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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АОС  − антиоксидантна система 

АТ ІІІ − антитромбін ІІІ 

АЧТЧ − активний частковий тромбоплстиновий час 

ЗВГА  − задня великогомілкова артерія 

КПІ  − кісточково-плечовий індекс 

ЛПНЩ − ліпопротеїди високої щільності 

ЛПВЩ − ліпопротеїди високої щільності 

ЛПДНЩ − ліпопротеїди дуже низької щільності 

МК  − медіакальциноз 

МНВ   − міжнародне нормалізоване відношення 

НДР  − нейропатичний дисфункціональний рахунок 

НСР  − нейропатичний симптоматичний рахунок 

ОА   − облітеруючий атеросклероз 

ОМБ   − окисна модифікація білків 

ПІ  − протромбіновий індекс 

ППІ  − пальце-плечовий індекс 

РІ   − пульсаційний індекс 

СДС   − синдром діабетичної стопи 

СМ  − склероз Менкеберга 

СОД  − супероксиддисмутаза 

ТАС  − тильна артерія стопи 

ТЧ  − тромбіновий час 

Фг  − фібриноген 

ЦД  − цукровий діабет 

tcpO2  −  транскутанна напруга кисню базальна 

ПЗД  − практично здорові донори 

ДДПН − дистальна діабетична полінейропатія 

КТ  − комп’ютерна томографія 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Цукровий діабет (ЦД) належить до 

найпоширеніших захворювань людини [143]. Сьогодні у світі нараховується 

371 млн., а до 2025 року очікується 552 млн. хворих на ЦД [134]. Невпинне 

зростання його поширеності відбувається і в Україні – з 1,8% у 2009 р. до 

2,9% у 2012 р., із кількістю хворих наприкінці цього року - 1303157 осіб [54]. 

Найчастішим і найтяжчим ускладненням ЦД є синдром діабетичної 

стопи (СДС), який виникає в 4 - 27% хворих із ЦД [53,186]. СДС призводить 

до ампутації нижньої кінцівки в 40-60% хворих і до летального наслідку - у 

28-40% [9, 93]. У 50 – 70% випадків розвиваються гнійно – некротичні 

ускладнення на стопі тієї кінцівки, яка залишилася, що часто призводить і до 

її ампутації [176]. У загальному, частота ампутацій у хворих із ЦД у 15 разів 

вища, ніж у пацієнтів без діабету [63, 230]. Усе вищенаведене дозволяє 

дослідникам зробити висновок про незадовільність на сьогоднішній день 

результатів лікування таких хворих, і серед причин цього - недостатнє знання 

патогенетичних ланок СДС [57, 62].  

Згідно сучасних наукових позицій, однією з провідних патогенетичних 

ланок розвитку СДС є медіакальциноз (МК) артерій нижніх кінцівок [132]. 

При його розвитку магістральні артерії перетворюються на ригідні трубки з 

фіксованим діаметром, що створює передумови для виникнення 

«функціональної» ішемії кінцівок [30]. У цей час, МК дрібних артерій 

перешкоджає колатеральному кровотоку, що, у свою чергу, підсилює явища 

гіпоксії тканин [202]. Клінічно МК спотворює результати діагностичних 

тестів, зокрема завищує значення регіонарного систолічного тиску на 

гомілкових артеріях та кісточково-плечового індекса, значуще потенціює 

симптоми атеросклеротичного ураження судин [166], а також перешкоджає 

виконанню реконструктивних операцій на артеріях [49], які займають 

провідне місце в лікуванні таких хворих [59]. 

Не дивлячись на все це, закономірності розвитку та перебігу МК при 

СДС залишаються мало вивченими. А міжнародних та вітчизняних настанов 
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і керівництв щодо лікування СДС із МК артерій різного ступеня вираженості 

на сьогодні немає. Ці невирішені проблеми визначили мету і завдання 

дослідження. 

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

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» і є 

фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри хірургії 

стоматологічного факультету “Комплексна діагностика та лікування 

хірургічних захворювань органів черевної порожнини і порушень 

кровоплину з урахуванням гемостазіологічних показників” (№ 

держреєстрації 0114U000351). Автор є співвиконавцем зазначеної науково-

дослідної роботи. 

Мета дослідження: покращити якість лікування хворих із синдромом 

діабетичної стопи шляхом вивчення закономірностей розвитку в них 

медіакальцинозу артерій та розробки диференційованої щодо різних ступенів 

його вираженості діагностично-лікувальної тактики. 

Завдання дослідження.  

1. Вивчити особливості клінічної картини синдрому діабетичної стопи з 

наявністю медіакальцинозу артерій та з різними ступенями його вираженості. 

2. Дослідити особливості патогістологічних змін магістральних артерій 

нижніх кінцівок при медіакальцинозі артерій різних ступенів у хворих на 

синдром діабетичної стопи. 

3. Встановити об’єктивні критерії діагностики медіакальцинозу артерій 

із різними ступенями вираженості при синдромі діабетичної стопи.  

4. Проаналізувати наявність кореляційних зв’язків між ступенем 

вираженості медіакальцинозу артерій та вираженістю полінейропатії, 

атеросклерозу, ішемії тканин, змінами ліпідограми, коагулограми і 

антиоксидантної системи. 

5. Оцінити можливість і результати проведення реконструктивних 

операцій у хворих на синдром діабетичної стопи з медіакальцинозом артерій. 
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6. Оцінити транскутанну напругу кисню на різних рівнях нижньої 

кінцівки до і після проби на реактивну гіперемію в пацієнтів із синдромом 

діабетичної стопи при різних ступенях вираженості медіакальцинозу артерій і 

її вплив на вибір рівня ампутації. 

7. Розробити алгоритм комплексного диференційованого хірургічного 

лікування хворих на синдром діабетичної стопи з медіакальцинозом артерій 

різного ступеня вираженості та оцінити ефективність запропонованого в 

ньому лікування. 

Об’єкт дослідження: особливості перебігу і лікування синдрому 

діабетичної стопи з наявністю медіакальцинозу артерій. 

Предмет дослідження: клініко-патоморфологічні особливості та 

диференційоване хірургічне лікування різних ступенів вираженості 

медіакальцинозу артерій при синдромі діабетичної стопи. 

Методи дослідження: загальноклінічне обстеження хворих, 

дослідження лабораторних показників оцінки системи гемостазу, визначення 

рівня фосфору, загального та іонізованого кальцію крові, кількісне 

визначення продуктів окисної модифікації білків (ОМБ) та ферментів 

антиоксидантної системи (АОС), патоморфологічні дослідження зрізів судин 

ампутованих кінцівок хворих, неврологічне обстеження пацієнтів, тріплексне 

сканування судин нижніх кінцівок, визначення транскутанної напруги 

кисню, компʼютерно - томографічна аортоартеріографія, статистична обробка 

отриманих даних. 

Наукова новизна результатів дослідження. Доповнено знання про 

особливоті розвитку МК у хворих на СДС. Встановлено, що кореляційний 

зв’язок між вираженістю МК та тривалістю ЦД є статистично значуще 

сильнішим, ніж між вираженістю МК та віком хворих, а отже, МК – це не 

інволютивний прояв, а важлива патогенетична складова ЦД. Виявлено, що у 

хворих на СДС з МК частіше, ніж при його відсутності, спостерігаються 

скарги, характерні для дистальної симетричної полінейропатії, а також 
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частіше виникає таке тяжке гнійно-некротичне ускладнення, як волога 

гангрена дистального відділу стопи. 

Встановлено, що за такими шкалами, як нейропатичні 

дисфункціональний і симптоматичний рахунки у хворих на СДС із МК 

дистальна діабетична полінейропатія є більш вираженою, ніж в аналогічних 

хворих без нього, причому, значення цих шкал мають прямий кореляційний 

зв’язок зі ступенями вираженості МК. 

Уперше доведено, що МК не лише перетворює артерії на «ригідні 

трубки», не здатні до розширення і скорочення, але й сам по собі, без участі 

атеросклеротичного процесу, може зумовлювати стенозування артерій аж до 

їхньої цілковитої оклюзії. Разом із тим, прогресування МК й атеросклерозу, у 

більшості випадків, відбувається паралельно, про що свідчать прямі 

кореляційні зв’язки між показниками, що характеризують ці два патологічні 

процеси. 

Доповнено наукові дані про порушення в системі гемостазу при 

синдромі діабетичної стопи – виявлено, що внутрішньосудинне 

мікротромбоутворення, спричиняючи дистрофічно-дегенеративні зміни в 

медії артерій, може бути однією з причин медіакальцинозу, оскільки ступені 

вираженості останнього корелюють зі значеннями рівнів D-димерів крові, 

хоча їх підвищений вміст виявляється лише в 51,0 % таких пацієнтів. 

Подальшого розвитку отримало вивчення стану прооксидантно-

антиоксидантних процесів при СДС. Встановлено, що максимальне 

підвищення продуктів окисної модифікації білків при довжинах хвиль 356 нм 

(ОМБ356) та 430 нм (ОМБ430) відбувається у хворих із І та ІІ 

рентгенологічними ступенями МК, що свідчить про максимальну роль 

окисного стресу в дебюті захворювання, тоді як максимальне виснаження 

активності ферментів АОС супероксиддисмутази (СОД) та каталази 

відзначається у хворих із його V рентгенологічним ступенем. 

Уперше виявлено, що в пацієнтів із СДС відношення кісточково-

плечового індексу до пульсаційного індексу на гомілкових артеріях більше 
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0,38 відповідає ІІІ-V рентгенологічним ступеням склерозу Менкеберга та ІІ-

ІІІ виділеним нами клініко-морфологічним ступеням його вираженості, а 

отже, саме ці ступені МК слід вважати гемодинамічно значущими. 

За даними патоморфологічних досліджень зрізів судин хворих із МК, 

уперше встановлено, що кінцевим етапом цього патологічного процесу є 

метаплазія клітин медії артерій у хрящову і кісткову тканини. Ці тканини 

формуються в осередках кальцинації медії, причиною якої є дистрофічно-

дегенеративні зміни в її клітинах. 

Уперше обгрунтовані покази і протипокази до реконструктивних 

операцій на артеріях нижніх кінцівок у хворих на СДС, ускладнений МК. 

Практичне значення одержаних результатів. Визначення 

кісточково-плечового індексу (КПІ) у хворих на СДС із МК є 

неінформативним лише при його ІІІ-V рентгенологічних ступенях. У зв’язку 

з цим, в осіб з І-ІІ рентгенологічними ступенями МК цей показник слід 

вважати основним для оцінки ступеня порушень магістрального кровотоку, а 

при його ІІІ-V рентгенологічних ступенях із цією метою доцільно визначати 

транскутанну напругу кисню (tcpO2) . 

Продемонстровано, що для виявлення гемодинамічно значущого МК 

доцільно визначати відношення КПІ до пульсаційного індексу (РІ) на 

гомілкових артеріях. 

Доведено, що показник транскутанної напруги кисню, визначений на 

різних рівнях нижньої кінцівки, може бути використаний для вибору 

оптимального рівня ампутації. 

Встановлено, що при товщині циркулярного кальцинованого шару 

артеріальної стінки > 2 мм з охопленням ним більше половини протяжності 

судини реконструктивні судинні операції на цьому рівні є малоімовірними, 

оскільки технічно накласти судинний анастомоз у таких осіб, практично, 

неможливо.  

Уперше розроблений діагностично-лікувальний алгоритм для хворих 

на СДС, що супроводжується МК.  
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Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження впроваджені в лікувально-діагностичну роботу відділення 

судинної хірургії обласної клінічної лікарні м. Івано-Франківська, 

хірургічного відділення №1 ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги – 

Університетська клініка» м. Чернівці, хірургічного відділення центральної 

міської клінічної лікарні м. Івано-Франківська, міської клінічної лікарні № 1 

м. Івано-Франківська, Хустської районної лікарні, Болехівської районної 

лікарні, Городенківської районної лікарні. 

Матеріали роботи використовуються в навчальному процесі 

хірургічних кафедр ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний 

університет” та ВДНЗ “Буковинський державний медичний університет”. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою 

працею здобувача. Автором проаналізовано літературу з досліджуваної 

проблеми, проведено патентно-інформаційний пошук. Разом із науковим 

керівником сформульовано мету і завдання дослідження, визначено його 

об’єм та методи дослідження. Автором самостійно здійснено підбір хворих, 

формування їх у групи, освоєно необхідні методи клінічного, лабораторного 

й інструментального досліджень, обгрунтовано методи лікування хворих. 

Дисертантом проведено аналіз і статистичну обробку одержаних даних, 

співставлено отримані результати з літературними, зроблено висновки та 

узагальнення, написано всі розділи дисертації, розроблено практичні 

рекомендації, забезпечено впровадження результатів у практичну діяльність 

лікувальних закладів, здійснено висвітлення здобутків на наукових форумах 

та в періодичних виданнях.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження доповідались і обговорювались на: звітній 

науково-практичній конференції лікарів-інтернів (Івано-Франківськ, 2011), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Медична наука в практику 

охорони здоров'я» (Полтава, 2014), міжнародній науково-практичній 

конференції «Пріорітети сучасної медицини: теорія і практика» (Одеса, 
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2015), XXIII з’їзді хірургів України (м. Київ, 2015), науково-практичній 

конференції «Медична наука та практика ХХІ століття» (Київ, 2015), 84-ій 

науково-практичній конференції студентів і молодих учених з міжнародною 

участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, 2015). 

