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Реферат. На клінічному матеріалі, що включає 362 хворих з пухлинами геніталій, яким виконувались модифіковані операції в залежності від клінічного діагнозу з використанням високочастотного
електрохірургічного зварювання тканин (ВЕЗТ), проведено порівняльний аналіз тривалості операції
(у хвилинах), обсягу крововтрати під час операції (у мл), ускладнень раннього післяопераційного періоду: виконання гістеректомії за допомогою ВЕЗТ дозволило спростити техніку виконання операції
при безпеці застосування устаткування, скоротити середній час, витрачений на операцію з 125,6±7,1
хвилин до 95,6±8,7 хв, (р>0.005), вірогідно скоротити крововтрату (на 21,4%), виключити інфільтрати,
що утворюються при лігуванні збережених колатералей, забезпечити надійний і швидкий гемостаз
у підшкірній, парацервікальній клітковині, при розсіченні спайок, зв’язок маткових труб без застосування хірургічних голок і лігатур.
Ключові слова: зварювання біологічних тканин, реакція тканин на високочастотне електрохірургічне зварювальне лігування, гемостаз.
Спосіб високочастотного електрохірургічного зварювального з’єднання тканин (ВЕЗТ) (за методом Б.Є.Патона) унаслідок його недавньої появи в хірургічній практиці знаходиться в стадії вивчення
і пошуку областей найбільш доцільного використання [3, 4, 5]. Більшість робіт, присвячених даній
проблемі, носять експериментальний характер [6, 7].
На думку Б.Є.Патона [3], остаточне судження про ефективність застосування високочастотного
електрохірургічного зварювального з’єднання тканин у різних областях хірургії може бути сформульоване лише після накопичення колективного клінічного досвіду.
Роботи із застосування електрохірургічного зварювання в онкогінекології за технологією академіка Б.Є.Патона в Україні практично одиничні, в основному, роботи стосуються хірургії легень,
щитовидної залози, тонкої кишки, селезінки, печінки [8, 9, 10]. А для широкого застосування цієї
технології необхідні як експериментальні, так і клінічні дослідження, які б враховували специфічні
особливості ангіоархітектоніки і топографії органів малого таза при доброякісних і злоякісних пухлинах внутрішніх геніталій жінок [1]. Морфо-функціональні зміни, які відбуваються в стінках судин під
впливом високочастотного струму в момент хірургічної операції, у літературі відображені не повно.
Знання цих структурних змін, на наш погляд, дуже важливе, оскільки гістофізичні зміни в ендотелії та
інших компонентах судинної стінки дозволять пояснити патогенез гемостазу і визначити структурні
передумови для регенераторного процесу.
Метою роботи є визначення доцільності і переваги застосування високочастотного електрохірургічного зварювального лігування при онкогінекологічних операціях у хворих на пухлини геніталій.

Матеріал та методи

Предметом клінічного етапу дослідницької роботи були 362 хворих, які розділені на 3 великі групи залежно від типу виконуваної операції.
У групу I включені онкогінекологічні хворі, яким виконувались модификовані операції в залежності від клінічного діагнозу з використанням високочастотного електрохірургічного зварювання
тканин (ВЕЗТ).
Група II, або група порівняння, включала пацієнток, яким виконувались типові операції з використанням традиційного шовного матеріалу (ТШМ).
Група III (група порівняння) складалася з пацієнток, яким здійснювалися стандартні операції з
використанням біполярної електрохірургічої коагуляції (БЕК).
Кожна із груп складалася з трьох підгруп - «а», «b» та «c».
- підгрупа «а» - це «хворі на рак тіла матки» (РТМ), яким виконувалась проста гістеректомія з
двосторонньою тубоваріектомією;
- підгрупа «b» - «хворі на рак шийки матки» (РШМ), яким виконувалась радикальна гістеректомія Вертгейма-Мейгса з/без збереження придатків;
- підгрупа «c» - «хворі на рак яєчників» (РЯ), яким виконувалась надпіхвова ампутація матки з
придатками та резекцією великого сальника.
