПТГ виконано 5 (20%) дітям, серед яких 3 (12%) ди-
тини були віком до 6 років включно з різними перело-
мами ВВНЩ і, за протоколами, не потребували опера-
тивного втручання. Двоє (8%) дітей були віком 
16 і 17 років із переломами ВВНЩ у ділянці основи 

Рис. 1. Розподіл дітей з переломами виросткових 
відростків нижньої щелепи за віком

 

до 6 років включно 

Рис. 2. Додаткові методи дослідження

Рис. 3. Розподіл переломів виросткових відростків ниж-
ньої щелепи за локалізацією
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без зміщення. Цього виду рентгенологічного дослі-
дження було достатньо для встановлення діагнозу 
та проведення іммобілізації НЩ.

Однак на ОПТГ формується площинне сумаційне 
зображення, що обмежує діагностування кісткової 
тканини, ділянка виросткових відростків формуєть-
ся в невигідній для аналізу проєкції, а саме, косій, 
а не боковій. Це дає змогу виявити порушення їхньої 
цілісності тільки при втраті висоти і значному змі-
щенні фрагментів, провести порівняльний аналіз 
з обох боків гілки нижньої. До недоліків методу слід 
віднести неоднаковий ступінь збільшення зобра-
ження в центральних і бічних відділах щелеп, а та-
кож дає рентгенологічне викривлення анатомічних 
структур. Серед складнощів виконання цієї рентге-
нографії є неможливість контролювати положення 
аплікатора рентгенологічної трубки в порожнині 
рота. Також є вікові обмеження для проведення та-
кого дослідження, зокрема, дітям до 6 років включно 
не рекомендовано проводити ОПТГ.

Найбільш інформативним на сьогодні є КТ, яке 
виконано 16 (64%) пацієнтам при переломах ВВНЩ 
з різною локалізацією. Воно в повному обсязі дає 
уявлення про структуру кісток, наявність пору-
шення її цілісності, ступінь зміщення фрагментів 
кісткової тканини в різних площинах, а також до-
зволяє діагностувати такий складний вид перело-
му, як інтракапсулярний. Під час обстеження паці-
єнтів з інтракапсулярними та переломами ВВНЩ 
без зміщення (28%) визначено, що звичайна КТ дає 
змогу встановити діагноз лише в тому разі, якщо 
крок сканування близький до мінімального (1 мм). 
У тих випадках, коли сканування на КТ проведено 
з великим кроком 2–3 мм, було дуже складно діа-
гностувати вказані вище переломи, навіть за наяв-
ності клінічних ознак. Це пояснюється тим, 
що розміри досліджуваних ділянок щелепи, та й са-
мої щелепи в дітей, значно менші, ніж у дорослого, 
і датчик сканера, при великому «кроці», просто 
пропускав зміни в кістці, які спостерігаються при 
інтракапсулярних і субперіостальних переломах 
за типом «зеленої гілки».

Спіральна 3D-КТ дає змогу не тільки виявити на-
явність самого перелому, ступінь просторового змі-
щення малого фрагмента, його співвідношення 
із суглобовою ямкою і гілкою, але й діагностувати 
інтракапсулярні переломи.

Застосування спіральної КТ при травмі НЩ до-
зволяє дослідити ділянку ВВНЩ у 3 площинах та ви-
конати мультипланарну реконструкцію комп’ю-
терного зображення. Ці можливості допомагають 
хірургові визначити тактику лікувальних заходів, 

спланувати індивідуальний хірургічний протокол, 
забезпечити контроль найближчих і віддалених ре-
зультатів лікування.

Однак у дітей молодшої вікової групи до 5 років 
таке дослідження можна проводити в більшості ви-
падків при анестезіологічному супроводі, що об-
межує свободу використання КТ.

ОПТГ з ППЧНЛ виконано у 2 (8%) випадках. 
У 2 дітей віком 4 та 12 років, яким проведено рент-
генологічні дослідження черепа в прямій проєкції, 
не діагностовано порушення цілісності кісткових 
структур за рахунок накладання кісткових структур 
і зміщення фрагментів у медіадистальному напрям-
ку, тому проведено ОПТГ, на якому візуалізовано 
лінію порушення цілісності кісткової тканини в ді-
лянці основи та шийки ВВНЩ.

ОПТГ з ППЧНЛ та КТ проведено 1 (4%) дитині 
віком 6 років. Це пов’язано з психоемоційним ста-
ном дитини під час огляду, і отримати «класичні» 
рентгенологічні знімки гарної якості не було мож-
ливості, тому під анестезіологічним супроводом 
проведено КТ, на якому діагностовано перелом 
ВВНЩ у ділянці шийки.

Висновки
Стандартні рентгенологічні методи дослідження 

НЩ дають обмежену інформацію про зміщення 
уламків, але залишається невизначеним їх просто-
рове розташування. ОПТГ дає змогу порівняти кіст-
кові елементи суглоба з двох боків, але водночас 
не  вирішує питання про взаєморозташування 
та  ступінь зміщення фрагментів при переломі 
ВВНЩ. Єдиним методом, який дає можливість одер-
жати максимальну інформацію про різні ушкоджен-
ня в кісткових структурах суглоба, є КТ і спіральна 
3D-КТ. Остання, своєю чергою, допомагає деталізу-
вати будь-які зміни в кісткових елементах ВНЩС 
для встановлення діагнозу, вибору та планування 
індивідуальної лікувальної тактики, що скорочує 
тривалість операції та перебування дитини під нар-
козом. Цей метод дає змогу інформативно забезпе-
чувати контроль результатів лікування дітей з пере-
ломами ВВНЩ.

Автори інформують про відсутність конфлікту 
інтересів.
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Мета – проаналізувати результати бактеріологічних висівів із черевної порожнини при різних формах 
апендициту; рекомендувати раціональну схему антибіотикопрофілактики та емпіричної терапії в дітей 
з діагнозом гострого апендициту.

Матеріали та методи. Дослідження ґрунтується на результатах бактеріологічних досліджень вмісту 
черевної порожнини дітей, прооперованих із приводу гострого апендициту. Хворі перебували на лікуван-
ні в хірургічному відділені КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» у період 1997–2020 рр., 
яким проведено лапаротомні та лапароскопічні втручання.

Результати. Проаналізовано 4255 (з яких 2334 (54,9%) – позитивні) результатів бактеріологічного до-
слідження вмісту черевної порожнини дітей з гострим апендицитом та його ускладненнями, які перебува-
ли на лікуванні в період 1997–2020 рр. Усього проліковано 4965 дітей, із них 31,3% дітей прооперовано ла-
пароскопічно. Якщо аналізувати по роках, то кількість лапароскопічних апендектомій порівняно з 2001 р. 
збільшилася на 57,34%.

У мікробіологічному аспекті при простому апендициті п’ятірку лідерів становлять: E. coli – 57,97% усіх 
позитивних результатів, Ent. faecalis – 13,36%, S. aureus – 7,6%, Klebsiella spp. – 5,76%, Str. spp. – 5,63%. Тоді 
як при деструктивних формах апендициту: E. coli – 57,83%, E. faecalis – 13,58%, Ps. aeruginosa – 8,95%, 
S. aureus – 8,68%, Str. spp – 3,38%.

Структура виділеної мікрофлори при ускладненому апендициті така: S. aureus (8,03%), E. coli (48,7%), Ent. 
faecalis (28,3%), Ps. aeruginosa (7,8%), інші збудники – 7,17%. Випадки виявлення мікст-інфекції у вогнищі 
запалення не перевищують 10,0%. Відсоток чутливості збудників, які найчастіше висіваються з черевної 
порожнини, до антибіотиків у різні періоди спостереження є різним. При деструктивних формах адекват-
на антибактеріальна терапія повинна охоплювати анаеробний спектр. Найширший спектр мають захище-
ні бета-лактами, карбапенеми і хлорамфенікол, але застосування двох останніх груп обмежено в дитячій 
практиці, особливо хлорамфеніколу через його токсичність. Можна створювати вигідні комбінації метро-
нідазолу, до якого не чутливі аероби, разом із цефалоспоринами, які не мають, своєю чергою, клінічно 
значущої антианаеробної активності.

Висновки. Проаналізувавши мікробіологічну картину простого та деструктивного апендициту, 
доцільно в кожному хірургічному стаціонарі вивчити власне бактеріальне дзеркало, що відповіда-
тиме вимогам доказової медицини та зменшить відсоток нераціонального застосування антибакте-
ріальних препаратів. Доцільно відносити гострий флегмонозний апендицит без перитоніту до про-
стої (неускладненої) форми, а за наявності перитоніту – до деструктивної форми апендициту. 
Прості та деструктивні форми апендициту мають різну мікробіологічну картину. У разі наявності 
післяопераційних ускладнень у мікробіологічній картині лідирують чотири збудники: E. coli, Ent. 
faecalis, S. aureus, Ps. aeruginosa. Доцільно змінити тактику лікування, уникати монотерапії як такої, 
зокрема, цефалоспоринів, використовувати більше комбінацій, а також застосовувати інші групи 
антибіотиків, наприклад захищені пеніциліни. Отже, можна загальмувати зростання антибіотико-
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Гострий апендицит – одна з найпоширеніших 
патологій в  ургентній абдомінальній хірургії, 
що є гострим запаленням червоподібного відростка 
сліпої кишки [1,2,5,7,9,10–13]. Слід усвідомлювати, 
що етіологія гострого апендициту не завжди має 
бактеріальне походження, проте в процесі завжди 
приєднується бактеріальний компонент. Саме 
бактеріальне запалення є головною патогенетичною 

ланкою в розвитку цієї патології, і в тому числі від 
його інтенсивності залежить клінічна картина, 
а   т а кож р о зви ток  де с т ру к тивних  ф орм 
та ускладнень (перитоніт, інфільтрати, абсцеси 
черевної порожнини). [1,7,11,13]

Мета дослідження – проаналізувати результати 
бактеріологічних висівів із черевної порожнини при 
різних формах апендициту, рекомендувати раціо-

резистентності, зменшити частоту та інтенсивність післяопераційних ускладнень, скоротити термін 
перебування пацієнта у стаціонарі.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвале-
но Локальним етичним комітетом усіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень отримано 
інформовану згоду батьків, дітей.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: діти, гострий апендицит, мікробіологія, антибактеріальна терапія.

Microbiology of uncomplicated and destructive appendicitis in children
P. S. Rusak 1,2, O. K. Tolstanov 1, O. M. Kontorovich 1, N. P. Chornopishchuk 3
1Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv 
2KNP «Zhytomyr Regional Children’s Clinical Hospital», Ukraine 
3National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine
Purpose – to analyze bacteriological cultures from the abdominal cavity in various forms of appendicitis, to recommend a rational scheme 
of antibiotic prophylaxis and empirical therapy in children diagnosed with acute appendicitis.
Materials and methods. The study based on bacteriological cultures of the abdominal cavity contents of operated children (laparotomy and 
laparoscope) with acute appendicitis. Patients were treated in the surgical department of the Zhytomyr Regional Children’s Clinical Hospital 
in 1997–2020.
Results. We analyze 4255 (2334 children; 54.9% – positive) abdominal content cultures of children with acute appendicitis and its complica-
tions who were treated in the period 1997–2020. A total of 4965 children were treated, of which 31.3% of children underwent laparoscopic 
surgery. If we analyze by years, the number of laparoscopic appendectomies compared to 2001 increased by 57.34%.
In the microbiological aspect of simple appendicitis, the five leaders are: E. coli – sown in 57.97% of all positive results, Ent. faecalis – 13.36%, 
S. aureus – 7.6%, Klebsiella spp. – 5.76%, Str. spp – 5.63%. Whereas in destructive forms of appendicitis: E. coli – 57.83%, E. faecalis – 13.58%, 
Ps. aeruginosa – 8.95%, S. aureus – 8.68%, Str. spp – 3, 38%.
The structure of the isolated microflora in complicated appendicitis includes: S. aureus (8.03%), E. coli (48.7%), Ent. faecalis (28.3%), Ps. 
aeruginosa (7.8%), other pathogens – 7.17%. Cases of mixed infection in the focus of inflammation do not exceed 10.0%. The percentage of 
susceptibility of pathogens, which are most often sown from the abdominal cavity, to antibiotics in different periods of observation is differ-
ent. It is important to remember that adequate antibacterial therapy should cover the anaerobic spectrum in destructive forms treatment. 
The widest range is protected by beta-lactams, carbapenems and chloramphenicol, but the use of the latter two groups is limited in pediat-
ric practice, especially chloramphenicol due to its toxicity. You can create beneficial combinations of metronidazole, to which aerobes are 
not sensitive, together with cephalosporins, which in turn do not have clinically significant antianaerobic activity.
Conclusions. After analyzing the microbiological structure of simple and destructive appendicitis, it is advisable in each surgical hospital to 
study its own bacterial mirror. It is rational to attribute acute phlegmonous appendicitis without peritonitis to a simple (uncomplicated) form, 
and in the presence of peritonitis – to a destructive form of appendicitis. Simple and destructive forms of appendicitis have different micro-
biological picture. In the presence of postoperative complications in the microbiological picture, four pathogens are in the lead: E. coli, Ent. 
faecalis, S. aureus, Ps. aeruginosa. It is efficient to change treatment tactics, avoid monotherapy as such, in particular, cephalosporins, use 
more combinations, as well as use other groups of antibiotics, such as protected penicillins. Thus, we will be able to inhibit the growth of an-
tibiotic resistance, reduce the frequency and intensity of postoperative complications, reduce the length of stay of the patient in the hospital.
The research was carried out in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki. The research protocol was approved by the 
Local Ethics Committee of all the institutions mentioned in the work. Informed consent was obtained from parents (or guardians).
No conflict of interests was declared by the authors.

Keywords: children, acute appendicitis, microbiology, antibacterial therapy.
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нальну схему антибіотикопрофілактики та емпірич-
ної терапії в дітей з діагнозом гострого апендициту.

Матеріали та методи дослідження
Дослідження ґрунтується на результатах лікуван-

ня 4965 дітей, прооперованих із приводу гострого 
апендициту. Бактеріологічне дослідження вмісту 
черевної порожнини проведено 4255 дітям. Хворі 
перебували на лікуванні в хірургічному відділенні 
КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікар-
ня» в період 1997–2020 рр., яким виконано лапаро-
томні та лапароскопічні втручання. Позитивні ре-
зультати висівів отримано в 2334 (54,9%) випадках. 
Дівчаток було 2036 (41%), хлопчиків – 2929 (59%). 
Використано лапаротомні та лапароскопічні мето-
дики на педіатричної моделі фірми Karl Storz. Вікова 
структура така: до 1-го року – 231 дитина, 1–3 роки – 
332 дитини, 4–6 років – 394 дитини, 7–14 років – 
2947 дітей, 15–17 років – 1061 дитина. Із них дівчаток 
було 2036 (41%), хлопчиків – 2929 (59%). У процесі 
діагностики й лікування використано сучасні кліні-
ко-лабораторні та  інструментальні методики. 
Комп’ютерну томографію (КТ) органів черевної по-
рожнини (ОЧП) проведено на апараті «Philips» (Гол-
ландія). У разі підозри на наявність кишкової непро-
хідності рентгенологічні дослідження проведено 
на апаратному комплексі HV-51. Ультразвукове до-
слідження (УЗД) виконано на апараті «Philips HD 
11 XE» (Австрія). Дослідження проведено відразу 

після госпіталізації дитини до стаціонару. Визначе-
но прямі й непрямі ознаки гострої хірургічної пато-
логії: рідина черевної порожнини, неоднорідність 
структур ушкоджених паренхіматозних органів 
тощо. Використання УЗД дало змогу звузити пока-
зання до рентгенологічних методів дослідження. 
Бактеріологічні дослідження висівів на аероби ви-
конано кількісним методом за Голдом, за прискоре-
ною методикою А. В. Шапіро та співавт. 1984 р. 
На анаеробну мікрофлору дослідження проведено 
в анаеростаті (BBL Qas Pak Mikrobiology Systecus, 
Decton Dickinson and Company 7 Loveton Circle MD 
21030 USA). У роботі використано морфологічну 
класифікацію гострого апендициту [7], клініко-мор-
фологічну класифікацію за В. І. Колесовим (1959) [5], 
а також класифікацію Європейської асоціації ендос-
копічної хірургії (2016) [14].

Результати дослідження та їх обговорення
Існує велика кількість класифікацій гострого 

апендициту, які незначно різняться між собою. Про-
те прикладом суперечок стає визначення флегмо-
нозного апендициту у класифікаціях. У морфологіч-
ній класифікації гострого апендициту виділяють 
2 основні групи: простий та деструктивний. До про-
стої форми, або недеструктивної, належить ката-
ральний апендицит. До деструктивних форм нале-
жать флегмонозний та гангренозний апендицит [7]. 
У клініко-морфологічній класифікації гострого 

Таблиця 1
Діагностика неускладненого та ускладненого апендициту
Показник Неускладнений Ускладнений

Критерії для оцінки неускладненого та ускладненого апендициту
Запалення + +
Гангрена – +
Флегмона – +
Перитифлічний абсцес – +
Вільна рідина –  +
Перфорація – +

Діагностика
Анамнез + +
Огляд +  +
Ректальний огляд – –
Лабораторні показники  +  +
Термометрія + +
Тест на вагітність* +  +
Консультація гінеколога ± ±
УЗД ОЧП** + +
КТ – ±

МРТ – ± Примітки: 1) відповідно до визначення, апендицит стає ускладненим за наявності будь-якого іншого критерію, крім запа-
лення; 2) «+» – так; «–» – ні; «±» – можливо; 3) * – у жінок дітородного віку; ** – метод першого вибору.
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апендициту за В. І. Колесовим виділяють поверхне-
вий (простий) апендицит, деструктивний апенди-
цит, до якого належать флегмонозний (з перфораці-
єю, без перфорації), гангренозний (з перфорацією, 
без перфорації). До ускладненого апендициту на-
лежать апендикулярний інфільтрат, поширений або 
тотальний перитоніт, абсцеси черевної порожнини, 
пілефлебіт, абсцеси печінки, сепсис [5]. За міжна-
родною класифікацією Європейської асоціації ен-
доскопічної хірургії, гострий апендицит класифіку-
ють як неускладнений та ускладнений, критерії 
наведено в таблиці 1 [14].

Клінічна картина гострого апендициту різнома-
нітна та індивідуальна в кожного пацієнта. Осно-
вними симптомами є біль і напруження м’язів пере-
дньої черевної стінки, як  правило, у  правій 
здухвинній ділянці, нудота, блювання, підвищення 
температури та багато інших, наведених у таблиці 2 
[1,2,7,9]. Також встановлення діагнозу полегшують 
шкали Альварадо та RIPASA. Вони не виключають 
один одного, а навпаки, навіть доповнюють: шкала 
Альварадо є більш специфічною, тоді як шкала 
RIPASA – більш чутливою. У дитячій практиці та-
кож використовують шкалу PAS, вона включає клі-
нічні ознаки, аналогічні шкалі Альварадо, крім озна-
ки, більш характерної для дітей: біль у правому 
нижньому квадранті живота з кашлем, стрибками 
або перкусією [4].

За даними американських колег [1], у 1–8% дітей 
з болем у животі згодом виявляється гострий апен-
дицит. Необхідно мати на увазі, що в дитячій хірур-
гії є багато вікових груп пацієнтів, кожна з яких має 
фізіологічні особливості, від чого залежить як час-
тота народження, так і розвиток самого процесу. 
Тому є сенс виділити такі вікові групи: новонаро-
джені (до 30 діб), діти раннього віку (до 3 років), 
дошкільний вік (до 5 років), ранній шкільний 
(до 10 років), підлітковий (до 18 років). Починаючи 
з раннього шкільного віку, симптоматика гострого 
апендициту все більше схожа на клініку дорослої 
людини. Важливо пам’ятати про особливості клі-
нічної картини в дітей молодшого віку. У дітей 
ясельного віку клініка найчастіше розвивається до-
сить бурхливо, і на тлі повного здоров’я. Дитина 
стає неспокійною, примхливою, відмовляється від 
їжі, температура тіла підвищується до 38–39°С, ви-
никає багаторазове блювання, рідке випорожнення. 
У калі можуть визначатися патологічні домішки 
(прожилки крові, слиз). Крім цього, рідко вдається 
з першого разу адекватно оглянути і пальпаторно 
оцінити живіт, оскільки дитина турбується, вередує 
і чинить опір огляду. У дітей раннього віку відзна-
чається відставання правої половини живота в акті 
дихання, помірне його здуття. Постійним симпто-
мом є пасивне напруження м’язів передньої черев-
ної стінки, яке іноді складно виявити у зв’язку із за-

Таблиця 2
Точність даних анамнезу та фізикального обстеження в діагностиці гострого апендициту

Симптом 

Дорослий Дитина
позитивний 
 коефіцієнт 
 імовірності

негативний 
ефект 
 імовірності

позитивний 
коефіцієнт 
імовірності 

негативний 
ефект 
імовірності

Біль у правому нижньому квадранті 7,3–8,5 0–0,28 1,4 НД
Напруження м’язів 3,8 0,82 НД НД
Міграція болю/біль у навколопупковій ді-
лянці

3,2 0,5 1,8 0,7

Біль перед блюванням 2,8 НД НД НД
Псоас-симптом 2,4 0,9 3,2 0,7
Лихоманка 1,9 0,58 1,2 0,9
Захист 1,7–1,8 0–0,54 2,1 0,47
Відсутність подібного болю в анамнезі 1,5 0,32 НД НД
Симптом Щоткіна-Блюмберга 1,1–6,3 0–0,86 2,2 НД
Анорексія 1,3 0,64 1,3 0,58
Блювання 0,92 1,1 1,3 0,65
Болючість ректально / стійкий закреп 0,83–5,3 0,36–1,2 2 0,91
Нудота 0,69–1,2 0,7–0,84 НД НД
Синдром замикального нерва НД НД 3,5 0,73
Симптом Ровзинга НД НД 3,5 0,72
Відсутність / уповільнення перистальтики НД НД 3,1 0,69
Біль під час підстрибування, кашлю, перкусії НД НД 1,6 0,52
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непокоєнням дитини. Також важливо пам’ятати, 
що чим молодша дитина, тим частіше симптоми 
інтоксикації переважають над локальними [7,9,13]. 
Такі колосальні відмінності в клініці та особливос-
ті кожного віку ведуть до високого рівня помилко-
вої діагностики. Він досягає 70–100% серед дітей 
віком до 3 років і знижується до 15% у підлітків. 
В одному з аналізованих нами клінічних досліджень 
результати показали, що до 15% пацієнтів двічі або 
більше разів звертаються до відділення невідклад-
ної допомоги до того, як встановлено діагноз го-
строго апендициту, і загальними рисами для паці-
єнтів із помилково діагностованими симптомами 
є відносно коротка тривалість захворювання при 
першому відвідуванні, більшість із них приїжджа-
ють пізно вночі, коли під час огляду недостатньо 
симптомів для встановлення діагнозу, а також па-
цієнти не так якісно обстежені в силу людського 
фактора [1]. У дослідженні за участю 102 дітей, 
у ході якого дослідники вивчали фактори ризику 
перфорації апендиксу, виявлено, що тривалість 
болю та наявність каменю в апендиксі є найбільш 
статистично значущими факторами [11]. Отже, по-
милкова діагностика, зокрема через особливості 
клініки в дітей віком молодшого віку, призводить 
до розвитку ускладнень. Чим складніша ситуація, 
тим масивніша антибактеріальна терапія застосо-
вується.

А це веде до антибіотикорезистентності як на-
слідку нераціональної або масивної антибактеріаль-
ної терапії. Її можна показати на прикладі метаана-
лізу про рівень антибактеріальної резистентності 
E. coli (найчастіше висівається при гострому апен-
дициті) у здорових людей [6]. За даними Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ, 2020), резис-
тентність E. coli хоча б до однієї з груп протимікроб-
них препаратів становить 54%, зокрема, 54,6% щодо 
амінопеніцилінів, до фторхінолонів – 23,8%; до це-
фалоспоринів 3-го покоління – 14,9%, до аміноглі-
козидів – 10,9%. Щодо карбапенемів резистентність 
залишається такою ж, рідко зустрічається – 0,2%. 

