
що вижили. Ще в 90-х роках XX ст. нами була висуну
та гіпотеза: плановані релапаротомії справляють не
сприятливу дію на системну активацію медіаторів за
палення, тим самим підвищуючи ризик розвитку ор
ганної дисфункції при АС [6], яка одержала підтвер
дження у наступних дослідженнях [1, 7, 8]. 

Мета дослідження 

Проведення аналізу використання релапаротомії 
при лікування хворих на абдомінальний сепсис та уза
гальнення деяких отриманих даних щодо патофізіоло
гії розвитку системних ускладнень та оцінки прогнос
тичної значимості деяких клініко-лабораторних і су
часних інтегральних шкал тяжкості стану хворих. 

Матеріали і методи дослідження 

Дослідження проведені у 189 хворих віком від 26 
до 83 років на АС, у яких відзначені наступні особли
вості перебігу основного захворювання: наявність не 
менше 2 клініко-лабораторних ознак SIRS по класифі
кації R.Bone та співавт. [11], наявність осередку інфе-
кту і ентеральної недостатності. Хворі, що були опе
ровані з приводу раку травного тракту і розвитку 
ускладнень, що потребували виконання релапарото
мії, із дослідження були виключені. 

У більшості хворих була отримана оцінка фізично
го стану і стану хронічного здоров'я за допомогою ін
тегральної системи APACHE II [12], визначено індекс 
перитоніту Mannheim (MPI), оцінювались Sepsis-
Related Organ Failure Assessment (SOFA) scores та 
MODS scores [1, 13]. 

Лабораторні дослідження включали оцінку загаль-
ноклінічних і біохімічних аналізів крові, системи гемос
тазу за уніфікованими методиками, а також показників 
специфічної і неспецифічної резистенстності організ
му. Гострофазову відповідь у хворих оцінювали шля
хом визначення С-реактивного білку (СРБ) сироватки 
крові за допомогою тест-системи фірми CARMAY 
(Швейцарія), для напівкількісного аналізу. Рівень IL-2, 
IL-6, IL-8 в сироватці крові визначали за допомогою 
ІФА (розробник TOO «Протеїновий контур», Росія,), а 
динамику змін анті-LPS-lgA, IgM, IgG за допомогою 
імуноферментного аналізу. Програма досліджень пе
редбачала визначення рівня молекул середньої маси 
(МСМ) в сироватці крові скринінговим методом [1, 10] 
з наступним вимірюванням на спектрофотометрі в 
ультрафіолетовому світлі при довжині хвилі 254 нм. 
Інтенсивність спонтанної біохемілюмінесценції, Н2О2 і 
люмінозалежної індукованої сироватки крові реєстру
вали на медичному біохемілюмінометрі (ХЛМЦ-1) в 
діапазоні рахунку квантів світла за допомогою фото
електронного помножувача (ФЕУ-130) і виражали в 
імпульсах за одиницю часу [6]. Малоновий діальдегід 
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кількість регсапаротомій 

Адекватна АБТ Неадекватна ЛБТ 
Рисунок 3. Вплив стартової АБТ 

на летальність при АС [1]. 
Принциповий вплив на етіологічну структуру ад-

бомінальних інфекцій справляє характер цієї інфекції: 
позалікарняний або нозокоміальний. Етіологічна стру
ктура позалікарняних інфекцій добре вивчена, глоба
льно не відрізняється для більшості стаціонарів і ви
значається областю порушення цілісності травного 
тракту або мікробами при розвитку вторинної панкре
атичної інфекції. Збудником післяопераційних (нозо-
коміальних) інфекцій виявляється більш резистентна 
флора, що включає Pseudomonas aeruginosa, 
Enterobacter species, Proteus species, резистентні до 

метициліну Staphylococcus aureus, ентерококи і 
Candida species. 

Ще не так давно наші уявлення грунтувалися на 
постулаті, що адекватна стартова антибактеріальна 
терапія (АБТ) - провідний фактор прогнозу важких 
абдомінальних інфекцій за умови, що джерело інфек
ції надійно усунуто або екстеріорізіровано (рис. 3). З 
2001 року, після отримання рекомендацій експертів на 
Всесвітньому конгресі з хіміотерапії в Амстердамі, 
нами використовувався де-ескалаційний підхід до 
принципів АБТ тяжких абдомінальних інфекцій. У під
сумку, до чого ми прийшли: з'явилися проблемні пато
генні мікроби, а саме - так звана група мікроорганіз
мів «ESKAPE»: Enterococcus facium, St. aureus, Kl. 
pneumoniae, Ac. baumanii, Ps. aeruginosae. 
Enterobacter spp. Розвиток резистентності до антимік
робних препаратів у багатьох бактеріальних патогенів 
зробило традиційну терапію неефективною, а це, в 
свою чергу, призвело до того, що лікування інфекцій 
стає більш складним і часто більш дорогим. 