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Таким чином, група I (n=134) включає хворих на рак тіла матки (підгрупа Ia - n=69), на рак шийки
матки (підгрупа Ib - n=31), на рак яєчників (підгрупа Іс - n=34).
Група II (n=120) включала 60 хворих на рак тіла матки (підгрупа IIа), 30 - на рак шийки матки (підгрупа IIb), 30 - на рак яєчників (підгрупа IIс).
Група III (n=108) складалася з хворих на рак тіла матки (підгрупа IIIа - n=48), рак шийки матки (підгрупа IIIb - n=30), рак яєчників (підгрупа IIIc - n=30).
Шматочки тканини, видалені під час хірургічного втручання (судини, тканини матки і малого таза)
фіксували в 10% розчині холодного нейтрального формаліну. Тканину заливали в парафін за стандартною методикою. На ротаційному мікротомі МПС-2 виготовляли серійні гістологічні зрізи товщиною
51 мкм, які потім забарвлювали гематоксиліном та еозином, за ван Гізоном, Вергоффом, на фібрин
за Шуєніновим, толуїдиновим синім при рН 2,6 і 5,3, ставили ШИК-реакцію з обробкою контрольних
зрізів амілазою.
Аналіз зображення здійснювався на універсальному мікроскопі Hund H 500 з телевізійною системою, з’єднаною з персональним комп’ютером 486 DX4 120. Статистична обробка отриманих даних
здійснювалася за допомогою ліцензійного стандартного пакету “Statistica 6.0”.

Результати та обговорення

Пацієнтки всіх трьох груп практично перебували в одних вікових групах і розходження у віці були
не достовірні. Середній вік хворих на рак тіла матки в групі Iа склав 61,3+7,1 рр., у групі IIа - 63,9+5,1
рр. і в групі IIIа - 62,4+8,3 рр. Середній вік хворих на рак шийки матки в групі Ib склав 54,1+3,2 рр., у
групі IIb - 53,2+2,9 рр. і в групі IIIb - 52,6+3,3 рр. Серед хворих на рак яєчників в основній групі (підгрупа Iс) середній вік був 51,1+3,9 років. Обидві групи хворих порівняння (підгрупи IIс та IIIc) за віком
були також рівноцінні і практично знаходились в одних вікових групах (відповідно, 54,2+4,7 і 53,3+4,6
років). У всіх вікових групах I, II та III пацієнток не було достовірних відмінностей (р>0.05).
Порівнянність хворих на рак тіла, шийки матки і яєчників за віком, стадією процесу, а також типом
хірургічних втручань дозволили нам провести клінічний аналіз тривалості, крововтрати й найчастіших ускладнень раннього післяопераційного періоду при відповідних діагнозу операціях: до простій
гістеректомії з двосторонньою тубоваріектомією, радикальній гістеректомії Вертгейма-Мейгса з/без
збереження придатків, надпіхвовій ампутації матки з придатками та резекцією великого сальника з
використанням високочастотного електрохірургічного зварювання тканин (ВЕЗТ) - групи Iа, Ib, Iс, з
використанням традиційного шовного матеріалу (ТШМ) і без застосування ВЕЗТ - група IІа, IIb, IIIc й
біполярної електрохірургічної коагуляції (БЕК) - група IIIа, IIIb, IIIc.
Виконання гістеректомії з використанням високочастотного електрохірургічного зварювання
тканин здійснювалося за розробленим в ДОПЦ новим способом абдомінальної гістеректомії (Деклараційний патент України на винахід: Патент 9910 Україна, МКИ А61У17/00. Спосіб абдомінальної гістеректомії /Бондар Г.В., Купрієнко М.В., Ковальчук О.А., Лебедєв О.В., Трунов А.Є. (Україна); Донецький
обласний протипухлинний центр (UA). №03849. Заявл. 22.04.2005; Опубл. 17.10.2005; Бюл.№10). Схема
виконання простої гістеректомії з двосторонньою тубоваріоектомією, радикальної гістеректомії з
двосторонньою тубоваріектомією, надпіхвової ампутації матки з придатками та резекцією великого сальника з використанням зварювального медичного устаткування й інструментів Б.Є.Патона при
раку яєчника представлені на рис. 1 а, б, в.