Загалом у дослідженні задіяно 138 793 колонії киш-
кової палички. Усі дані наведено в таблиці 3 [3,15].

У нашому дослідженні проаналізовано 2334 бак-
теріологічні посіви дітей з гострим апендицитом 
та його ускладненнями, які перебували на лікуванні 
в період 1997–2020 рр. З приводу простого апенди-
циту прооперовано 318 (6,4%) дітей, флегмонозного 
апендициту – 2601 (52,4%) дитину, гангренозного – 
1129 (22,7%) дитину, ускладнених деструктивних 
форм – 917 (18,5%) дітей, з них 31,3% дітей проопе-
ровано з приводу гострого апендициту лапароско-
пічно. Якщо аналізувати по роках, то кількість лапа-
роскопічних апендектомій порівняно з  2001  р. 
збільшилася на 57,34%. Усі дані наведено в таблиці 4.

Нами проаналізовано висіваємість збудників 
із черевної порожнини при оперативних втручаннях 
із приводу простого та ускладненого апендициту 
за період 1997–2020 рр. За даними таблиці 5, при 
ускладненому апендициті висіваємість різних мі-
кроорганізмів із черевної порожнини (тобто пози-
тивний результат) значно перевищує показники при 
простому апендициті. Це практично не потребує 
пояснень, бо при ускладненому апендициті відбува-
ється викид вмісту кишечника в черевну порожни-
ну, що і відображають результати бактеріологічних 
досліджень.

Мікробний пейзаж збудників, які висівалися з че-
ревної порожнини при бактеріологічних досліджен-
нях щодо форми апендициту, наведено в таблиці 6. 
Слід зазначити, що E. coli висіяна у 56% усіх пози-
тивних результатів, Ps. aeruginosa  – 18%, Ent. 
faecalis – 15%, інші – 11%. За отриманими даними, 
простежувалася тенденція до зниження частки по-
зитивних висівів із 28,3% у 1997–2008 р. до 22% 
у 2009–2020 рр. при неускладненому апендициті 
і збільшення частки з 41% до 57% при ускладненому 
апендициті. Структура виділеної мікрофлори при 
ускладненому апендициті така: S. aureus – 8,03%, 
E. coli – 48,7%, Ent. faecalis – 28,3%, Ps. aeruginosa – 
7,8%, інші збудники – 7,17%. Випадки виявлення 
мікст-інфекції у вогнищі запалення не перевищували 

Таблиця 5
Результати бактеріологічних досліджень висівів із черевної порожнини за 1997-2020 рр.

Форма 
 апендициту

1997-2002 2003-2008 2009-2020

кількість 
хворих

з позитивним 
результатом % кількість 

хворих
з позитивним 
результатом % кількість 

хворих
з позитивним 
результатом %

Простий 265 34 12,83 289 35 12,11 318 38 11,95
Деструктивний 920 411 44,67 610 270 44,26 1871 919 49,12

Усього 1885 533 - 1690 410 - 2189 957 -
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10,0%. Асоціації мікроорганізмів E. coli + Ps. 
aeruginosa при ускладненому апендициті мотивують 
лікаря до призначення антибіотиків резерву, осо-
бливо при гнійних післяопераційних ускладненнях.

За даними таблиці 7, відсоток чутливості збудни-
ків, які найчастіше висіваються з черевної порож-
нини, до антибіотиків у різні періоди спостережен-
ня був різним. Так, до гентаміцину, цефазоліну, 
цефтріаксону, меропенему, іміпенему в E. coli у пе-
ріоди спостереження чутливість знижувалася (чут-
ливість до цефазоліну від 56% у 1997 р. до 48% 
у 2016 р. та 19,7% у 2020 р.) аж до резистентності. 
У Ent. faecalis чутливість до гентаміцину, цефазолі-
ну, цефтріаксону, меропенему, іміпенему зменши-
лася суттєво. У Ps. aeruginosa суттєво змінилася 
чутливість до групи цефалоспоринів та суттєво 
до іміпенему (від 78,3% до 15,1%). Слід зазначити, 
що в таблиці 7 вказано середнє значення за чутли-
вістю синьогнійної палички, оскільки існує велика 
різниця між позагоспітальними штамами та вну-
трішньолікарняними. Другі набагато більш стійкі 
до антибіотиків, тоді як позагоспітальні штами мо-
жуть мати чутливість до гентаміцину і цефазоліну 
до 60–70%. У St. aureus зберігалася чутливість 
до усіх антибіотиків, у тому числі до гентаміцину 
(62,3%), цефазоліну (53,4%). У Str. pyogenus, Klebsiella 
spp. значно зменшилася чутливість до гентаміцину, 
майже до стійкості, цефазоліну, тоді як до інших 
антибіотиків чутливість зберігалася на достатньо 
високому рівні. Але слід зазначити про зменшення 
чутливості Str. pyogenus до цефтріаксону, що, напев-
но, пов’язане з його активним використанням 
останніми роками [9,10]. Отже, отримані нами дані 
лише підкріплюють дослідження ВООЗ, про яке 
йшлося вище. Однак якщо уважно подивитися 
на цифри, то виходить, що мікрофлора, за отрима-
ними даними досліджень, більш чутлива до пере-
лічених антибіотиків, ніж за даними загальносвіто-
вої статистики. Можливість бачити загальні 
тенденції дає нам фору для визначення тактики 
з метою уповільнення зростання антибіотикорезис-
тентності. А щоб з нею боротися, на жаль, одного 
раціонального підходу не вистачить. За даними 
ВООЗ, основними бар’єрами на шляху до застосу-
вання раціональної антибактеріальної терапії є:

• нестача знань у клініцистів із питань опти-
мального застосування антибіотиків;

• протидія лікарів раціональному використанню 
протимікробних препаратів;

• обмежений доступ до надійних методів клініч-
ної діагностики або мікробіологічних дослі-
джень;

• обмежений або ненадійний доступ до проти-
мікробних препаратів гарантованої якості;

• побоювання, що відмова від призначення про-
тимікробних препаратів, особливо антибіоти-
ків, призведе до поганих наслідків;

• обмежене спілкування (або його відсутність) 
між медичними працівниками;

• недостатньо розвинена інфраструктура і/або 
слабка адміністративна підтримка програм 
щодо раціонального застосування протимі-
кробних препаратів;

• обмежений доступ до даних в установі (у тому 
числі до даних щодо тенденцій призначення 
протимікробних препаратів), а також до даних 
про поширеність стійкості протимікробних 
препаратів серед населення;

• обмежене визнання громадськістю/пацієнтами 
необхідності раціонального призначення про-
тимікробних препаратів;

• вільний доступ населення до таких протимі-
кробних препаратів, що продаються без рецеп-
та, як антибіотики [3,15].

Розглядаючи питання раціональної антибактері-
альної терапії гострого апендициту та антибіотико-
резистентності, дуже цікаво виявити різницю під-
ходів у лікуванні на прикладі США та України. 
На заході практикується лікування апендициту без 
операції за простих неускладнених форм антибіоти-
ками. Однак для тактики дуже важливо ретельно 
підібрати пацієнтів. Насамперед слід максимально 
точно встановити діагноз. Для його верифікації ви-
користовуються КТ та УЗД. Критеріями виключен-
ня консервативної тактики є наявність гангреноз-
ного апендициту, абсцесів і дифузного перитоніту. 
Також на ефективність антибактеріальної терапії 
впливає наявність калового каменю в апендиксі. 
Максимальна ефективність від антибактеріального 
лікування спостерігається в пацієнтів зі швидкістю 
осідання еритроцитів <60  г/л, лейкоцитами 
<12×109/л, а також в осіб віком до 60 років. Іншими 
незалежними факторами успішної консервативної 
терапії є температура, підтверджений візуалізацією 
неускладнений гострий апендицит з оцінкою Аль-
варадо <4 та менший діаметр апендикса. У пацієн-
тів, які відповідають цим критеріям, 89% ймовірнос-
ті пройти консервативне лікування повністю, без 
застосування хірургічних технік. Стратегія призна-
чення антибіотиків передусім виявляється ефектив-
ною як початкове лікування у 97% дітей з неусклад-
н е н и м  г о с т р и м  а п е н д и ц и т о м  ( ч а с т о т а 
рецидивів – 14%), при цьому консервативна тактика 
також приводить до нижчого рівня захворюваності, 
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меншої кількості діб лікування та менших фінансо-
вих витрат, ніж хірургічне втручання. Відповідно 
до рекомендацій Всесвітнього товариства ургентної 
хірургії, перші 48 годин проводиться лікування вну-
трішньовенними антибіотиками, після чого пацієнт 
виписується на амбулаторне лікування і продовжує 
застосовувати антибіотики перорально протягом 
7–10 діб. Емпірична антибактеріальна терапія вклю-
чає амоксициліну клавуланат вікову дозу кожні 6 го-
дин або цефтріазон 2 г кожні 24 години + метроні-
дазол 7–10 кг/мг кожні 8 годин або цефотаксим 2 г 
кожні 8 годин + метронідазол 50. У пацієнтів з алер-
гією на бета-лактамні антибіотики: ципрофлокса-
цин 10 мг/кг кожні 8 годин + метронідазол 7–10 кг/
мг кожні 8 годин або моксифлоксацин 400 мг 1 та-
блетка) кожні 24 години за показаннями за наявнос-
ті алергічної реакції на інші антибіотики та рішен-
ням консиліуму лікарів. Однак якщо майбутні 
дослідження показують, що антибіотики не дають 
жодних переваг перед одним спостереженням при 
неускладненому гострому апендициті, це може сер-
йозно вплинути на скорочення використання про-
тимікробних препаратів, особливо в епоху стійкос-
ті до протимікробних препаратів у всьому світі.

Якщо говорити про терапію, поєднану з опера-
тивним втручанням, то  для зниження ризику 
ускладнень у післяопераційному періоді рекоменду-
ється давати разове профілактичне дозування анти-
біотиків широкого спектра максимум за 1 годину 
до оперативного втручання. У дитячій практиці 
у випадках апендициту без перфорації можна при-
значати антибіотики широкого спектра, цефалоспо-
рини 2–3-го покоління (цефокситин, цефотетан). 
За наявності окладів використовується ширший 
спектр дії, який досягається при піперацилін-тазо-
бактамі, ампіцилін-сульбактамі, тикарцилін-клаву-
ланаті або іміпенем-циластатині. Найпоширенішою 
комбінацією є ампіцилін, кліндаміцин (або метро-
нідазол) і гентаміцин. Терапія широкого спектра дії 
одним або двома агентами однаково ефективна, але 
рентабельніша за терапію трьома агентами. Повідо-
млялося, що подвійна терапія, що складається 
з цефтріаксону та метронідазолу, пропонує лише 
більш ефективне та економічне лікування антибіо-
тиками порівняно з потрійною терапією, але необ-
хідні проспективні дослідження, щоб визначити, 
чи пов’язана ця політика з вищими показниками 
ранових інфекцій та зміною антибактеріальної те-
рапії [2].

За отриманими даними, враховуючи, що осно-
вними збудниками при простому апендициті є E. coli 
та Ent. faecalis, найбільш раціональним буде застосу-

вання цефалоспоринів 3-го покоління як монотера-
пія при простих формах апендициту, проте за на-
явності ускладнень слід розширювати терапію 
залежно від збудника. Важливо пам’ятати, що при 
деструктивних формах адекватна антибактеріальна 
терапія повинна охоплювати анаеробний спектр 
у тому числі, оскільки відбувається занесення мі-
крофлори кишечника в черевну порожнину. Най-
ширший спектр мають захищені бета-лактами, кар-
бапенеми і хлорамфенікол, проте застосування двох 
останніх груп обмежене в дитячій практиці, особли-
во хлорамфеніколу в силу його токсичності. Але 
якщо не концентруватися на монотерапії, то можна 
створити вигідні комбінації метронідазолу, до якого 
не чутливі аероби, разом із цефалоспоринами, які, 
своєю чергою, не мають клінічно значущої антиана-
еробної активності.

Беручи до уваги отримані нами дані, а також до-
сліджену літературу, слід враховувати збільшення 
антибіотикорезистентності щодо цефалоспоринів. 
Тому необхідно брати інші групи антибіотиків у мо-
нотерапії, наприклад захищені пеніциліни або це-
фалоспорини в комбінаціях з аміноглікозидами. 
За даними ВООЗ, по Україні до цієї комбінації від-
мічається достатньо низький рівень резистентності, 
що дає змогу використовувати її більш широко.

Висновки
Визначення термінології щодо флегмонозного 

апендициту в різних класифікаціях потребує дис-
кусії. Доцільно відносити гострий флегмонозний 
апендицит без перитоніту до простої (неускладне-
ної) форми, а за наявності перитоніту – до деструк-
тивної форми апендициту.

Проаналізувавши мікробіологічну картину про-
стого та деструктивного апендициту, вивчивши чут-
ливість виділених мікроорганізмів до антибіотиків, 
з метою раціональної антибіотикопрофілактики 
та емпіричної терапії, доцільно в кожному хірургіч-
ному стаціонарі вивчити своє бактеріальне дзеркало.

Прості та деструктивні форми апендициту мають 
різну мікробіологічну картину: при простому апен-
дициті основними збудниками є  E. coli та  Ent. 
faecalis; при ускладнених формах апендициту до цих 
збудників додаються Klebsiella spp., Ps. aeruginosa, 
Candida, St. aureus та Str. pyogenes. Наявність явних 
лідерів дає змогу більш раціонально підібрати емпі-
ричну антибактеріальну терапію, що приводить 
до швидшого одужання пацієнта.

З огляду на рівень резистентності основних збуд-
ників до найчастіше застосовуваних антибіотиків 
слід змінити тактику лікування, уникати монотера-
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пії як такої, зокрема цефалоспоринами, використо-
вувати більше комбінацій, а також застосовувати 
інші групи антибіотиків, наприклад захищені пені-
циліни. Отже, ми зможемо уповільнити зростання 
антибіотикорезистентності, зменшити частоту та ін-
тенсивність післяопераційних ускладнень, зменши-
ти тривалість перебування пацієнта у стаціонарі.

За наявності післяопераційних ускладнень спектр 
виділених мікроорганізмів найчастіше становить: 
E. coli, Ent. faecalis, S. aureus, Ps. aeruginosa. Асоціації 
мікроорганізмів E. coli + Ps. aeruginosa, що мотивує 
лікаря до призначення антибіотиків резерву.

Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.
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Relevance. Early diagnosis and objective determination of the presence and degree of intestinal obstruction is 
important for practicing surgeons. The abdominal X-ray examination, the contrast passage examination, and in 
some cases computer tomography are used for clinical confirmation of this pathological condition.

Purpose – to reveal the diagnostic value of clinical investigation methods in children with adhesive intestinal 
obstruction.

Materials and methods. We followed up 89 children with adhesive intestinal obstruction. All the children, in 
addition to a complete clinical physical examination during hospitalization, had the clinical investigation in order 
to verify the diagnosis: X-ray examination and ultrasound examination of the abdominal organs.

Results. According to our data, the main signs of intestinal obstruction at the X-ray examination of the abdo minal 
cavity were the absence of gas in the large intestine (66; 74.2%), hydroaeric levels or Kloiber’s cups (58; 65.2%) and 
dilation of small intestine loops ≥3 cm (37; 41.6%); at the ultrasound of the abdominal organs – dilation of the small 
intestine loops ≥3 cm (70; 78.7%) and an ineffective peristalsis (33; 37.1%).

Conclusions. Rapid diagnosis of the surgical disaster in children with suspected adhesive intestinal obstruction and 
important information is provided by X-ray examination and ultrasound examination of abdominal organs. Ultrasound 
diagnosis of abdominal organs in patients with peritoneal adhesions is non-invasive and sufficiently informative for 
multiple monitoring of the disease and the effectiveness of treatment without negative impact on the patient.

The research was carried out in accordance with the principles of the Helsinki Declaration. The study protocol was 
approved by the Local Ethics Committee of all participating institutions. The informed consent of the patient was 
obtained for conducting the studies.

No conflict of interests was declared by the authors.

Keywords: children, diagnosis, clinical investigations, adhesive intestinal obstruction.

Діагностична цінність інструментального обстеження дітей із спайковою кишковою непрохідністю
М. Г. Мельниченко, А. А. Квашніна
Одеський національний медичний університет, Україна
Важливим для практикуючих хірургів є рання діагностика та об’єктивне визначення наявності й ступеня кишкової непрохідності. 
Для інструментального підтвердження цього патологічного стану використовується оглядова рентгенографія органів черевної 
порожнини, дослідження пасажу контрасту, в окремих випадках комп’ютерна томографія.
Мета – виявити діагностичну цінність інструментальних методів обстеження в дітей зі спайковою кишковою непрохідністю.
Матеріали та методи. Під нашим спостереженням перебували 89 дітей зі спайковою кишковою непрохідністю. Усім дітям, окрім 
повного загальноклінічного фізикального обстеження при госпіталізації, для верифікації діагнозу проведено інструментальне 
обстеження: оглядова рентгенографія та ультразвукове дослідження органів черевної порожнини.
Результати. За нашими даними, головними ознаками кишкової непрохідності при оглядовій рентгенографії органів черевної 
порожнини були відсутність газу в товстій кишці (66; 74,2%), гідроаеричні рівні або чаші Клойбера (58; 65,2%) та розширення 
петель тонкої кишки ≥3 см (37; 41,6%); при УЗД органів черевної порожнини – розширення петель тонкої кишки ≥3 см (70; 
78,7%) та неефективна перистальтика (33; 37,1%).



53ISSN 2304-0041 Хірургія дитячого віку (Україна) №3(76)/2022  

Оригінальні дослідження. Абдомінальна хірургія

Читайте нас на сайті: http://med-expert.com.ua

Introduction
The success of recent years in the study of the pathogen-

esis and prevention of the adhesion process and the intro-
duction of minimally invasive surgical techniques, unfor-
tunately, did not significantly help in solving the problem of 
the adhesive intestinal obstruction (AIO). Postoperative 
adhesions prevail in the structure of both immediate post-
operative complications and long-term consequences. Ac-
cording to modern literature data, in pediatric practice, 
about 5% of patients require inpatient treatment concerning 
the postoperative AIO, while after intervention on the small 
intestine this complication takes place the most often – in 
every 10th child [3,5–8]. Up to 60% of all relaparotomies in 
children are performed for acute intestinal obstruction (IO) 
caused by adhesions. Besides, up to 7% of patients have a 
recurrent course of AIO, which requires repeated hospital-
izations and rela parotomy and significantly reduces the 
quality of life of the child [3,7,12]. Besides, adhesions lead 
to chronic digestive disorders and pain syndromes, which 
is especially undesirable in pediatric practice, taking into 
account high requirements for full rehabilitation and resto-
ration of the quality of life of patients.

So, early diagnosis and objective determination of the 
presence and degree of IO is important for practicing sur-
geons. For the clinical confirmation of this pathology, 
abdominal X-ray, study of the contrast passage (barium 
suspension or triombrast), and in some cases computer 
tomography [1,2,4] are used.

With abdominal X-ray typical signs of mechanical IO 
are hydroaeric levels (Kloiber’s cups) of the different diam-
eter, intestinal arches, dilation of small intestine loops. The 
absence of gas in the large intestine is considered a sign of 
complete obstruction. Pneumoperitoneum is a sign of a 
complicated course of the disease with perforation of the 
gastrointestinal tract (GIT) caused by necrosis [4,9].

If there are no pathognomonic X-ray signs, the contrast 
passage along the GIT is examined. At the same time, ac-
cording to modern clinical recommendations [8,12], the 
oral administration of water-soluble hyperosmolar con-
trast agents plays not only a diagnostic, but also a thera-
peutic role, inducing IO arrest. The delivery of contrast to 
the large intestine within 48 hours is considered to be the 
obstruction removal criterion.

Ultrasound imaging of the abdominal cavity plays an 
additional role in the case of apparent clinical and X-ray 
picture of acute IO, but remains the main verification 
method of imaging at the examination of children with 
abdominal syndrome, in particular in acute appendicitis 
and its complications, taking into account the speed, avail-
ability and informativeness of the method without expo-
sure of a child [10,11]. Polypositional abdominal ultra-
sound helped in imaging the intra-abdominal localization 
of the level of obstruction, additionally determine the 
indications to urgent surgery or conduct dynamic moni-
toring of the AIO conservative treatment effectiveness.

However, in the literature, there is no comparative cha-
rac teristic of radiological and sonographic signs of intesti-
nal obstruction in children, which was the aim of our study.

The purpose of the study – to determine the diagnostic 
value of clinical investigation methods in children with AIO.

Materials and methods of the study
89 children with AIO were under supervision at the surgical 

departments of the Odessa Regional Children’s Clinical Hospi-
tal. All children, in addition to a complete the clinical physical 
examination during hospitalization, had the clinical investiga-
tion for the purpose of verifying the diagnosis: abdominal X-ray 
and abdominal ultrasound. The abdominal X-ray as the main 
method of clinical diagnosis of AIO, as well as clinical manifes-
tations, depended on the age of the pathological process, its 
prevalence and localization. In most cases (66; 93.0%) of com-
plete obstruction the abdominal X-ray was sufficiently informa-
tive to confirm the diagnosis due to the presence of typical X-ray 
signs: hydroaeric levels of different diameter, intestinal «arches» 
in combination with the absence of gas in the large intestine.

Ultrasound examination revealed thickening of the intes-
tinal walls, overstretching of the lumen of the intestine with its 
contents, fixed loops or the mass formation from the intestinal 
loops, and the presence of fluid in the abdominal cavity.

Abdominal ultrasound was carried out with a Siemens 
Sonoline SL-1 device and a portable ultrasound device 
Sonosite Edge II using linear and convex sensors with a 
power of 5–9 MHz.

Besides, we actively use ultrasound for postoperative mon-
itoring of recovery of intestinal peristaltic activity and dynam-
ics of intra-abdominal changes in the course of peritonitis. 

Висновки. Швидку діагностику хірургічної катастрофи в дітей із підозрою на спайкову кишкову непрохідність і важливу інформацію 
забезпечують оглядова рентгенографія та ультразвукове дослідження органів черевної порожнини. Ультразвукова діагностика органів 
черевної порожнини в пацієнтів із перитонеальними спайками є неінвазивним і достатньо інформативним для багаторазового 
моніторингу захворювання та ефективності лікування без негативного впливу на пацієнта.
Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним 
комітетом усіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень отримано інформовану згоду батьків, дітей.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: діти, діагностика, інструментальне дослідження, спайкова кишкова непрохідність.
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Table 1
Characteristics of X-ray and ultrasound image in children with early adhesive intestinal obstruction (EAIO)

Diagnosis Abdominal X-ray Abdominal ultrasound

Early adhesive-paretic 
intestinal obstruction, 
acute course (the 4th day 
of the postoperative 
period of appendicular 
peritonitis) 

 

a

Multiple hydroaeric levels 
throughout the abdomen.

 

b

A decrease in the sharpness of the contours and thickening 
of the intestinal walls, a decrease in the movement of intes-
tinal contents, the presence of fluid in the abdominal cavity.

Early adhesive-
obstructive intestinal 
obstruction, acute course 
(the 9th day of the post-
operative period 
of appendicular 
peritonitis)  

c

Multiple hydroaeric levels of 
different diameter are not locat-
ed throughout the abdomen.

 

d

Stretched immobile intestinal loops, the presence of adhe-
sions against the background of fluid in the abdominal cavity.