Публікації. Матеріали дисертації висвітлені в 15 друкованих наукових 

працях, із них 5 статей у фахових наукових виданнях України, 1 – у 

фаховому іноземному виданні, 1 стаття − огляд літератури, 6 тез доповідей у 

матеріалах наукових та науково-практичних конференцій, 1 патент України 

на корисну модель, видано 1 інформаційний лист. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ ЩОДО ПАТОГЕНЕЗУ, ДІАГНОСТИКИ, 

КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ 

ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ, УСКЛАДНЕНОГО МЕДІАКАЛЬЦИНОЗОМ 

АРТЕРІЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Медіакальциноз артерій – важлива складова синдрому 

діабетичної стопи 

Згідно визначення ВООЗ, СДС – це інфекція, виразка і/або деструкція 

глибоких тканин, пов'язана з неврологічними порушеннями і зниженням 

магістрального кровотоку в артеріях нижніх кінцівок різного ступеня 

важкості [35]. 

Одним із провідних чинників у формуванні СДС є діабетична 

макроангіопатія нижніх кінцівок, у розвитку якої, за сучасними науковими 

даними, беруть участь два патогенетичні механізми [1]: 

1) облітеруючий атеросклероз (ОА) великих судин, який проявляється 

формуванням атеросклеротичних бляшок зі звуженням просвіту судин; 

2) кальцифікуючий склероз Менкеберга (СМ), чи медіакальциноз (МК) 

артерій [3, 21, 25]. 

Більшість досліджень минулого століття були присвячені вивченню 

особливостей ОА при ЦД, тобто ураженню внутрішньої оболонки артерій [4]. 

Що ж до МК, то про нього в літературі зустрічаються лише поодинокі та 

розрізнені дані [5]. Разом із тим, МК привертає до себе все більшу і більшу 

увагу клініцистів [3]. Пов’язано це з тим, що саме медіа артерій є основним 

субстратом, який реалізує судинний тонус, як базальний (основний), за 

рахунок еластичних і колагенових структур, так і міогенний (за рахунок 

гладком’язових клітин) [102]. Від стану живлення середньої оболонки 

залежить стан і життєздатність внутрішньої оболонки, яка не має своїх 

живильних судин. І хоча інтима постійно перебуває в контакті з кров’ю, вона 

одержує поживні речовини не постійно, а, як і всі стінки судин, із vasa 



13 
 
vasorum. Стан її залежить від зовнішньої і середньої оболонок, звідки 

поживні речовини надходять дифузно [13]. На сьогодні обсяг досліджень, що 

стосується судинного кальцинозу, лавиноподібно зростає, що обумовлено як 

удосконаленням методів виявлення кальцинозу, так і різким прогресуванням 

його поширеності [11]. 

МК характеризується відкладанням іонів Са2+ у м'язовій оболонці 

артерій із перетворенням їх на ригідні трубки з фіксованим діаметром, які не 

здатні до скорочення та дилатації, що створює передумови для розвитку 

«функціональної» ішемії кінцівки, тобто ішемії, яка виникає на фоні станів, 

що потребують збільшення об’ємного кровотоку, і, у першу чергу, при 

фізичному навантаженні, а також, можливо, і при інших станах (запалення) 

[1, 30, 52, 166]. У той же час МК дрібних артерій, запобігає розвитку 

колатерального кровообігу, що, у свою чергу, підсилює явища гіпоксії 

тканин [202]. Кальциноз медії порушує також ендотелійзалежну 

вазодилатацію судин [51]. 

Аналіз доступної сучасної літератури показує, що мінералізація аорти 

та периферичних артерій – досить розповсюджене явище, частота якого 

цілком порівнювана з атеросклерозом [7]. В осіб молодших 45 років, він 

спостерігається в 5 % випадків, від 45 до 60 років - у 16 %, а в людей 

старшого віку (більше 60 років) - у 37 % [12]. Однак у хворих із ЦД 

кальцинація артерій нижніх кінцівок у всіх вікових групах виявляється в 

середньому в 3 рази частіше: відповідно в 15 %, 53 % і 100 % [22]. Як 

правило, МК діагностується в пацієнтів із запущеним СДС - за наявності 

трофічних виразок, гангрени, асептичного некрозу, вивихів, підвивихів, 

спонтанних переломів унаслідок остеопорозу [52]. Найбільш виражені зміни 

виявляються в чоловіків віком старше 70 років із тривалістю ЦД більше 10 

років. Частота та інтенсивність МК наростають у напрямку до периферії 

нижніх кінцівок [25]. У стегновій і підколінній артерії він трапляється в 37-38 

%, а в артеріях гомілки і стопи – у 53-64 %. Найчастіше ж він визначається на 

рівні медіальної кісточки (у 75 % випадків) [130]. У всіх випадках 
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спостережень МК був крупносегментарним або циркулярним і уражав навіть 

дуже дрібні колатеральні та міжм’язові артерії. Пошкодження розвиваються 

швидше в дистальних відділах нижніх кінцівок, ніж у проксимальних [51]. У 

ряді випадків МК є настільки вираженим, що може бути причиною 

порушення кровотоку в пальцевих артеріях із розвитком критичної ішемії і 

гангрени пальців [7]. Наявність МК артерій асоціюється з погіршенням 

загоєння виразок та збільшенням ризику ампутації в 5,5 раза, порівняно з 

хворими без МК [91]. Також отримано дані про те, що виражений МК 

асоційований із підвищеним ризиком виникнення переломів кісток, особливо 

нетравматичного ґенезу, у хворих із ЦД. З урахуванням цього, багато хто 

вважає, що звапнення артеріальної стінки є важливим предиктором тяжких 

судинних подій, а отже своєчасне виявлення в пацієнтів кальцинозу артерій 

має сигналізувати про небезпеку і сприяти проведенню адекватного 

лікування [76, 155]. 

Серед причин розвитку МК виділяють ЦД, артеріальну гіпертензію, 

гіпотиреоз, системні ревматичні і хронічні запальні захворювання, 

гіпервітаміноз D, хронічні захворювання нирок, а також застосування 

варфарину [26]. Проте більшість науковців вважають кальциноз медії артерій 

із розвитком артеріосклерозу характерною рисою ЦД [155, 169].  

Деякі автори стверджують, що дифузний кальциноз медії не є 

первинним захворюванням, він майже завжди пов'язаний з атеросклерозом і, 

можливо, є одним із його проявів [145]. Атеросклероз у розгорнутій стадії є 

оклюзійним захворюванням і порушує провідну функцію артерій, а МК, 

викликаючи ремоделювання судин, знижує їхні еластичні властивості, 

негативно впливаючи на демпферні функції артерій [1, 4]. Демпферна 

функція забезпечується еластично-м’язовими властивостями артерій і 

спрямована на погашення коливань тиску крові, який створюється серцем. 

Крім того, частина енергії, яка утворюється під час систоли, акумулюється в 

стінках арерій і використовується під час діастоли. Унаслідок МК 

збільшується гемодинамічний «удар» на ендотелій артерій, що призводить до 
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його руйнування з подальшим утворенням атеросклеротичних бляшок [153]. 

Тому виявлення «чистого» МК є досить рідкісним явищем і частіше обидва 

процеси спостерігаються одночасно. Кальциноз медії судин, уражених 

атеросклерозом, призводить до ще більшого пошкодження їхньої стінки, а 

також до підвищення її ламкості. Це пов'язано з ризиком розриву 

атеросклеротичної бляшки, тромбозом судин, а також розшаруванням їхньої 

стінки [157]. Кальциноз м’язової оболонки, може розвиватись і незалежно від 

атеросклерозу, але, у більшості випадків, він значно підвищує інтенсивність 

його прогресування. Так, показано, що виражений МК артерій є 

передвісником їхньої оклюзії та є важливим маркером ішемії нижньої 

кінцівки, що потребуватиме ампутації [145, 146]. Необхідно відзначити, що 

для атеросклерозу характерна наявність гіперліпідемії і локального 

запалення, на відміну від МК, для якого притаманні приховані метаболічні та 

електролітні порушення (ЦД, хронічна ниркова недостатність, гіпервітаміноз 

Д) [25, 178]. При МК переважають процеси дегенерації і склерозу судинної 

стінки, в якій нагромаджуються солі кальцію, у той час як при атеросклерозі - 

холестерин [10, 13]. 

На сьогодні розрізняють чотири окремих, незалежних один від одного, 

види кальцинозу судинної стінки: 1) інтимальний кальциноз; 2) кальциноз 

м’язової оболонки; 3) вроджений ідіопатичний кальциноз; 4) кальцифілаксія. 

Однак найбільше клінічне і практичне значення мають два різновиди 

кальцинозу - МК та інтимальний кальциноз [169]. При цьому сучасні методи 

неінвазивної діагностики, зокрема КТ, не дозволяють точно визначити 

розташування кальцинатів. Тому, говорячи про кальциновані судини в 

цілому, допускається спрощення проблеми. Адже і молекулярні механізми, і 

наслідки, й ускладнення кальцинування інтими і медії судин різняться між 

собою [22, 166]. У теперішній час встановлено, що прогресивне зростання 

жорсткості центральних артерій із відкладанням солей кальцію є одним із 

маркерів ризику гострих серцево - судинних подій і ампутацій кінцівок у 

пацієнтів з ЦД [91, 144, 178]. Сучасні дослідження показують, що його 
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визначення є не менш інформативним, ніж контроль рівня артеріального 

тиску та ліпідного профілю крові. Дуже важливим є той факт, що ступінь 

кальцинації судинної стінки артерій нижніх кінцівок корелює зі ступенем 

кальцинації в сонних та коронарних артеріях [33, 79, 223]. Цим ще раз 

підтверджується вагоме прогностичне значення досліджуваної нами 

патології. 

Клінічне значення має також той факт, що посилення жорсткості 

артерії внаслідок кальцинації є однією з причин спотворення КПІ та 

артеріальної псевдогіпертензії. Завдяки цьому значно утруднюється рання 

діагностика облітеруючих захворювань нижніх кінцівок [83]. 

Отже незаперечним є той факт, що МК сприяє розвитку ішемії 

кінцівки, а в поєднанні з атеросклерозом є чинником несприятливого 

прогнозу її життєздатності і післяопераційного загоєння ран. У багатьох 

випадках, саме МК є провідним чинником патогенезу СДС [188]. Його 

широка розповсюдженість не викликає жодних сумнівів. Наявність або 

відсутність цього патологічного стану в багатьох випадках є визначальним 

чинником при виборі об’єму хірургічного втручання у хворих із СДС. Тим не 

менше, не дивлячись на зростання кількості праць, присвячених цій 

проблемі, МК вивчений недостатньо. 

 

1.2. Сучасні уявлення про механізми розвитку медіакальцинозу 

артерій при синдромі діабетичної стопи 

Незважаючи на те, що МК артерій був описаний ще понад 100 років 

тому, його патогенетичні ланки залишаються не до кінця вивченими. Йоганн 

Менкеберг, який уперше описав цей процес, вважав, що солі кальцію 

відкладаються в незміненій середній оболонці артерій і не призводять до 

порушення кровообігу [1, 4]. Надалі ця теорія набула значного поширення. 

Але в ряді наукових праць були наведені переконливі докази того, що 

відкладання солей кальцію відбувається в середній оболонці артерій, яка 

зазнала глибоких дегенеративно-дистрофічних змін [223]. Такі дистрофічні 
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зміни в медії судин можуть бути наслідком генералізованої мікроангіопатії 

(ураження vasa vasorum), або дистальної полінейропатії (ураження nervi 

vasorum), які інтенсивно прогресують при СДС [31, 95].  

За даними ряду дослідників, у 75 % пацієнтів із вираженою 

діабетичною нейропатією виявляється МК артерій нижніх кінцівок [11, 48]. 

Кальцинація артерій відмічається і при інших станах, асоційованих із 

дистальною симетричною нейропатією, але є менш вираженою, ніж при ЦД 

[86]. Пояснюється це тим, що внаслідок ураження автономної ланки 

периферичної нервової системи, яка асоціюється з аутосимпатектомією, 

порушується трофіка м’язової оболонки судинної стінки, що 

супроводжується відкладанням кальцію [102, 126]. 

Однією з причин розвитку МК може бути пошкодження ендотелію [25, 

113]. До факторів, котрі пошкоджують при ЦД судинний ендотелій, 

відносять нагромадження сорбітолу [225]. Сорбітол і фруктоза 

накопичуються при надлишку глюкози в крові та недостатності інсуліну в 

тканинах і судинах, порушуючи осмотичну рівновагу в стінках капілярів, що 

призводить до ангіопатій, які проявляються потовщенням базальної 

мембрани, набуханням стінки артерії, фокальною гіпертензією, 

гіперліпідемією, гіпоксією з подальшим медіасклерозом, медіанекрозом та 

медіакальцинозом [3, 174]. 

Упродовж довгого часу вважалося, що розвиток кальцинозу є 

наслідком надмірного споживання кальцію, особливо в осіб похилого віку 

при тривалому прийомі мінерально-вітамінних комплексів. Проте результати 

ряду клінічних досліджень довели відсутність залежності між вживанням 

кальцію і розвитком кальцинозу [48, 193]. У проведеному чотирьохрічному 

дослідженні, в якому взяли участь 1300 пацієнтів у віці старше 60 років, 

розвиток чи прогресування кальцинозу не асоціювались з особливостями 

харчування, вмістом в їжі кальцію і спостерігались, навіть, при зниженому 

його вживанні, у порівнянні з нормою [94, 226]. 
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Як на експериментальних моделях, так і в пацієнтів відзначено 

наявність так званого «кальцієвого парадоксу» – кальцинозу судин і клапанів 

серця в поєднанні з остеопорозом [25, 175]. Дані епідеміологічних 

досліджень також свідчать про наявність реципроктних відносин між 

артеріальною і скелетною мінералізацією [176]. У той час, як прозапальні 

цитокіни і ліпіди сприяють кальцинозу судинної стінки, вони пригнічують 

мінералізацію кісток [98], а сполуки, які сприяють мінералізації скелету, 

пригнічують її в судинній стінці [13]. Результати КТ дозволили встановити, 

що кальциноз судин, зазвичай, прогресує паралельно з розвитком 

остеопорозу і зменшенням мінеральної щільності кісток. Проте так і не 

відомо, чи переноситься кальцій із кісток у судинну стінку, оскільки 

кальциноз судин не є пасивним процесом і не поєднується з кальцинозом 

інших тканин [94, 175].  