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Рис. 1. (а) Схема виконання простої гістеректомії з двосторонньою тубоваріоектомією з використанням високочастотного електрохірургічного устаткування та інструментів Б.Є.Патона: стрілкою зазначені місця обробки судинних пучків і стінки піхви в режимі «розсічення» і «зварювання» (праворуч затискач Б.Є.Патона); (б) Схема виконання
радикальної гістеректомії з двосторонньою тубоваріектомією з використанням високочастотного електрохірургічного устаткування Б.Є.Патона: стрілкою зазначені місця обробки судинних
пучків, лімфатичних вузлів і стінки піхви в режимі «розсічення» і «зварювання» (праворуч затискач
Б.Є.Патона); (в) Схема виконання надпіхвової ампутації матки з придатками та резекцією великого сальника з використанням зварювального медичного устаткування й інструментів Б.Є.Патона
при раку яєчника: стрілкою зазначені місця обробки судинних пучків матки, судин великого сальника й тканин шийки матки в режимі «розсічення» і «зварювання» (праворуч затискач Б.Є.Патона).
Порівняльний аналіз тривалості всіх 3-х типів операцій з використанням ВЕЗТ, ТШМ і БЕК показав,
що застосування електрохірургічних методик (ВЕЗТ і БЕК) дозволяє вірогідно (р<0,05) заощадити час
при обробці зв’язок і судинно-нервових пучків матки і яєчників у порівнянні з методикою операції,
здійснюваною із застосуванням традиційного хірургічного шва. Показано, що обидва електрохірургічні методи виконання простої гістеректомії, які мінімально ушкоджуюче діють на тканини і перебіг
післяопераційного періоду в пацієнток цих двох груп, також принципово не відрізняються.
При виконанні простої гістеректомії у хворих на рак тіла матки тривалість операції (у хвилинах)
з використанням ВЕЗТ, у порівнянні з операцією із застосуванням ТШМ, скорочується на 23,9±0,4 %
(57±6,1 хв. з ВЕЗТ і 75±5,4 з ТШМ), при БЕК – на 17,3% (62±4,2 хв.), у хворих на рак шийки матки при
операціях Вертгейма- Мейгса, відповідно, на 24,0±1,2% (93,2±6,1 хв. з ВЕЗТ і 125,6±7,1 хв. з ТШМ), а
у хворих на рак яєчника - у 1,8 та в 1,5 разу (відповідно, 69,5±3,3 хв. з ВЕЗТ і 125,6±7,1 хв. з ТШМ та
81,6±5,3 хв. з БЕК).
Важливим відмітним моментом електрохірургічних операцій від операцій ТШМ є те, що скорочується не тільки час операції, але відповідно зменшується час перебування пацієнтки під наркозом.
Незважаючи на те, що середня тривалість операції із використанням ВЕЗТ не має достовірних відмінностей від часу, затраченого на виконання простої гістеректомії з використанням БЕК (р>0,05),
ушкоджуючий ефект при зварюванні тканин значно менший (температура при ВЕЗТ не вище 80ºС,
при БЕК >100°С), а, отже, і процеси репарації тканин ідуть значно активніше.
Операції із застосуванням електрохірургічних методик (ВЕЗТ і БЕК) дозволяють суттєво зменшити
об’єм крововтрати. Найбільша ефективність застосування ВЕСЛ нами відзначена при НАМП у хворих
на рак яєчника за допомогою апарата Б.Є.Патона, що дозволило знизити об’єм крововтрати в 1,7 рази
(215±20мл, при ТШМ - 355±35 мл) за рахунок широкого захоплення тканин затискачем Б.Є.Патона без
наступного некрозу тканин та лігування дрібних судин, інтимно пов’язаних з пухлиною, що неможливо досягти при використанні ТШМ. Резекція великого сальника за допомогою затискача Патона
не просто створює зручність хірургові, що виконує операцію, але й дозволяє досягти максимальної
абластичності операції при мінімальній крововтраті.