Early adhesive delayed 
intestinal obstruction, 
acute course 3 weeks 
of the postoperative 
period of appendicular 
peritonitis) 

 

e 

Solitary hydroaeric levels of dif-
ferent diameter are located in 
the mesogaster.

f 

Fixed immobile intestine loops, wall spasms.
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According to modern data, abdominal ultrasound is a highly 
sensitive and specific method for examining patients, provided 
that there is no flatulence, careful preparation of the patient for 
examination, and the use of mo dern ultrasound scanners, 
which make it possible to obtain a high-quality image [4,10,11].

Research was conducted in accordance with the standard 
of bioethics and was approved by the institution’s ethics 
committee.

The research was carried out in accordance with the prin-
ciples of the Helsinki Declaration. The research protocol was 
approved by the Local Ethics Committee of all institutions 
mentioned in the work. Informed consent of the children’s 
parents was obtained for the research.

Results and discussion
In early adhesive-paretic intestinal obstruction (EApIO), 

abdominal X-ray made it possible to detect multiple hori-
zontal levels of fluid in delated intestinal loops throughout 
the abdomen. Depending on the degree of paresis and se-
verity of the clinical picture, abdominal dilatation was de-
termined caused by air in the loops, which increased the 
diameter of the intestine (Table 1a).

Abdominal ultrasound in children with EApIO in all 
cases revealed a decrease in the sharpness of the contours 
and thickening of the intestinal walls due to the tissues 
swelling of the organ structures during long-term inflam-
mation, the intestine loops overstretching with contents 
along the entire length, which led to a decrease in peristalsis; 
the presence of fluid in the abdominal cavity was the evi-
dence of peritonitis (Table 1b).

In early adhesion-obstructing intestinal obstruction 
(EAoIO) on the abdominal X-ray the number of hydro aeric 
levels is slightly less than in adhesive-paretic obstruction, 
their diameter was different, and their location was not 
throughout the whole abdomen. The amount of air in the 
intestinal loops depended on the severity of clinical mani-
festations (Table 1c).

In cases of EAoIO ultrasound made it possible to visual-
ize not only aperistaltic intestinal loops delated with con-
tents, but also to determine the level of obstruction due to 
different diameter of the intestine, fixation of the loop with 
an adhesion against the background of transparent fluid in 
the abdominal cavity (Table 1d).

The occurrence of the delayed early obstruction was always 
accompanied by both changes in the clinical course and the 
peculiarity of the X-ray and ultrasound picture. Since the in-
flammatory process in the abdominal cavity has been already 
arrested, the severity of the manifestations depended on the 
morphological structure of the adhesion, which compressed 
the intestinal loop and led to strangulation. The diameter of 
the levels and the amount of air in the intestines depended on 
the age of the disease at the time of the examination. Solitary 

hydroaeric levels of the different diameter above the place of 
obstruction were found more often (Table 1e).

At this point of the adhesive obstruction occurrence, ul-
trasound revealed fixed intestinal loops, sometimes the 
mass of loops with scarcely noticeable movement of the 
contents due to spasm of the wall, peristalsis was preserved 
in other areas. The diameter of the intestines differed in dif-
ferent areas (Table 1f). This condition was accompanied by 
a vivid clinical picture: the child complained of spasm-like 
pain, repeated vomiting, and delayed defecation. According 
to the clinical picture, the abdominal X-ray also differed.

Late adhesive intestinal obstruction (LAIO) is character-
ised by the presence of dense adhesions that stretched the 
intestinal wall, which led to the local blood supply disorder 
and intestinal necrosis. So, during the very acute course of 
LAIO, very clear single hydroaeric levels of different diam-
eter were localized above the level of obstruction, and intes-
tinal air arches pronouncedly indicated to disaster in the 
abdominal cavity (Table 2a). The picture of the abdominal 
X-ray did not change during dynamic monitoring.

During the abdominal ultrasound in such a child, be-
sides of the intestinal loop fixation, overstretching of the 
intestinal loops of various diameter, areas of increased 
haustration or spasm, and immobile intestinal contents 
were imaged (Table 2b).

We present the following example of the abdominal X-ray 
with an acute course of LAIO. In these cases, solitary hy-
droaeric levels are not as pronounced as with very acute 
course, their number can be increased, the air «arches» are not 
tense (Table 2c). However, during the re-examination, when 
the clinical condition worsens, the abdominal X-ray picture 
looks like the picture of the very acute course of LAIO.

In these cases, abdominal ultrasound reveals the place of 
fixation of intestinal loops of various diameter, their over-
stretching, aperistaltic areas with immobile contents or 
spasm (Table 2d). With fluid in the abdominal cavity poly-
positionally, adhesions themselves can be visualized as cords.

At the subacute course of LAIO, signs of partial intes-
tinal obstruction were usually clinically determined, ac-
cordingly, at abdominal X-ray the Kloiber’s cups were 
single, of different diameter or multiple small along with 
moderate pneumatization of intestinal loops (Table 2e).

The subacute course of LAIO was most often treated 
with conservative treatment, therefore during dynamic 
monitoring, the picture of abdominal X-ray changed rap-
idly, there were no hydroaeric levels.

According to this condition, ultrasound of the abdominal 
cavity also determined moderate intestinal pneumatosis; het-
erogeneity of intestinal motility, the fixation site could not be 
visualized even with polypositional examination (Table 2f).

If the clinical manifestations of the postoperative AIO 
were not clear enough or in cases of unclear X-ray pic-
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Table 2
Characteristics of X-ray and ultrasound pictures in children with late adhesive intestinal obstruction

Postoperative period Abdominal X-ray Abdominal ultrasound

Very acute course, 
3 months of the postop-
erative period of appen-
dicular peritonitis

 

a 
Single clear hydroaeric levels of 
different diameter, air arches of 
the intestines.

b 
Overstretched immobile intestine loops, pronounced haus-
tration.

Acute course, 6 months 
of the postoperative 
period of appendicular 
peritonitis

 
c

Single dim hydroaeric levels of 
different diameter, air «arches».

 
d

Overstretched fixed immobile intestinal loops, pro-
nounced haustration.

Subacute course, 
12 months of the post-
operative period of ap-
pendicular peritonitis

 

e
Small hydroaeric levels of different 
diameter, moderate intestinal 
pneumatosis.

 

f 
Moderate intestinal pneumatosis.
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ture, for example, in the subacute form of AIO, the X-ray 
contrast (the barium sulfate suspension passage) was 
additionally conducted.

Monitoring of abdominal X-ray was carried out in 6, 
12 hours and later. Contrast passage depended on the degree 
of intestinal paresis. When conducting the contrast X-ray in-
vestigation, the following X-ray signs were taken into account:

1) the presence of contrast in the cecum;
2) appearance of contrast in the sigmoid and rectum.
In children, barium sulfate usually appeared in the 

cecum in 3–3.5 hours, and its complete delivery to the 
large intestine was observed in 6–7 hours. The presence 
of contrast in the cecum or more distally within 12 hours 
was a criterion for excluding obstruction (Fig.).

At the subacute course of LAIO there were signs of partial 
intestinal obstruction (either Kloiber cups of different diame-
ter along with moderate pneumatization of the intestinal loops, 
or multiple small horizontal levels of fluid). The acute and very 
acute course was characterized by classic symptoms of com-
plete obstruction (solitary Kloiber’s cups of different diameter, 
unevenly distributed throughout the abdominal cavity, «arch-
es» in stretched intestinal loops, homogeneous darkening in 
the lower parts of the abdominal cavity). As a rule, contrast 
X-ray investigations were conducted in EAIO and subacute 
LAIO – the contrast passage (barium sulfate suspension) dis-
order degree made it possible to specify the diagnosis in am-
biguous situations and determine treatment management.

However, taking into account the need for repeated 
radiation exposure during contrast X-ray examination 
on the one hand, and careful approach to diagnosis in 

pediatric surgery on the other one – we compared the 
clinical, X-ray and ultrasound signs of AIO and deve-
loped a complex diagnostic algorithm.

The frequency of determination of typical signs in the 
clinical investigations in children with AIO is given in the 
table 3. So, with abdominal X-ray, the main sign of any 
intestinal obstruction – the hydroaeric levels – was detect-
ed in 58 (65.2%) patients, at the same time 66 (74.2%) 
children had no gas in the large intestine; the dilatated 
small intestine loops were recorded in 37 (41.6%) patients, 
and intestinal «arches» – in every 5th patient (17; 19.1%).

All 89 (100%) children with AIO who were under our 
supervision were conducted abdominal ultrasound. Ultra-
sound revealed the following leading signs of AIO: an in-
crease in the diameter of intestinal loops ≥3 cm (70; 78.7%), 
inhibition of peristalsis and pendular movement of intestinal 
contents (33; 37.1%), swollen mesentery (15; 16.9%). With 
a longer history of the pathological process, the presence of 
free fluid as an interloop effusion (39; 43.8%) or in the small 
pelvis (22; 24.7%), thickening of the intestinal wall (17; 
19.1%) are observed, which is a sign of ischemic changes.

We can observe from the table 3 that in children with 
AIO ultrasound most often revealed overstretching of the 
small intestine loops. But this sign is considered to be 
low-specific and as a single one has no diagnostic value, 
because it is often determined with flatulence in children 
with functional intestinal pathology and, accordingly, 
should be used in a comprehensive assessment.

However, in our opinion, if the child has a history of 
abdominal surgery, the value of this sign increases and in 

Fig. X-ray of a girl A., 9 years old (Medical chart No. 5036). The 
presence of contrast in the sigmoid colon, intestinal pneuma-
tosis. Diagnosis: late adhesive intestinal obstruction, subacute 
course 6 months after treatment of appendicular peritonitis)

Table 3
Frequency of detection of typical signs of intestinal 
obstruction during clinical investigation in children

A sign of intestinal obstruction
Frequency 
of detection
Abs %

X-ray, 
n=89

Hydroaeric levels (Kloiber cups) 58 65.2
Intestinal «arches» 17 19.1
Dilation of small intestine loops ≥3 cm 37 41.6
Absence of gas in the large intestine 66 74.2
Pneumoperitoneum 1 1.1
Absence of characteristic signs 24 26.9

Ultra-
sound 
n=89

Dilation of small intestine loops 
≥3 cm

70 78.7

Inefficient peristalsis 33 37.1
Swollen mesentery 15 16.9
Interloop effusion 39 43.8
Free fluid in the small pelvis 22 24.7
Free fluid in Morison’s pouch 4 4.5
Thickening of the intestinal wall 17 19.1
Intramural gas 2 2.3
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case of its presence, first of all, it is necessary to exclude 
the dilation of intestinal loops with gas caused by intesti-
nal obstruction to determine treatment management.

So, the clinical investigation in children with suspected 
AIO, that is abdominal X-ray and ultrasound, is a neces-
sary diagnostic step on the way to the rapid detection of a 
surgical disaster in the abdominal cavity and important 
information for monitoring the disease and treatment ef-
ficacy. Signs of IO at the abdominal X-ray and ultrasound 
supplement each other, and sometimes they are inter-
changeable, if it is not possible to conduct both examina-
tions. X-ray examination has been long occupied its place 
in the diagnosis of IO, but repeated radiation exposure has 
a certain negative value, the abdominal ultrasound in pa-
tients with postoperative peritoneal adhesions and AIO is 
non-invasive and sufficiently informative, which makes it 
possible to monitor in dynamic the course of the patholog-
ical process in different periods of treatment and multiple 
investigations without negative impact on the patient.

Conclusions
Based on the above said, we give the following conclusions:
1. A necessary diagnostic step in children with sus-

pected AIO is abdominal X-ray and ultrasound, which 
provides a quick diagnosis of a surgical disaster in the 
abdominal cavity and important information for moni-
toring the disease and treatment efficacy. Signs of IO in 
abdominal X-ray and ultrasound supplement each oth-
er, and sometimes they are interchangeable.

2. According to our data, the main signs of IO in abdom-
inal X-ray and ultrasound were the absence of gas in the 
large intestine (66; 74.2%), the presence of hydroaeric levels 
or Kloiber cups (58; 65.2%) and the dilation of small intes-
tine loops ≥3 cm (37; 41.6%); abdominal ultrasound exam-
ination revealed the dilation of the small intestine loops 
≥3 cm (70; 78.7%) and ineffective peristalsis (33; 37.1%).

3. X-ray examination has been long occupied a promi-
nent place in IO diagnosis, but a repeated radiation expo-
sure has the negative impact, but abdominal ultrasound in 
patients with peritoneal adhesions is non-invasive and 
sufficiently informative, which makes it possible to dynam-
ically monitor the course of the pathological process at dif-
ferent periods of treatment and multiple observations with-
out the patient exposure.

Prospects for further research. Rapid diagnosis of the sur-
gical disaster in children with suspected AIO and important 

information are provided by abdominal X-ray and ultrasound 
examination. Ultrasound diagnostics of abdominal organs in 
patients with peritoneal adhesions is non-invasive and suffi-
ciently informative, that is why it is advisable to use abdominal 
ultrasound for multiple monitoring of the disease and treat-
ment efficacy without a negative impact on the patient.

No conflict of interests was declared by the authors.
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Експериментальне дослідження щільності кісткової 
тканини у хворих з уродженим псевдоартрозом 

кісток гомілки до та після операції за даними 
комп’ютерної томографії

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України», 
м. Харків

Paediatric Surgery(Ukraine).2022.3(76):59-67; doi 10.15574/PS.2022.76.59

For citation: Khmyzov SO, Katsalap YeS, Karpinsky MYu, Karpinska OD. (2022). Experimental study of bone tissue density in patients with congenital pseudarthrosis 
of the tibia bones before and after surgery according to computer tomography data. Paediatric Surgery (Ukraine). 3 (76): 59-67. doi: 10.15574/PS.2022.76.59.

Хірургічне лікування уродженого псевдоартрозу кісток гомілки супроводжується значним відсотком 
ускладнень і рефрактур. Однією з основних причин незадовільних результатів лікування є порушення 
якості кісткової тканини в зоні псевдоартрозу, що є перепоною для нормального процесу зрощення кісток 
гомілки.

Мета – за допомогою комп’ютерної томографії (КТ) вивчити щільність кісткової тканини у хворих з уро-
дженим псевдоартрозом великогомілкової кістки до та після операції.

Матеріали та методи. Досліджено за КТ-зображенням великогомілкові кістки трьох хворих на уродже-
ний псевдоартроз кісток гомілки віком від 5 до 7 років. Визначено щільність в одиницях Гаунсфілда корти-
кального шару вище і нижче за зону незрощення кісток.

Результати. До початку лікування визначалося значне зниження (р=0,001) щільності кортикаль-
ного шару великогомілкової кістки ушкодженої кінцівки на всій її довжині. За рік після оперативно-
го втручання зберігалася статистично значуща різниця щільності кортикального шару великогоміл-
кових кісток.

Оптична щільність кортикального шару ушкодженої малогомілкової кістки статистично була значуще 
меншою, ніж здорової (р=0,001). За рік після оперативного лікування методом остеосинтезу інтрамедуляр-
ним стрижнем з осьовою рухомістю щільність кортикального шару малогомілкових кісток здорової та опе-
рованої кінцівок залишалася статистично значуще (р=0,001) меншою порівняно зі щільністю кісток здо-
рової кінцівки. На неоперованій кінцівці спостерігалося значуще (p<0,05) підвищення оптичної 
щільності кісток на всіх досліджених ділянках.

Висновки. У результаті оперативного лікування уродженого псевдоартрозу кісток гомілки спостеріга-
ється статистично значуще підвищення щільності кортикального шару. Щільність кортикального шару 
кісток оперованої гомілки за рік після операції наближається до щільності кісток здорової кінцівки. Збіль-
шення щільності кісток оперованої кінцівки обумовлена не тільки ростом пацієнтів, але й відбувається 
через можливість навантаження оперованої кінцівки.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвале-
но Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано ін-
формовану згоду батьків дітей.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: уроджений псевдоартроз, діти, кісткова тканина, щільність.
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Вступ
Лікування уродженого псевдоартрозу кісток го-

мілки (УПКГ) є одним із надзвичайно непростих 
і невирішених питань у сучасній дитячій ортопедії, 
враховуючи складність патології та значну кількість 
незадовільних результатів після лікування, як кон-
сервативного, так і хірургічного. Складність полягає 
в тому, що це захворювання призводить до вкоро-
чення та деформації гомілки, колінного, гомілково-
стопного суглобу і, як наслідок, до порушення функ-
ції опори та ходьби [4,5,7,10].

Хірургічне лікування УПКГ супроводжується 
значним відсотком ускладнень і рефрактур [6]. 
Однією з основних причин незадовільних резуль-
татів лікування є порушення якості кісткової тка-
нини в зоні псевдоартрозу, що є перепоною для 
нормального процесу зрощення кісток гомілки 
[1,9]. На цей момент у літературі майже немає ро-
біт, де можна було б побачити дослідження пара-
метрів якості кісткової тканини та  їхні зміни 
в процесі лікування пацієнтів з УПКГ. Вивчення 
механічних властивостей кісткової тканини хво-
рих на УПКГ сприятиме розробленню нових ефек-
тивних методів остеосинтезу кісток гомілки і по-
ліпшенню результатів лікування [8].

Мета дослідження – за допомогою комп’ютерної 
томографії (КТ) вивчити щільність кісткової ткани-

ни у хворих з УПКГ до та після операції остеосинте-
зу з осьовою рухомістю.

Матеріали та методи дослідження
У лабораторії біомеханіки ДУ «Інститут патології 

хребта та суглобів імені проф. М. І. Ситенка НАМН 
України» проведено рентгенометричне дослідження 
щільності кортикальної кісткової тканини кісток 
гомілки хворих на УПКГ.

Дослідження виконано за КТ-зображенням ве-
ликогомілкових кісток трьох хлопчиків на УПКГ 
віком від 5 до 7 років. На обстеження отримано 
інформовану згоду батьків дітей. Усім хворим про-
ведено оперативне лікування у вигляді фіксації 
фрагментів великогомілкової кістки інтрамеду-
лярним стрижнем, що «росте», та накладання бло-
ка з кісткових алотрансплантатів у зоні псевдоар-
трозу на  обидві кістки гомілки. Використано 
томограми, зроблені до оперативного втручання 
та за рік після операції. Визначено оптичну щіль-
ність кортикального шару (КШ) обох кісток гоміл-
ки, для чого їх умовно поділено на сім зон. П’ять 
зон П1-П5 розташовані в проксимальних фраг-
ментах кісток (вище за лінію незрощення) та дві 
зони Д1-Д2 у дистальному фрагменті (нижче за лі-
нію незрощення кісток). Схему зон вимірювання 
наведено на рис. 1.

Experimental study of bone tissue density in patients with congenital pseudarthrosis of the tibia bones 
before and after surgery according to computer tomography data
S. O. Khmyzov, Ye.S. Katsalap, M. Yu. Karpinsky, O. D. Karpinska
Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology of the NAMS of Ukraine, Kharkiv
Surgical treatment of congenital pseudarthrosis of the tibia bones is accompanied by a significant percentage of complications and refrac-
tions. One of the main reasons for the unsatisfactory results of treatment is the violation of the quality of bone tissue in the area of pseudo-
arthrosis, which is an obstacle to the normal process of fusion of the shin bones.
Рurpose – use computed tomography to examine bone density in patients with congenital pseudoarthrosis of the tibia before and after surgery.
Materials and methods. CT scans of the tibia of three patients with congenital pseudoarthrosis of the tibia, aged 5 to 7 years. The density in 
the Hounsfield units of the cortical layer above and below the nonunion zone was determined.
Results. Prior to treatment, a significant decrease (p=0.001) in the density of the cortical layer of the tibia of the injured limb 
along its entire length was determined. One year after surgery, a statistically significant difference in the density of the cortical 
layer of the tibia remains.
The optical density of the cortical layer of the damaged tibia is statistically significantly less than healthy (p=0.001). One year after surgical 
treatment by osteosynthesis with an intramedullary rod with axial mobility, the difference in the density of the cortical layer of the tibia of 
the healthy and operated limbs remains statistically significant (p=0.001) less than the bone density of the healthy limb. On the unoperated 
limb, a significant (p<0.05) increase in optical density of bones was observed in all studied areas.
Conclusions. As a result of surgical treatment of congenital pseudoarthrosis of the tibia, there is a statistically significant increase in the 
density of the cortical layer. The density of the cortical layer of the bones of the operated shin a year after surgery is close to the density of 
the bones of a healthy limb. The increase in bone density of the operated limb is due not only to the growth of patients, but also occurs due 
to the possibility of loading the operated limb.
The research was carried out in accordance with the principles of the Helsinki Declaration. The study protocol was approved by the Local 
Ethics Committee of the participating institution. The informed consent of the patient was obtained for conducting the studies.
No conflict of interests was declared by the authors.

Keywords: congenital pseudoarthrosis, children, bone tissue, density.
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Виміряно щільність КШ великогомілкової та ма-
логомілкової кісток в одиницях Гаунсфілда (HU) [2]. 
КТ-дослідження проведено на базі відділення раді-
аційної онкології ДУ «Інститут медичної радіології 
та онкології імені С. П. Григор’єва Національної ака-
демії медичних наук України» на мультизрізовому 
КТ-сканері «Toshiba Aquilion 64». Вигляд екрана 
процесу вимірювання наведено на рис. 2.

Дослідження виконано відповідно до принципів 
Гельсінської декларації. Протокол дослідження 
ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної 

в роботі установи. На проведення досліджень отри-
мано інформовану згоду батьків дітей.

Дані експерименту оброблені статистично. Вра-
ховуючи однакову стать, близький вік і незначний 
розкид отриманих даних використано параметрич-
ні критерії. Розраховано середнє значення (М) 
та його стандартне відхилення (SD), а також міні-
мальне й максимальне значення. Враховуючи малий 
обсяг вибірки, порівняння проведено за допомогою 
парного t-тесту. Дані проаналізовано в пакеті для 
статистичного аналізу «IBM Statistic SPSS 20.0» [3].

П5

П4

П3

П1

Д1
Д2

П2

П5
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П1
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Д2
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Рис. 1. Схема зон вимірювання 
щільності кортикальної кістки Рис. 2. Вигляд екрана процесу вимірювання щільності кісток за Гаунсфілдом

Таблиця 1
Щільність великогомілкової кістки у хворих на уроджений псевдоартроз кісток гомілки до оперативного лікування

Зона Показник
Щільність, HU

р
здорова хвора

П5
M±SD 1308,7±10,0 639,7±10,5

p=0,001
min÷max 1301,0÷1320,0 629,0÷650,0

П4
M±SD 1411,7±20,2 739,7±18,9

p=0,001
min÷max 1390,0÷1430,0 718,0÷753,0

П3
M±SD 1388,3±16,2 995,7±15,3

p=0,001
min÷max 1378,0÷1407,0 984,0÷1013,0

П2
M±SD 1423,3±16,1 930,0±15,9

p=0,001
min÷max 1405,0÷1435,0 912,0÷942,0

П1
M±SD 1400,0±13,2 1073,3±10,4

p=0,001
min÷max 1390,0÷1415,0 1065,0÷1085,0

Д1
M±SD 1139,0±13,9 573,7±12,9

p=0,001
min÷max 1130,0÷1155,0 563,0÷588,0

Д2
M±SD 779,0±12,5 491,7±10,4

p=0,001min÷max 766,0÷791,0 480,0÷500,0
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Результати дослідження та їх обговорення
У результаті дослідження отримано дані про 

щільність КШ здорової та ушкодженої великогоміл-
кових кісток хворих з УПГК до оперативного ліку-
вання. Результати статистичної обробки даних на-
ведено в табл. 1.

Проведені дослідження показали, що до початку 
лікування визначалося значне зниження (р=0,001) 
щільності КШ великогомілкової кістки ушкодженої 
кінцівки на всій її довжині.

Наочно порівняти величини оптичної щільності 
КШ великогомілкових кісток хворих на  УПКГ 
на всіх контрольних зонах можна за допомогою діа-
грами, наведеної на рис. 3.