Зважаючи на універсальну роль окисного стресу як чинника 

пошкодження клітин, є підстави вважати, що порушення структурної 

цілісності медії судинної стінки можуть бути опосередковані активацією в 

судинах процесів вільнорадикального окиснення [196]. 

Встановлено, що за умов окисного стресу активні форми кисню (АФК) 

пошкоджують усі біологічні структури, але донедавна головну увагу під час 

вивчення модифікуючої дії АФК приділяли ліпідам. Сьогодні інтерес 

дослідників підвищився до вивчення механізмів взаємодії АФК із білками. 

Показано, що при ряді патологічних станів саме білки, а не ліпіди та 

нуклеїнові кислоти, є ефективними пастками генерованих АФК та їхня 

окисна модифікація розглядається як один із ранніх і надійних маркерів 

окисного стресу [196, 203]. 

В останні роки загальні уявлення про процес кальцинації м'яких тканин 

радикально змінилися. У даний час прийнята концепція, згідно з якою 

кальцинація м'яких тканин є патологічним, регульованим процесом, в якому 

беруть участь клітини, а також біохімічна система, яка здійснює регулювання 

[224]. Таким чином, формування МК активно контролюється 
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внутрішньоклітинним молекулярним процесом у гладком’язових клітинах 

медії [13, 90, 205]. Однією з біологічних функцій гладком’язових клітин, які 

складають основу середньої оболонки артерій, є утворення інгібіторів 

кальцинозу, таких як пірофосфат, матриксний Gla-білок (місцевий інгібітор 

кальцинозу медії), білок остеопонтин, остеопротегерин. Крім того, існують і 

стимулятори судинного кальцинозу - трансформуючий фактор росту β, 

фосфати і вітамін D [197, 202]. У нормальних умовах мезенхімальні і 

запальні клітини підтримують баланс між про- і антикальцифікуючими 

регуляторними білками в м'яких тканинах, що запобігає відкладанням 

апатиту. Порушення цього балансу при пошкодженні чи захворюванні 

призводить до розвитку кальцинозу [2]. Пірофосфат та матриксний Gla-білок, 

інгібують утворення кристалів гідроксиапатиту, а їхня недостатність може 

приводити до розвитку важкого МК і при нормальних рівнях кальцію і 

фосфору в крові. Поряд із цим, у судинній стінці виділені клітини здатні за 

певних умов трансформуватися в остеобластоподібні, із подальшим 

формуванням кісткового матриксу та його мінералізацією [188, 196]. Серед 

них у даний час розглядають: перицити; субпопуляцію гладком’язових 

клітин середнього шару стінки артерій «calcifying vascular cells» [178]; 

адвентицієподібні фібробласти, циркулюючі мезенхімальні попередники 

остеобластів, мігруючі у вогнище ураження по системі новоутворених судин 

у результаті ангіогенезу. Іншим типом клітин, які беруть участь у регуляції 

кальцинозу артерій, можуть бути і остеокластоподібні клітини, що, ймовірно, 

розвиваються з мігруючих мультипотентних, гематопоетичних клітин або 

мононуклеарних попередників. У даний час невідомо, чи походять вони з 

судинної стінки, чи мігрують з адвентиції або кісткового мозку [205]. 

Потрібно відмітити, що матриксний Gla-білок (найсильніший інгібітор МК) є 

К вітамін-залежним білком і застосування антагоністів вітаміну К (зокрема, 

варфарину) може значно знижувати його активність і викликати МК. Тому у 

хворих, які приймають варфарин, МК розвивається частіше і швидше [90, 95, 

223]. 
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Також можливим пусковим механізмом МК є порушення фосфорно – 

кальцієвого балансу. Гіперфосфатемія потенціює остеогенну диференціацію 

гладком’язових клітин медії в остеобласти за рахунок натрійзалежного 

фосфатного транспортера (Ріt) та активації гена транспортера Runx2\Cbfl із 

наступною реалізацією ними остеогенної функції [227]. Не виключено, що 

тільки гіперкальціємія, без генетичної детермінації, здатна підвищувати 

чутливість натрій-залежного фосфатного транспортера Pit до фосфору, що в 

кінцевому результаті призводить до остеогенної трансформації 

гладком’язових клітин [226]. 

Отже кальцинація медії – складний процес, який багато в чому 

співставний з остеогенезом і має ті ж регуляторні білки. Вивчення цієї 

концепції може відкрити перспективу створення методів профілактики, 

лікування, а також, можливо, і реверсування цього процесу [230].  

 

1.3. Методи діагностики медіакальцинозу артерій при синдромі 

діабетичної стопи 

Протягом тривалого часу артеріосклероз Менкеберга перебігає 

клінічно безсимптомно [1, 4]. Для судин нижніх кінцівок характерні 

зниження толерантності до навантажень і наявність синдрому переміжної 

кульгавості, для центральних артерій - симптоми, зумовлені розвитком 

аневризм [7]. 

У пацієнтів із проявами СДС встановити наявність МК на основі тільки 

клінічних ознак неможливо. При опитуванні пацієнтів виявляється відома 

симптоматика діабетичної макроангіопатії. Постійність і вираженість скарг 

залежить від стадії склерозу [3].  

Візуалізувати МК судинних стінок можна за допомогою дуплексного 

сканування, однак даний метод не дозволяє кількісно оцінити ступінь 

кальцинозу [18]. Протяжні кальциновані ділянки артерій утворюють масивні 

ультразвукові тіні, які перекривають просвіт судин, і викликають хибне 

уявлення про непрохідність артерій, що значно знижує точність 
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ультразвукової діагностики оклюзійних захворювань артерій. При 

доплерографії в пацієнтів із МК без гемодинамічних стенозів відсутній третій 

компонент кривої периферичного кровотоку, який відображає антеградний 

кровоплин за рахунок еластичності стінок артерій [52, 61, 74]. 

Діагностувати МК можна за допомогою КТ, але сьогодні немає 

загальновизнаної, кількісної системи оцінки кальцинації для артерій нижніх 

кінцівок, на основі якої можна було б прогнозувати її життєздатність, ступінь 

ішемії, прогресування артеріосклеротичних процесів, результати 

ендоваскулярних і відкритих оперативних втручань на артеріях [21, 196]. 

Проте для коронарних артерій кількісна оцінка кальцинозу була розроблена, 

ще в 1992 р., і проводиться згідно шкали Агатсона. Кальцієвий індекс (КІ) 

визначається як добуток щільності на площу кальцинованої ділянки артерії 

за допомогою спеціального програмного забезпечення. Він відображає 

ступінь ураження серцево-судинної системи і безпосередньо корелює з 

частотою розвитку атеросклерозу: чим вище показник, тим більше ризик 

атеросклеротичного ураження. Наприклад, при низькому КІ від 10 од. і 

нижче - ймовірність атеросклерозу вінцевих артерій становить не більше 5-

10%. При помірному КІ від 11 до 100 од., можливість наявності 50% 

звуження - не більше 20%, при КІ 101-400 од. - 75%, тобто помірно високий 

ризик атеросклерозу. А при високому КІ, більше 400 ед. - ймовірність 

атеросклеротичного ураження коронарних артерій близько 90%. На основі 

даних КІ можна визначити динаміку прогресування атеросклерозу, оцінити 

ефективність антиатеросклеротичної терапії, визначити ступінь 

кардіоваскулярного ризику, прогнозувати результати ендоваскулярної 

реваскуляризації [33, 120]. При цьому КТ не дозволяє точно визначити 

розташування кальцинатів (медіа, чи інтима артерій) [79]. 

На сьогодні одним із найбільш широко використовуваних методів 

діагностики МК нижніх кінцівок є рентгенівське дослідження нижніх 

кінцівок, яке проводять у прямій та боковій проекціях [30]. Його, як правило, 

проводять у разі підозри на ураження суглобів і кісток. При цьому мало хто 
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звертає увагу на артерії, які часто бувають кальциновані. На оглядовій 

рентгенограмі вдається простежити весь хід артеріального русла нижньої 

кінцівки від рівня стегнової чи підколінної артерій аж до дрібних артерій 

стопи [49, 166]. Щільність ушкодженої артерії на рентгенограмі може 

відповідати щільності кісткової тканини [145]. 

В 1989 році вперше була запропонована рентгенологічна класифікація 

МК за ступенями, ураховуючи різну вираженість змін судин стопи та 

гомілки, залежно від тривалості ЦД, яка на сьогоднішній день в Україні є 

найбільш поширеною [30]: 

0 ступінь - відсутність змін (характерна для першого року 

захворювання); 

І ступінь – потовщення стінок судини у вигляді початкової інкрустації 

солями кальцію або лінійної тіні незначної інтенсивності (формується з 

другого по п'ятий рік перебігу захворювання); 

ІІ ступінь – кільцеподібна тінь у І міжплесновому проміжку на 

рентгенограмі стопи в прямій проекції, що відображає поперечний розріз 

кальцинованої глибокої підошовної артерії (виникає на шостому - дев'ятому 

році діабету); 

ІІІ ступінь – часткова кальцинація стінок артерій стопи та гомілки 

(протягом другого десятиліття захворювання); 

ІV ступінь – кальцинація стінок судин у вигляді «струменя диму» (при 

стажі діабету 15-20 років); 

V ступінь – різко виражена кальцинація стінок судин у вигляді 

звивистого щільного тяжа («шнурка») з одночасним ушкодженням більш 

дрібних гілок (при наявності ЦД більше 20 років) [49]. 

Існує також гістологічна класифікація МК артерій, згідно якої 

виділяють IV ступені його вираженості: І ступінь – відкладання поодиноких 

гранул кальцію поруч з гладком’язовими клітинами медії; ІІ ступінь – 

конгломерати «зливних» кальцинатів, які охоплюють майже всю окружність 

медії в поєднанні з субендотеліальною гіперплазією інтими; ІІІ ступінь – 
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масивні конгломерати кальцинатів, які охоплюють всю окружність медії 

артерій; IV ступінь – у медії конгломерати кальцинатів і вогнища 

формування кісткової тканини (кісткова метаплазія) [137, 152]. 

Важливу роль у діагностиці МК відіграє доплерометрія з визначенням 

КПІ. Останній в осіб із МК може залишатися нормальним або виходити 

псевдовисоким, оскільки через зміну еластичності судинної стінки в таких 

осіб для її стиснення необхідний значно вищий тиск у манжеті тонометра 

[83]. Відповідно до значень КПІ виділяють ранній МК (КПІ 1,1 – 1,3), 

проміжний (КПІ 1,3 – 1,5) та пізній (КПІ > 1,5) МК артерій [166]. Однак інші 

науковці зазначають, що при одночасному розвитку в артеріальній стінці 

вираженого ОА та МК, навіть при значній вираженості останнього, КПІ може 

бути в межах норми або дещо зниженим [136]. 

Представлені вище класифікації, безумовно, відіграють важливе 

значення в діагностиці МК, проте всі вони цілком не пов’язані між собою та 

не визначають жодної лікувальної тактики. Тому на сьогодні існує нагальна 

потреба в систематизації існуючих даних і створенні сучасної систематизації 

проявів МК, яка б об’єднувала його патоморфологічні, клінічні та 

функціональні особливості.  

 

1.4. Сучасне комплексне хірургічне лікування синдрому 

діабетичної стопи його недоліки та можливі альтернативні шляхи 

покращення 

Стратегія хірургічного лікування СДС завжди повинна носити 

індивідуальний та мультидисциплінарний характер і опиратися на 3 ключові 

аспекти: 1 - об’єм і рівень ураження магістральних судин нижньої кінцівки; 2 

- ступінь вираженості гнійно-некротичного процесу на стопі; 3 - тяжкість 

загального стану хворого [27, 35].  

Згідно з останніми рекомендаціями International Working Group on the 

Diabetic Foot (IWGDF, 2016), усі пацієнти з ЦД, які мають гнійно-некротичні 

ураження стоп, повинні бути обстежені на предмет необхідності здійснення 
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їм реконструктивних операцій на артеріях [116]. Значення tcpO2 на стопі < 25 

мм рт. ст., є абсолютним показом до невідкладної реваскуляризації нижніх 

кінцівок [143]. У разі значень TcPO2 > 25 мм рт.ст., реваскуляризацію можна 

виконувати, якщо дефект тканин стопи є значним і існує необхідність 

прискорити процес загоєння, або якщо не відмічається жодних ознак 

загоєння після того, як проводилось адекватне лікування протягом 1 місяця 

[115]. Абсолютними протипоказами до реваскуляризації є: прогнозована 

тривалість життя < 6 місяців, психічні розлади, хронічна прикутість до ліжка 

[185, 221]. 

Відновлення магістрального кровоплину шляхом виконання 

реконструкційно-відновних операцій із приводу оклюзійного ураження 

артеріального русла забезпечує загоєння ран у 88-94% хворих [15, 47, 101]. 

Артеріальні реконструкції виконуються на різних рівнях, причому стопні 

реконструкції, переважно, частіше ніж гомілкові, оскільки в осіб з 

ішемічними формами СДС ураження гомілкових артерій спостерігається в 

70-90 % випадків, а артерій стоп - у 50 % [49, 114, 173]. Однак ураження 

дистального артеріального сегменту, багатоповерховий характер оклюзійно-

стенотичних уражень, кальцифікуючий СМ унеможливлюють проведення 

артеріальної реконструкції в 17-70 % таких пацієнтів [118]. 