При виконанні простої гістеректомії ефективність збереження крововтрати також помітно більша
в підгрупах хворих на рак тіла матки, яким операція проводилася із використанням електрохірургічних
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інструментів: з ВЕЗТ на 21,4±1,5 %, з БЕК на 17,9±25%. Цей ефект пов’язаний з тим, що використання електрохірургічних інструментів дозволяє зупиняти навіть капілярні кровотечі. Це положення особливо відноситься до крововтрати з судин підшкірно-жирової клітковини, паравезикальної клітковини тощо.
Об’єм крововтрати у хворих на РШМ при операціях Вертгейма- Мейгса із застосуванням електрозварювання був суттєво меншим (на 19,7%), а з БЕК – на 11,3% (р<0.001), ніж у групі пацієнток, яким
виконувалася операція з використанням ТШМ. Особливо важливим є використання ВЕЗТ у хворих, що
вже одержували неоад’ювантну променеву терапію, як наслідок цього у хворих відзначається підвищена кровоточивість судин малого таза, що потрапляють у зону опромінення. При цьому обробка
парацервікальної і паравезикальної клітковини електрохірургічними інструментами, що дозволяють
захоплювати великий об’єм тканини, практично не пошкоджуючи їх структури, на наш погляд, є дуже
важливою і дозволяє зменшити крововтрату.
Що стосується питання ускладнень інтра- і раннього післяопераційного періоду, то суттєвих розходжень
у двох групах хворих нами не спостерігалося. Ускладнення раннього післяопераційного періоду, такі як парез кишечника, порушення уродинаміки, цистит, висхідний пієлонефрит і формування лімфокіст в основній
і в групах порівняння зустрічалися практично з однаковою частотою і їхні показники не мали достовірних
відмінностей (р<0.005). Застосування зварювального апарата Б.Є.Патона при клубовій лімфаденектомії дозволяє уникнути такого грізного ускладнення післяопераційного періоду як лімфокісти заочеревинного простору. Ліговані за допомогою апарата Б.Є.Патона лімфатичні судини не беруть участі у формуванні раневого
виділення, тому що вони повністю обтуровані, чого не можна домогтися при використанні ТШМ.
Перетинання піхвової стінки у хворих на РШМ з використанням ВЕЗТ дозволяє зменшити крововтрату з судин піхви й не вимагає її подальшого формування, що зменшує не тільки витрачений
час на операцію, але й крововтрату. При виділенні верхньої третини піхви шляхом обробки парацервікальної клітковини за допомогою апарата Б.Є.Патона зменшується ризик ушкодження сечоводів,
оскільки термічний вплив ВЕЗТ є мінімальним.
Використання електрохірургічного затискача дозволяє також радикально видаляти метастази в
брижовій частині кишки, парієтальній і вісцеральній очеревині, а мінімальний термічний ефект не
дозволяє ушкодити життєво важливі органи: кишечник, сечовий міхур і магістральні судини.
Резекція виконується в межах 1,0 см від стінки поперечно-ободової кишки. З одного боку, це дозволяє видалити максимальний об’єм тканини сальника, а з іншого - не ушкодити серозну оболонку кишки.
Ми згодні з думкою академіка Б.Є. Патона і співавт. (2004), що очевидні й економічні переваги.
Практично не використовується шовний матеріал, кліпси, оскільки з’єднання відбувається за рахунок автентичного матеріалу органа, що зварюється. Зменшення часу операції і відновного періоду,
приводять до зменшення витрат на лікарські препарати, у тому числі і на наркотичні засоби.
Особливістю розробленої зварювальної технології з застосуванням зазначених раніше зварювальних комплексів є універсальність їхнього застосування в хірургії, зокрема, в онкогінекології.
