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Робота присвячена вибору оптимальних параметрів дії балонної дилатації на великий дуоденальний сосочок (ВДС). Вивчені морфологічні зміни у ВДС при виконанні балонної дилатації. Експеримент проведений на 25 об’єктах (трупному матеріалі) з використанням антеградних і ретроградних
підходів до ВДС. Вивчено вплив балонної дилатації на сфінктерний апарат з обліком часу досягнення потрібного тиску в балоні та тривалості самого впливу. Вивчені та вироблені раціональні
параметри дилатаційної дії на ВДС, які дозволяють мінімально травмувати сфінктерний апарат ВДС
і при цьому максимально забезпечити повноцінний ефект дилатації, що важливо для покращання
найближчих і віддалених результатів лікування хворих на холедохолітіаз.
Ключові слова: балонна дилатація, великий дуоденальний сосочок, холедохолітіаз.
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The work deals with the choice of optimum parameters of baloon dilation effect on the major duodenal
papilla (MDP). There were studied morphological changes in MDP during baloon dilation usage. The experiment is conducted on the 25 objects (autopsied specimen) with the antegrade and retrograde approaches
to MDP. There is studied baloon dilation influence on the sphincter system with taking into account time
(minutes) of reaching a necessary pressure (atm) in baloon and duration of the influence itself. There are
studied and worked out the rational parameters of dilation influence on MDP, which allows to minimize
the MDP’s sphincter system damage and to provide a complete effect of dilation, which is important for
the improvement of the nearest and late results of medical treatment in patients suffering from choledocholithiasis.
Key words: baloon dilation, major duodenal papilla, choledocholithiasis.

Актуальність
Захворюваність на жовчнокам’яну хворобу (ЖКХ) останніми роками становить 10–15 %
[4]. Одним із частих (від 8,1 до
25 %) ускладнень ЖКХ є холедохолітіаз [5].
При сучасному малоінвазивному підході лікування холедохолітіазу оперативні втручання
на великому дуоденальному сосочку (ВДС) знайшли широке
застосування [7] та посіли значне місце у сучасній хірургії. При
виконанні ендоскопічної папілосфінктеротомії можливі тяжкі ускладнення, такі як кровотеча, деструктивний панкреатит,
перфорація дванадцятипалої
кишки (ДПК), холангіт [7].
Балонна дилатація у деяких
випадках — альтернатива виконанню папілосфінктеротомії.
Дана методика, на думку деяких авторів [1; 2; 6], не викликає ризику післяопераційної
кровотечі, особливо це важливо для хворих на механічну
жовтяницю, у яких, як правило,
є порушення у системі гемостазу [3]. Також при виконанні балонної дилатації можна зберегти сфінктерний апарат ВДС, що
важливо у профілактиці холангітів у пацієнтів молодого віку.
Низький процент ускладнень,
простота виконання, а також
низька собівартість дозволяють
дійти висновку про доцільність
подальшого вивчення питань
щодо оптимізації цієї методики.
При виконанні балонної дилатації ВДС залишаються не вирішеними питання вибору па-
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раметрів оптимального тиску,
що чинять дію на ВДС. Від цього залежать ступінь і прогноз
змін у ВДС, які можуть варіювати від функціональних (парез
сфінктера) до морфофункціональних (необоротних — ефект
папілосфінктеротомії), що впливає на ранні та пізні результати
лікування пацієнтів із цією тяжкою проблемою біліарної хірургії.
Мета роботи — покращити
найближчі та віддалені результати лікування хворих на холедохолітіаз шляхом вибору оптимальних параметрів впливу
балонної дилатації на ВДС.
Матеріали та методи
дослідження
У 2015 р. на базі кафедри хірургії № 1 Одеського національного медичного університету й Одеського обласного
патологоанатомічного бюро
було проведено порівнюване
дослідження впливу ступеня балонної дилатації на морфологічні зміни у сфінктерному апараті ВДС. Наведено результати
25 об’єктів (трупний матеріал)
віком від 55 до 75 років, середній вік становив (67±2–5) років.
Дослідження проводили за відсутності патології ВДС і оперативних втручань на протоковій
системі печінки.
Методика дослідження полягала у розтині передньої стінки ДПК із візуалізацією ВДС.
Використано антеградний підхід, при якому балонний дилататор проводили у холедох
за допомогою ангіографічного