Раніше реконструктивна хірургія діабетичних ангіопатій зводилася до 

виконання ендартертромбектомій у ділянці стегново-підколінного сегменту, 

а обсяг шунтуючих операцій найчастіше обмежувався верхньою третиною 

гомілки [15, 49]. 

За останнє десятиліття ангіохірургія досягла певних успіхів у лікуванні 

хворих із діабетичними ангіопатіями нижніх кінцівок [19, 47]. Пов’язано це з 

появою і широким використанням візуалізаційних методів обстеження 

артеріальної системи: кольорове дуплексне сканування, ренгенконтрастна 

ангіографія, багатозрізова спіральна КТ, магнітно-резонансна томографія 

(МРТ) [146, 196]. Ці методики дозволили на доопераційному етапі вивчати 

функціональні і анатомічні особливості, дистального артеріального русла 



25 
 
(артерії гомілки, стопи) нижніх кінцівок і виконувати його реконструкцію у 

хворих із ЦД [85, 111]. Операції такого роду технічно досить складні і 

вимагають чітких показань для того, щоб достовірно прогнозувати результат 

на доопераційному етапі [146]. Суть оперативного втручання полягає в 

прямій реваскуляризації тканин стопи за допомогою підколінно-гомілково-

стопного (ультрадистального) аутовенозного шунтування з переважним 

формуванням дистального анастомозу на ЗВГА або ТАС, так як 

малогомілкова артерія анатомічно закінчується вище гомілково-ступневого 

суглобу і її колатералі до стопи, розвинені незначно [81, 196]. При виконанні 

таких реконструкцій в якості шунта слід використовувати автовену, при 

відсутності необхідної по довжині ділянки вени – комбінований шунт [147]. 

У судинних клініках Європи такі оперативні втручання виконуються досить 

широко (протягом року близько 100-130 операцій) [211]. На жаль, в Україні 

подібні втручання виконують лише в небагатьох судинних центрах, що 

фактично прирікає цю численну категорію хворих на ампутацію кінцівки 

[49]. На думку більшості авторів єдиною умовою уникнути ампутації при ЦД 

є виконання реконструкційної операції на артеріях нижніх кінцівок [49, 59, 

47, 78]. 

В останні роки методом вибору відновлення кровотоку в ураженій 

кінцівці стали ендоваскулярні методи лікування (стентування, балонна 

ангіопластіка) [7, 99], з'явилась можливість стентування не тільки стегнових і 

підколінних артерій, а й відновлювати прохідність артерій гомілки і стопи 

[100, 117]. Великого розповсюдження у хворих із СДС набули так звані 

«гібридні» (поєднання відкритих і ендоваскулярних втручань) методи 

реваскуляризації [135, 159]. Проте немає доступних даних рандомізованих 

досліджень, які б порівнювали ефективність шунтування з ендоваскулярними 

втручаннями у хворих із ЦД [196]. 

Поряд із цим, значної актуальності набула ангіосомна концепція 

(angiosome concept) запропонована І. Taylor et al., ще в 1987 р. [96]. 

Відповідно до цієї концепції кровопостачання тканин стопи і гомілки 
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відбувається за рахунок трьох гомілкових артерій. Ці артерії віддають гілки 

до шести зон стопи і гомілки, які звуться ангіосомами [158]. Згідно цієї 

концепції, пряма реваскуляризація призводить до відновлення кровотоку 

через живильну артерію в ділянці, де розташований виразковий дефект, у той 

час, як «непряма» реваскуляризація відновлює кровоток через колатералі. 

Наприклад, близько 15% виразок п'яти не гояться, не дивлячись на 

функціонування ТАС [192]. П'ять ретроспективних дослідженнь 

проаналізували результат реваскуляризацій відповідно до концепції ангіосом. 

Після проведення реваскуляризації проводили ангіографію і оцінювали як 

прямий кровоток у ділянці виразки за допомогою живильної артерії (пряма 

реваскуляризація) або непрямий кровоток через колатералі (непряма 

реваскуляризація) впливає на загоєння виразкового дефекту в тій чи іншій 

зоні нижньої кінцівки. Три дослідження з п'яти повідомили про значно 

вищий рівень збереження кінцівки після прямої реваскуляризації, тоді як у 

двох інших не було відзначено достовірної різниці [158, 215]. Таким чином 

пряма реконструкція ангіосом-«зацікавленої» артерії показала велику 

ефективність перед непрямою і повинна переважно використовуватися в 

реконструктивній хірургії судин [60, 124, 192]. 

Наявність МК, зокрема, в інфраінгвінальній ділянці, являє собою 

серйозну проблему для сучасних реконструктивних і ендоваскулярних 

методів лікування [7, 212]. У даний час організація «Investigational Device 

Exemption» в США спеціально виключає пацієнтів із "важкою" кальцинацією 

з протоколів ендоваскулярних втручань. Виключення цих пацієнтів є 

зрозумілим з огляду на прагнення уникнути побічних ефектів (важкі 

диссекції інтими, перфорація судин, атероемболізація та ін.) і потенційно 

поганих клінічних результатів [196, 221]. Ригідність стінок артерій гомілки і 

стопи також перешкоджає адекватній дилатації балона при виконанні 

ангіопластики [115, 192, 171]. МК при ендоваскулярних втручаннях може 

унеможливити проникнення нітінолової голки через кальциновану стінку 

судини в її просвіт. Така ситуація може змусити оператора шукати більш 
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дистально менш кальциновані ділянки повторного входу, таким чином, 

функціонально збільшити довжину сегмента артерії, що вимагає лікування 

ендоваскулярно [99, 100, 196]. 

В останні роки розроблено унікальний закритий дизайн переплетеного 

стента (Supera stent), який забезпечує в чотири рази вищий ступінь тиску і 

створює потенціал для розширення сильно кальцинованих судин, порівняно з 

традиційними конструкціями нітінолових стентів [73]. 

Під час відкритих реконструктивних операцій часто трапляється, що 

при ревізії артерій нижніх кінцівок констатують прохідність артерії при 

тотальному її кальцинозі, який інколи навіть не дозволяє пальпаторно 

відчути пульсацію судини [49]. Кальцинування медії призводить до того, що 

артерію неможливо перетиснути затискачем, неможливо провести голку 

через її стінку і відповідно сформувати судинний анастомоз [196, 166]. Тому 

ризик технічної невдачі і ускладнень після реваскуляризації набагато 

більший у хворих із МК, у порівнянні з хворими при його відсутності [105]. 

Таким чином, на сьогодні не існує загальноприйнятих критеріїв 

прогнозування ефективності і можливості проведення реконструктивних 

операції у хворих із МК, а кількість досліджень, присвячених цій проблемі, 

не є чисельною [7, 121, 135].  

Згідно з останніми міжнародними настановами з ведення пацієнтів із 

захворюванням периферичних артерій, на даний час немає опублікованих 

даних, які б підтверджували дієвість будь-якого медикаментозного середника 

для покращення перфузії тканин у таких хворих, крім реваскуляризації [185]. 

У цих хворих важливо коригувати фактори ризику серцево-судинних 

захворювань, особливо в периопераційному періоді, за допомогою подвійної 

дезагрегантної терапії (аспірин 75-100 мг + 75 мг клопідогрель) та 

призначення низьких доз статинів [27, 143]. Не рекомендується 

використовувати судинорозширюючі препарати, оскільки первинно вони 

збільшують кровоток в неішемізованих ділянках і призводять до синдрому 

«обкрадання» [28, 147, 221]. Як додатковий метод покращення оксигенації 
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тканин стопи можна розглядати гіпербаричну оксигенацію, але з огляду на 

відсутність доведеної ефективності у хворих з ЦД і високу вартість такого 

лікування, поки що не можна рекомендувати широке застосування цієї 

методики [75, 141, 191]. Поряд із вищеперерахованими засобами, у 

комплексну терапію входять наступні складові: підбір доз інсуліну або його 

замінників, антибіотикотерапія при наявності інфекції, дезінтоксикаційна 

терапія, категорична відмова від куріння, розвантаження ураженої кінцівки, 

санітарно-гігієнічні заходи [16, 53, 221]. 

Лікування простагландинами не є альтернативою реваскуляризації у 

хворих на ЦД. Немає рандомізованих клінічних випробувань, які б 

порівнювали ефективність простагландинів із хірургічним лікуванням хворих 

із критичною ішемією. Тим не менше, простагландини потрібні для зняття 

болю в період очікування хірургічної реваскуляризації, а також поліпшення 

післяреваскуляризаційної перфузії і поліпшення якості життя пацієнтів [147].  

Аналізуючи використання спінальної нейростимуляції у хворих із 

критичною ішемією, було зроблено висновок, що ця методика значуще 

частіше, ніж консервативна терапія, дозволяє зберегти кінцівки в пацієнтів 

без можливості судинної реконструкції [147, 221].  

Згідно з рекомендаціями Infectious Diseases Society of America (IDSA, 

2012), рани без клінічних ознак інфекції не вимагають антибактеріальної 

терапії, а для інших випадків вона повинна поєднуватися з належною 

хірургічної обробкою рани [142]. Вибір режиму антибактеріальної терапії 

повинен ґрунтуватися на даних мікробіологічного дослідження та 

антибіотикограми, а також на клінічній відповіді на емпіричну терапію [148]. 

Антибіотикотерапія повинна продовжуватися поки зберігаються ознаки 

інфекції, перевага надається парентеральному введенню. Початкова терапія 

для інфекцій легкого ступеня, які охоплюють м’які тканини, повинна тривати 

1-2 тижні, а при середньо-важких інфекціях - 2-3 тижні [53, 142, 148, 150]. 

За останні роки кардинально змінились підходи до лікування ран у 

хворих із ЦД. Згідно з останніми міжнародними керівництвами, чисті 
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виразки потрібно регулярно промивати чистою водою або фізіологічним 

розчином, підтримувати тепле вологе середовище для покращення загоєння 

ран [185, 150, 84]. Не використовувати антимікробні пов'язки, а також 

середники, які змінюють біологію рани (фактори росту, продукти 

біоінженерії) із метою поліпшення загоєння [77]. Не використовувати засоби 

фізичного впливу на рану (ультразвук, магнітотеріпія, високочастотний 

струм) та ванни для ніг, оскільки вони викликають мацерацію шкіри [150]. 

Не слід надавати перевагу системному лікуванню за допомогою лікарських 

препаратів і фітотерапії для поліпшення загоєння ран [149, 150, 151]. 

Європейскою асоціацією лікування ран (EWMA – European Wound 

Managment Asociation) ще 10 років тому була розпрацьована концепція TIME 

для лікування ран різної етіології . TIME - це абревіатура, яка походить від 

англійських слів:  T - tissue (тканини); I - infection, inflammation (інфекція, 

запалення); M - moisture (вологість); E - edge, epithelization (краї рани, 

епітелізація). Концепція TIME спрямована на систематизацію методики 

оцінки рани і способу її лікування з використанням спеціальних пов'язок. У 

даному випадку завданням спеціальних пов'язок є забезпечення оптимальних 

умов у самій рані: підтримка оптимального рівня вологості, захист від 

подальших ушкоджень старих (некротичних) і нових (новоутворених) 

тканин, захист рани від вторинної інфекції і в цілому корекція несприятливих 

умов, які можуть сприяти затримці загоєння рани [123, 150]. 

Одним із найновіших та перспективних методів лікування ран різної 

етіології є метод вакуумного впливу [29]. Лікування ран за допомогою 

негативного тиску (також відоме як вакуум-терапія ран) або “negative 

pressure wound therapy (NPWT)”, “vacuum assisted closure (VAC)” в 

англомовній літературі є одним із видів місцевого лікування, що слід 

застосовувати з метою покращення перебігу ранового процесу (IWGDF, 

2016) [185]. Механізми впливу пролонгованого негативного тиску на рану: 

активне дренування рани – постійне видалення надлишкового ранового 

виділення; ефективна підтримка закритого вологого середовища в рані, 
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стимулюючого загоєння; видалення біоплівки та запобігання її утворенню на 

рановій поверхні; скорочення термінів бактеріальної деконтамінації тканин 

рани; швидке зменшення локального інтерстиціального набряку тканин. Але 

використання NPWT протипоказане хворим із вираженою (критичною) 

ішемією тканин стопи (tcpO2 < 25 мм рт. ст.), остеомієлітом, флегмоною і 

гангреною стопи [27, 168]. 

Лікування ран личинками мух (також відоме як біохірургія, біологічна 

некректомія) або “maggot debridement therapy (MDT)”, “maggot therapy”, 

“larval therapy” чи “biodebridement” в англомовній літературі, є одним із видів 

біотерапії з використанням навмисно введених личинок мух у рану людини, 

із метою вибіркового очищення від некротичних тканин і сприяння її 

загоєння. Личинки в якості лікарського засобу призначають з метою 

очищення від некрозів шкіри і м'яких тканин. Клінічні показання до терапії 

личинками різноманітні, переважно це: інфіковані хронічні рани, які не 

реагують на традиційне лікування, або наявність у пацієнтів значних 

супутніх захворювань, при яких протипоказано хірургічне втручання. 

Зазвичай, це рани, що тривало не гояться: пролежні, трофічні виразки нижніх 

кінцівок, у тому числі нейропатичні діабетичні та венозні [168]. 

Основною умовою успішного лікування трофічних виразок у пацієнтів 

як із нейропатичною, так і з нейроішемічною формами СДС є забезпечення 

повного розвантаження ураженої кінцівки (милиці, крісло-каталка). 