Так, на відміну від устаткування LigaSure системи, відкривається можливість, використовуючи один
зварювальний комплекс, здійснювати високочастотне електрохірургічне зварювання і коагуляцію,
перекриття судин до 15-17 мм, перетинання тканин, у тому числі м’язової, волокнистої сполучної, жирової і судинної, з мінімальними крововтратами, але так само одержувати герметичні і досить міцні
з’єднання розрізів тканини за допомогою пінцетів, а так само одно чи двохмоментно за допомогою
спеціальних затискачів Б.Є. Патона.
Крім того, ми провели порівняльну оцінку структурних змін у судинах, тканинах матки і піхви жінок,
що спостерігаються в момент операції під впливом високочастотного електрохірургічного зварювання.
Ми вважаємо, що найбільш суттєвими, з погляду сучасних фундаментальних досліджень, є результати, отримані в перші хвилини операції, саме в момент високочастотного електромагнітного
впливу хірургічних маніпуляцій на біологічні тканини. Ретельне морфологічне вивчення операційного клінічного матеріалу наочно демонструє, що основним патогенетичним механізмом гемостазу
в капілярах, артеріолах і артеріях дрібного калібру в момент операції при використанні медичного
зварювального устаткування є тканинна (закупорка судин зсередини клітинами ендотелію) емболізація, якій передують: набрякання і пікноз ядер ендотелію, елонгація і переважна спрямованість (поляризація) ядерної субстанції, десквамація ендотеліоцитів з обтурацією просвіту судин (рис. 2 а, б, в, г).
В клінічних морфологічних дослідженнях нами було підтверджено, що під час хірургічної операції із застосуванням високочастотного електрохірургічного зварювання тканин альтеративні зміни в
тканинних компонентах матки локалізуються безпосередньо в зоні впливу генератора, практично не
виходячи за межі бранш хірургічного інструментарію. В тканинах (стінка піхви, кругла і воронкотазова зв’язка матки), видалених у клініці під час радикальної гістеректомії Вертгейма-Мейгса з приводу
раку шийки матки з використанням високочастотного електрохірургічного зварювального з’єднання
(ВЕЗТ), нами виявлені характерні й однотипні морфо-функціональні зміни як у судинах мікрогемоциркуляторного русла (МГЦР), так і в артеріях м’язового та еластично-м’язового типу.
В ендотеліальному шарі капілярів, артеріол та артерій дрібного калібру, що знаходяться безпо-
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Рис. 2. Морфологічні зміни в стінці судин піхви в момент високочастотного електрохірургічного
зварювання при радикальній гістеректомії з приводу раку шийки матки: а) ендотеліоцити артеріоли в стані спазму (констрикція), ядра неправильної форми, збільшені в об’ємі, у просвіті аглютинаційний тромб; б), в), г) просвіт судин обтурований елонгованими (витягнутими) ендотеліоцитами
з різною просторовою орієнтацією. Забарвлення а) гематоксиліном+еозином; б) і г) за ван Гізоном; в)
толуїдиновим синім. Х 400.

середньо в зоні впливу високочастотного електричного поля в режимі «зварювання), мікроскопічно
спостерігаються:
- набрякання і гіперхромія ядер ендотелію;
- елонгація ядерної субстанції, тобто, значне подовження (у кілька разів) ниток ДНК і РНК;
- поляризація, або переважна спрямованість ядерної субстанції ендотеліоцитів до центра судини;
- десквамація ендотеліоцитів і обтурація просвіту (тканинна емболізація) судини.
Описані вище зміни: формування тромбів (аглютинація еритроцитів, преципітація плазмових білків), тканинних емболів (злущування і склеювання ендотеліоцитів), виражений спазм судин, всі три
чинники в цілому створюють передумови для надійного гемостазу.
Отримані результати дослідження дозволяють стверджувати, що наявність магістрального типу
судинного пучка дозволила застосувати як прошивання, так високочастотне електрохірургічне
з’єднання з високою ефективністю і відсутністю ускладнень. При розсипному типі судинного пучка
краще використання зварювальної технології.