На рис. 3 наочно видно, що найбільша різниця 
в щільності КШ здорової та ушкодженої великого-
мілкових кісток визначалася на їхньому прокси-

мальному кінці, так і в дистальному фрагментах 
(зони П5 та П4). У міру наближення до зони псевдо-
артрозу різниця в щільності кортикального шару 
зменшувалася, але не втрачала статистичної значу-
щості (р=0,001).

Результати визначення оптичної щільності КШ 
здорової та ушкодженої великогомілкових кісток 
хворих з УПКГ за рік після оперативного лікування 
наведено в таблиці 2.

За рік після оперативного втручання спостеріга-
лося збереження статистичної значущості різниці 
показників щільності КШ великогомілкових кісток 
здорової та оперованої кінцівок. Це засвідчили по-
казники порівняльного аналізу за Т-тестом на рівні 
р=0,001. Винятком була дистальна частина фрагмен-
та нижче за зону псевдоартрозу (зона Д2), де різни-
ця щільності дещо знижувалася, але залишалася 
на досить високому рівні (p=0,006).

Для наочного порівняння величин оптичної щіль-
ності КШ здорової та ушкодженої великогомілкових 
кісток хворих з УПКГ за рік після оперативного лі-
кування побудована діаграма, наведена на рис. 4.

За даними рис. 4, значне вирівнювання щільності 
КШ здорової та оперованої кісток спостерігалося 
тільки на їх дистальному кінці (зона Д2).

Наступним етапом роботи стало дослідження 
змін щільності КШ, що відбулися окремо в оперова-
ної та здорової великогомілкових кістках протягом 
року після операції. Результати порівняльного ана-

Рис. 3. Діаграма щільності великогомілкової кістки у хво-
рих на уроджений псевдоартроз кісток гомілки до опера-
тивного лікування

Таблиця 2
Щільність великогомілкової кістки у хворих на уроджений псевдоартроз кісток гомілки за рік після оперативного 
лікування

Зона Показник
Щільність, HU

р
здорова хвора

П5
M±SD 1158,0±19,3 680,3±8,1

p=0,001
min÷max 1144,0÷1180,0 673,0÷689,0

П4
M±SD 1410,0±17,3 882,3±20,4

p=0,001
min÷max 1390,0÷1420,0 860,0÷900,0

П3
M±SD 1433,3±21,5 886,3±21,0

p=0,001
min÷max 1415,0÷1457,0 870,0÷910,0

П2
M±SD 1395,0±20,0 903,7±11,0

p=0,001
min÷max 1375,0÷1415,0 895,0÷916,0

П1
M±SD 1416,7±17,6 1116,7±17,6

p=0,001
min÷max 1400,0÷1435,0 1100,0÷1135,0

Д1
M±SD 1432,3±12,5 996,3±13,7

p=0,001
min÷max 1420,0÷1445,0 987,0÷1012,0

Д2
M±SD 762,3±16,4 715,0±13,2

p=0,006min÷max 750,0÷781,0 705,0÷730,0
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лізу за Т-тестом щільності великогомілкової кістки 
у хворих на УПГК до та після оперативного лікуван-
ня наведено в таблиці 3.

Як показали результати порівняльного аналізу 
за Т-тестом, упродовж року після оперативного 
втручання збільшилася щільність КШ обох велико-
гомілкових кісток досліджених пацієнтів. Збільшен-
ня щільності неоперованої великогомілкової кістки 
можна віднести на рахунок активного росту пацієн-
тів, про що свідчить відсутність статистичної зна-
чущості різниці щільності КШ на всіх проксималь-
них ділянках, за  винятком зони П4, де  зміни 
щільності кортикального шару не набули статистич-
ної значущості (р=0,742). У дистальному відділі змі-
ни щільності набули статистичної значущості 
на рівні р=0,001 у зоні Д1, а в зоні Д2 зміни не набули 
статистичної значущості (р=0,316).

Щодо оперованої кінцівки, то в неї збільшення 
щільності КШ набули статистичної значущості 
на всіх досліджених ділянках, що можна віднести 

не тільки на зростання пацієнтів, але й на можли-
вість активного навантаження оперованої кінцівки.

Результати вивчення оптичної щільності КШ ма-
логомілкових кісток у хворих на УПГК до оператив-
ного втручання наведено в таблиці 4.

Результати дослідження показали, що щільність 
КШ ушкодженої малогомілкової кістки статистично 
значуще, ніж здорової, на рівні р=0,001. Виняток 
становить зона П2, де статистично значущої різниці 
щільності КШ між здоровою та ушкодженою кінців-
ками не спостерігалося (р=0,524).

Діаграма, наведена на рис. 5, дає змогу отримати 
наочне уявлення про величини оптичної щільності 
КШ малогомілкових кісток у хворих до оперативно-
го втручання.

На рис. 5 видно, що найбільша різниця щільності КШ 
між здоровою та ушкодженою малогомілковими кістка-
ми визначалася на їх дистальному кінці (зони Д1 та Д2). 
У проксимальному фрагменті різниця в щільності змен-
шувалася в міру наближення до зони псевдоартрозу.

Рис. 4. Діаграма щільності великогомілкової кістки у хво-
рих на уроджений псевдоартроз кісток гомілки після опе-
ративного лікування

Таблиця 3
Порівняльний аналіз щільності великогомілкової кістки у хворих на уроджений псевдоартроз кісток гомілки до та 
після оперативного лікування

Зона Період
Кінцівка

хвора здорова
щільність, HU р щільність, HU р

П5
до 639,7±10,5

p=0,021
1308,7±10,0

p=0,011
після 680,3±8,1 1158,0±19,3

П4
до 739,7±18,9

p=0,001
1411,7±20,2

p=0,742
після 882,3±20,4 1410,0±17,3

П3
до 995,7±15,3

p=0,002
1388,3±16,2

p=0,012
після 886,3±21,0 1433,3±21,5

П2
до 930,0±15,9

p=0,041
1423,3±16,1

p=0,060
після 903,7±11,0 1395,0±20,0

П1
до 1073,3±10,4

p=0,023
1400,0±13,2

p=0,038
після 1116,7±17,6 1416,7±17,6

Д1
до 573,7±12,9

p=0,001
1139,0±13,9

p=0,001
після 996,3±13,7 1432,3±12,5

Д2
до 491,7±10,4

p=0,001
779,0±12,5

p=0,316
після 715,0±13,2 762,3±16,4

Рис. 5. Діаграма щільності малогомілкової кістки у хворих 
на уроджений псевдоартроз кісток гомілки до оператив-
ного лікування
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У таблиці 5 наведено дані про величини оптичної 
щільності КШ малогомілкової кістки у хворих 
на УПГК за рік після оперативного лікування.

Результати статистичного аналізу показали, що за 
рік після оперативного лікування різниця в щіль-
ності КШ малогомілкових кісток здорової та оперо-
ваної кінцівок залишалася статистично значущою 

(р=0,001), у тому числі й у зоні П2. Але на прокси-
мальному кінці (зона П5) різниця трохи зменшува-
лася до рівня р=0,04.

Наочно порівняти величини оптичної щільності 
КШ здорової та оперованої малогомілкових кісток 
у хворих на УПГК за рік після оперативного лікуван-
ня дає змогу діаграма, наведена на рис. 6.

Таблиця 4
Щільність малогомілкової кістки у хворих на уроджений псевдоартроз кісток гомілки до оперативного лікування

Зона Показник
Щільність, HU

р
здорова хвора

П5 M±SD 1269,3±13,6 705,7±13,7 p=0,001

min÷max 1261,0÷1285,0 690,0÷715,0
П4 M±SD 1085,0±21,8 730,0±18,0 p=0,001

min÷max 1060,0÷1100,0 710,0÷745,0

П3 M±SD 1272,3±23,6 1008,3±16,2 p=0,001
min÷max 1250,0÷1297,0 998,0÷1027,0

П2 M±SD 1111,7±25,2 1116,0±18,2 p=0,524

min÷max 1085,0÷1135,0 1095,0÷1128,0
П1 M±SD 1260,0±18,0 1020,0±13,2 p=0,001

min÷max 1240,0÷1275,0 1010,0÷1035,0
Д1 M±SD 1202,7±14,2 401,7±10,4 p=0,001

min÷max 1190,0÷1218,0 390,0÷410,0
Д2 M±SD 1070,3±10,0 357,7±11,2 p=0,001

min÷max 1060,0÷1080,0 348,0÷370,0

Таблиця 5
Щільність малогомілкової кістки у хворих на уроджений псевдоартроз кісток гомілки за рік після оперативного 
 лікування

Зона Показник
Щільність, HU

р
здорова хвора

П5
M±SD 866,7±14,6 711,0±14,0

p=0,004
min÷max 850,0÷877,0 701,0÷727,0

П4
M±SD 1251,7±18,9 849,3±11,0

p=0,001
min÷max 1230,0÷1265,0 837,0÷858,0

П3
M±SD 1264,0±21,3 824,0±16,4

p=0,001
min÷max 1245,0÷1287,0 810,0÷842,0

П2
M±SD 1248,3±20,8 880,7±17,0

p=0,001
min÷max 1225,0÷1265,0 861,0÷891,0

П1
M±SD 1363,3±22,5 949,3±19,5

p=0,001
min÷max 1340,0÷1385,0 930,0÷969,0

Д1
M±SD 1375,0±22,9 1126,7±16,1

p=0,002
min÷max 1350,0÷1395,0 1115,0÷1145,0

Д2
M±SD 1035,0±13,2 1143,3±12,6

p=0,001
min÷max 1020,0÷1045,0 1130,0÷1155,0
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На рис. 6 видно, що за рік після оперативного 
втручання на проксимальному (зона П) та на дис-
тальному (зони Д1 та Д2) кінцях спостерігалося на-
ближення щільності КШ здорової та ушкодженої 
малогомілкових кісток.

Для визначення рівня значущості відмінностей 
щільності КШ малогомілкової кістки в процесі лі-
кування проводився порівняльний аналіз 
за Т-тестом цих показників до та після оперативно-
го лікування. Результати статистичного аналізу на-
ведено в таблиці 6.

Порівняльний статистичний аналіз показав, 
що щільність КШ малогомілкових кісток обох кін-
цівок мала тенденцію до зростання. На неоперова-
ній кінцівці підвищення оптичної щільності КШ 
малогомілкової кістки набуло статистичної значу-
щості (на рівні p<0,05) на всіх досліджених ділянках. 
На оперованій кінцівці на всіх досліджених ділянках 
підвищення оптичної щільності КШ малогомілкової 

кістки визначалося статистично значущим на рівні 
р=0,001, за винятком зони П1, де рівень значущості 
визначався на рівні p=0,563.

На останньому етапі дослідження проводився по-
рівняльний аналіз співвідношень показників щіль-
ності КШ кісток гомілки між хворою та здоровою 
кінцівками до та після оперативного лікування. Цей 
тест мав показати, на скільки показники щільності 
оперованої кінцівки наблизилися до показників здо-
рової кістки. В ідеальному випадку цей коефіцієнт 
співвідношення дорівнює 1. Результати порівняль-
ного аналізу для великогомілкової кістки наведено 
в таблиці 7.

Результати аналізу показали, на всіх досліджених 
ділянках визначалося підвищення коефіцієнта спів-
відношення щільності КШ великогомілкових кісток 
оперованої та здорової кінцівок. Практично на всіх 
досліджених ділянках зміни набули статистичної 
значущості на рівні p<0,05. Виняток становила зона 

Рис. 6. Діаграма щільності малогомілкової кістки у хворих 
на уроджений псевдоартроз кісток гомілки після опера-
тивного лікування

Таблиця 6
Порівняльний аналіз щільності малогомілкової кістки у хворих на уроджений псевдоартроз кісток гомілки до та піс-
ля оперативного лікування

Зона Період
Кінцівка

хвора здорова
щільність, HU р щільність, HU р

П5
до 705,7±13,7

p=0,563
1269,3±13,6

p=0,001
після 711,0±14,0 866,7±14,6

П4
до 730,0±18,0

p=0,001
1085,0±21,8

p=0,001
після 849,3±11,0 1251,7±18,9

П3
до 1008,3±16,2

p=0,001
1272,3±23,6

p=0,038
після 824,0±16,4 1264,0±21,3

П2
до 1116,0±18,2

p=0,001
1111,7±25,2

p=0,001
після 880,7±17,0 1248,3±20,8

П1
до 1020,0±13,2

p=0,004
1260,0±18,0

p=0,001
після 949,3±19,5 1363,3±22,5

Д1
до 401,7±10,4

p=0,001
1202,7±14,2

p=0,001
після 1126,7±16,1 1375,0±22,9

Д2
до 357,7±11,2

p=0,001
1070,3±10,0

p=0,005
після 1143,3±12,6 1035,0±13,2

Рис. 7. Діаграма співвідношень щільності ушкоджена/здо-
рова великогомілкової кістки у хворих на уроджений псев-
доартроз кісток гомілки до та після оперативного лікування
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П2, у якій цей коефіцієнт практично не змінився 
(р=0,487) і становив (0,65±0,00) та (0,65±0,01) до та 
після операції відповідно.

Наочне уявлення про зміни співвідношення по-
казників оптичної щільності КШ великогомілкових 
кісток здорової та оперованої кінцівок у процесі лі-
кування дає діаграма, наведена на рис. 7.

На рис. 7 видно, що найбільші зміни щільності 
КШ великогомілкових кісток відбулися на їх дис-
тальному кінці, зокрема у зоні Д2, найменші – 
на проксимальному фрагменті в ділянках, наближе-
них до зони псевдоартрозу (зони П2 та П1).

Результати порівняльного аналізу співвідношен-
ня показників оптичної щільності КШ малогомілко-
вих кісток здорової та оперованої кінцівок у проце-
сі лікування наведено в таблиці 8.

Як видно, співвідношення щільності здорової 
та оперованої малогомілкових кісток зростало актив-
ніше, ніж великогомілкових, що засвідчили показни-
ки статистичної значності відмінностей цього показ-
ника до  та після оперативного лікування, які 
не досягали позначки р=0,001, практично на всіх до-
сліджених ділянках. Виняток становили зони П4, 
де зміни не набули статистичної значущості (р=0,283) 

та Д2, де щільність КШ оперованої малогомілкової 
кістки був статистично значуще на рівні р=0,001 ана-
логічного показника для здорової кінцівки.

Діаграма, наведена на рис. 8, надає наочне уявлен-
ня про зміни у співвідношенні показників оптичної 
щільності КШ малогомілкових кісток здорової 
та оперованої кінцівок у процесі лікування.

На рис. 8 показано, що найбільші зміни у співвід-
ношенні щільності КШ здорової та оперованої мало-
гомілкових кісток відбулися на їх дистальному кінці 
(зони Д1 та Д2). У зонах П1-П3 відмічалося погір-
шення цього співвідношення.

Висновки
У результаті оперативного лікування УПКГ за-

пропонованим нами методом спостерігається під-
вищення щільності КШ обох кісток гомілки на ста-
тистично значущому рівні, що можна пояснити 
активним ростом пацієнтів.

Оптична щільність КШ кісток оперованої гомілки 
за рік після операції наближається статистично зна-
чуще до цього показника кісток здорової кінцівки. 
Цей факт дає змогу стверджувати, що збільшення 
щільності кісток оперованої кінцівки обумовлена 
не тільки ростом пацієнтів, але й відбувається за ра-
хунок можливості навантаження оперованої кінцівки.

Конфлікт інтересів. Автори рукопису свідомо за-
свідчують відсутність фактичного або потенційного 
конфлікту інтересів щодо результатів цієї роботи 
з фармацевтичними компаніями, виробниками біо-
медичних пристроїв, іншими організаціями, чиї 
продукти, послуги, фінансова підтримка можуть 
бути пов’язані з предметом наданих матеріалів або 
які спонсорували проведені дослідження.

Інформація про фінансування. Фінансування 
видатками Державного бюджету України.

Таблиця 7
Порівняльний аналіз співвідношень щільності ушко-
джена/здорова великогомілкової кістки у хворих 
на уроджений псевдоартроз кісток гомілки до та після 
оперативного лікування

Зона
Співвідношення щільності кісток 
хвора/здорова (M±SD) p
до після

П5 0,49±0,01 0,59±0,00 p=0,004
П4 0,52±0,01 0,62±0,02 p=0,002
П3 0,72±0,00 0,62±0,01 p=0,001
П2 0,65±0,00 0,65±0,01 p=0,487
П1 0,77±0,00 0,79±0,00 p=0,017
Д1 0,50±0,01 0,70±0,00 p=0,001
Д2 0,63±0,01 0,94±0,01 p=0,001

Таблиця 8
Порівняльний аналіз співвідношень щільності ушко-
джена/здорова малогомілкової кістки у хворих на уро-
джений псевдоартроз кісток гомілки до та після опера-
тивного лікування

Зона
Співвідношення щільності кісток хвора/здо-
рова (M±SD) 
до після p

П5 0,56±0,01 0,82±0,02 p=0,001
П4 0,67±0,01 0,68±0,00 p=0,283
П3 0,79±0,01 0,65±0,00 p=0,001
П2 1,00±0,01 0,71±0,00 p=0,001
П1 0,81±0,01 0,70±0,00 p=0,001
Д1 0,33±0,01 0,82±0,01 p=0,001
Д2 0,33±0,01 1,10±0,00 p=0,001

Рис. 8. Діаграма співвідношень щільності ушкоджена/
здорова малогомілкової кістки у хворих на уроджений 
псевдоартроз кісток гомілки до та після оперативного 
лікування
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планами і темами

Стаття є фрагментом планової науково-дослідної 
роботи Державної установи «Інститут патології 
хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Націо-
нальної академії медичних наук України» «Розроби-
ти комплексний підхід до лікування уродженого 
псевдоартрозу кісток гомілки у дітей» (номер дер-
жавної реєстрації: 0119U102343, шифр теми 
ЦФ.2020.3.НАМНУ, прикладна, термін виконання: 
2020–2022 рр., керівник теми – проф. С. О. Хмизов).
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Мета – оптимізувати спосіб хірургічного лікування прихованого статевого члена в дітей для максималь-
но адекватного функціонального та косметичного результату.

Матеріали та методи. Клінічний матеріал охоплює 28 хлопчиків із прихованим статевим членом віком 
від 11 місяців до 7 років. Серед них 9 (32,14%) дітей надійшли на повторні оперативні втручання з незадо-
вільним косметичним результатом після попередніх оперативних втручань в інших медичних закладах.

Результати. Запропоновано методику хірургічної корекції прихованого статевого члена в дітей. Пацієнтам, 
у яких головка статевого члена не оголювалася, розсікали стенотичне кільце передньої шкірочки з двох сторін 
на бічних поверхнях або частково циркулярно висікали рубцево змінені тканини. При максимальній верти-
кальній тракції за лігатуру на головці статевого члена циркулярно розсікали шкіру біля основи статевого члена. 
Розтин шкіри подовжували на пахвинні складки з обох боків. Скелетизували спонгіозне і кавернозні тіла ста-
тевого члена від вінцевої борозни до лонного зчленування з ретельним висіченням нееластичних ембріональних 
тяжів і рубців. Шкіру передньої черевної стінки піднімали догори за допомогою тракційних лігатур або гачків 
і мобілізували гострим шляхом. Проводили максимальне висічення підшкірної жирової клітковини в надлоб-
ковій та пахвинній ділянках. Статевий член переміщували в отвір, який формували в нижній частині відмобі-
лізованого шкірного клаптя в надлобковій ділянці. Для стабільної фіксації статевого члена підшивали глибоку 
фасцію біля основи кавернозних тіл до лобкового горбка при максимальній тракції за головку, а клапоть шкіри 
передньої черевної стінки – внутрішніми швами до гребеня верхньої гілки лобкової кістки. Стовбур статевого 
члена перекривали за рахунок достатньо мобільної передньої шкірочки, зміщуючи шкіру до пеноскротального 
кута в ділянку сформованого отвору в клапті шкіри живота. Післяопераційну рану пошарово ушивали.

Висновки. Клінічна диференціація варіантів «візуального» зменшення розмірів статевого члена в хлоп-
чиків дасть змогу виважено підійти до адекватної корекції вади.

Запропонований спосіб хірургічної корекції прихованого статевого члена в хлопчиків усуває усі 
 передумови вади і показує добрі анатомо-функціональні та косметичні результати.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвале-
но локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано ін-
формовану згоду батьків дітей.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: прихований статевий член, хірургічна операція, діти.

Buried penis surgical correction technique optimization in children
R. A. Nakonechnyy, A. Y. Nakonechnyi
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine
The purpose – to optimize the buried penis surgical treatment method in children for the most adequate functional and cosmetic results.
Materials and methods. The clinical material includes 28 boys with a buried penis between the ages of 11 months to 7 years. Among them 
9 (32.14%) children were admitted for repeated surgical interventions with unsatisfactory cosmetic results after previous surgical interven-
tions in other medical institutions.
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Вступ
У спеціальній вітчизняній і закордонній медичній 

літературі зустрічається безліч термінів щодо вад 
статевого члена, які характеризуються «візуальним» 
зменшенням його величини. Анатомічні особливос-
ті патології й надалі вивчаються та постійно допо-
внюються. На наш розсуд, найбільш адекватну клі-
нічну класифікацію з визначенням нозологічних 
термінів цих природжених вад запропонували 
M. Maizels та співавт. (1986). Вони виділили мікро-
пеніс або непомітний (inconspicuous), вітрилоподіб-
ний або перетинчастий (webbed), затиснутий 
(trapped) і прихований або похований (заглиблений) 
(buried) статевий член [6,10].

Мікропеніс, тобто короткий статевий член, 
є результатом аномалій анатомічних структур органа.

При вітрилоподібному статевому члені шкіра ка-
литки починається від вуздечки статевого члена 
та нівелює або різкого згладжує «кут» між стовбу-
ром статевого члена і калиткою (пеноскротальний). 
Патологія зазвичай природжена. Хоча зустрічається 

і набута форма при надмірному обрізанні передньої 
шкірочки на вентральній поверхні статевого члена.

Затиснутий статевий член формується в хлопчи-
ків після травми чи обрізання в неонатальному віці 
внаслідок утворення грубих післяопераційних цир-
кулярних рубців на рівні головки або дещо дисталь-
ніше. Саме останні втягують статевий член у над-
лобковий жир чи калитку. Іноді навіть набряк 
тканин провокує адгезію шкіри калитки з хірургіч-
ною раною після циркумцизіо з подальшим втягнен-
ням статевого члена [10].

Прихований статевий член характеризується збе-
реженими анатомічними параметрами статевого 
члена. Однак унаслідок природженої неадекватної 
фіксації фасцій стовбур статевого члена частково 
або повністю зісковзує в навколишні тканини ка-
литки та надмірно виражену підшкірно-жирову 
клітковину надлобкової ділянки. Відтак візуально 
статевий член стає практично непомітним під 
перед ньою шкірочкою (рис. 1) [4,6,9,10].

У нормі фіксація статевого члена переважно забез-
печується двома фасціями. Так, глибока фасція ста-
тевого члена щільно зрощена з лобковим симфізом, 
а поверхнева переходить в однойменні фасції живота 
і промежини, а також м’ясисту оболонку калитки [8].