Індивідуальна розвантажувальна пов’язка - Total Contact Cast – є найбільш 

ефективним методом розвантаження ураженої зони стоп. При цьому 6 із 7 

проведених рандомізованих клінічних досліджень показали, що ефективність 

незнімного варіанту індивідуальної розвантажувальної пов'язки значно вище 

знімного [27, 187, 193]. 

Ренгтенографія є низькочуливим методом діагностики остеомієліту 

кісток стопи. Для діагностики остеомієліту рекомендується МРТ, 

радіонуклідне сканування, а остаточним методом діагностики є комбінація 

даних мікробіологічних і гістологічних досліджень [142, 150, 221].  
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Збереження опорної функції стопи є важливою проблемою в лікуванні 

хворих із гнійно-некротичними ураженнями нижніх кінцівок [67]. Тому при 

виборі рівня резекції стопи слід враховувати адекватність її кровопостачання, 

поширення інфекції і, особливо, виникаючі зміни біомеханіки та тиску на 

частину стопи (TASC II) [147]. Зокрема, ампутація першого пальця стопи або 

резекція першої плеснової кістки призводять до зростання вектора 

результуючої сили на другий «промінь» стопи через метатарзальне 

зчленування. Це збільшення сили тиску на другий «промінь» може призвести 

до контрактури другого пальця, і, відповідно до зростання навантаження на 

зону під голівкою плеснової кістки і підошовну поверхню дистальної 

фаланги пальця [6]. Такі зміни в розподілі тиску на стопу вимагають 

відповідного взуття та устілок для профілактики ускладнень. Високий 

відсоток пацієнтів після ампутації великого пальця і/або першого «променя» 

стопи піддається повторній ампутації на тій самій або контралатеральній 

стопі [112]. Тому при виконанні оперативних втручань із локалізацією 

гнійно-некротичних процесів на пальцях потрібно намагатись максимально 

зберегти головки плеснових кісток або плесно − фалангове зчленування [6, 

68, 69, 147]. У цьому плані виправданими є ампутації через діафіз основної 

фаланги, а також екзартикуляції пальців. Таке прагнення до зниження рівня 

ампутації виправдовується, у першу чергу, підвищенням якості і тривалості 

життя пацієнтів [35]. Деякі праці останніх років показують, що 

органозберігаючі операції, навіть при відсутності можливості виконання 

судинних реконструктивних оперативних втручань. є виправданими в 

більшості пацієнтів із ЦД [6, 67].  

Потрібно відмітити, що велику когорту пацієнтів із СДС та МК, що 

надходять у хірургічний стаціонар, складають пацієнти, які вже мають 

поширені гангрени або глибокі міжм'язові флегмони, що виключає 

можливість операцій, які зберігають опорну функцію стопи, або й 

збереження кінцівок [144]. Тому ампутації кінцівок на різних рівнях є досить 

частими операціями і на її частку, за деякими даними, припадає майже 80% 
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від усіх оперативних втручань, що проводяться в таких хворих [35, 67, 76]. 

Звідси зрозуміла важливість розробки методів, що дозволяють 

об'єктивізувати вибір оптимального рівня ампутації з метою максимального 

зниження цього рівня без підвищення ризику ранніх гнійно-некротичних 

післяопераційних ускладнень [8, 67]. Ці ускладнення − результат надмірно 

«економної» ампутації, коли лінія відсікання кінцівки припадає на тканини з 

порушеним тканинним метаболізмом і недостатньою оксигенацією, тому 

важливою є розробка діагностичних методів, завдяки яким можна було б 

визначити «ідеальний» рівень ампутації [219]. 

Рутинними неінвазивними методами оцінки тяжкості ішемічного 

ушкодження кінцівки є вимірювання кісточкового і пальцевого тиску з 

оцінкою КПІ і пальце − плечового індексу (ППІ) [80]. Застосування цих 

тестів відіграє важливу роль на етапі первинної діагностики захворювань 

периферичних артерій, але має ряд суттєвих обмежень [35]. За даними 

багатьох дослідників, вимірювання КПІ у пацієнтів із ЦД у багатьох 

випадках мало інформативне в зв'язку з наявністю МК. В одній із робіт було 

показано, що серед обстежених хворих із ЦД, що мають значення КПІ 0,9-1,3 

(які прийнято вважати відповідними нормі), у 57% випадків було виявлено 

виражене ураження судин нижніх кінцівок за даними ультразвукового 

дуплексного сканування [82]. Високі значення КПІ ≥ 1,4 при наявності ЦД 

свідчать про важке ураження судинного русла. У деяких випадках артерії 

гомілки настільки потовщені внаслідок кальцинозу, що залишаються 

некомпресованими навіть при накачуванні манжети сфігмоманометра до 300 

мм рт. ст., що призводить до помилкового завищення значення КПІ [139, 

156]. Це свідчить про те, що нормальні або завищені значення КПІ маскують 

наявне порушення кровотоку в кінцівці при ЦД. Вимірювання КПІ стає 

неможливим також при наявності оклюзії обох артерій гомілки. При 

вираженому кальцинозі судинної стінки в пацієнтів із ЦД, нирковою 

недостатністю та тяжкою периферичною нейропатією, зниження еластичних 

властивостей і ригідність артерій може поширюватися і на пальцеві артерії, 
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що призводить до недостовірних результатів ППІ [83]. Нерідко у хворих із 

трофічними змінами дистального відділу стопи, або внаслідок малих 

ампутацій, узагалі неможливо провести вимірювання пальцевого 

систолічного тиску [7, 225]. За даними Gibbons, вимірювання КПІ і ППІ є 

неможливим, щонайменше, у 50% пацієнтів із ЦД [132]. 

В останнє десятиліття значний розвиток отримала розробка 

високотехнологічних медичних приладів, заснованих на застосуванні різних 

датчиків для зняття практично будь-якого біологічного сигналу з одночасною 

їхньою комп'ютерною обробкою. Одним із таких методів є транскутанна 

оксиметрія − неінвазивний високотехнологічний і, одночасно, надзвичайно 

простий у клінічному застосуванні метод, що дозволяє визначити ступінь 

порушення тканинної гіпоксії в певному відділі нижньої кінцівки [8, 67]. 

Переваги методу транскутанної оксиметрії, у порівнянні з вимірюванням 

КПІ, ППІ і сегментарного тиску, полягають у вищій інформативності для 

оцінки рівня ампутації кінцівки, прогнозі загоєння виразкового дефекту і 

незалежності від тяжкості МК периферичних артерій [219]. 

Необхідно відзначити, що і функціональні, і морфологічні прояви 

тканинної гіпоксії досить пізно реалізуються клінічними симптомами, які 

лікар може діагностувати при огляді та зборі скарг хворого. Яскраві клінічні 

синдроми тканинної гіпоксії, як це буває, наприклад, при СДС, завжди 

свідчать про виражений патологічний процес, який легко діагностувати, але 

вже важко лікувати [8, 127]. Отже транспорт кисню, його доставка і 

споживання тканинами - найважливіші показники функціонування систем 

життєзабезпечення, і їхня адекватна оцінка обов'язкова для вибору 

оптимального методу і тактики лікування кожного конкретного пацієнта з 

СДС [195]. Крім того, показник tcpO2 є важливим предиктором ампутації 

кінцівки у хворих із важким перебігом ЦД. У нормі tcpO2 становить 

приблизно 50-60 мм рт. ст. [67]. Пороговим для діагностики критичної ішемії 

є значення tcpO2 менше 25 мм рт. ст (вказує на виражене порушення 

кровотоку і необхідність обов'язкового проведення реваскуляризації кінцівки 
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для загоєння виразкового дефекту) [185]. Значення tcpO2 на стопі менше 10 

мм рт. ст. у пацієнтів із критичною ішемією вказує на вкрай високу 

ймовірність ампутації протягом року. При значення tcpO2 в межах 10-40 мм 

рт. ст. і більше 40 мм рт. ст., ризик ампутації складає 25-45% і 0-5%, 

відповідно [181, 219]. Із метою точнішої діагностики ішемії кінцівки при 

визначенні tcpO2 у хворих на ЦД, необхідно оцінити як базальний рівень 

tcpO2, так і динаміку змін при проведенні функціональних проб. 

Найпоширенішою і доступною є ортостатична проба з опусканням нижньої 

кінцівки. Виконання функціональних проб при визначенні tcpO2 дозволяє 

оцінити компенсаторні можливості мікроциркуляторного русла [23, 67]. 

Досліджено, що ступінь реактивності тканинного метаболізму і оксигенації 

на мікроциркуляторному рівні прямо корелює зі ступенем ураження 

судинного русла. Тобто в разі органічного ураження капілярного механізму 

не вдається отримувати поліпшення показників кровотоку, як у відповідь на 

зміну положення кінцівки, так і на введення лікарських засобів [191]. 

Вимірювання tcpO2 дає можливість виявити хворих, чутливих або 

резистентних до застосування тих чи інших консервативних методів терапії 

(простагландини Е). Це дозволяє індивідуалізувати терапію, зробити її 

максимально ефективною для кожного конкретного пацієнта, та уникнути 

безглуздих витрат часу і економічних втрат при перебуванні хворого в 

стаціонарі [67, 219]. За даними деяких авторів, у разі необхідності виконання 

оперативних втручань, що зберігають опорну функцію стопи 

(органозберігаючих операцій), рішення про можливість подібного роду 

втручань повинно прийматися тільки на основі показників tcpO2  [23, 185].  

Таким чином, у хворих з ішемічними ураженнями нижніх кінцівок 

транскутанна оксиметрія може дозволити оптимізувати тактику хірургічного 

та консервативного лікування і, у ряді випадків, сприяти збереженню опорної 

функції стопи.  

Матеріали, викладені в розділі, опубліковані в наступній роботі [44]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих 

В основу дослідження покладено результати комплексного обстеження 

і лікування 140 осіб, хворих на СДС, які перебували на стаціонарному 

лікуванні в хірургічному відділенні Івано-Франківської центральної міської 

клінічної лікарні впродовж 2011-2015 років. Серед обстежених хворих було 

80 чоловіків (57,1 %; 95 % ДІ 48,5-65,5 %) та 60 жінок (42,9 %; 95 % ДІ 34,5-

51,5 %). Розподіл хворих за віком здійснено згідно з рекомендаціями ВООЗ, 

прийнятими на міжнародному семінарі з проблем геронтології [37].  

Рис. 2.1. Розподіл хворих із синдромом діабетичної стопи за віком. 

При цьому, як бачимо з рис. 2.1, у віці від 18 до 44 років був 1 хворий 

(0,7 %; 95 % ДІ 0,0-3,9 %), 45-59 років – 42 (30,0 %; 95 % ДІ 22,6-38,3 %), 60-

74 р. – 81 (57,9 %; 95 % ДІ 49,2-66,1 %), а у віці 75 і > років – 16 (11,4 %; 95 % 
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ДІ 6,7-17,9 %). Медіана віку в досліджуваних пацієнтів становила 63,5 роки, а 

міжквартильний інтервал 58-70,5 років.  

У 35 зі 140 хворих (25,0 %; 95 % ДІ 18,1-33,0 %) діагностований ЦД, 

який тривав менше 10 років, у 79 (56,4 %; 95 % ДІ 47,8-64,8 %) – від 10 до 20 

років, а в 26 (18,6 %; 95 % ДІ 12,5-26,0 %) – більше 20 років (рис. 2.2). 

Медіана тривалості захворювання ЦД у досліджуваних хворих становила 14 

років, а міжквартильний інтервал 9,5-18 років.  

Рис. 2.2. Структура пацієнтів за тривалістю цукрового діабету. 

 

Критеріями включення хворих у дослідження були: 

1) ЦД ІІ типу; 

2) важка форма ЦД (наявність гнійно-некротичного ураження стопи 

завжди є свідченням саме такої його форми) [39]; 

3) субкомпенсований ЦД: із рівнем цукру крові натще 6,7-13,9 ммоль/л, 

глюкозурією <50 г/добу та відсутністю ацетонурії [41] (серед пацієнтів із 

СДС, які лікувалися у вказаному хірургічному відділенні, саме такі хворі 

складали переважну більшість); 

4) згода пацієнта на участь у дослідженні. 
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Тип ЦД і його важкість визначали за О. С. Єфімовим [46], а його 

компенсованість - за М. І. Балаболкіним [47]. 

Структура гнійно-некротичних процесів на стопах пацієнтів була 

наступною: 35 хворих (25 %; 95 % ДІ 18,1-33,0 %) мали вологу гангрену 

пальця, 16 (11,4 %; 95 % ДІ 6,7-17,9 %) – вологу гангрену дистального 

відділу стопи, 14 (10,0 %; 95 % ДІ 5,6 -16,2 %) – її флегмону, 12 (8,6 %; 95 % 

ДІ 4,5−14,5 %) – трофічні виразки, по 11 (7,9 %; 95 % ДІ 4,0-13,6 %) – вологу 

гангрену стопи та вогнищевий некроз шкіри пальців чи стопи, 8 (5,7 %; 95 % 

ДІ 2,5-10,9 %) – суху гангрену пальця, 7 (5,0 %; 95 % ДІ 2,0-10,0 %) – гнійно-

некротичну рану після оперативного втручання, по 6 (4,3 %; 95 % ДІ 1,6-9,1 

%) – панарицій та нагноєний мозіль, 5 (3,6 %; 95 % ДІ 1,2-8,1 %) – 

остеомієліт, 4 (2,9 %; 95 % ДІ 0,8-7,2 %) – абсцес стопи, 3 (2,1 %; 95 % ДІ 0,4-

6,1 %) – нагноєну рану, 2 (1,4 %; 95 % ДІ 0,2-5,1 %) – суху гангрену 

дистального відділу стопи. 