провідника після розтину стінки міхурової протоки, а також
ретроградний доступ, коли провідник проводили у холедох з
боку ДПК через ВДС. У всіх випадках балон встановлювали
робочою частиною у ВДС. Застосовували балонний дилататор фірми “Cordis” (США)
з розмірами робочої частини
50 × 10 мм і діаметром 6 F.
Дослідження розподілили
на 8 груп. Контрольною була
I група (1 випадок), у даній групі не проводили балонну дилатацію ВДС. У 7 групах робили
поступове роздування балона
до 6 атм. У II групі проводили
роздування балона за 1 хв до
6 атм (за 30 с — до 3 атм). У
III групі — роздування балона
за 2 хв до 6 атм (за 30 с — до
1,5 атм). У IV групі проводили
роздування балона поступово за
3 хв до 6 атм (за 30 с — до 1 атм).
У V групі проводили роздування балона поступово за 5 хв
до 6 атм (за 30 с до 0,6 атм).
У VI групі проводили роздування балона поступово за 7 хв
до 6 атм (за 30 с — до 0,43 атм).
У VII групі проводили роздування балона поступово за
10 хв до 6 атм (за 30 с — до
0,3 атм). У VIII групі проводили роздування балона за 15 хв
до 6 атм (за 30 с — до 0,2 атм).
Результати дослідження
та їх обговорення
У контрольній I групі досліджуваних морфологічна картина представлена фатеровим сосочком зі склерозом стінки, збереженими шарами стінки з ат-
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Рис. 1. Контрольний малюнок
великого дуоденального сосочка

Рис. 2. Роздування балона за
1 хв у великому дуоденальному сосочку

Рис. 3. Роздування балона за
2 хв у великому дуоденальному сосочку

Рис. 4. Роздування балона за
3 хв у великому дуоденальному сосочку

Рис. 5. Роздування балона за
5 хв у великому дуоденальному сосочку

Рис. 6. Роздування балона за
7 хв у великому дуоденальному сосочку

рофією та холестеатозом слизової оболонки (забарвлення гематоксилін-еозином, збільшення у 10 разів; рис. 1).
У II групі морфологічна картина представлена фрагментом
фатерового сосочка звичайної
гістологічної будови з повним
розривом підслизового, м’язового й серозного шарів довжиною
до 0,4 см (рис. 2).
У III групі досліджуваних
морфологічна картина представлена фрагментом фатерового
сосочка з мізерною лімфоїдною
інфільтрацією слизового та підслизового шарів, з наявністю
розриву м’язового, субсерозного та серозного шарів до 0,3 см,
зі стоншенням і розволокненням
м’язових волокон у зоні збереженого м’язового шару, з паретично розширеними повнокровними судинами (рис. 3).
У IV групі морфологічна картина представлена фатеровим
сосочком з морфологічною картиною слабовираженого хронічного папіліту з дифузним
розростанням сполучної тканини у слизовому та підслизовому
шарах, стоншенням, розволокненням і фрагментацією гла-

деньких м’язових волокон з
множинними розривами серозного шару на всьому протязі (рис. 4).
У V групі досліджуваних
спостерігається тканина фатерового сосочка з поодинокими
дрібними розривами підслизового й прилеглого м’язового
шарів при збереженні цілісності зовнішнього, 1/3 м’язового,
субсерозного та серозного шарів (рис. 5).
У VI групі наявна тканина
фатерового сосочка з надривом
слизового й підслизового шарів, зі збереженням м’язового,
субсерозного та серозного шарів (рис. 6).