Слід диференціювати варіанти «прихованого ста-
тевого члена», не пов’язані з патологічною фіксацією 
стовбура статевого члена. Зокрема, іноді маленькі 
хлопчики мають надмірний прошарок підшкірної 
клітковини в надлобковій ділянці, що імітує «при-
хований статевий член». «Проблема» усувається з ві-
ком дітей без стороннього втручання. B. S. Crawford 
(1977) інтерпретує цей стан як «частково прихований 

Results. The method of surgical correction of the buried penis in children was offered. In patients whose penis glans could not be exposed, 
the foreskin stenotic ring was dissected on both sides on the lateral surfaces, or scar-altered tissues were partially excised circularly. During 
the maximum vertical traction per the ligature on the penis head, the skin at the base of the penis was circularly dissected. The dissection of 
the skin was extended to the inguinal folds on both sides. The penis spongy and cavernous bodies were skeletonized from the coronal sulcus 
to the pubic joint with careful excision of inelastic embryonic cords and scars. The skin of the anterior abdominal wall was lifted up with the 
help of traction ligatures or hooks and mobilized in an acute way. Maximum excision of subcutaneous fat in the suprapubic and inguinal areas 
was performed. The penis was moved into the hole formed in the lower part of the demobilized skin flap in the suprapubic area. For stable 
fixation of the penis, the deep fascia at the base of the corpora cavernosa was sutured to the pubic tubercle at maximum traction per the 
head, and the skin flap of the anterior abdominal wall was sutured with internal sutures to the crest of the upper pubic bone. The penis trunk 
was closed due to a sufficiently mobile foreskin, shifting the skin to the penoscrotal angle in the area of the formed hole in the abdomen skin 
flap. The postoperative wound was sutured in layers.
Conclusions. Clinical differentiation of different types for penis size «visual» reduction in boys will allow a balanced approach to adequate 
correction of the defect.
The proposed method of buried penis surgical correction in boys eliminates all the preconditions of the defect and demonstrates good ana-
tomical, functional and cosmetic results.
The research was carried out in accordance with the principles of the Helsinki Declaration. The study protocol was approved by the local 
ethics committee of the listed institution. Informed consent of children and their parents was obtained for the research.
No conflict of interests was declared by the authors.

Keywords: buried penis, surgery, children.

Рис. 1. Прихований статевий член
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статевий член» [2,3]. Відповідно дискутується і пи-
тання необхідності хірургічного лікування «частково 
прихованого статевого члена» у дітей з ожирінням. 
Оскільки після схуднення є висока імовірність оду-
жання [3]. Такі супутні патології, як масивна пахвин-
на кила чи гідроцеле, також можуть візуально змен-
шувати розмір статевого члена в хлопчиків. Проте 
після хірургічної корекції вади зникає питання щодо 
прихованого статевого члена в дитини [10].

У спеціалізованій науковій літературі достатньо 
широко висвітлені способи хірургічної корекції 
прихованого статевого члена в дітей та зрілих чоло-
віків. Однак ефективність цих способів не задоволь-
няє повною мірою ні лікарів, ні пацієнтів [11].

Практично всі методики хірургічної корекції при-
хованого статевого члена передбачають такі ключові 

етапи: максимальна мобілізація стовбура статевого 
члена (спонгіозного та кавернозних тіл) – висічення 
ембріональних тяжів і жорстких рубців від вінцевої 
борозни до основи; відновлення анатомічного поло-
ження статевого члена – фіксація глибокої фасція 
до лобкового горбка з формуванням пеноскротально-
го та пенолобкового кутів; пластика шкіри статевого 
члена з використанням передньої шкірочки [3,7,10].

Мета дослідження – оптимізувати спосіб хірур-
гічного лікування прихованого статевого члена в ді-
тей для максимально адекватного функціонального 
та косметичного результату.

Матеріали та методи дослідження
Протягом 2018–2021 рр. на базі урологічного від-

ділення КНП «Перше територіальне медичне 

Рис. 2. Циркулярний роз-
тин шкіри біля основи 
статевого члена з продов-
женням на пахвинні 
складки

Рис. 3. Максимальне висічення ембріональ-
них тяжів і рубців уздовж стовбура статевого 
члена і підшкірної жирової клітковини в над-
лобковій та пахвинній ділянках: 1 – елемен-
ти сімʼяного канатика, 2 – нейроваскулярний 
пучок, 3 – підшкірна жирова клітковина

Рис. 4. Переміщення кавернозних тіл статевого 
члена в отвір у нижній частині шкірного клаптя 
надлобкової ділянки

Рис. 5. Інтраопераційно – переміщення кавернозних тіл 
статевого члена в отвір у нижній частині шкірного клаптя 
надлобкової ділянки

Рис. 6. Фіксація глибокої фасції при основі статевого члена 
до лобкового горбка при максимальній тракції каверноз-
них тіл
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об’єднання м. Львова» ВП «Лікарня Святого Мико-
лая» запропонованою методикою прооперовано 
28 пацієнтів із прихованим статевим членом віком від 
11 місяців до 7 років. Серед них 9 (32,14%) дітей на-
дійшли на повторні оперативні втручання з незадо-
вільним косметичним результатом після попередніх 
оперативних втручань в інших медичних закладах.

Результати дослідження та їх обговорення
Для анестезіологічного забезпечення хірургічного 

втручання використовували загальний комбінова-
ний метод знеболювання з урахуванням індивіду-
альних особливостей пацієнтів: ендотрахеальний – 
нейролептанальгезія зі штучною вентиляцією легень 
у 20 (71,43%) хворих, а також внутрішньовенно про-
пофол плюс анальгетики – у 8 (28,57%) дітей. Усім 
пацієнтам додатково виконували реґіонарну провід-
никову клубово-пiдчеревно-пахвинну блокаду.

Під час операції слід дотримуватися усіх принципів 
дитячої хірургії, особливо щодо обережного ставлення 
до тканин. Доцільно використовувати біполярний ін-
струмент для коагуляції при максимально можливому 
зменшенні застосування діатермокоагуляції.

Пацієнти на операційному столі перебували 
в положенні лежачи на спині з припіднятим за до-
помогою валика тазовим відділом. Для забезпечен-
ня тракції статевого члена через головку в поздо-
вж н ь ом у  н а п ря м к у  н а к л а д а л и  л і г ат у р у 
атравматичним монофіламентним шовним матері-
алом 4/0. Пацієнтам, у яких головка статевого чле-
на не оголювалася, розсікали стенотичне кільце 
передньої шкірочки з двох сторін на бічних поверх-
нях або частково циркулярно висікали рубцево 
змінені тканини. Слід наголосити, що в хлопчиків 
із прихованим статевим членом класичне тотальне 
циркумцизіо не поліпшує, а навпаки, погіршує 

та ускладнює подальшу хірургічну корекцію при-
хованого статевого члена. Місця хірургічних роз-
тинів доцільно розмічати за допомогою стерильно-
го фломастера. При максимальній вертикальній 
тракції за лігатуру на головці статевого члена цир-
кулярно розсікали шкіру біля основи статевого 
члена. Розтин шкіри подовжували на пахвинні 
складки з обох боків (рис. 2).

Скелетизували спонгіозне і кавернозні тіла стате-
вого члена від вінцевої борозни до лонного зчлену-
вання з ретельним висіченням нееластичних ембрі-
ональних тяжів і рубців. Шкіру передньої черевної 
стінки піднімали догори за допомогою тракційних 
лігатур або гачків і мобілізували гострим шляхом. 
Проводили максимальне висічення підшкірної жи-
рової клітковини в надлобковій та пахвинних ділян-
ках. Небезпечні ділянки оперативного втручання – 
це основний нейроваскулярний пучок на дорзальній 
поверхні статевого члена і елементи сім’яного кана-
тика в проєкції зовнішніх пахвинних кілець (рис. 3).

Статевий член переміщували в отвір, який фор-
мували в нижній частині відмобілізованого шкірно-
го клаптя в надлобковій ділянці (рис. 4, 5).

Для стабільної фіксації статевого члена підшива-
ли глибоку фасцію біля основи кавернозних тіл 
до лобкового горбка при максимальній тракції за го-
ловку (рис. 6), а клапоть шкіри передньої черевної 
стінки – внутрішніми швами до гребеня верхньої 
гілки лобкової кістки. Для фіксації статевого члена 
й оточуючих тканин використовували шовний ма-
теріал, що не розсмоктується.

Стовбур статевого члена зазвичай перекривали 
за рахунок достатньо мобільної передньої шкірочки, 
зміщуючи шкіру до пеноскротального кута в ділянку 
сформованого отвору в клапті шкіри живота. Після-
операційну рану дренували силіконовими трубками 
або латексними смужками залежно від віку дитини 
і об’єму тканин, які висікали і моделювали під час 
оперативного втручання, та пошарово зашивали 
шовним матеріалом, що розсмоктується (рис. 7).

Дренажі виводили через окремі розтини і най-
більш відлеглих місцях. У сечовий міхур трансуре-
трально ставили катетер Фолея Ch 6–8 залежно від 
віку дитини (рис. 8).

На післяопераційну рану статевого члена поша-
рово накладали спеціальну пов’язку. Застосовували 
однобічну накладку з контактним силіконовим ша-
ром та адгезивними властивостями, яку рясно об-
робляли антимікробною маззю, і стерильні серветки 
з нетканого матеріалу. Їх циркулярно фіксували 
еластичним бинтом, а останній – лейкопластиром 
із пористого нетканого матеріалу. На післяоперацій-

Рис. 7. Вшивання нижньої частини надлобкового клаптя 
шкіри між калиткою та статевим членом і перекривання 
стовбура статевого члена передньою шкірочкою
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ну рану в ділянці калитки накладали прозору плів-
кову наклейку та марлеві серветки.

Катетер Фолея зі сечового міхура вкладали між 
двома підгузками. Це забезпечувало інтактність піс-
ляопераційної пов’язки та не обмежувало рухової 
активності дитини. Усім хворим призначали анти-
біотики широкого спектра дії відповідно до віку ди-
тини курсом на 5–7 діб. За потреби діти отримували 
знеболювальні та гемостатики. Дренажі зазвичай 
видаляли на 2–3-тю добу залежно від клініки заго-
єння післяопераційної рани. Циркулярну пов’язку 
зі статевого члена і трансуретральний катетер зні-
мали на 5-ту добу після втручання (рис. 9, 10).

На цю методику у 2020 р. отримано патент на ко-
рисну модель №144788 (рис. 11) [7].

Робота виконана з дотриманням принципів Гель-
сінської декларації, Конвенції Ради Європи про пра-
ва людини і біомедицину, ICH GCP та відповідних 
законів України, що ухвалено комісією з питань ети-
ки наукових досліджень, експериментальних роз-
робок і наукових творів Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького. 
Від дітей та їхніх батьків отримано інформовану зго-

ду на загальне знеболювання, хірургічне лікування 
та дослідження.

На цей час контроверсійним залишається питан-
ня щодо термінів хірургічної корекції прихованого 
статевого члена. Більшість клініцистів, схиляється 
до оперативного лікування вади в ранньому віці. 
Мотивація виправлення патології в ранньому віці – 
це усунення негативних анатомічних передумов 
щодо адекватного психологічного та сексуального 
розвитку дитини [1]. Окрім цього, у хлопчиків 
із прихованим статевим членом переважають ризи-
ки розвитку інфекції сечовидільних шляхів і пре-
пуціального мішка, розладів сечовипускання, кос-
метичного дефекту з еректильною дисфункцією, 
а також виникають труднощі щодо гігієни зовнішніх 
статевих органів [6,10].

Висновки
Клінічна диференціація варіантів «візуального» 

зменшення розмірів статевого члена у хлопчиків дасть 
змогу виважено підійти до адекватної корекції вади.

Запропонований спосіб хірургічної корекції при-
хованого статевого члена у хлопчиків усуває всі пе-
редумови вади і демонструє добрі анатомо-функці-
ональні та косметичні результати.

Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.
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Основними проблемами, які виникають в оперованих із приводу хвороби Гіршпрунга (ХГ) чи аноректаль-
них мальформацій (АРМ) дітей у віддаленому періоді, є стійкі порушення дефекації, що проявляються у ви-
гляді закрепів або анальної інконтиненції (АІ), а також їх поєднання. Порушення акту дефекації незалежно від 
його причини призводить до формування низки складних психологічних та медико-соціальних проблем, які 
позначаються на моральному та фізичному стані дітей, унаслідок чого виникає зниження якості життя (ЯЖ).

Мета – вивчити ЯЖ у дітей, оперованих у клініці з приводу вродженої колоректальної патології; оціни-
ти об’єктивність запропонованої специфічної для цієї патології анкети ЯЖ.

Матеріали та методи. Проведено клінічне обстеження та лікування 92 дітей з ХГ та АРМ. Анкетування 
для визначення рівня ЯЖ проведено в 79 прооперованих дітей віком 6–17 років, серед них 51 (64,56%) ди-
тина з ХГ і 28 (35,44%) хворих з АРМ. Ці хворі становили основну групу. Також проведено анкетування 
в 30 соматично здорових дітей аналогічного віку без колоректальної патології. Вони становили контрольну 
групу. Дітям, які мали післяопераційні ускладнення, додатково проведено анкетування до і після лікуван-
ня цих ускладнень (консервативного або хірургічного).

Обрано за основу специфічну для ХГ та АРМ анкету якості життя (Hirschsprung’s disease Anorectal 
malformation QoL questionnaire – HAQL). Анкету HAQL перекладено українською мовою і адаптовано до со-
ціальних, освітніх і культурних особливостей України. Також нами її модифіковано, дещо спрощено за-
питання та інтегровано в одну форму для кращої можливості порівняння ЯЖ різних груп хворих.

Результати. При бальній оцінці відповідей в анкетах виділено 4 ступені порушення ЯЖ у дітей основної 
групи: легкий – при сумі балів 74–105, середньої тяжкості – при сумі балів 38–73, тяжкий – при сумі балів 
10–36, дуже тяжкий – 0–9 балів. У 19 (24,05%) дітей ЯЖ не була порушена, середня сума балів у них дорів-
нювала 108,4±2,5. Легкий ступінь порушення ЯЖ встановлено майже в половини (39 хворих, 49,37%) дітей, 
середній – у 17 (21,52%) дітей, тяжкий – у 4 (5,06%) хворих. Дітей з дуже тяжким ступенем порушення ЯЖ 
не виявлено. У дітей після корекції АРМ рівень ЯЖ був загалом дещо вищим. Тяжкість порушення ЯЖ 
залежала від форми вродженої колоректальної патології та наявності до- і післяопераційних ускладнень. 
Серед дітей з АРМ більш тяжкі порушення ЯЖ відмічено при високих формах, серед пацієнтів із ХГ най-
важчими були порушення в пацієнтів із довгою зоною агангліозу, з гострою та підгострою формами хво-
роби та в дітей, які мали серйозні доопераційні ускладнення.

Достовірних гендерних відмінностей у порушенні ЯЖ дітей основної групи не виявлено. Рівень ЯЖ був 
вищим у дітей 12–17 років, ніж у хворих віком 6–11 років. У дітей старшої вікової групи встановлено вищий 
середній показник балів у розділах анкети, що стосуються контролю дефекації. Водночас у дітей цієї вікової 
групи відмічено нижчий рівень балів у розділах, які стосуються емоційного і соціального функціонування 
та відчуття власного тіла. При повторному анкетуванні 45 (56,96%) хворих, які мали віддалені післяопера-
ційні ускладнення і порушення дефекації, після консервативного чи хірургічного лікування встановлено 
підвищення рівня ЯЖ в усіх випадках.

Висновки. Порушення ЯЖ різної тяжкості виявлено у 60 (75,95%) дітей, оперованих із приводу ХГ 
та АРМ. Майже в половини (39 осіб, або 49,37%) хворих був легкий ступінь, а в 4 (5,06%) дітей – тяжкий 
ступінь порушення ЯЖ.
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Вступ
На сьогодні рівень виживання дітей, оперованих 

із приводу хвороби Гіршпрунга (ХГ) або анорек-
тальних мальформацій (АРМ), наближається 

до 100%. Однак результати лікування не завжди за-
довольняють хірургів. Віддалені функціональні ре-
зультати хірургічного лікування залежать від бага-
тьох факторів (складності вади, своєчасності 

Запропонована нами специфічна для дітей з ХГ та АРМ анкета ЯЖ є зручним та об’єктивним інструмен-
том для оцінки ЯЖ оперованих дітей. Ця анкета дає змогу оцінити не тільки післяопераційні функціональ-
ні результати, але й психосоціальні й емоційні аспекти життя оперованих дітей. Також вона дозволяє по-
рівнювати результати лікування в різних клініках і робить ці порівняльні результати транспарентними.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвале-
но Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано ін-
формовану згоду батьків, дітей.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: якість життя, аноректальні мальформації, хвороба Гіршпрунга, діти.

Quality of children’s life after surgical correction of congenital colorectal pathology
V. O. Fofanov, О. D. Fofanov, A. P. Jurtseva, A. B. Volosyanko, I. M. Diduh
Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine
The main problems that arise in children operated on for Hirschsprung’s disease (HD) or anorectal malformations (ARM) in the long term are 
persistent defecation disorders manifested in the form of constipation or fecal incontinence (FI), as well as their combination. Violation of 
the act of defecation, regardless of its cause, contributes to the formation of a number of complex psychological, medical and social problems 
that affect the moral and physical condition of children, resulting in reduced quality of life (QoL).
The purpose – to study QoL in children operated on in the clinic for congenital colorectal pathology and to evaluate the objectivity of the 
pathology-specific QoL questionnaire.
Materials and methods. Clinical examination and treatment of 92 children with HD and ARM were performed. Questionnaires to determine 
the level of QoL were conducted in 79 operated children 6–17 years, including 51 (64.56%) children with HD and 28 (35.44%) patients with 
ARM. These patients formed the main group. Questionnaires were also conducted in 30 somatically healthy children without colorectal 
pathology of the same age. They formed a control group. Children who had postoperative complications were additionally interviewed before 
and after treatment of these complications (conservative or surgical).
We selected the Hirschsprung’s disease Anorectal malformation QoL questionnaire (HAQL). We translated the HAQL questionnaire into 
Ukrainian and adapted it to the social, educational and cultural characteristics of Ukrainian people. We also modified it, simplified the issues 
a bit and integrated it into one form for better comparison of QoL between different groups of patients.
Results. We identified 4 degrees of QoL violation in children of the main group: mild – with a sum of 74–105, moderate – with a score of 38–73, 
severe – with a score of 10–36, very severe – 0–9 points. In 19 children (24.05%) QoL was not violated, the average score was 108.4±2.5. The majo-
rity (39 patients, 49.37%) had a mild degree of QoL violation, the mid degree was in 17 (21.52%) children, severe QoL violation was found in 4 (5.06%) 
patients. There were no children with very severe QoL disorders. In children, the level of QoL was slightly higher after correction of ARM. The seve-
rity of QoL disturbance depended on the form of congenital colorectal pathology and the presence of pre- and postoperative complications. Among 
children with ARM, more severe QoL disorders were observed in high forms, among patients with HD more severe disorders were found in patients 
with a long zone of agangliosis, with acute and subacute forms of the disease and in children with serious preoperative complications.
There were no significant gender differences in the violation of QoL in children of the main group. The level of QoL was higher in children 
aged 12–17 years than in patients aged 6–11 years. In older children, a higher average score was observed in the sections of the questionnaire 
related to defecation control. At the same time, children in this age group have lower scores in the sections on emotional and social function-
ing and body sensation. When re-interviewing 45 (56.96%) patients who had distant postoperative complications and defecation disorders, 
after conservative or surgical treatment, the level of QoL was increased in all cases.
Conclusions. QoL disorders of varying severity were found in 60 (75.95%) of children operated on for HD and ARM. The majority of patients 
(39 children, 49.37%) had a mild degree, and 4 (5.06%) of children had a severe degree of QoL violation.
The proposed HG and ARM-specific child quality of life questionnaire is a convenient and objective tool for assessing the quality of life of ope-
rated children. It allows you to assess not only postoperative functional outcomes, but also psychosocial and emotional aspects of the lives of 
operated children. It also allows you to compare the results of treatment in different clinics and makes these comparative results transparent.
The research was carried out in accordance with the principles of the Helsinki Declaration. The study protocol was approved by the Local 
Ethics Committee of all participating institutions. The informed consent of the patient was obtained for conducting the studies.
No conflict of interests was declared by the authors.

Keywords: quality of life, anorectal malformations, Hirschsprung’s disease, children.
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та адекватності хірургічного лікування, наявності 
до- і післяопераційних ускладнень). Основними 
проблемами, які виникають в оперованих із приво-
ду ХГ або АРМ дітей у віддаленому періоді, є стійкі 
порушення дефекації, що проявляються у вигляді 
закрепів чи анальної інконтиненції (АІ), а також їх 
поєднання [7,10,13,16,17,21]. Будь-який варіант стій-
ких порушень дефекації призводить до погіршення 
якості життя (ЯЖ) дитини. За визначенням Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я, ЯЖ – це комплекс 
індивідуального сприйняття людьми їхнього стану 
в житті інших людей у контексті культури й системи 
цінностей, до яких вони належать, або у зв’язку з їх-
німи цілями, сподіваннями та очікуваннями, стан-
дартами і нормами, проблемами і труднощами. Це 
визначення включає фізичне здоров’я людей, їхній 
психічний стан, рівень незалежності, соціальні вза-
ємовідносини, особисті уявлення і взаємний зв’язок 
з окремими характеристиками довкілля не тільки 
дитини, але й усієї родини. Поняття «здоров’я» 
є невід’ємною складовою ЯЖ людини [25,27].

Порушення акту дефекації незалежно від його 
причини призводить до формування низки склад-
них психологічних і медико-соціальних проблем, які 
відбиваються на моральному та фізичному стані ді-
тей, унаслідок чого виникає зниження якості життя 
в особовому, комунікативному аспекті, як у родині, 
так і в дитячому колективі, що значно обмежує ігро-
ву, навчальну та спортивну діяльність [2,11,12].

Довгострокові функціональні результати в паці-
єнтів з АРМ та ХГ залежать від анатомії вродженої 
вади та функціонування механізму дефекації після 
реконструкції. Зазвичай для пацієнтів із легкими 
формами АРМ результат добрий, і вони згодом ма-
ють адекватний контроль дефекації. Лише деякі 
з них потребують консервативного лікування для 
корекції закрепів. У багатьох пацієнтів зі складніши-
ми дефектами немає адекватного контролю кишеч-
ника, незважаючи на тривале лікування і реабіліта-
цію. У них залишаються серйозні функціональні 
проблеми, що варіюють від стійких, виражених за-
крепів до повного нетримання калу [5,7,9,10,20].

Близько 30–50% пацієнтів з АРМ або ХГ можуть 
мати певний ступінь нетримання калу в дитячому, 
підлітковому та дорослому віці [24]. Зазвичай це 
впливає на подальшу професійну, соціальну, емо-
ційну, спортивну та сексуальну сфери і може при-
звести до психічних розладів із втратою індивіду-
альної незалежності [15,23]. Отже, АІ тісно 
пов’язана з ЯЖ. Тому під час амбулаторного спосте-
реження за оперованими дітьми недостатнім є лише 
збір  інформаці ї  про х арактер дефекаці ї 

та суб’єктивна оцінка стану пацієнта. Важливо 
включити поняття «ЯЖ», тобто ступінь впливу цих 
фізичних, а також психологічних і соціальних про-
блем на функціональність та очікування пацієнта. 
В ідеалі клініцисти повинні мати чітку інформацію 
про вплив AРM або ХГ на ЯЖ, щоб вони могли ін-
формувати, лікувати та направляти своїх пацієнтів 
по необхідну допомогу. Тому оцінку рівня АІ слід 
проводити за допомогою об’єктивних, кількісних 
і відтворюваних методів, що дають змогу отримати 
інформацію про ЯЖ пацієнтів і об’єктивні віддалені 
результати хірургічного лікування [4,10,11,12,18].

У літературі описано багато опитувальників, ан-
кет, шкал оцінки ЯЖ у дітей, оперованих із приводу 
ХГ або АРМ. Багато з них є спільними для хворих 
із цими патологіями. Серед них добре відомими 
є анкета фекального нетримання (Fecal Incontinence 
Score), ЯЖ при нетриманні калу (Fecal Incontinence 
Quality of Life – FIQL), індекс тяжкості нестійкості 
калу, анкета А. Реna (1988), опитувальник ЯЖ при 
ХГ та  АРМ (Hirschsprung’s Disease Anorectal 
Malformation Quality of life Questionnaire – HAQL), 
шкала нетримання калу Цинциннаті (Cincinnati 
Fecal Incontinence Scale – CINCY-FIS), семипозицій-
на шкала функції кишечника (Bowel Function Score – 
BFS), клінічна оцінка континенції (критерії Холш-
найдера), опитувальник Krickenbeck, опитувальник 
Rintala та інші [3,6,11,14,17,19,26].