Розподіл усіх хворих згідно класифікації WIFI (wound-рана, ischemia-

ішемія, foot infection- інфекція стопи), яка розроблена американською 

асоціацією судинних хірургів (2014) [218] представлений у табл. 2.1. Згідно 

класифікації WIFI І ступінь ранового процесу спостерігався в 28 хворих (20,0 

%; 95 % ДІ 13,7-27,6 %), ІІ – у 80 (57,1 %; 95 % ДІ 48,5-65,5 %), ІІІ – у 32 (22, 

9 %; 95 % ДІ 16,2-30,7 %). І ступінь ішемії спостерігався в 42 хворих (30,0 %; 

95 % ДІ 22,6-38,3 %), ІІ – у 28 (20,0 %; 95 % ДІ 13,7-27,6 %), ІІІ – у 70 (50,0 

%; 95 % ДІ 41,4-58,6 %). І ступінь інфекції стопи спостерігався у 16 хворих 

(11,4 %; 95 % ДІ 6,7-17,9 %), ІІ – у 97 (69,3 %; 95 % ДІ 60,9-76,8 %), ІІІ – у 15 

(10,7 %; 95 % ДІ 6,1-17,1 %). Відсутність інфекції ми спостерігали в 12 

хворих  (8,6 %; 95 % ДІ 4,5-14,5 %). 

У 16 (12,5 %; 95 % ДІ 7,3-19,5 %) хворих із гнійного ексудату висіяно 

по 2 види бактерій, а у 112 (87,5 %; 95 % ДІ 80,5-92,7 %) – по 1. 
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Таблиця 2.1 

Ступінь важкості синдрому діабетичної стопи за класифікацією 

WIFI 

Показник Ступінь важкості CДС (n=140) 
0 І ІІ ІІІ 

w
ou

nd
-р

ан
а Абс. 0 28 80 32 

% 
(95 % ДІ) 

0,0 
(0,0-2,6) 

20,0 
(13,7-27,6) 

57,1 
(48,5-65,5) 

22,9 
(16,2-30,7) 

is
ch

em
ia

- 
іш

ем
ія

, Абс. 0 42 28 70 

% 
 (95 % ДІ) 

0,0 
(0,0-2,6) 

30,0 
(22,6-38,3) 

20,0 
(13,7-27,6) 

50,0 
(41,4-58,6) 

fo
ot

 
in

fe
ct

io
n-

 
ін

фе
кц

ія
 

ст
оп

и 

Абс. 12 16 97 15 

%  
(95 % ДІ) 

8,6 
(4,5-14,5) 

11,4 
(6,7-17,9) 

69,3 
(60,9-76,8) 

10,7 
(6,1-17,1) 

 

Серед окремих збудників найчастіше виявлявся Staph. aureus – у 24 

(18,8 %; 95 % ДІ 12,4-26,6%) хворих, дещо рідше – Staph. epidermidis – у 12 

(9,4 %; 95 % ДІ 4,9-15,8), Pseudomonas aeruginosa – у 32 (25,0 %; 95 % ДІ 

17,8-33,4 %) i Proteus vulgaris – у 29 (22,7 %; 95 % ДІ 15,7-30,9 %), ще рідше – 

E. coli – у 13 (10,2 %; 95 % ДІ 5,5-16,7 %) хворих та Proteus mirabilis – у 10 

(7,8 %; 95 % ДІ 3,8-13,9). 

Супутню патологію мали 135 досліджуваних хворих (96,4%; 95 % ДІ 

91,9-98,8 % ): 65 (48,1 %; 95 % ДІ 39,5-56,9 %) – по одному захворюванню і 

70 (51,9 %; 95 % ДІ 43,1-60,5 %) – по 2. Структура цих захворювань 

представлена у табл. 2.2. 

Критеріями виключення хворих із дослідження була наявність важкої 

супутньої патології (онкологічних захворюваннь, ішемічної хвороби серця з 

хронічною недостатністю кровообігу ІІ б-ІІІ ступеня, хронічної хвороби 

нирок ІІІ-V стадії), хронічних захворювань різних органів і систем у фазах 

загострення чи нестійкої ремісії, а також психічних захворювань. 
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Таблиця 2.2 

Характеристика супутніх захворювань в обстежених хворих на 

синдром діабетичної стопи 

Супутні захворювання Абс. % (95 % ДІ) 
Гіпертонічна хвороба 96 46, 8 (39,8-53,9) 
Ішемічна хвороба серця 72 35,1 (28,6-42,1) 
Хронічний бронхіт у стадії ремісії 9 4,4 (2,0-8,2) 
Виразкова хвороба шлунка чи 12-палої кишки в 
стадії ремісії 8 3,9 (1,7-7,5) 

Хронічний холецистито-панкреатит 6 2,9 (1,1-6,3) 
Аденома простати 6 2,9 (1,1-6,3) 
Фіброміома матки 4 2,0 (0,5-4,9) 
Сечокам’яна хвороба 4 2,0 (0,5-4,9) 
Всього 205 100,0 (98,2-100,0) 

 

Форму СДС встановлювали за критеріями, рекомендованими в 

Міжнародній угоді по діабетичній стопі, 2011 [87]. 

Діагноз нейропатичної форми СДС встановлювали на основі 

діагностики у хворих клінічно значущої периферичної сенсомоторної 

нейропатії (нейропатичний дисфункціональний рахунок (НДР) > 5) при 

значеннях транскутанної напруги кисню на стопі більше 40 мм. рт. ст. 

Змішану форму СДС діагностували при значеннях НДР > 5 та одночасному 

зниженні танскутанної напруги кисню на стопі менше 40 мм. рт. ст. 

Критеріями віднесення хворих до гангренозно-ішемічної форми СДС були 

значення НДР < 5 при зниженні локальної оксигенації шкіри нижче 40 мм. 

рт. ст. [45, 87, 122]. 

На першому етапі дослідження з метою зʼясування особливостей МК та 

його впливу на перебіг СДС всі хворі були поділені на 2 групи: І група (40 

осіб) – хворі на СДС без МК, ІІ група (100 осіб) – хворі на СДС з МК.  

У 16 хворих І групи (без МК) та 18 хворих ІІ групи (з МК), згідно з 

встановленими показами та підтвердженою можливістю виконання 

(наявність прохідного сегменту хоча б однієї магістральної артерії гомілки чи 

стопи дистальніше зони оклюзії для накладання дистального анастомозу), 

були заплановані реконструктивні втручання на артеріях нижніх кінцівок. Ці 
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2 підгрупи пацієнтів окремо порівнювалися між собою за безпосередніми та 

віддаленими результатами виконаних реконструктивних втручань для 

з’ясування питань щодо впливу МК на перебіг та результати таких операцій. 

Для вивчення ефективності запропонованого нами комплексного 

хірургічного лікування СДС, ускладненого МК артерій, були сформовані 2 

групи пацієнтів. 

Хворим І групи (35 осіб) проводився традиційний, загальноприйнятий, 

комплекс консервативних та хірургічних лікувальних заходів, а ІІ групи – 

комплекс заходів, розроблений на основі наших досліджень І етапу. Для 

репрезентативності ІІ етапу досліджень ретельно підбирали однотипні групи 

за всіма параметрами і характеристиками, які могли б вплинути на 

результати дослідження. У кожній групі хворих було по 8 осіб із 

нейропатичною формою СДС і по 27 – з її змішаною формою. По 7 хворих 

кожної з груп мали середній ризик ампутацій за класифікацією WIFI та по 28 

- високий. Крім того, групи мали статистично незначущі відмінності за 

кожним із наступних чинників: 1) середнім віком пацієнтів (табл. А.1); 2) 

відсотком чоловіків і жінок (див. табл. А.1); 3) середньою тривалістю 

цукрового діабету (див. табл. А.1); 4) структурою клініко-морфологічних 

ступенів МК (табл. А.2); 5) середньогруповими значеннями вираженості 

нейропатії, рівнів ОМБ-АОС та tcpO2 (табл. А.3). На всіх етапах клінічного 

дослідження показники хворих із СДС порівнювали з середніми значеннями 

показників осіб із групи 30 практично здорових донорів (ПЗД) (30 осіб), 

зареєстрованих в Івано-Франківській обласній станції переливання крові. 

У цій групі було 19 чоловіків (63,3 %) і 11 жінок (36,7 %). Медіана 

їхнього віку склала 58 років, а міжквартильний інтервал 56-64 роки. Середній 

вік донорів, відсотки чоловіків і жінок та частка осіб у кожній із вікових груп 

достовірно не відрізнялися від таких показників у вищеназваній групі хворих 

із СДС (у всіх випадках р > 0,05). 
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2.2. Комплекс використаних методик при обстеженні хворих на 

синдром діабетичної стопи 

Ренгенографія стоп у двох проекціях. На І етапі дослідження у всіх 

досліджуваних пацієнтів, насамперед, оцінювали наявність чи відсутність 

МК артерій нижніх кінцівок, для чого їм проводили рентгенографію 

ураженої стопи в прямій і бічній проекціях. Ступінь вираженості МК 

оцінювали за класифікацією В.А. Горелышева (1989 р.), яка на сьогодні є 

найбільш поширеною: 0 ступінь - відсутність змін; І ступінь – потовщення 

стінок судини у вигляді початкової інкрустації солями кальцію або лінійної 

тіні незначної інтенсивності; ІІ ступінь – кільцевидна тінь у І міжплесновому 

проміжку на рентгенограмі стопи в прямій проекції, що відображає 

поперечний зріз кальцинованої глибокої підошовної артерії; ІІІ ступінь – 

часткова кальцинація стінок артерій стопи та гомілки; ІV ступінь – 

кальцинація стінок судин у вигляді «струменя диму»; V ступінь – різко 

виражена кальцинація стінок судин у вигляді звивистого щільного тяжа 

(«шнурка») з одночасним ушкодженням більш дрібних гілок [5, 82, 161,]. 

Результати вказаного дослідження щодо вираженості МК співставляли з 

даними ретгенконтрастної інжекторної аортоартеріографії, комп’ютерно-

томографічної аортоартеріографії та морфологічного дослідження артерій (у 

випадку ампутацій кінцівок чи їхніх сегментів). При відсутності МК хворих 

відносили до І групи, а при його наявнасті – до ІІ. 

Групи хворих порівнювали між собою за результатами фізикального 

обстеження (скарги та дані об’єктивного обстеження), а також за наявністю і 

вираженістю діабетичної полінейропатії, макроангіопатії та ішемії тканин, 

змінами ліпідограми і коагулограми, станом антиоксидантної системи. Крім 

того, у ІІ групі пацієнтів вивчали взаємозалежність між МК та всіма 

вищезазначеними параметрами. 

Оцінка дистальної симетричної полінейропатії нижніх кінцівок. 

Наявність діабетичної полінейропатії у хворих встановлювали за допомогою 

шкал НСР (нейропатичний симптоматичний рахунок) та НДР 
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(невропатичний дисфункціональний рахунок) [43]. Для підрахунку НСР 

заповнюється опитувальник, на підставі якого проводиться аналіз наявності і 

вираженості симптомів нейропатії; кожний симптом (біль, печія, 

поколювання, гіперестезія, судоми, заніміння) відповідає певному балу. 

Загальна сума балів 4-6 трактується як початковий ступінь вираженості 

дистальної полінейропатії, 7-12 балів – помірний ступінь, 13-18 – виражений 

[45]. Шкала НДР об’єднує дані неврологічного статусу. Із цією метою 

досліджували: сухожилкові рефлекси на нижніх кінцівках; рівень порушення 

тактильної чутливості - за допомогою 10-грамового монофіламенту (North 

Coast Medical, США); больову чутливість - за допомогою спеціальної тупої 

голки Neurotips (Owen Mumpord, США); температурну чутливість - за 

допомогою ідентифікатора Thiр-Therm (Neue Medizintechnic GmbH, 

Германия); вібраційну чутливість - за допомогою 8-градуйованого камертону 

(Kirche & Wihelm, Германия). Сума результатів НДР відповідає певному 

ступеню дистальної нейропатії: 0-4 бали – відсутня або початкова 

нейропатія, 5-13 – помірна, 14-28– виражена [21, 32]. 

Діагностика макроангіопатії нижніх кінцівок. Макроангіопатію 

оцінювали за допомогою кольорового дуплексного сканування артерій 

нижніх кінцівок та їхньої доплерометрії, а також комп’ютерно-томографічної 

аортоартеріографії чи ретгенконтрастної інжекторної аортоартеріографії. 

Кольорове дуплексне сканування проводили на ультразвуковій системі «logiq 

500 PRO» (GE Medical Systems, США) із датчиками 5 і 7−9 МГц. 

Характеристику кровоплину в досліджуваних артеріях здійснювали на основі 

якісної, кількісної та напівкількісної оцінки доплерографічної кривої. 

Якісний аналіз доплерограми базувався на візуальній оцінці її форми, 

наявності чи відсутності кожного з компонентів (систолічного, 

ранньодіастолічного та пізньодіастолічного), їхнього відношення до ізолінії 

[77]. Кількісний аналіз здійснювали на основі часових параметрів 

доплерограми: пікової швидкості прямого кровоплину (ПШПК), пікової 

швидкості зворотного кровоплину (ПШЗК) та середньої швидкості 
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кровоплину за цикл (СШКЦ). Для оцінки ступеня макроангіопатії конкретної 

артерії найбільш інформативними були показники напівкількісного аналізу: 

індекс пульсації Gosling-King (РІ) та індекс опору (індекс Pourcelot) - RI. На 

відміну від показників кількісного аналізу, значення яких при різних 

варіантах оклюзійних уражень судин може бути як нижчим за норму, так і 

вищим, вищезгадані індекси з прогресуванням облітеруючого процесу 

закономірно зменшуються. Напівкількісні показники розраховували за 

наступними формулами: 1) РІ = (ПШПК-ПШЗК) / СШКЦ; 2) RI = (ПШПК-

ПШЗК) / ПШПК [12]. Індекси розраховували лише при доплерографії задніх 

великогомілкових артерій та артерій тилу стопи. Допплерометрично (за 

допомогою тонометра з пружинним манометром «ММТ-3», Україна), 

встановлюючи датчик апарату на стандартні точки локації задньогомілкової 

артерії і артерії тилу стопи і фіксуючи манжету тонометра на рівні кісточок, 

на кожній із цих артерій визначали регіонарний систолічний тиск (РСТ). 