Результати проведеного нами дослідження дозволяють також підтвердити відомі положення, отримані раніше, зокрема, що застосування зварювальної технології забезпечує:
- спрощення техніки виконання хірургічної операції при безпеці застосування устаткування;
- при хірургічних операціях досягається бездимна технологія на відміну від застосування відомого коагуляційного устаткування;
- позитивно позначається на здоров’ї хірурга, особливо при роботі з інфікованими пацієнтами;
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- повну герметизацію й асептичність у місці з’єднання;
- при закритті просвіту в сечоводі, одного з найчастіших ускладнень при онкогінекологічних
операціях, забезпечується одержання міцного з’єднання з ідеальною герметичністю, що запобігає
рефлюксу сечі із сечового міхура і розвитку сечових підтікань; за допомогою зварного шва однією
маніпуляцією досягається швидка і надійна герметизація дефекту в зруйнованій стінці сечового
міхура без крововтрати і сечовитікання;
- накопичений досвід свідчить про переважний вибір кожним хірургом якогось пріоритетного
методу, яким ми вважаємо високочастотне електрохірургічне зварювання тканин, що забезпечує оптимальне співвідношення витрат і ефективності.
Винахід зварювального медичного устаткування й інструментів Б.Є.Патона дозволив спростити
техніку виконання операції при безпеці застосування устаткування, скоротити середній час, витрачений на операцію, вірогідно скоротити крововтрату, виключити інфільтрати, що утворюються при
лігуванні збережених колатералей.
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Е.А. Ковальчук, Н.В. Куприенко, В.Г. Шлопов*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО
ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКОГО СВАРОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ
ТКАНЕЙ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН
Донецкий облачтной противоопухолевый центр,
*Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького, Украина
Реферат. На клиническом материале, включающем 362 больных с опухолями гениталий, которым выполнялись модифицированные операции в зависимости от клинического диагноза с использованием высокочастотного электрохирургического сваривания тканей, проведен сравнительный
анализ продолжительности операции (в минутах), объема кровопотери во время операции (в мл),
осложнений раннего послеоперационного периода. Выполнение гистерэктомии с помощью высокочастотного электрохирургического сваривания тканей разрешило упростить технику выполнения
операции при безопасности применения оборудования, сократить среднее время, израсходован-
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ное на операцию с 125,6±7,1 минут до 95,6±8,7 мин. (р>0,005), достоверно сократить кровопотерю
(на 21,4%), исключить инфильтраты, которые образовываются при лигировании сохраненных коллатералей, обеспечить надежный и быстрый гемостаз в подкожной, парацервикальной клетчатке, при
рассечении спаек, связь маточных труб без применения хирургических игл и лигатур.
Ключевые слова: сваривание биологических тканей, реакция тканей на высокочастотное электрохирургическое сварочное лигирование, гемостаз.
E.A.Kovalchuk, N.V.Kuprienko, V.G.Shlopov

EFFICIENCY OF APPLICATION OF HIGH-FREQUENCY
ELECTROSURGICAL WELDING CONNECTION
OF TISSUES IN COMPLEX TREATMENT OF TUMOURS
OF GENITALIAS FOR THE WOMEN
Donetskregion antitumor center,
Donetsk state medikal universitx, Ukraine
On a clinical material including 362 patients with tumours of genitalias, with which the updated
operations were fulfilled depending on the clinical diagnosis with usage of high-frequency electrosurgical
welding together of tissues, the comparative analysis of a duration of the operation (in minutes), size of a
hemorrhage is carried out during the operation (in a ml), complications of early postoperative period. The
execution of a hysterectomy with the help of high-frequency electrosurgical welding together of tissues
has permitted to simplify engineering of execution of the operation at safety of application of equipment,
to reduce average time spent for the operation since 125,6±7,1 minutes up to 95,6±8,7 minutes (р > 0,005),
authentically to reduce a hemorrhage (to 21,4 %), to eliminate infiltrates, which are derivated at a ligation
of the saved collaterals to provide a reliable and fast hemostasis in a hypodermic, paracervical fat, at an
adhesiotomy, link of parent tubes without application of surgical needles and ligatures.
Key words: biowelding of biological tissues, reaction of tissues on biowelding, hemostasis.