Детальну схему опитування хворих та анкету для 
батьків описав A. M. Holschneider (1983) [14]. Вона 
включає 7 критеріїв, кожен з яких оцінюється від 
0 до 2 балів (частота дефекації, консистенція калу, 
каломазання, чутливість до позивів, здатність стри-
мати дефекацію, здатність розрізнити консистенцію 
калу чи гази, необхідність у лікуванні). За наявності 
14 балів – нормальна функція, 0–4 бали – повна від-
сутність контролю дефекації. У разі використання 
цієї схеми фізикальне обстеження дитини не потріб-
не, результати можна опрацювати статистично.

Більш спрощену стандартну схему оцінки конт-
ролю дефекації запропонував А. Реna (1988) [26]. 
Вона включає 4 критерії (каломазання, закрепи, діа-
рея, контроль дефекації), кожен з яких оцінюється 
4 ступенями (від 0 до 3).

FIQL розроблений у 2000 р. для оцінки ЯЖ будь-
яких пацієнтів із нетриманням калу. Він складаєть-
ся з 29 параметрів, що оцінюють 4 сфери: спосіб 
життя, поведінку, депресію та збентеження. Недо-
ліком анкети є те, що використовуються ті самі па-
раметри незалежно від віку пацієнта [11,26].

HAQL спеціально розроблений для пацієнтів 
з АРМ та ХГ. Це опитування з 39–42 запитаннями 
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до пацієнтів або їхніх батьків/опікунів. Опитуваль-
ник складається з 10–11 підкласів, з критеріями, 
пов’язаними з проносним харчуванням, дієтою при 
закрепах, діареєю, нетриманням калу, нетриманням 
сечі, соціальним функціонуванням, емоційним 
функціонуванням, фізикальними симптомами 
та статевим функціонуванням. Відповіді надають 
батьки пацієнта і сам пацієнт (за умови досягнення 
ним певного віку). Отже, існує форма для батьків 
дітей віком 6–7  років, для батьків дітей віком 
8–11 років і підлітків віком 12–16 років, та форма 
для дорослих (віком від 17 років) [11,17,26].

Досить зручну шкалу для оцінки АІ запропонував 
S. D. Wexner (1993) [22]. Оцінка включає тип калу, 
який не утримує пацієнт (твердий, рідкий, гази), но-
сіння підгузника, зміни способу життя і частоту цих 
проблем. Кожний параметр оцінюється від 0 до 4 ба-
лів. За сумарної оцінки 0 – норма. 20 балів – повна 
інконтиненція. Шкала досить проста для батьків 
і пацієнтів, зручна для оцінки АІ в дітей будь-якого 
віку, інформативна, добре піддається статистичній 
обробці.

Анкета CINCY-FIS, розроблена в дитячому коло-
ректальному центрі Цинциннаті, забезпечує все-
осяжну психосоціальну оцінку, яка враховує бать-
ківський стрес, обмеження активності та якість 
життя в оперованих дітей. Її інформативність і ва-
лідність вивчена на великому клінічному матеріалі – 
222 пацієнти. Ця шкала є достовірним інструментом 
для оцінки ЯЖ оперованих дітей віком від 
3 до 12 років з АІ і враховує опитування батьків 
та пацієнтів із нетриманням калу [6].

Багато авторів оцінюють функцію кишечника 
за допомогою семипозиційної шкали функції кишеч-
ника (Bowel Function Score – BFS). За допомогою BFS 
можна оцінити контроль відчуття дефекації, її часто-
ти, каломазання, закрепи та соціальний вплив на лю-
дину. Шкала розрахована для заповнення батьками 
дітей віком до 16 років. Загальний бал 17–20 вважа-
ється нормальною функцією кишечника дитини 
в нормальній популяції. Шкала BFS розроблена для 
пацієнтів з AРM, однак може застосовуватися і для 
дітей, оперованих із приводу ХГ [19,26].

Хоча в літературі знайдено багато інструментів 
для оцінки післяопераційних ускладнень та ЯЖ 
в оперованих дітей, жодний з них недостатній для 
сукупної і всебічної оцінки порушень функціональ-
них результатів хірургічного лікування ХГ і АРМ 
та пов’язаного з ними порушення ЯЖ у дітей. Деякі 
анкети дають змогу оцінити лише функціональні по-
рушення кишечника, інші – навпаки, зосереджені 
на оцінці ЯЖ оперованих дітей. Анкети і опитуваль-

ники розроблені для певної країни, її мовою і врахо-
вують культурні та національні особливості країни. 
Частина батьків і дітей, що заповнюють анкети, ма-
ють недостатній освітній рівень, що ускладнює за-
стосування анкети іншими мовами. Деякі з них пе-
рекладені іншими мовами і застосовуються в інших 
країнах після адаптації. Так, опитувальник HAQL 
розроблений у Нідерландах, перекладений англій-
ською, французькою, італійською, шведською мова-
ми та адаптований у різних версіях до культурних 
особливостей відповідних країн [3,26].

В Україні недостатньо робіт, присвячених вивчен-
ню якості життя дітей, оперованих з приводу ХГ 
та АРМ. У доступній літературі ми не знайшли ва-
лідних анкет або опитувальників українською мо-
вою, адаптованих до соціальних, освітніх і культур-
них особливостей України, які б інтегрували в собі 
оцінку післяопераційних ускладнень, функціональ-
них порушень та ЯЖ дітей, оперованих із приводу 
ХГ та АРМ.

Мета дослідження – вивчити ЯЖ у дітей, оперо-
ваних у  клініці з  приводу ХГ і  АРМ; оцінити 
об’єктивність запропонованої специфічної для цієї 
патології анкети ЯЖ.

Матеріали та методи дослідження
На базі клініки дитячої хірургії Івано-Франків-

ського національного медичного університету про-
ведено клінічне обстеження та лікування 92 дітей 
з вродженою патологією дистальних відділів товстої 
кишки та відхідника (ХГ та АРМ). Серед обстежених 
дітей було 64 хлопчики і 28 дівчаток (співвідношен-
ня – 2,29:1). Вік дітей при первинній операції коли-
вався від 1 доби до 17 років, однак переважали ново-
народжені та діти першого року життя (62,29%).

Більшість хворих, залучених до дослідження, ста-
новили діти з ХГ (55 (59,78%) дітей). Серед них було 
9 (16,36%) дівчаток і 46 (83,64%) хлопчиків (співвід-
ношення – 1:5,1). У 35 (63,64%) хворих діагностува-
ли хронічну форму ХГ, у 10 (18,18%) – підгостру, ше 
в 10 (18,18%) хворих – гостру. За анатомічними фор-
мами ХГ (залежно від локалізації зони агангліозу) 
більше хворих було з ректосигмоїдною (28 (50,91%) 
дітей) і ректальною формою (17 (30,91%) хворих), 
субтотальну форму виявили у 8 (14,55%) пацієнтів, 
тотальну – у 2 (3,64%) дітей (рис. 1). Більшість хво-
рих були оперовані у віці до 3 років (31 (56,36%) ди-
тина). Серед оперованих дітей 36 (65,45%) хворих 
надійшли до клініки в плановому порядку. Решта 
19 (34,55%) пацієнтів надійшли до клініки в ургент-
ному порядку, у  стадії декомпенсації хвороби 
чи з ускладненнями ХГ.
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Первинні радикальні хірургічні втручання (ре-
зекція агангліонарної зони з колоанальним анасто-
мозом) провели 33 (60,0%) пацієнтам. Серед них 
операцію за Soave-Boley виконали 12 (36,36%) хво-
рим; операцію трансанального ендоректального 
зведення (ТЕРТ) – 20 (60,61%) дітям, а 1 (1,82%) ди-
тині з ультракороткою зоною агангліозу провели 
сфінктероміектомію за Lynn.

Серед хворих 22 (40,0%) пацієнтам провели етапне 
хірургічне лікування, яке починали з накладання 
кишкової стоми. Показаннями до накладання стоми 
були: стадія декомпенсації хвороби, тяжкі метаболіч-
ні порушення або ускладнення ХГ (обтураційна киш-
кова непрохідність, Гіршпрунг-асоційований ентеро-
коліт (ГАЕК), перфорація товстої кишки, перитоніт). 
Усім хворим наклали кінцеву колостому на розшире-
ну супрастенотичну частину, крім однієї дитини, якій 
наклали кінцеву ілеостому. Після колостомії застосу-
вали такі види реконструктивних операцій: операцію 
за  Soave–Boley з  первинним анастомозом  – 
15 (68,18%) хворих; операцію ТЕРТ, доповнену міні-
лапаротомією для закриття стоми – 7 (31,82%) дітей.

Іншу частину хворих, залучених до дослідження, 
становили 37 (40,22%) дітей з АРМ. Розподіл за статтю 
в цій групі був рівномірним (18 хлопчиків і 19 дівча-
ток). Первинні операції в більшості хворих проведені 
в періоді новонародженості (26 (70,27%) хворих), 
8 (21,62%) хворих оперовані у віці 1 місяць – 1 рік, 
лише 3 (8,1%) дитини прооперовані у віці від 1 року.

У 19 (51,35%) хворих виявили низькі (інфралева-
торні) форми АРМ, у 8 (21,62%) дітей – високі (су-
пралеваторні) форми, у 10 (27,03%) дітей – проміж-
ні форми (інтралеваторні) АРМ. Найчастішим 
варіантом вад у дівчаток була ректовестибулярна 
нориця (10 (52,63%) хворих), у хлопчиків – ректопе-
рінеальна нориця 6 (33,33%) дітей). Норичні форми 
АРМ були в переважної більшості (32 (86,49%) хво-

рих) дітей, безноричні форми спостерігалися в ре-
шти 5 (13,51%) дітей (рис. 2).

Характер первинного хірургічного втручання за-
лежав від виду вади та наявності доопераційних 
ускладнень. Первинну операцію у 20 (54,05%) дітей 
провели в ургентному порядку. У плановому поряд-
ку прооперували решту 17 (45,95%) хворих. Це були 
діти з ректовестибулярною норицею, ректогеніталь-
ною Н-фістулою, клоакою, у яких не було явищ по-
вної кишкової непрохідності. Більшості (25 (67,57%) 
пацієнтам) дітям виконали етапне хірургічне ліку-
вання (діти з високими та інтралеваторними форма-
ми АРМ). Хірургічне лікування починали з накла-
дання кишкової стоми, другим етапом була задня 
сагітальна аноректопластика (ЗСАРП) чи передня 
сагітальна аноректопластика (ПСАРП), третім – за-
криття колостоми. Вид стоми залежав від характеру 
АРМ: за наявності зовнішньої широкої нориці ви-
конали кінцеву сигмостомію (14 хворих, або 56,0%), 
в інших випадках – роздільну колостомію (11 (44,0%) 
дітей). Накладання стоми у 14 (56,0%) дітей провели 
за власним, мініінвазивним способом. Реконструк-
тивні операції виконали дітям віком 3–6 місяців: 
5 (25%) дітям із надлеваторними формами атрезій 
провели ЗСАРП з інтраабдомінальною мобілізацією 
кишки та ліквідацією нориць, 9 (36,0%) хворим – 
ЗСАРП, і 9 (36,0%) дітям – ПСАРП.

Дітям із низькими формами АРМ (12 (32,43%) 
хворих) виконали первинні радикальні реконструк-
тивні операції  – ЗСАРП 7  (58,33%) дітей) або 
ПСАРП 3 (25,0%) дитини). Чотирьом (33,33%) дітям 
із вродженими ізольованими норицями провели ви-
січення нориць, двом (16,67%) із них ліквідували 
нориці після накладання кінцевої колостоми.

Вивчення ЯЖ пацієнтів, оперованих із приводу 
ХГ та АРМ, провели шляхом анкетування дітей 
та їхніх батьків. Обрали анкету, яка, на наш погляд, 

Хронічна 
форма

64%

Підгостра 
форма

18%

Гостра 
форма

18%

Ректосигмоїдна
51%Ректальна

31%

Субтотальна
14%

Тотальна
4%

Рис. 1. Розподіл хворих залежно від форми хвороби Гіршпрунга
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дає змогу сукупно і всебічно оцінити порушення 
функціональних результатів хірургічного лікування 
та пов’язані з цим порушення ЯЖ у дітей. Це специ-
фічна для ХГ та  АРМ анкета якості життя 
(Hirschsprung’s disease Anorectal malformation QoL 
questionnaire – HAQL) [11]. Анкета розроблена до-
слідниками з Данії, датською мовою. Пізніше інши-
ми дослідниками перекладена іншими мовами 
і  адаптована до  багатьох європейських країн 
[1,12,17,26]. Оригінальна анкета HAQL cкладається 
з 5 анкет для різних вікових груп, окремо для дітей 
та їхніх батьків. Анкета HAQL перекладена нами 
українською мовою і адаптована до соціальних, 
освітніх і культурних особливостей України. Також 
анкета нами модифікована, дещо спрощені питання 
та інтегровані в одну форму для кращої можливості 
порівняння ЯЖ різних груп хворих. Анкета склада-
ється з двох частин. У першій частині відображені 
паспортні, соціально-демографічні та клінічні дані 
пацієнта. У другій (основній) частині наведені 
37 питань. Кожна відповідь містить чотири варіанти 
залежно від частоти симптому, який зустрічається 
в дитини. Оцінка частоти симптому здійснюється 
за чотирма рівнями, кожен з яких відповідає певним 
балам: «ніколи» – 3 бали, «інколи» – 2 бали, «часто» – 
1 бал, «дуже часто» – 0 балів (табл. 1). Батькам і паці-
єнтам пропонується відповісти на запитання, наве-
дені у другому стовпчику таблиці, шляхом обведення 
правильної відповіді в третьому стовпчику. Дослід-
ник, за необхідності, пояснює суть запитання, оці-
нює в балах і вносить результат до анкети.

Анкету заповнювали діти разом з батьками за до-
помогою дослідника (коли потрібно було роз’яснити 
батькам і дитині зміст запитання). Запитання анке-

ти стосувалися періоду протягом одного місяця 
до анкетування. Після підрахунку загальної суми 
балів за результатами анкетування кожного пацієн-
та оцінювали рівень порушення функцій після опе-
рації та ЯЖ. Сума балів могла бути від 0 до 111. Чим 
вища сума балів у дитини, тим кращі післяоперацій-
ні функції та ЯЖ. Анкетування для визначення рів-
ня ЯЖ проводили серед 79 (85,87%) дітей, оперова-
них із приводу вродженої колоректальної патології, 
віком 6–17 років. Ці хворі становили основну групу. 
Також проводили анкетування 30 соматично здо-
рових дітей без колоректальної патології аналогіч-
ного віку. Вони становили контрольну групу.

Отримані результати дослідження проаналізова-
но методом біостатистики. Усі розрахунки здійснено 
на персональному комп’ютері за допомогою про-
грамного забезпечення «AtteStat Microsoft Excel» 
(2015). За умови параметричного розподілу перемін-
них для порівняння двох груп застосовано методи 
описової статистики з оцінкою середнього значення 
показників (М), величини середньої стандартної по-
хибки (m), t-критерію Стьюдента. Відмінність двох 
середніх величин прийнято достовірною при р<0,05.

Дослідження виконано відповідно до принципів 
Гельсінської декларації. Протокол дослідження 
ухвалено Локальним етичним комітетом Івано-
Франківського національного медичного універси-
тету. На проведення досліджень отримано інформо-
вану згоду батьків, дітей (або їхніх опікунів).

Результати дослідження та їх обговорення
Серед хворих основної групи 51 (64,56%) дитина 

була з ХГ і 28 (35,44%) дітей з АРМ. Розподіл хворих 
за віком, статтю та характером патології наведено 

Рис. 2. Розподіл хворих за видом аноректальних мальформацій
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Таблиця 1
Специфічна для дітей з хворобою Гіршпрунга чи аноректальними мальформаціями анкета якості життя
№
з/п Запитання Частота виявлення ознаки Кількість балів

1 2 3 4
Дієта, характер дефекації

1 Застосування проносної дієти (навмисне вживан-
ня спеціальної їжі для отримання більш м’якого 
калу) 

ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

2 Застосування дієти для скріплення (навмисне 
вживання спеціальної їжі для отримання більш 
густого калу) 

ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

3 Наявність діареї (більше чотирьох разів на добу 
рідкий кал) 

ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

4 Наявність закрепів (утруднення дефекації, твер-
дий кал) 

ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

Утримання калу
5 Важливо перебувати поблизу туалету ніколи

інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

6 Нетримання калу перед відвідуванням туалету ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

7 Каломазання вдень ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

8 Каломазання вночі ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

9 Нетримання калу вночі ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

10 Нетримання калу під час фізичних навантажень ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

11 Нетримання калу під час емоційного збудження ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

12 Нетримання калу під час кашлю або чхання ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

13 Нетримання газів ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0
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1 2 3 4
Утримання сечі

14 Нетримання сечі перед відвідуванням туалету ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

15 Нетримання сечі під час фізичних навантажень ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

16 Нетримання сечі під час емоційних моментів ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

17 Нетримання сечі під час кашлю або чхання ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

Соціальне функціонування
18 Відчуття дискомфорту в повсякденній діяльності ніколи

інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

19 Відчуття дискомфорту в суспільній діяльності ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

20 Неможливість перебувати/ночувати в іншому міс-
ці (не вдома) 

ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

Емоційне функціонування
21 Соромно виходити з класу в туалет ніколи

інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

22 Відчуття, що тебе дражнять більше за інших дітей ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

23 Відчуття сорому через власний фізичний стан ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

24 Відчуття себе не таким, як інші діти (однолітки) ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

25 Відчуття більш низької оцінки себе оточуючими ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

26 Страх, що інші відчують запах твого калу ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

Продовження табл. 1
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в таблиці 2. Анкетування проводили в терміни від 
6 місяців до 5 років після радикальної хірургічної 
корекції вади. Дітям, які мали післяопераційні 
ускладнення, додатково проводили анкетування 
до і після лікування цих ускладнень (консерватив-
ного чи хірургічного). За результатами анкетування 
дітей контрольної групи встановлено, що сума балів 
у них була в межах 106–111. Ми трактували це 
як відсутність порушення ЯЖ. Середній показник 
суми балів у цій групі становив 108,3±2,7.

У хворих, оперованих із приводу вродженої коло-
ректальної патології (основна група), виділили 
4 ступені порушення ЯЖ: легкий – при сумі балів 
74–105, середньої тяжкості – при сумі балів 38–73, 
тяжкий – при сумі балів 10–36, дуже тяжкий – 
0–9 балів.

У хворих цієї групи, за результатами аналізу 
анкетування, встановлено таке. У 19 (24,05%) дітей 
ЯЖ не була порушена, середня сума балів у них 
становила 108,4±2,5. У  більшості (39  (49,37%) 

1 2 3 4
Відчуття власного тіла

27 Відчуття себе менш привабливим ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

28 Відчуття незадоволеності власним тілом ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

Фізичні симптоми
29 Відчуття збільшення живота ніколи

інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

30 Не відчуваєш позивів до дефекації, хоча кишечник 
переповнений калом

ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

31 Ходиш в туалет, не відчуваючи бажання ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

32 Відчуваєш труднощі при дефекації ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

33 Складно розрізнити переповнення кишечника га-
зами чи калом

ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

34 Відчуваєш метеоризм (здуття) живота ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

35 Складно випускати гази ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

36 Біль у животі ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

37 Відсутність самостійної дефекації ніколи
інколи (˂3 разів на тиждень)
часто (≥3 разів на тиждень)
завжди

3
2
1
0

Продовження табл. 1



83ISSN 2304-0041 Хірургія дитячого віку (Україна) №3(76)/2022  

Оригінальні дослідження. Колопроктологія

Читайте нас на сайті: http://med-expert.com.ua

хворих) відмічався легкий ступінь порушення ЯЖ, 
середня кількість балів – 89,9±5,2. Порушення ЯЖ 
середнього ступеня було в 17 (21,52%) дітей, середня 
сума балів у цих дітей дорівнювала 59,7±6,7. Тяжке 
порушення ЯЖ було у 4 (5,06%) хворих, середня 
сума балів становила 26,9±5,1. Дітей з дуже тяжким 
ступенем порушення ЯЖ не було (табл. 3).

При порівнянні рівня ЯЖ між хворими, оперова-
ними з приводу ХГ і АРМ, встановлено, що в дітей 
після корекції АРМ рівень ЯЖ був загалом дещо ви-
щим. Легкий ступінь або відсутність порушення ЯЖ 
відмічалася у 23 (82,14%) дітей після операцій з при-
воду АРМ і у 35 (68,63%) хворих з ХГ. І навпаки, по-
рушення ЯЖ середньої тяжкості і тяжкі виявлені 
у 5 (17,86%) дітей з АРМ і у 16 (31,37%) хворих, опе-
рованих із приводу ХГ. Тяжкість порушення ЯЖ за-
лежала від форми вродженої колоректальної пато-
логії і наявності до- і післяопераційних ускладнень. 
Серед дітей з АРМ порушення ЯЖ середньої тяжко-
сті і тяжкі спостерігалися при високих формах, 
а при низьких формах були легкі порушення або 
нормальний рівень ЯЖ. Серед пацієнтів із ХГ по-
рушення середньої тяжкості і тяжкі спостерігалися 
в пацієнтів з довгою зоною агангліозу, з гострою або 
підгострою формами хвороби та в дітей, які мали 
серйозні доопераційні ускладнення (Гіршпрунг-асо-
ційований ентероколіт, обтураційна непрохідність, 
перитоніт).

В усіх хворих із порушенням ЯЖ (при ХГ і АРМ) 
найнижчий рівень балів відмічався в розділах анке-
ти, які стосувалися порушених функцій контролю 
дефекації (розділи «Дієта, характер дефекації»; 

«Утримання калу»; «Фізичні симптоми»). Це коре-
лювало з частотою найпоширеніших віддалених 
ускладнень і функціональних порушень: затримка 
дефекації і нетримання калу. Так, закрепи різної ін-
тенсивності та  різного генезу виявлялися 
у 24 (30,38%) дітей, АІ – у 35 (44,3%) пацієнтів. 
У 14 (17,72%) хворих закрепи поєднувалися з АІ, 
у цих дітей рівень ЯЖ був найнижчим. При цьому 
тяжкість цих ускладнень чітко корелювала зі ступе-
нем тяжкості порушення ЯЖ. Зниження балів у роз-
ділі «Утримання сечі» відмічалося лише в дітей, 
оперованих із приводу АРМ.

Достовірних гендерних відмінностей у порушен-
ні ЯЖ дітей основної групи не було. У віковому ас-
пекті, за результатами анкетування, спостерігалися 
певні особливості. Рівень ЯЖ у дітей віком 12–
17  років виявився вищим, ніж у  хворих віком 
6–11 років. Це відповідало нашим даним про те, 
що зі зростанням віку дитини поліпшувався конт-
роль дефекації. У дітей старшої вікової групи спо-
стерігався вищий середній показник балів у розділах 
анкети, що стосуються контролю дефекації. Водно-
час у дітей цієї вікової групи був нижчий рівень ба-
лів у розділах анкети, які стосуються емоційного 
функціонування, соціального функціонування 
та відчуття власного тіла.