Далі, вимірявши систолічний артеріальний тиск на рівні плеча (САТ), 

розраховували КПІ для обидвох артерій: КПІ = РСТ/САТ; КПІ, як і 

допплерографічні індекси PI та RI, є інформативним критерієм важкості 

макроангіопатії і при її прогресуванні закономірно зменшуються [106]. КТ- 

аортоартеріографію чи ретгенконтрастну інжекторну аортоартеріографію 

нижніх кінцівок проводили для встановлення доцільності і можливості 

проведення реконструктивної операції на артеріях. Дослідження проводили, 

відповідно, на комп’ютерному томографі «Thoshiba Aquilion PRIME» 

(«Thoshiba», Японія) та ангіографі «Thoshiba Infinix» («Thoshiba», Японія). 

Визначення транскутанної напруги кисню. Оцінку тяжкості ішемії 

нижньої кінцівки в досліджуваних пацієнтів здійснювали на основі даних 

транскутанної оксиметрії. Визначення tcpO2 проводили за допомогою 

апарату ТСМ-2 (Radiometer, Данія), який укомплектований нагріваючим 

кисневим електродом типу "Clark". Стандартними точками для вимірювання 

tcpO2 на нижніх кінцівках є перші міжпальцеві проміжки, хоча можливе 

вимірювання в будь−якій іншій доступній зоні [15]. Вимірювання проводили 
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над ділянкою з рівномірним капілярним ложем без великих артерій і вен, 

дефектів шкіри чи волосяного покриву. Перед початком дослідження 

проводилося калібрування електроду атмосферним повітрям. Електрод 

поміщався в фіксуюче кільце на шкірі. Порожнина фіксуючого кільця 

попередньо заповнювалася розчином електроліту (2−3 каплі). Для більш 

точної оцінки стану мікроциркуляторного кровотоку в кінцівці і його 

динаміки дослідження проводили в кількох фізіологічних положеннях, які 

створювали різні умови навантаження на кінцівку. Для цього запропоновано 

декілька функціональних проб (оклюзійна, теплова, ортостатична, 

фармакологічна). 

Визначення ліпідного спектру крові. Для комплексної оцінки причин 

макроангіопатії вивчали також ліпідограму пацієнтів. Остання включала: 

загальний холестерин (ЗХС), холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС 

ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ), 

холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) і тригліцериди (ТГ). 

Дослідження здійснювали за методом Аllain C.C. et al. (1974) у модифікації 

фірми Labsystems (Фінляндія) [34]. Коефіцієнт атерогенності (КА) 

(холестериновий коефіцієнт) вираховували за формулою А.Н. Климова [74]: 

КА = (ЗХС – ХС ЛПВЩ) / ХС ЛПВЩ. 

Оцінка системи гемостазу. Оцінку І фази коагуляційного гемостазу 

здійснювали за показниками активованого часткового тромбопластинового 

часу (АЧТЧ), ІІ – за міжнародним нормалізованим відношенням (МНВ), а ІІІ 

– за значенням тромбінового часу (ТЧ) та вмістом фібриногену (Фг) у плазмі 

крові. Для виявлення в крові продуктів деградації фібрину і фібриногену 

визначали вміст у крові D-димерів. Антитромбогенний потенціал крові 

оцінювали за активністю антитромбіну ІІІ (АТ ІІІ)− і протеїну С. За цими ж 

показниками, а також на основі «фактор V (Leiden) тесту» оцінювали 

наявність у хворих таких природжених тромбофілій, як недостатність АТ ІІІ і 

протеїну С та наявність фактора V (Leiden). Визначення АЧТЧ, МНВ, ТЧ і 

протеїну С та проведення «фактор V (Leiden) тесту» виконували 
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коагулометричними методиками (коагулометр HUMACLOT DUO, «Human 

GmbH», Німеччина). Використовували набори реактивів наступних 

виробників: для АЧТЧ та «фактор V (Leiden) тесту» − «Технология-

стандарт» (РФ), а для МНВ, ТЧ і активності протеїну С − «Ренам» (РФ). 

Активність АТ ІІІ оцінювали фотометричним методом за допомогою 

фотометра «Humalyzer 3000» (HELENA, Німеччина) і реактивів виробника 

«Ренам» (РФ). Концентрацію фібриногену в плазмі крові хворих визначали 

суховаговим методом із використанням торсійної ваги «ВТ-500» («КзАП», 

Україна). Рівень D-димерів у крові визначали методом латексної аглютинації 

(реактиви виробника «Helena», Великобританія) [70]. 

Визначення продуктів окисної модифікації білків та ферментів 

антиоксидантної системи. Для аналізу продуктів ОМБ використовували 0,1 

мл сироватки крові. Осадження білків сироватки крові здійснювали за 

допомогою додавання 0,9 мл 20 %-го розчину трихлороцтової кислоти. До 

денатурованих білків доливали 0,1 мл 0,1 М 2,4- динітрофенілгідразонів 

(ДФГ), розчинених у 2 мл НСL. У контрольну пробу додавали замість 2,4-

ДФГ рівний об'єм 2 мл НСL. Інкубацію здійснювали при кімнатній 

температурі впродовж 1 години. Потім проби центрифугували при 3000 

об./хв. упродовж 15-20 хв. Осад промивали 3 рази 1,0 мл розчином етанол : 

етилацетат (1:1) для екстракції надлишку 2,4-ДФГ, який не реагував із 

карбонільними групами окислюваних білків. Отриманий осад підсушували з 

ціллю усунення розчину етанол-етилацетату і потім розчиняли у 8 М розчину 

сечовини. Сечовину додавали до осаду в об'ємі 2,5 мл і витримували в 

киплячій бані впродовж 5 хв до повного розчинення. Оптичну густину 

утворених динітрофенілгідразонів реєстрували на спектрофотометрі СФ-16 

(«ЛОМО», Росія). У результаті реакції окислення білків можуть 

утворюватися альдегідові і кетонові групи амінокислотних залишків, які 

взаємодіють із 2,4-ДФГ [54]. Для аліфатичних кетон-динітрофенілгідразонів 

нейтрального характеру спектр поглинання 363-367 нм, основного характеру 

– 430-434 і 524-535 нм. 2,4-ДФГ, які утворилися, реєстрували при наступних 
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довжинах хвиль: 356 і 430 нм. [72]. Принцип визначення рівня каталази за А. 

Бахом і С. Зубковою базується на тому, що до проби, яка містить фермент, 

додають певну кількісь перекису водню і після певного інтервалу часу за 

допомогою титрування перманганатом калію встановлюють кількість 

незруйнованого перекису. Із пальця після проколювання шкіри голкою 

Франка беруть мікропіпеткою кров у кількості 0,02 мл і розчиняють у 20 мл 

води. У пробірку, що містить 2 мл 1% - го розчину перекису водню і 7 мл 

води, переносять 1 мл розбавленої крові і залишають стояти впродовж 30 хв 

при кімнатній температурі. Паралельно роблять дослід із розбавленою і 

прокип'яченою кров'ю з тим, щоб установити силу розщеплюваної дії на 

перекис водню інших компонентів, які можуть міститися в крові. Для цього в 

пробірку, що містить 2 мл 1% розчину перекису водню і 7 мл води, додають 1 

мл прокип'яченого розбавленого розчину крові. Через 30 хв в обидві пробірки 

з бюретки доливають 3 мл 10% розчину сірчаної кислоти. Утворений розчин 

(н) титрують н/10 розчином  перманганату калію до появи слабко-рожевого 

забарвлення. Визначають взяту вихідну кількість перекису водню так. У 

пробірку вміщують 2 мл 1%-го розчину перекису водню, 3 мл 10% сірчаної 

кислоти і відтитровують н/10 розчином перманганату калію. За знайденими 

результатами роблять розрахунок. Для цього треба встановити різницю між 

кількістю перманганату калію, що пішов на титрування 2 мл 1% розчину 

перекису водню і кількістю перманганату калію, затраченого на титрування 

досліджуваної проби. Каталазне число крові здорової дорослої  людини 

коливається в межах 9,52-12,92 мг перекису водню на 1 мл крові (мг Н2О2 

/мл) [70]. Принцип визначення СОД базується на відновленні нітротетразолію 

супероксидними радикалами, які утворюються при реакції між 

феназинметасульфатом і відновленою формою нікотинаміддинуклеотида 

(NAD·H). Утворення нітроформазана, продукта відновлення нітротетразолію, 

блокується наявністю в пробі СОД. Так, на основі кількості нітроформазана 

можна оцінити активність СОД. СОД визначають в 1 мл гемолізата крові (0,1 

мл крові + 0,9 мл води). Вплив гемоглобіну усувають додаванням 0,5 мл 
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абсолютного спирту, 0,25 мл хлороформу; додаванням 300 мг KH2PO4  

прискорюють розділення фаз. Інтенсивно перемішують і центрифугують 30 

хв при 4000-5000 об./хв. У супернатанті визначають СОД. Залишають стояти 

при кімнатній температурі. Вимірюють екстинкцію холостої і досліджуваної 

проби при 540 нм на спектрофотометрі. Екстинкція холостої проби близько 

0,680. Розрахунок проводять за формулою: (Е х. пр. - Е досл. пр.)/Е х.пр.*100 

= процент блокування утворення нітроформазана, де Е х. пр. - екстинкція 

холостої проби (приблизно дорівнює 0,680), а Е досл. пр. - екстинкція 

досліджуваної проби [70, 73]. 

Гістологічне дослідження артерій з ампутованих нижніх кінцівок 

хворих на ЦД. Мікроскопічні особливості стінок артерій нижніх кінцівок у 

досліджених хворих вивчали на основі патоморфологічних досліджень зрізів 

цих судин з ампутованих кінцівок (Навчально-наукова лабораторія 

морфологічного аналізуДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет», зав. лабораторією проф. Попадинець О. Г). Оскільки пацієнтам 

виконували ампутацію нижньої кінцівки на різних рівнях, то для 

дослідження забирали судини зі стегна, гомілки і стопи, а саме, стегнову 

артерію - у нижній третині стегна, ТАС і ЗВГА - на рівні нижнього краю 

медіальної кісточки, а тильні міжплеснові артерії і пальцьові артерії (тильні 

та власні підошовні) – на рівні стопи. Шматочки судин, які забирали на 

стандартних анатомічних рівнях, фіксували в нейтральному 10% розчині 

формаліну. Після фіксації у формаліні шматочки тканин промивали в 

проточній воді протягом 2 годин. Потім матеріал декальцинували протягом 

трьох діб. Із метою зневоднення матеріалу використовували стандартну 

проводку в апараті АТ-4. Далі шматочки заливали в парафін і з кожного 

парафінового блоку на мікротомі робили гістологічні зрізи товщиною 5-7 

мкм. Гістологічні препарати забарвлювали гематоксиліном і еозином. 

Методи статистичної обробки інформації. Бази даних формувалися в 

редакторі «Microsoft Excel 2010» (Microsoft, США). Для їхньої статистичної 

обробки використано програмне забезпечення «STATISTICA 10» (StatSoft, 
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США). При відсутності в цих програмах необхідних нам статистичних 

методів, використовували також програмні забезпечення «Libreoffice 4.1» 

(Document Foundation, Germany) та «R» (Revolution Analytics, США). Підбір 

методів медичної статистики для тих чи інших ситуацій у програмному 

забезпеченні «STATISTICA 10» здійснювали за рекомендаціями О. Ю. 

Ребрової [125]. 

Частоту якісних показників представляли в абсолютних (n) і відносних 

(%) частотах зі вказанням 95 % -го ДІ у вигляді «n (%; 95% ДІ)». При цьому 

розраховували точні ДІ (із допомогою програмного забезпечення «R»).  

При аналізі кількісних даних обов’язково визначали характер розподілу 

значень показника, використовуючи для цього найбільш строгий із відомих 

методів – Shapiro-Wilk’s W тест. Для кількісних даних із нормальним 

розподілом результати представляли у вигляді «М (σ)» (де М – середнє 

значення, а σ - середнє квадратичне відхилення), або «М (95 % ДІ)», а для 

кількісних даних із ненормальним розподілом - у вигляді «медіана (25 і 75 

процентилі)». 

Кількісні показники з нормальним розподілом значень у 2 незалежних 

групах порівнювали за критерієм t Student для рівних і нерівних дисперсій. 

Рівність останніх вивчали методом Leven. Кількісні показники з 

ненормальним розподілом у 2 незалежних групах порівнювали методом 

Mann-Whitney U. Порівняння 2 незалежних груп за якісним показником 

здійснювали за точним критерієм Fisher. Кореляційний аналіз для кількісних 

або кількісного і якісного показників при нормальних розподілах проводили, 

визначаючи коефіцієнт кореляції Pearson, а при ненормальному розподілі 

кількісних показників, при вивченні зв’язків між порядковими якісними 

показниками або між інтервальним кількісним і порядковим якісним 

показниками – коефіцієнт рангової кореляції Spearman. При цьому 

обов’язково встановлювали статистичну значущість значень коефіцієнтів 

кореляції. Порівняння ж коефіцієнтів кореляції здійснювали в програмі 
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«STATISTICA 10». Критичний рівень значущості (р) при перевірці 

статистичних гіпотез у даному дослідженні приймали рівним 0,05. 