У VII групі досліджуваних
морфологічна картина представлена тканиною фатерового сосочка з аутолізом слизової
оболонки, склерозом артерій,
випаданням гемосидерину в
підслизовому шарі, звивистістю, стоншенням і фрагментацією гладеньких м’язових волокон м’язового шару стінки,
мікрофокусом порушення цілісності серозного шару до 0,01 см
(рис. 7).
У VIII групі наявна тканина
фатерового сосочка на межі з
ДПК із незначним стоншенням
м’язового шару й збереженням
цілісності всіх шарів стінки
(рис. 8).

Рис. 7. Роздування балона за
10 хв у великому дуоденальному
сосочку

Рис. 8. Роздування балона за
15 хв у великому дуоденальному
сосочку
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У результаті дослідження ми
порівняли морфологічні зміни у
ВДС при виконанні балонної
дилатації в різних групах. У II,
III і IV групах, де час досягнення повної дилатації ВДС становив 1, 2 й 3 хв відповідно, сфінктерний апарат ВДС був найбільше ушкодженим, з необоротними (морфологічними) змінами.
У V і VI групах, де час досягнення повної дилатації ВДС дорівнював 5 і 7 хв відповідно, ми
спостерігали зменшення ушкоджень сфінктерного апарату
ВДС. У VII і VIII групах, де час
досягнення повної дилатації
ВДС становив 10 і 15 хв відповідно, було наявне мінімальне
ушкодження ВДС (на 1/3) у вигляді розволокнення поверхневих шарів м’язів.
На підставі вищевикладеного
нами виявлена залежність впливу
ступеня балонної дилатації на
морфологічні зміни у сфінктерному апараті ВДС. Що більший час
досягення повної дилатації ВДС,
то менші ушкодження ВДС; що
швидший час досягнення повної
дилатації ВДС, то більше необоротних ушкоджень ВДС.
Висновки
1. Балонна дилатація ВДС
деякою мірою є альтернативою

ендоскопічній папілотомії у
хворих на ЖКХ, ускладнену
холедохолітіазом.
2. Ступінь морфологічних
змін у сфінктерному апараті
ВДС при балонній дилатації
знаходиться у прямій залежності від обраних параметрів дилатації — як рівня тиску, так і
часу досягнення цього тиску.
3. Обрані параметри дозволяють прогнозовано впливати
на сфінктерний апарат ВДС —
від парезу (функціональних порушень) до його розриву різного ступеня (ефект папілотомії).
4. Найближчі та віддалені
результати залежать від правильного вибору параметра балонної дилатації ВДС. Збереження сфінктерного апарату
ВДС є сучасним підходом біліарної хірургії.
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Ю. С. Стрельнікова
ВПЛИВ РЕКОМБІНАНТНОГО АНТАГОНІСТА ІНТЕРЛЕЙКІН-1-РЕЦЕПТОРІВ
НА КІНДЛІНГ-ІНДУКОВАНУ СУДОМНУ АКТИВНІСТЬ
Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна
Подані результати експериментальних досліджень з вивчення впливу блокади інтерлейкін-1 (ІЛ-1)
рецепторів шляхом застосуванням рекомбінантного антагоніста ІЛ-1-рецепторів (РАІЛ) на вираженість кіндлінгових судом. Показано розвиток протисудомного ефекту при сформованому пікротоксиновому кіндлінгу за умов блокади активності інтерлейкінових рецепторів. Введення РАІЛ затримує також розвиток пікротоксинового кіндлінгу. Висновок робиться про патогенетичне значення
системи цитокінів в епілептогенезі, а також про патофізіологічні механізми хронічного судомного
синдрому з точки зору розвитку патологічної дизрегуляційної інтеграції нервової та імунної систем.
Ключові слова: кіндлінг, пікротоксин, інтерлейкін-1, рекомбінантний антагоніст інтерлейкін-1рецепторів, цитокіни, патогенетичні механізми, дизрегуляційна патологія.
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