Встановлено, що 45 (56,96%) хворих, які мали від-
далені післяопераційні ускладнення і порушення 
дефекації (АІ, закрепи), отримували відповідне ліку-
вання з приводу цих ускладнень. 31 (68,89%) дитину 
лікували консервативно згідно з програмою управ-
ління кишечником (відповідна дієта, медикаментоз-

Таблиця 2
Розподіл хворих за віком, статтю та видом патології, абс. (%)

Групи хворих
Стать Вік

усього хлопчики дівчатка 6–11 років 12–17 років
Основна група, усього 79 (100) 56 (70,89) 23 (29,11) 70 (88,61) 9 (11,39) 
у тому числі з: хворобою Гіршпрунга 51 (64,56) 43 (84,31) 8 (15,69) 44 (86,27) 7 (13,73) 
аноректальними мальформаціями 28 (35,44) 13 (46,43) 15 (53,57) 26 (92,86) 2 (7,14) 
Контрольна група 30 (100) 16 (53,33) 14 (46,66) 17 (56,66) 13 (43,33) 

Таблиця 3
Розподіл хворих основної групи залежно від ступеня порушення якості життя

Ступінь порушення ЯЖ
Хвороба Гіршпрунга (n=51)  Аноректальні мальформації 

(n=28)  Усього (n=79) 

абс. (%)  середня кіль-
кість білів абс. (%)  середня кіль-

кість білів абс. (%)  середня кіль-
кість білів

Відсутність порушення 11 (21,57) 108,1±2,5 8 (28,57) 108,8±2,3 19 (24,05) 108,4±2,5
Легкий 24 (47,06) 89,9±4,9 15 (53,57) 88, 7± 5,7 39 (49,37) 89,9±5,2
Середньої тяжкості 13 (25,49) 60,3±7,1 4 (14,29) 58,8±5,8 17 (21,52) 59,7±6,7
Тяжкий 3 (5,88) 25,5±5,7 1 (3,57) 31,0 4 (5,06) 26,9±5,1
Дуже тяжкий 0 0 0
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не лікування, тривала програма клізм). 14 (31,11%) 
дітей, які мали ушкодження анальних сфінктерів, 
лікували хірургічно (мініінвазивна корекція недо-
статності анальних сфінктерів). Крім того, 3 (5,45%) 
дітям із ХГ виконали повторне зведення товстої киш-
ки. У цих 45 (56,96%) хворих провели анкетування 
до лікування і через 6 місяців після лікування. У ре-
зультаті повторного анкетування підвищення рівня 
ЯЖ різною мірою було в усіх хворих (рис. 3).

Така динаміка ЯЖ корелювала з поліпшенням 
функцій товстокишкового транзиту і контролю де-
фекації. При повторному анкетуванні не було хво-
рих із тяжким ступенем порушення ЯЖ (при першо-
му анкетуванні було 4 (8,89%) хворі). Також при 
повторному анкетуванні зменшилася кількість дітей 
з середнім ступенем порушення ЯЖ з 17 (37,78%) 
до 6 (13,33%). У більшості дітей при анкетуванні піс-
ля консервативного та хірургічного лікування від-
мічався легкий ступінь порушення ЯЖ (32 (71,11%) 
дитини), а в 7 (15,56%) хворих – нормальний рівень 
ЯЖ. Відмічено також, що при підвищенні кількості 
балів у розділах анкети, які стосуються контролю 
дефекації і функції товстокишкового транзиту, під-
вищувався рівень балів у розділах емоційного та со-
ціального функціонування.

У 45 (56,96%) дітей, які мали віддалені функціо-
нальні порушення, порівняли встановлений рівень 
порушення ЯЖ за результатами анкетування з оцін-
кою за шкалою хірургічних ускладнень Clavien-
Dindo [8]. Встановили, що тяжкість порушення ЯЖ 
корелювала з тяжкістю післяопераційних усклад-
нень. Також у 35 (44,30%) дітей з АІ спостерігалася 

кореляція тяжкості порушення ЯЖ і тяжкості АІ, 
виявленої за Клівлендською шкалою оцінки тяжко-
сті анальної інконтиненції [22].

Запропонована нами специфічна для ХГ та АРМ 
анкета якості життя дитини (модифікація HAQL) дає 
змогу, за необхідності, аналізувати і порівнювати 
дані за окремими її розділами. Наприклад, розділи, 
що стосуються функцій товстокишкового транзиту, 
контролю дефекації, утримання сечі, соціального або 
емоційного функціонування. Результати анкетуван-
ня добре піддаються статистичній обробці.

Висновки
Порушення ЯЖ різної тяжкості виявлено 

у 60 (75,95%) дітей, оперованих із приводу ХГ та АРМ. 
Майже в половини (39 осіб, 49,37%) хворих був легкий 
ступінь порушення ЯЖ, а в 4 (5,06%) дітей – тяжкий.

Запропонована специфічна для дітей з ХГ та АРМ 
анкета ЯЖ є зручним та об’єктивним інструментом 
для оцінки ЯЖ оперованих дітей. Вона дає змогу 
оцінити не тільки післяопераційні функціональні 
результати, але й психосоціальні та емоційні аспек-
ти життя оперованих дітей. Також дозволяє порів-
няти результати лікування в різних клініках і робить 
ці порівняльні результати транспарентними.

Перспективи подальших досліджень
Зважаючи на поширеність вродженої колорек-

тальної патології та високу частоту функціональних 
порушень, доцільно продовжити вивчення ЯЖ 
в оперованих дітей із застосуванням запропонова-
ної анкети-опитувальника. Збільшення кількості 
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Рис. 3. Динаміка рівня порушення якості життя в дітей до та після лікування післяопераційних ускладнень за результа-
тами анкетування
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спостережень дасть змогу удосконалити анкету, зро-
бити її більш валідною, порівняти результати ліку-
вання в різних клініках і різних популяціях хворих.

Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.
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Вибір тактики хірургічного лікування 
природжених аноректальних вад розвитку 
з ректовестибулярною норицею в дівчаток
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Аноректальні мальформації в дівчаток являють собою широкий спектр аномалій – від неперфорованої 
анальної мембрани і до клоаки. Найпоширенішою є ректовестибулярна нориця.

Мета – поліпшити результати хірургічного лікування природжених аноректальних вад розвитку з ректовес-
тибулярною норицею в дівчаток із використанням диференційованого підходу до вибору тактики лікування.

Матеріали та методи. Виконано комплексне обстеження дітей. Діагностовано асоційовані природжені 
вади розвитку, які зустрічаються при цьому типі аноректальної аномалії. За даними літератури проведено 
порівняльний аналіз різних методик лікування цієї патології з використанням первинної передньосагі-
тальної і задньосагітальної аноректопластики, а також двохетапної або трьохетапної її корекції. Проана-
лізовано власні результати трьохетапного хірургічного лікування у 35 дівчаток, з ректовестибулярною 
норицею. Перший етап – формування колостоми. Другий етап – диференційований, з використанням 
передньосагітальної чи задньосагітальної аноректопластики. Третій – закриття колостоми.

Результати. У пацієнтів, яким виконано передньосагітальну аноректопластику, результати були хороші 
у 6 (60%) випадках, задовільні – у 4 (40%), а в дітей, яким проведено задньосагітальну аноректопластику – 
у 14 (60,9%) і у 9 (39,1%) відповідно. Незадовільних результатів не було.

Висновки. За адекватного виконання колостоми результати предньосагітальної і задньосагітальної 
аноректопластики у післяопераційному періоді не значущі. Тактика лікування ректовестибулярної нориці 
в дітей має визначатися хірургом на основі загального стану дитини, наявності асоційованої патології та до-
сконалості володіння методикою корекції.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвале-
но Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано ін-
формовану згоду батьків, дітей.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: природжена аноректальна вада розвитку, ректовестибулярна нориця, асоційовані при-
роджені вади розвитку, передньосагітальна та задньосагітальна аноректопластика, дівчатка, діти.

Choice of tactics surgical tretment of congenital anorectal malformation with rectovestibular fistula, in girls
O. P. Dzham, O. K. Sliepov, V. P. Soroka
Center for Neonatal Surgery for Congenital Malformations and Rehabilitation of SI «Institute of Pediatrics, Obstetrics and 
Gynecology named after academician O. M. Lukyanova of the NAMS of Ukraine», Kyiv
Anorectal malformations in girls include a wide range of abnormalities, from the non-perforated anal membrane to the cloaca. The most 
common is rectovestibular fistula.
The purpose – to improve the results of surgical treatment of congenital anorectal malformations with rectovestibular fistula in girls using 
a differentiated approach to the choice of treatment tactics.
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Вступ
Частота природжених аноректальних вад розви-

тку (ПАВР) виявляється в 1 на 4000–5000 живона-
роджених дітей. Проте існують значні відмінності 
в поширеності цієї вади між регіонами світу [8,20].

Аноректальні мальформації в дівчаток являють 
собою широкий спектр аномалій – від неперфоро-
ваної анальної мембрани і до клоаки. Найпошире-
нішою аномалією є ректовестибулярна нориця 
(РВН), далі за частотою – промежинна та клоака. 
Ректовагінальна нориця є рідкісною [3,6,11,12,16].

У травні 2005 року в Німеччині відбувся міжна-
родний конгрес із розроблення стандартів щодо 
класифікації, лікування та реабілітації дітей з ПАВР. 
На цьому форумі прийнято нову, об’єднувальну, 
міжнародну систему класифікації аноректальних 
вад розвитку – Krickenbeck-класифікація. У ній до-
сягнуто консенсусу, що ПАВР поділяють на дві гру-
пи: основні клінічні групи, до яких належить РВН, 
і рідкісні/регіональні варіанти [4,7].

Тактика лікування РВН викликає багато супере-
чок і дотепер. Дискутуються питання про етапність 
лікування, необхідність застосування колостоми, 
а також найоптимальніших методів хірургічної ко-
рекції вади.

Незважаючи на значну кількість наукових праць, 
присвячених цій проблемі, на сьогодні в літературі 
немає загальних, згрупованих, порівняльних дослі-
джень, оцінки короткострокових і довгострокових 
результатів лікування РВН після застосування пер-
винної передньосагітальної (ПСАРП) або задньоса-
гітальної аноректопластики (ЗСАРП), а також після 
використання двоетапної і трьохетапної (традицій-
ної) корекції такої аномалії.

Мета дослідження – поліпшити результати хірур-
гічного лікування ПАВР із РВН у дівчаток із вико-

ристанням диференційованого підходу до вибору 
тактики лікування.

Матеріали та методи дослідження
У Центрі неонатальної хірургії вад розвитку та їх 

реабілітації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гі-
некології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН 
України» за період 1996–2021 рр. проведено лікуван-
ня 35 дівчаток із ПАВР із РВН. Діагностика перед-
бачала ІІІ етапи: 1) огляд дитини, зокрема проме-
жини; 2) загальноклінічні методи обстеження; 
3) додаткові методи діагностики, спрямовані на ви-
явлення асоційованих природжених вад розвитку.

Усім дітям виконано комплексне обстеження, 
що дало змогу діагностувати асоційовані вади розви-
тку: VAСTER/атрезію стравоходу з нижньою трахео-
стравохідною норицею (n=3); синдром Орбелі (n=1); 
лівобічну діафрагмальну грижу (n=1); гіпертензійно-
гідроцефальний синдром (n=1); мієлодисплазію 
S1 (n=2); гіпоплазію куприка (n=5); полідактилію з до-
датковим пальцем правої кисті (n=1); деформацію 
грудної клітки: синостоз ІІІ, IV ребер і клиноподібні 
хребці шийно-грудного відділу хребта (n=1); агенезію 
(n=1), гіпоплазію нирки (n=1); пієлоектазію (n=2); не-
повне подвоєння чашково-лоханкової системи нирки 
(n=1); нефроптоз (n=3); міхурово-сечовідний рефлюкс 
ІІІ-ІV ступеня (n=1); ектопію устя сечоводу в шийку 
сечового міхура (n=1); додаткову верхню порожнисту 
вену (n=1); додаткову хорду лівого шлуночка (n=6); 
перимембранозний дефект міжшлуночкової перего-
родки (n=2); дефект міжпередсердної перегородки 
(n=2); відкрите овальне вікно (n=8); вторинний дефект 
міжпередсердної перегородки в поєднанні зі стенозом 
легеневої артерії (n=1); подвійну дугу аорти (n=1); від-
криту артеріальну протоку (n=3); подвоєння прямої 
та ободової кишок (n=1); дивертикул Меккеля (n=1).

Materials and methods. A comprehensive examination of children was performed. Associated congenital malformations diagnosed with this 
type of anorectal anomaly have been diagnosed. According to the literature, a comparative analysis of different methods of treatment of this 
pathology was conducted, using primary anterior sagittal and posterior sagittal anorectoplasty, as well as two-stage or three-stage correction.
The analysis of own results of three-stage surgical treatment at 35 girls with a rectovestibular fistula was carried out. The first stage was the 
formation of a colostomy. The second stage was differentiated, using anterior sagittal or posterior sagittal anorectoplasty.
Results. The third was the closure of the colostomy. In patients who underwent anterior sagittal anorectoplasty, the results were good in 
6 (60%) and in 4 (40%) – satisfactory, and in posterior sagittal anorectoplasty – in 14 (60.9%) good, and in 9 (39.1%) – satisfactory. There were 
no unsatisfactory results.
Conclusions. With adequate colostomy, the results of anterior sagittal and posterior sagittal anorectoplasty in the postoperative period are 
not significant. The choice of tactics for the treatment of rectovestibular fistula in children should be determined by the surgeon, based on 
the general condition of the child, the presence of associated pathology and perfection of mastery of the method of correction.
The research was carried out in accordance with the principles of the Helsinki declaration. The study protocol was approved by the Local 
ethics committee of the participating institution. The informed consent of the patient was obtained for conducting the studies.
No conflict of interests was declared by the authors.

Key words: congenital anorectal malformation, rectovestibular fistula, associated congenital malformations, anterior sagittal and posterior 
sagittal anorectoplasty, girls, children.
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Проведено оцінку безпосередніх і віддалених ре-
зультатів трьохетапного хірургічного лікування 
в 33 пацієнтів. В 1 дівчинки проаналізовано лікуван-
ня тільки І та ІІ етапів лікування. Вона померла від 
супутньої патології серцево-судинної системи. Ще 
в 1 дитини – тільки І етапу. Дівчинці із синдромом 
Орбелі проведено формування петлевої дводульної 
сигмостоми без ускладнень.

Перший етап лікування в усіх пацієнтів передба-
чав виведення колостоми, другий – аноректоплас-
тику, а третій – закриття колостоми з формуванням 
анастомозу кінець до кінця з локального доступу.

Дослідження виконано відповідно до принципів 
Гельсінської декларації. Протокол дослідження 
ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної 
в роботі установи. На проведення досліджень отри-
мано інформовану згоду батьків, дітей.

Результати дослідження та їх обговорення
Першочергове значення для встановлення пра-

вильного діагнозу в дітей з ПАВР із РВН відводять 
ретельному обстеженню промежини новонародже-
ного. В усіх пацієнтів визначають: наявність, глиби-
ну анальної ямки та її скорочення, оцінюють конту-
ри сідниць. Також у  діагностичному плані 
необхідним є визначення кількість отворів у ділянці 
піхви і точне розташування нориці, а також її від-
ношення до незайманої пліви. Якщо отвір на про-
межині один із коротким входом, то це передбачає 
наявність клоаки [20]. У разі виявлення двох отворів 
потрібно запідозрити ПАВР без нориці (зазвичай 
спостерігається в пацієнтів із трисомією 21) [2] або 
аноректальну мальформацію з ректовагінальною 
норицею [9,21]. Також слід проводити диференційну 
діагностику з такими рідкісними аномаліями, як ек-
топія анального отвору [23] та синдромом Меєра-
Рокитанського-Кюстера-Хаузера [22,25]. Діти з та-
кими варіантами не  увійшли до  нашого 
дослідження, але про них обов’язково необхідно 
пам’ятати під час обстеження.

Для ПАВР із РВН характерним є три отвори: уре-
тра, піхва і нориця прямої кишки в ямці navicularis. 
При цьому норицевий отвір повністю оточений чер-
воною слизовою оболонкою, а при калібруванні но-
риці буж проходить лише краніально. Пряма кишка 
при такому типі вади закінчується на рівні або трохи 
нижче лобково-куприкової лінії з передньою нори-
цею на 1–2 см уздовж пристінка, що проходить без-
посередньо поруч із задньою стінкою піхви [1,11,24].

За отриманими даними, у 34 дітей ректовестибу-
лярну норицю діагностували в пологовому будинку. 
Тільки в 1 дитини з широкою норицею цей тип 

мальформації встановили після 1 року життя. Рані-
ше її оцінювали як ектопію анального отвору.

Традиційний метод лікування ПАВР із РВН – 
трьохетапне лікування з  виконанням ЗСАРП 
за Пеня. Питання про бужування норицевого ходу 
до операції залишається відкритим [8,11,19].

За результатами отриманого дослідження, у дівчаток 
із вестибулярними норицями, що пропускали буж Гега-
ра №8, №9, використовували бужування і очисні клізми, 
а хірургічне лікування проводили у віці 1–3 місяців. При 
вузьких норицях бужування не ефективне. Воно лише 
спричиняє травмування навколишніх тканин та дис-
комфорт у дитини, а в подальшому призводить до не-
повного випорожнення кишечника і формування ме-
гаректум. Рекомендують виведення колостоми або 
проведення первинної аноректопластики.

Дотепер необхідність формування колостоми під 
час корекції РВН викликає суперечки [8,10,23]. Автори 
зазначають, що трьохетапні операції вкрай невигідні 
для пацієнтів та їхніх батьків, що обумовлено значною 
вартістю цих операцій та частотою ускладнень. Загаль-
ні ускладнення включають: евагінацію або ретракцію 
колостоми, параколостомічні грижі, кишкову непро-
хідність, післяопераційної грижі та злукову кишкову 
непрохідність [13], а також ерозії та виразки слизової 
оболонки стоми, парастомічні екскоріації та дерматит 
[10]. На думку авторів, одноетапна операція повинна 
знизити загальну вартість лікування та тривалість пе-
ребування в лікарні, дасть змогу уникнути ускладнень 
після формування стоми з очевидними перевагами 
як для батьків, так і для дітей [5,18,19].

Для виконання радикальної операції при РВН 
описано багато методик, однак ЗСАРП, описана 
А. Pena [19], і варіанти ПСАРП, запропоновані 
P. Mollard [14,15] та А. Okada [17,18], як і раніше, 
є найпоширенішими.

За даними A. M. Holschneider [8], більшість дитя-
чих хірургів використовують задній сагітальний до-
ступ для корекції цієї вади розвитку. Дискутується 
питання щодо можливості виконання цих операцій, 
переважно без захисної колостоми. Це загально ви-
знана тенденція в лікуванні ПАВР. Вона дає змогу 
уникнути ускладнень із боку стоми і зменшує кіль-
кість операцій (від трьох до однієї). Багато пацієнтів 
добре почуваються після одноетапної первинної ано-
ректопластики, проведеної в періоді новонародже-
ності. Однак приєднання інфекції в ділянці післяопе-
раційної рани призводить до руйнування анального 
анастомозу, що провокує розвиток фіброзу, який 
впливає на функціональний стан сфінктера. Склад-
ність дефекту РВН часто недооцінена. У такому разі 
пацієнти після лікування можуть не отримати опти-
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мального функціонального результату. Автори зазна-
чають, що захисна колостома залишається найбез-
печнішим способом уникнути ускладнень [8].

У зарубіжній літературі існує велика кількість ро-
біт, у яких проаналізовані різні підходи до корекції 
цього типу вади, що вказує на актуальність зазна-
ченої проблеми у світі.

У своєму дослідженні M. A. Loulah та співавтори [13] 
ставили за мету оцінити можливість, безпеку та резуль-
тат одноетапної ЗСАРП при РВН. До групи 1 увійшло 
14 пацієнтів, яким виконано первинну ЗСАРП без коло-
стоми. До групи 2 увійшли 10 пацієнтів, яким виконано 
трьохетапну корекцію із ЗСАРП (І етап – петлева або 
кінцева сигмостома, ІІ етап – ЗСАРП, ІІІ етап – закрит-
тя стоми). Оцінюючи результати лікування, автори ви-
явили значну різницю між групою одноетапної 
та трьохетапної корекції. При одноетапному лікуванні 
анальну екскоріацію відмітили в 7 (50%) пацієнтів, по-
верхневе інфікування рани – у 4 (28,5%), часткове роз-
ходження післяопераційної рани промежини  – 
у 3 (21,4%), що потребувало продовження перебування 
в лікарні та частих перев’язок. Анальний стеноз виник 
у 3 (21,4%) пацієнтів, пролапс слизової неоректум – 
в 1 (7,14%) дівчинки, і їй проведено хірургічну корекцію. 
При трьохетапному лікуванні не відмітили анальної 
екскоріації, а поверхневе інфікування рани виявили 
в 1 (10,0%) дитини, часткове розходження післяопера-
ційної рани промежини – в 1 (10,0%), анальний стеноз – 
в 1 (10,0%) пацієнта. У жодній із груп дослідження 
не повідомляли про повне розходження рани промеж-
ини або про її розрив. Ступінь стенозу був легким 
в обох групах і піддавався бужуванню. Анальну ре-
тракцію також не виявили в жодній із груп. Після ано-
ректопластики усім пацієнтам виконали бужування 
відповідно до вікової схеми. За даними цього дослі-
дження, ускладнення, що виникли при формуванні 
стоми, мали високу частоту: інфікування післяопера-
ційної рани – у 3 (30%) дітей, часткове розходження 
рани – у 2 (20%), парастомічні екскоріації – у 5 (50%), 
евагінація стоми – у 2 (20%), ретракція – в 1 (10%), піс-
ляопераційна грижа – в 1 (10%) дівчинки. Ускладнення 
після закриття колостоми такі: інфікування рани – 
у 4 (40%); неспроможність анастомозу – в 1 (10%); піс-
ляопераційна грижа – в 1 (10%) дитини. Враховуючи 
результати лікування в обох групах, автори зазначили, 
що одноетапна корекція з використанням ЗСАРП без 
колостоми є технічно можливою і дає змогу уникнути 
багатьох ускладнень із боку формування і закриття 
стоми, а також знижує економічне та психологічне на-
вантаження на сім’ю [13].

D. A. Abdul Aziz та співавтори [1] порівняли ре-
зультати лікування двох інших методик – первинної 

неонатальної ПСАРП без колостоми та трьохетап-
ного лікування із використанням ЗСАРП за Пеня. 
Первинну неонатальну ПСАРП виконали 9 пацієн-
там віком від 2 до 4 діб. Після операції неоанус у па-
цієнтів калібрували на розширювачі Гегара №9, 
а післяопераційне бужування не проводили. Трьох-
етапне лікування з використанням ЗСАРП за Пеня 
виконали 25 дітям віком від 3 діб до 7 місяців. Під 
час порівняння результатів первинної ПСАРП 
та трьохетапної ЗСАРП статистично значущого 
зв’язку між ранніми хірургічними та ранніми функ-
ціональними не виявили. Хоча в цілому результати 
трьохетапної ЗСАРП були гіршими (P=0,439). Авто-
ри зазначили, що колостома може призводити 
до значних ускладнень, якщо її не сформувати ре-
тельно. Перевагами первинної ПСАРП є: запобіган-
ня серйозним ускладненням, пов’язаним із форму-
ванням та  закриттям колостоми, можливість 
уникнути повторних госпіталізацій, що сприяє зни-
женню загальної вартості лікування [1].

Одноетапне лікування аноректальної мальфор-
мації з РВН без колостомії прийняте багатьма авто-
рами, особливо в новонароджених, у яких одноетап-
на первинна неонатальна операція є безпечною 
з мінімальними ускладненнями. Але є автори, які 
рекомендують двоетапну корекцію вади, щоб уник-
нути ускладнень із боку післяопераційної рани і по-
ліпшити функціональні результати лікування.