Більше 60 років тому Е. Abraham і Е. Chain повід
омили про наявність пеніціллази у Bacterium coli, мік
роорганізму, відомого в даний час як Escherichia coli. 
a W. Kirby - про присутність ферменту подібного типу 
у Staphylococcus aureus [1]. Ці два повідомлення по
клали початок вивченню безлічі варіантів прояву ре
зистентності мікроорганізмів до антимікробних препа
ратів. У 70-х роках з'явилося багато публікацій про 
мультирезистентні мікроорганізми, як грампозитивні, 
так і грамнегативні. Але тільки в 90-х pp. XX ст. з'яви
лася група мікроорганізмів, резистентних до всіх ві
домих антимікробних препаратів. Зараз ми зустрічає
мося з інфекціями, викликаними деякими штамами 
ентерококів, акінетобактеріей і Pseudomonas 
aeruginosa, які не піддаються лікуванню. Як виникла 
така ситуація? У розвитку та поширенні резистентнос
ті відіграють роль три основні фактори: мутації в зви
чайних генах, що призводять до розширення спектра 
резистентності, передача резистентності генів від од
них мікроорганізмів до інших і посилення селективно
го тиску умов середовища в лікарнях і за їх межами, 
що призводить до активізації процесу розвитку резис
тентних організмів. Деякі нові механізми резистентно
сті взагалі не піддаються виявленню лабораторними 
методами. Таким чином, резистентні мікроорганізми 
можуть залишатися невиявленими до тих пір, поки не 
поширяться в лікарні вельми широко. Крім того, з» 
останні десять років значно зросла поширення грам-
негативних ентеробактерій, що утворюють ензими бе-
та-лактамази розширеного спектру (БЛРС). Ці ензими 
руйнують навіть ті антибіотики, які успішно використо
вуються в боротьбі проти мультирезистентних стафі
лококових бактерій. В даний час найбільш широте 
поширені рекомендації NCCLS (National Committee for 
Clinical Laboratory Standards, USA), згідно з яким* 
штами Е.соІІ і Klebsiella spp, що продукують БЛРС, 
необхідно розглядати як стійкі до пеніцилінів, цефа-
лоспоринів та азтреонаму. Враховуючи той факт, що 
на сьогоднішній день цефалоспорини є основою те
рапії важких і вкрай важких позалікарняних і госпіта
льних інфекцій, виконання рекомендацій NCCLS різко 
обмежує можливість антибактеріальної терапії у хво
рих на АС. 

Таким чином, лікування хворих на АС, що виникає 
внаслідок розвитку ранніх післяопераційних гнійно-
септичних ускладнень, представляє серйозну пр 
блему сучасної хірургії. Аналіз тяжкості стану хвор" 
на АС, проведений на підставі аналізованих прогнос
тичних шкал, показав недостатню ефективність їх кііН 
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Реферат 
= ЕЛАПАРОТОМИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С АБДОМИНАЛЬНЫМ СЕПСИСОМ 
•Криворучко И.А., Бойко ВВ., Иванова Ю.В., Повеличенко М.С. 
ключевые слова: абдоминальный сепсис, релапаротомия, лечение. 

Анализируются результаты хирургического лечения 189 больных с абдоминальным сепсисом после операций 
яа органах брюшной полости. Авторами обоснована целесообразность использования современной классифи-
иции септических синдромов, поскольку критерии, лежащие в основе их определения, позволяют оценить тя
жесть состояния пациентов, прогностические ориентиры и динамику патологического процесса. Комплексное хи-
зургическое лечение, которое включает адекватную санацию патологического очага, рациональную антимикроб
ную терапию, циркуляторную и метаболическую поддержку, позволяет существенно улучшить результаты лече-
іжя этой тяжелой категории больных. 

Summary 
RELAPAROTOMY IN PATIENTS WITH ABDOMINAL SEPSIS 
fcyvoruchko І.А., Boyko V.V., Ivanova Y.V., Povelicheko M.S. 
Key words: abdominal sepsis, relaparotomy, treatment. 

This paper focuses on the results of repeated surgical treatment in 189 patients who developed abdominal sepsis af
ter abdominal surgery. The authors have grounded the appropriateness in applying the modern classification of septic 
syndromes as the criteria laying in the base of their determination enable to evaluate the severity of patient's condition, 
prognostic landmarks and dynamics of pathological process. The complex surgical treatment including adequate sana-
fon of pathological focus, rational antimicrobic therapy, respiratory, circulatory and metabolic support makes possible to 
«nprove the results of the treatment of this category of patients. 
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