M. Khalifa та співавтори [10] провели дослідження 
за участю 70 пацієнтів, яких поділили на 2 групи. Гру-
па А – 46 дівчат, прооперованих двоетапно (перший – 
проведена ПСАРП і одночасно виведена сигмостома; 
другий – закриття колостоми, проведене за 6–8 тиж-
нів після І етапу). Група В – 24 дівчинки, прооперова-
ні одноетапно з використанням ПСАРП без колосто-
ми. За оцінкою післяопераційних результатів, у групі 
дітей з  використанням двоетапної корекції 
в 7 (15,2%) випадках виник інфекційний процес у ді-
лянці післяопераційної рани. Анальний стеноз діа-
гностували в 5 (10,9%) дітей. Екскоріацію промежини 
у  групі з двоетапним лікуванням не відмітили. 
Ускладнення після колостомії виявили в 9 (19,5%) па-
цієнтів. У групі з використанням одноетапного ліку-
вання інфекційний процес у ділянці післяопераційної 
рани спостерігали в 10 (41,7%) пацієнтів, анальний 
стеноз  – у  8  (33,3%), екскоріацію промежини  – 
у 9 (37,5%). За даними дослідження, частота інфіку-
вання післяопераційної рани та частота розходження 
рани між двома групами були статистично значущи-
ми – відповідно P=0,03 та P=0,01. На основі дослі-
дження автори зробили висновок, що сам метод 
ПСАРП, особливо за адекватного формування коло-
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стоми, так само ефективний, як і ЗСАРП, і може бути 
використаний у лікуванні дітей з РВН [10].

У дослідженні, наведеному авторами цієї статті, 
описано результати трьохетапного лікування ПАВР 
із РВН та використання ПСАРП і ЗСАРП. Автори та-
кож вважають за необхідне під час корекції РВН фор-
мувати захисну колостому для запобігання серйозним 
ускладненням (таким як інфікування та розходження 
післяопераційної рани), а також ускладненням із боку 
неоануса в ранньому післяопераційному періоді, осо-
бливо в дітей з асоційованими вадами розвитку.

У нашій клініці формування колостоми провели 
26 (74,3%) дітям, а 9 (25,7%) пацієнтів надійшли до клі-
ніки уже зі стомою, виконаною за місцем проживання. 
Залежно від виду колостоми виділили такі групи. Кін-
цеву однодульну сигмостому вивели у 23 (65,7%) паці-
єнтів: у віці до 1 місяця – у 7; 1–3 місяці – у 7; 4–6 міся-
ців – у 4; 7–12 місяців – у 4; у віці 1–3 роки – в 1 дитини. 
Дводульну роз’єднувальну сигмостому – у 5 (14,3%) 
дівчаток: до 1 місяця – в 1; 1–3 місяці – у 4 дівчат. Дво-
дульну петлеву сигмостому – у 6 (17,1%) дітей: до 1 мі-
сяця – у 3; 1–3 місяці – у 3. Кінцеву трансверзостому 
виконали у віковій групі 1–3 місяці 1 (2,9%) дівчинці. 
Це була дівчинка, яка мала супутню патологію: подво-
єння прямої і ободової кишок.

За період спостереження виявили тільки одне 
ускладнення, що потребувало повторної операції, – 
параколостомічну грижу (n=1; 2,9%). Це дитина 
з VAСTER-асоціацією, оперована за місцем прожи-
вання з формуванням дводульної роздільної коло-
стоми, у віці до 1 місяця. У клініці провели рекон-
струкцію стоми з  хорошим результатом. Ще 
у 8 (29,9%) пацієнтів відмітили прояви парастомічних 
екскоріацій та дерматиту, спричинені механічним 
впливом перев’язочного матеріалу під час догляду 
за стомою. Це викликало труднощі догляду дітей 
у батьків, хоча порушень виділення калу по стомі 
не було. Цих дітей прооперували на початку дослі-
дження, і батьки не застосовували в цих дітей кало-
приймачі. Усім пацієнтам провели місцеве консерва-
тивне лікування з хорошим результатом. Ще одним 
ускладненням були грануляційні розростання слизо-
вої оболонки колостоми – в 1 (2,9%) дитини. Їх ви-
далили при закритті стоми.

Другий етап лікування – аноректопластика, про-
ведена 34 дітям: мінімальна ЗСАРП – 22 (64,7%); 
класична ЗСАРП за Пеня – 1 (2,9%) дівчинці з по-
двоєнням прямої і ободової кишки; ПСАРП – 
11 (32,4%) пацієнтам. За оцінкою післяопераційних 
результатів, у групі дітей з ПСАРП інфекційний 
процес у ділянці неоанса та передню ретракцію ви-
явили в 1 (9,1%) дівчинки. Їй провели місцеве ліку-
вання, а в подальшому (до закриття стоми) – міні-
мальну коригувальну анопластику і продовжили 
бужування. Також в 1 (9,1%) дитини відмітили по-
мірний анальний стеноз, який ліквідували дозо-
ваним бужуванням до закриття колостоми.

Під час виконання ЗСАРП інфекційний процес 
у ділянці неоанса виявили в 1 (4,3%) дитини. Усклад-
нення ліквідували місцевим консервативним ліку-
ванням, анального стенозу не було. У 3 (13,0%) дітей 
після загоєння післяопераційної рани та проведено-
го бужування діагностували незначний пролапс 
слизової неоануса. Цим пацієнтам до закриття коло-
стоми провели коригувальну анопластику: 2 (8,6%) 
дітям – задньої півокружності, 1 (4,3%) дівчинці – 
правої півокружності неоануса. Віддалений резуль-
тат лікування: у 2  (8,6%) пацієнтів – хороший, 
а в 1 (4,3%) – задовільний. Екскоріації промежини 
не зареєстровано в жодній з груп.

Третій етап – закриття колостоми з формуванням 
анастомозу кінець до кінця з локального доступу, 
проведене 33 дітям, без ускладнень. У 1 (3,0%) дити-
ни за 1,5 місяця після етапного лікування (в анамне-
зі – порушення дієти) діагностували злукову киш-
кову непрохідність, що потребувало релапаромії 
та розділення злук. Під час спостереження протягом 
3 років дитина скарг не має, відмічається хороший 
функціональний результат утримування.

Усім дітям після етапного лікування провели ре-
абілітацію, спрямовану на поліпшення евакуаторної 
функції неоректум та функціональної спроможнос-
ті анального сфінктера.

Віддалені результати після корекції РВН оцінили 
у 33 пацієнтів віком 1–3 роки, хороші результати ви-
явили у 20 (60,6%), а задовільні – у 13 (39,4%) випад-
ках. У 10 пацієнтів, яким провели ПСАРП, хороші 
результати відмітили у  6  (60%), а  задовільні  – 

Таблиця
Віддалені результати після корекції РВН

Методика анопластики
Результати лікування

Всього
Хороші Задовільні Незадовільні

ПСАРП 6 (60%), 4 (40%) - 10 (30,3%) 
ЗСАРП 14 (60,9%), 9 (39,1%) - 23 (69,7%) 
Всього 20 (60,6%), 13 (39,4%) - 33 (100%) 
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у 4 (40%) випадках. У 23 дітей, яким провели ЗСАРП, 
хороші результати спостерігали у 14 (60,9%), а задо-
вільні – у 9 (39,1%) випадках (табл.).

Висновки
Основне завдання в лікуванні ректовестибуляр-

них мальформацій полягає у відновленні анатоміч-
ної цілісності аноректальної ділянки з отриманням 
оптимальної функції сфінктерів, а також раннє 
встановлення рефлексу дефекації. Тривале бужу-
вання вузьких РВН у періоді новонародженості 
не обґрунтоване.

Колостома при лікуванні ПАВР із РВН має пере-
ваги після радикальної операції, тобто зменшує 
кількість ускладнень із боку неоануса та післяопе-
раційної рани промежини.

За адекватного виконання колостоми результати 
ПСАРП і  ЗСАРП у  післяопераційному періоді 
не значущі.

Тактика хірургічного лікування РВН у дітей має 
визначатися хірургом на основі загального стану 
дитини, асоційованої патології та досконалості во-
лодіння методикою корекції.

Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.
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The aim of the work was a comparative analysis of clinical effectiveness of existing materials for temporary closure 
of burn wounds.

The advantages of biological wound dressings over gauze or synthetic materials are obvious today. However, the 
issue of comparing the clinical effectiveness of allo- and xenografts remains debatable. The latter provide rapid 
reepithelialization, analgesia, wound protection and, as a rule, a favorable treatment outcome. In terms of personal 
experience, over the past 20 years, with the transition to active surgical tactics for the treatment of patients with 
burns, enough evidence has been accumulated to confirm the high efficiency of using xenodermografts from do-
mestic pigs to close postoperative wounds. Regarding the advantages of animal derived materials, we can highlight 
the safety, affordable price, unlimited raw materials for their manufacture, as well as the avoidance of various mor-
al, ethical and legal restrictions.

Thus, closure of burn wounds is a major issue in the treatment of thermal injuries, which is especially critical for 
deep and extensive burns. Xenoderm grafts of our own design, which are widely used in clinical practice and sig-
nificantly improve the course of burn disease are among the existing and most effective dressings in Ukraine.
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Сучасні можливості використання матеріалів для тимчасового закриття ранової поверхні при опіках
В. І. Нагайчук 1,2, В. В. Бігуняк 3, О. В. Кравцов 4, О. А. Жернов 5, Г. А. Олійник 6
1Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, Україна 
2КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова Вінницької обласної ради», Україна 
3Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Україна 
4ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України», м. Харків 
5Національний медичний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ 
6Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна
Метою роботи став порівняльний аналіз клінічної ефективності існуючих матеріалів для тимчасового закриття ран опікового генезу.
Якщо на сьогодні переваги біологічних ранових покриттів над марлевими чи синтетичними матеріалами є очевидними, то питання 
порівняння клінічної ефективності ало- та ксенотрансплантатів залишається дискусійним. Останні забезпечують швидку 
реепітелізацію, знеболювання, захист рани та, як правило, хороший результат лікування. Що стосується власного досвіду, то за останні 
20 років із переходом до активної хірургічної тактики лікування пацієнтів з опіками накопичено достатньо фактів, які підтверджують 
високу ефективність використання ксенодермоімплантатів вітчизняного виробництва зі шкіри свині для закриття післяопераційних 
ран. Щодо переваг матеріалів тваринного походження можна виділити безпечність, доступну ціну, необмежені сировинні ресурси 
для їх виготовлення, а також уникнення численних морально-етичних і законодавчих обмежень.
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Despite rapid development of cell technology and ac-
tive emergence of new wound dressings, the use of al-
logeneic (cadaveric) skin and xenodermografts, ob-
tained mainly from pigs, remains an integral part of 
comprehensive treatment of patients with burns to tem-
porarily close the wound surface [57]. Advantages of 
these materials over typical gauze or some hydrogel 
dressings have already been established and are not in 
dispute [50]. Nevertheless, conducting an objective com-
parative analysis of the effectiveness of allo- and xeno-
dermografts is still challenging [27,36,53,55].

The aim of the work was a comparative analysis of 
clinical effectiveness of existing materials for temporary 
closure of burn wounds.

Allogeneic skin made of cadaveric material was for a 
long time considered the «gold standard» among tem-
porary substitutes for skin of biological origin [39]. The 
first theoretical and practical successes occurred about 
80 years ago under the leadership of a young biologist 
P. B. Medawar in response to the growing number of the 
wounded with severe burns received during World 
War II [45,48]. Since then, research in this direction has 
not ceased, but many problems remain far from being 
finally solved [25]. Even the transition to the use of cryo-
preserved or glycerol-preserved cadaveric skin is con-
sidered ineffective, as it does not fundamentally solve the 
problems of aggressive immune reactions caused by 
grafts, secondary infections, poor outcome of autologous 
skin grafts engraftment and increased risk of scarring 
[15]. Numerous moral, ethical and legal restrictions that 
are regulated by each country should also be borne in 
mind. But even if the latter are resolved, a number of 
other organizational and technological issues that must 
be overcome to ensure stable provision of medical insti-
tutions with such materials in the required amount, 
namely: high financial costs, complexity of material 
sampling, manufacturing, storage, transportation etc., 
should not be forgotten. For this purpose, biobanks or 
skin banks are created, the maintenance of which can be 
afforded mainly by countries with high level of well-
being [35,51].

Appearance of acellular dermal matrix derived from 
cadaveric skin, the manufacturing of which involves the 
removal of all immune elements (keratinocytes, fibro-
blasts, vascular endothelium, smooth muscle elements), 
can be considered a solution to the above-mentioned 

drawbacks [7]. Many of them remain in the clinical trial 
phase, but some have already passed all the necessary 
certification and are now available for clinical trial (Al-
loderm® (LifeCell Laboratories, USA), GraftJacket® 
(Wright Medical UK Ltd, Hertfordshire, UK), Sure-
Derm™ (Hans Biomed Corp, Korea) etc.). Despite the 
fact that scientists have not been able to completely 
eliminate antigenic components in these materials, their 
main drawback is the price, which can definitely be 
called «sky-high».

Realizing the lack of prospects in the complete re-
moval of the restraints and shortcomings that are con-
nected to allografts, scientists around the world have 
been studying xenografts since the 60s of the last cen-
tury [30]. In the history of local treatment of burns, the 
use of skin of various animals is known: frogs, fish, pi-
geons, cats, dogs, sheep etc. [3,13,47]. Territorial and 
ethnic peculiarities of living served as a criterion for 
selection. With the beginning of full-scale research in 
this field, most scientists have focused on pigs, whose 
skin is available in different parts of the world and the 
histological structure of which is most similar to the hu-
man one [6]. There are also various technologies for its 
preparation and storage: «fresh» [9], frozen (with a re-
tention period of up to 3 weeks [32], up to 30 days [42] 
or for a long time under cryopreservation [24]), after 
chemical glycerol dehydration or lyophilization (freeze 
drying) [11].

As for the clinical effectiveness of xenomaterials from 
porcine skin, from the standpoint of comparing them 
with the properties of allografts, most researchers con-
sider these materials similar [42,44]. This can be ex-
plained by a small number of relevant studies, a limited 
sampling, which is mainly represented by a comparison 
of several clinical cases, low level of randomization of 
groups, personal unsubstantiated assumptions of indi-
vidual authors. This is just an assumption, but based on 
our own experience gained on the basis of the Clinical 
Center for Thermal Injury and Plastic Surgery of the 
Municipal Non-Profit Enterprise «Vinnytsya Regional 
Pirogov Clinical Hospital of the Vinnytsya Regional 
Council» (Fig. 1) and authoritative results of other stud-
ies, it can be asserted that xenomaterials from porcine 
skin are able to create favorable conditions for healing 
burns or their rapid preparation for autologous skin 
grafting by reducing the level of pain in the wound with 

Отже, закриття опікових ран залишається важливим елементом лікування термічних уражень, особливо це стосується великих 
та поширених опіків. З існуючих покриттів в Україні одними з ефективних залишаються ксенодермотрансплантати власного 
виробництва, які широко використовуються в клінічній практиці і значно поліпшують перебіг опікової хвороби.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: опіки, біологічні ранові покриття, порівняння, алодермотрансплантати, ксенодермоімплантати свині.
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the possibility of rapid activation of the patient, reducing 
heat loss, fluid, protein, electrolytes in the injured sur-
face, ensuring its protection from the harmful effects of 
the environment [1,2,5,8,10,19,22,28,29,37,38,41,46,52,
56]. And most importantly it is an affordable price (the 
estimated cost of the product in the US market is about 
$20 for xenograft coverage of 25 cm 2, while the price 
from the Ukrainian manufacturer is even lower) and risk 
of infection, especially the viral one, is low [12,43].

There have been literature reports of the theoretical 
risk of transmission of zoonotic infections from the graft 
to the patient, including porcine endogenous retrovi-
ruses and Clostridium difficile [11,18,21]. However, there 
is no convincing evidence to support the fact of infection 
in this way in the available information sources [4,17]. 
No evidence of zoonotic origin of Clostridium difficile, 
which is occasionally detected in the wound contents of 
patients with burns, is also available [31]. Moreover, the 
use of special breeds of pigs kept in proper conditions, 
sampling and preparation of xenografts according to 
strictly regulated and controlled technologies in special-
ized conditions, radiation and ethylene oxide terminal 
sterilization not only reduces the risk of possible infec-
tion of the patient but also prevents the occurrence of 
immune responses.

Ethical and religious aspects that limit the wide-
spread use of xenomaterials derived from certain ani-
mal species can also be found in the literature. In par-
ticular, some Muslim movements are mentioned, 
which strictly limit the use of xenomaterials derived 
from pigs [20]. Nevertheless, other Muslim movements 
allow the use of such materials, especially when there 
is no alternative, and their use directly affects the sur-
vival of the victim. For example, in Iran, xenografts 

have been legalized at the state level and are actively 
used to help patients with burns [26,54].

Finally, there is a significant amount of research at va-
rious stages and focused on improving preparation tech-
nology, using genetic engineering technology, implement-
ing alternative dosage forms, combinations with 
synthetic components, justifying the use of other animal 
tissues to close wounds (peritoneum, small intestine), etc. 
that confirm the prospects for the use of xenomaterials 
[11,16,23,33,39,49]. Results of the study of temporary skin 
substitutes obtained from fish, namely the Nile Tilapia 
(Oreochromis niloticus), are of particular interest [34]. 
Along with the convincing results of studying the effec-
tiveness of such materials for the treatment of patients 
with burns in the experiment, their ability to significantly 
accelerate healing processes in comparison with materials 
obtained from porcine skin was established [49]. How-
ever, it should not be forgotten that the use of the 
above-mentioned materials of fish origin remains in the 
testing phase, and the practical possibilities of its use are 
limited by the habitat of this species of fish [14].

As for Ukraine, an enterprise was founded in Ternopil 
in 1993 on the initiative of Professor V. V. Bihunyak, 
which, after obtaining all necessary permits, began pro-
ducing xenodermografts of porcine skin by cryogenic 
processing, lyophilization, sterilization, and it success-
fully continues its work to this day, ensuring the quanti-
ties requested for all national medical institutions. The 
enterprise, which in 2011 handed over a permit for the 
manufacture and registration of medical devices to LLC 
«Institute of Biomedical Technologies», was repeatedly 
awarded various awards. The sphere of activity of the 
institution includes not only constant monitoring of 
product quality, but also systematic research aimed at 

 a b c

Fig. 1. Appearance of patient R., 2 years 4 months, the diagnosis «Burns with boiling water of II a, b degree with 60% of body surface 
area» on admission (the 1st day after the injury) (a), after surgery – early necrectomy, xenografting (the 3rd day after the injury) (b) 
and before discharge from the hospital on the background of complete wound healing (the 18th day after the injury) (c)
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improving its medicinal properties and expanding the 
range. For example, the production of silicone plates and 
keratoxenografts has recently been established, and the 
study of the potential possibilities of medical use of oth-
er porcine tissue structures (peritoneum, pericardium, 
liver, spleen, pancreas) continues. The company did not 
stop functioning even during the height of the pandem-
ic caused by the coronavirus (SARS-CoV-2). With the 
beginning of active military events on the territory of 
Ukraine and an increase in the number of patients with 
mine-blast wounds, which are often accompanied by 
thermal injury, fully functioning of the domestic pro-
duction of temporary skin substitutes of biological ori-
gin is especially relevant and strategic in nature.

Conclusions
1. Closure of burn wounds is a major issue in the 

treatment of thermal injuries, which is especially critical 
for deep and extensive burns.

2. A large number of different types of wound dress-
ings require differentiated application.

3. Xenoderm grafts of our own design, which are 
widely used in clinical practice and significantly improve 
the course of burn disease are among the existing and 
most effective dressings in Ukraine.

Prospects for further research
Against the background of the Ukrainian legislative 

regulation on the principles of manufacturing and use of 
skin allografts for the provision of medical care to pa-
tients with burns, we consider it promising to conduct 
our own experimental and clinical comparison of the 
effectiveness of similar materials obtained from cadaver 
donors and xenoderm grafts of animal origin.

No conflict of interests was declared by the authors.
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Кількість ілюстрацій (рисунки, схеми, діаграми, фото) має бути мінімальною. Діаграми, графіки, схеми будуються у програмах 
Word або Exсel; фотографії повинні мати один із наступних форматів: PDF, TIFF, PSD, EPS, AI, CDR, QXD, INDD, JPG (150–600 dpi). 

Таблиці та рисунки розташовують у тексті статті відразу після першого згадування. У підпису до рисунку наводять його назву, 
розшифровують усі умовні позначки (цифри, літери, криві тощо). Таблиці мають бути оформлені відповідно до вимог ДАК, бути 
компактними, пронумерованими, мати назву. Номери таблиць, їхні заголовки і цифрові дані, оброблені статистично, повинні точ-
но відповідати наведеним у тексті статті.

Посилання на літературні джерела у тексті позначаються цифрами у квадратних дужках та відповідають нумерації у списку літерату-
ри. Статті зі списком літературних джерел у вигляді посилань на кожній сторінці або кінцевих посилань не приймаються.

Необхідно подавати два варіанти списку літератури. 
Перший варіант подається відразу після тексту статті, джерела розташовуються за алфавітом (спочатку праці, опубліковані 

українською або російською мовами, далі – іншими мовами).
Другий варіант повністю відповідає першому, але джерела українською та російською мовами ПЕРЕКЛАДАЮТЬСЯ! на англій-

ську мову. Цей варіант необхідний для сайту, підвищення індексу цитування та аналізу статті у міжнародних наукометричних базах 
даних. 

Обидва варіанти оформлюються за стилем APA (American Psychological Association style), який використовується у дисертаційних 
роботах. 

Приклад оформлення для обох варіантів:
Автор AA, Автор BB, Автор CC. (2005). Назва статті. Назва журналу. 10(2); 3: 49-53.
Автор AA, Автор BB, Автор CC. (2006). Назва книги. Місто: Видавництво: 256.

У тексті статті допускаються загальноприйняті скорочення, а також авторські скорочення, які обов’язково розшифровуються у 
тексті при першому згадуванні та залишається незмінними по всьому тексту.

У кінці статті автори мають заявити про наявність будь-яких конкуруючих фінансових інтересів щодо написання статті. Зазна-
чення конфлікту інтересів або його відсутності у статті є обов’язковим.  

Приклад: «Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів» або «Матеріал підготовлений за підтримки компанії…» 
Стаття закінчується відомостями про усіх авторів. Зазначаються прізвище, ім’я, по батькові (повністю), вчений ступінь, вчене 

звання, посада в установі/установах, робоча адреса з поштовим індексом, робочий телефон і адреса електронної пошти; ідентифікатор 
ORCID (https://orcid.org/register). Автор, відповідальний за зв’язок із редакцією, надає свій мобільний/контактний номер телефона.

Відповідальність за достовірність та оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень 
тощо) несуть автори.

Редакція забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне та літературне редагування, залишає за собою право скорочувати 
обсяг статей. Відмова авторам у публікації статті може здійснюватись без пояснення причин и не вважається негативним висновком 
щодо наукової та практичної значущості роботи.

Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються і не повертаються авторам.
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Видавництво ТОВ «Група компаній МедЕксперт» випускає журнали для лікарів різних 
спеціальностей. Ми створюємо видання європейського зразка з інноваційним для України 
підходом до формування наповнення кожного випуску і висвітлення профільної тематики. 
Нашими експертами є не лише визнані українські вчені, але й провідні фахівці країн Балтії, 
Польщі, Великої Британії, Молдови, Франції, Італії, Туреччини, Ізраїлю, Китаю та інших. Усі наші 
журнали видаються великими накладами, доступні для читачів і мають авторитет у фаховому 
середовищі. Кожен з них надійно закріпив за собою позиції кращого у спеціалізованих рейтингах.

ЗАПРОШУЄМО АВТОРІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО СПІВПРАЦІ
ПУБЛІКАЦІЯ БЕЗКОШТОВНА

«Сучасна педіатрія.
Україна»

«Український 
журнал

Перинатологія
і педіатрія»

«Український 
журнал
Здоров’я
жінки»

«Хірургія
дитячого віку.

Україна»

Визнанням авторитетності наших журналів є те, що всі вони входять у міжнародні наукометричні 
бази. Статтям присвоюється цифровий ідентифікатор об’єкта DOI.

Всі журнали включені у категорію «Б» Переліку наукових фахових видань України, у яких 
можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата наук.
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