 

2.3. Схеми лікування обстежених хворих та оцінка його результатів 

На другому етапі дослідження, як уже зазначалося (див. підрозділ 2.1), 

70 хворих із наявністю МК, у залежності від застосованого лікування, були 

розподілені на 2 рівні групи. 

Хворі обох груп отримували традиційний, загальноприйнятий, 

комплекс консервативних та хірургічних лікувальних заходів. Загальне 

лікування пацієнтів проводилося відповідно до ступенів вираженості 

мікромакроангіопатії, нейропатії та інтоксикаційного синдрому і включало 

інсулінотерапію, антибактеріальні, дезінтоксикаційні, антиагрегантні, 

антикоагулянтні, знеболюючі, протизапальні препарати.  

Післяопераційне місцеве консервативне лікування проводилося, 

залежно від фази ранового процесу (у І фазі під час перев’язок виконували 

хімічну та ферментативну некректомію, накладали пов’язки з гідрофільними 

мазями, антибіотиками широкого спектру дії, інгібіторами протеаз, 

антисептиками та тканинними сорбентами, а в ІІ – накладали пов’язки з 

нейтральними мазями). 

Хворим І групи (35 осіб) проводився традиційний, загальноприйнятий, 

комплекс консервативних та хірургічних лікувальних заходів, а ІІ групи – 

комплекс заходів, розроблений на основі наших досліджень І етапу. Для 

репрезентативності ІІ етапу досліджень ретельно підбирали однотипні групи 

за всіма параметрами і характеристиками, які могли б вплинути на 

результати дослідження. У кожній групі хворих було по 8 осіб із 

нейропатичною формою СДС і по 27 – з її змішаною формою. По 7 хворих 

кожної з груп мали середній ризик ампутацій за класифікацією WIFI та по 28 

- високий. Крім того, групи мали статистично незначущі відмінності за 

кожним із наступних чинників: 1) середнім віком пацієнтів (табл. А.1); 2) 

відсотком чоловіків і жінок (див. табл. А.1); 3) середньою тривалістю 
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цукрового діабету (див. табл. А.1); 4) структурою клініко-морфологічних 

ступенів МК (табл. А.2); 5) середньогруповими значеннями вираженості 

нейропатії, рівнів ОМБ-АОС та tcpO2 (табл. А.3). 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-БІОХІМІЧНА, УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ТА 

МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДІАКАЛЬЦИНОЗУ 

АРТЕРІЙ ПРИ СИНДРОМІ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ 

 

3.1. Клініко-лабораторна характеристика медіакальцинозу артерій 

при синдромі діабетичної стопи 

Серед обстежених 140 хворих із СДС у 100 (71,4 %; 95 % ДІ 

63,3−78,7 %) пацієнтів рентгенологічно був діагностований МК артерій, а 40 

(28,6 %; 95 % ДІ 21,3−36,8 %) пацієнтів не мали цієї патології. Згідно з 

класифікацією Горелышева (1989), у пацієнтів із МК виявляли 5 його 

ступенів: І ступінь – у 16 пацієнтів (16 %; 95 % ДІ 9,4−24,7 %), ІІ - у 13 (13 %; 

95 % ДІ 7,1−21,2 %), ІІІ - у 26 (26 %; 95 % ДІ 17,7−35,7 %), IV − у 25 (25 %; 

95 % ДІ 16,9−34,7 %), V – у 20 (20 %; 95 % ДІ 12,7−29,2 %) пацієнтів. 

Серед обстежених хворих, в яких ми виявили МК нейропатична форма 

СДС діагностована в 24 (24,0 %; 95 % ДІ 16,0−36,6 %) пацієнтів, а змішана в 

76 (76,0 %; 95 % ДІ 66,4−84,0 %). При цьому, нами була виявлена досить 

цікава закономіність. При І і ІІ ступенях вираженості МК у більшості хворих, 

а саме в 24 з 29 (82,8%; 95 % ДІ 64,2-94,2 %), була діагностована 

нейропатична форма СДС, а у 5 з 29 (17,2 %; 95% ДІ 5,8-35,8 %) – змішана 

форма. А при ІІІ – V ступенях МК у всіх хворих реєструвалася виключно 

змішана форма СДС. У жодного хворого з МК не була діагностована 

гангренозно-ішемічна форма СДС (0,0; 95 % ДІ 0,0−3,6 %). Згідно сучасних 

наукових позицій, ішемічна форма у «чистому» вигляді без нейропатії 

спостерігається досить рідко і за перебігом не відрізняється від 

атеросклеротичного ураження артерій у пацієнтів без ЦД. Тому більшість 

авторів не розглядають цю форму в якості окремої взагалі [45,75]. 

У хворих на СДС без МК нейропатичну форму діагностували у 18 із 40 

(45 %; 95% ДІ 29,3-61,5 %) пацієнтів, а змішану - у 22 із 40 (55,0 %; 95 % ДІ 

38,5-70,7 %). Більшість хворих на СДС були літнього віку і з тривалим 
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перебігом СДС, проте ми вирішили проаналізувати, чи значуще відрізнялись 

ці показники, а також рівень глюкози натще, у хворих без МК і з його 

наявністю. Проведені нами розрахунки показали, що при СДС із МК вік 

хворих (р=0,012) та тривалість захворювання (р=0,0008) є достовірно 

вищими, у порівнянні з хворими на СДС без МК. Також достовірно вищим 

був і рівень глюкози натще у хворих із МК (р=0,032) (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 
Порівняльна характеристика хворих на синдром діабетичної стопи за 

віком, тривалістю цукрового діабету та рівнем глікемії натще, Me (q1; q3). 

Показник 

 

Хворі на СДС 

Без МК (n=40) З МК (n=100) 

Тривалість ЦД, 
роки 

 12 (9; 14,5) 15 (10; 22) 
р<0,001 

Вік хворих, роки 56,5 (54; 60) 64,5 (60,0; 71,5) 
р=0,012 

Глюкоза крові 
натще, ммоль/л 

8,8 (7,25; 10,5) 
 

9,3 (7,6; 11,0) 
р=0,032 

 

Примітка: р - достовірність різниці показників групи хворих на СДС із 

МК, у порівнянні з групою СДС без МК. 

 

Нами встановлені прямі середньої сили кореляційні зв’язки між 

ступенем МК артерій стопи і тривалістю ЦД (r=0,66, p<0,05) та між 

вираженістю МК артерій та віком хворих (r=0,41, p<0,05). Таким чином 

можна зробити висновок, що МК прогресує зі збільшенням віку хворих та 

тривалістю ЦД. Однак, на нашу думку, така залежність є досить умовною. 

Ми вважаємо, що важливе значення також має компенсація вуглеводного 

обміну: чим більше виражена тривала хронічна гіперглікемія, тим швидше 

слід очікувати найбільш грубі рентгенологічні зміни судин, характерних для 

МК. Цікаві закономірності виявлено нами при аналізі структури гнійно-

некротичних процесів стопи у хворих із та без МК (табл.3.2). У пацієнтів із 

МК достовірно частіше виявлялася волога гангрена дистального відділу 
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стопи (р=0,039). Частота вологих і сухих гангрен окремих пальців мають 

тенденцію до частішого виявлення, хоча в обидвох випадках p>0,05. 

Натомість у хворих без МК достовірно частіше спостерігалися трофічні 

виразки стопи (р=0,024).  

 

Таблиця 3.2 

Структура гнійно-некротичних ускладнень у пацієнтів із синдромом 

діабетичної стопи з та без медіакальцинозу артерій 

Ускладнення Хворі на СДС Рівень 
значущос

ті 
Без МК (n=40) З МК (n=100) 

Абс. % (95 % ДІ) Абс % (95 % ДІ) 
ВГП 13 32,5 (18,6-49,1)  22 22 (14,3-31,4) р=0,279 

ВГДВС 1  2,5 (0,1-13,2) 15 15 (8,6-23,5) р=0,039 
ВГС 3 7,5 (1,6-20,4) 8 8,0 (3,5-15,2) р=1 
СГП 0 0,0 (0,0-8,8) 8 8,0 (3,5-15,2) р=0,062 

СГДВС 0  0,0 (0,0-8,8) 2 2,0 (0,2-7,0) р=0,588 
ВНШ 3 7,5 (1,6-20,4) 8 8,0 (3,5-15,2) р=1 

Флегмона стопи 5 12,5 (4,2-26,8) 9 9 (4,2-16,4) р=0,756 
Нагноєна рана 0 0,0 (0,0-8,8) 3 3,0 (0,6-8,5) р=0,557 

Панарицій 2 5,0 (0,6-16,9) 4 4,0 (1,1-9,9) р=1 
ГНРПОВ 2 5,0 (0,6-16,9) 5 5,0 (1,6-11,3) р=1 

ОКС 2 5,0 (0,6-16,9) 3 3,0 (0,6-8,5) р=0,623 
Трофічна 
виразка 

7 17,5 (7,3-32,8) 5 5,0 (1,6-11,3) р=0,024 

Нагноєний 
мозоль 

1 2,5 (0,1-13,2) 5 5,0 (1,6-11,3) р=0,673 

Абсцес стопи 1 2,5 (0,1-13,2) 3 3,0 (0,6-8,5) р=1 
 

Примітки: 
ВГП – волога гангрена пальця, ВГДВС – волога гангрена дистального 

відділу стопи, ВГС – волога гангрена цілої стопи, СГП – суха гангрена 
пальця, СГДВС – суха гангрена дистального відділу стопи, ВНШ– 
вогнищевий некроз шкіри, ГНРПОВ – гнійно-некротична рана після 
оперативного втручання на стопі, ОКС – остеомієліт кісток стопи. 

 
На наш погляд, такий результат є свідченням того, що МК сприяє 

частішому розвитку важчих гнійно-некротичних ускладнень, ніж при його 
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відсутності. Нами також були проаналізовані найхарактерніші скарги хворих 

на СДС, у залежності від наявності чи відсутності в них МК (табл. 3.3). 

Як видно з табл. 3.3, ряд скарг мають певне значення при 

диференціальній діагностиці між СДС без МК і з МК. При СДС із МК 

частіше спостерігаються пекучий біль у ділянці підошви (р=0,004), парестезії 

(р=0,018), затерпання стоп (р=0,001), нічні судоми в литкових м’язах 

(р=0,008), фасцикуляції в литкових м’язах (р=0,004) та підвищення 

температури тіла (р=0,036).  

Таблиця 3.3  

Найхарактерніші скарги хворих із синдромом діабетичної стопи з 

та без медіакальцинозу артерій 

 
Скарги хворих 

Хворі на СДС Рівень 
значу- 
щості 

Без МК (n= 40) З МК (n=100) 
Абс  % (95 % ДІ) Абс % (95 % ДІ) 

Біль у 
ділянці 

ураження 

інтенсивний 2 5 (0,6-16,9) 7 7 (2,9-13,9)  р=0,731 
помірний 20 50 (38,8-66,2) 38 38 (28,5-48,3) р=0,254 
відсутній 18 45 (29,3-61,5) 55 55 (44,7-55,0) р=0,349 

Пекучий біль 
 у ділянці підошви 

12 30 (16,6-46,5) 58 58 (47,7-67,8) р=0,004 

Постійна 
мерзлякуватість стоп 

12 30 (16,6-46,5) 24 24 (16,0-33,6) р=0,522 

Парестезії 8 20 (9,1-35,6) 42 42 (32,2-52,3) р=0,018 
Затерпання стоп 15 37,5 (22,7-54,2) 68 68 (57,9-77,0) р=0,001 
Переміжна 
кульгавість 

< 200 м 3 7,5 (1,6-20,4) 11 11 (5,6-18,8) р=0,756 
> 200 м 5 12,5 (4,2-26,8) 4 4 (1,1-9,9) р=1,0 
відсутня 32 80 (64,4-90,9) 85 85 (76,5-91,4) р=0,614 

Нічні судоми в литкових 
м’язах 

13 32,5 (18,6-49,1) 58 58,(47,7-67,8) р=0,008 

Фасцикуляції в 
литкових м’язах 

12 30 (16,6-46,5) 57 57 (46,7-66,9) р=0,004 

 

Як бачимо, у хворих із МК достовірно частіше визначаються скарги, 

які характерні для ДДПН, що ймовірно може вказувати на роль нейропатії в 

розвитку МК. 

Результати об’єктивного обстеження хворих показали, що серед 

симптомів, які виявляються при огляді нижніх кінцівок, при СДС із МК 
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достовірно частіше, ніж при СДС без МК, спостерігається атрофія волосяних 

фолікулів на стопі (р=0,004), розшарування нігтьових пластинок (р=0,002) та 

блідий колір шкіри (р=0,013) і рідше – рожевий колір шкіри (р=0,007) (табл. 

3.4). 

Таблиця 3.4  

Об’єктивна симптоматика, виявлена у хворих із та без 

медіакальцинозу артерій при огляді ділянки ураження 

 
Симптоми 

Хворі на СДС Рівень 
значущо

сті 
Без МК 
(n=40) 

Із МК (n=100) 

Абс
.  

% (95 % ДІ) Абс.  % (95 % ДІ) 

Набряк стопи  22  55,0 (38,5-70,7) 69 69 (59,0-77,9) р=0,169 
Атрофія волосяних 
фолікулів на стопі 

12  30,0 (16,6-46,5) 58  58 (47,7-67,8) р=0,004 

Гіперкератоз 25 62,5 (45,8-77,3) 71 71 (61,1-79,6) р=0,420 
Розшарування 
нігтьових 
пластинок 

8  20,0 (9,1-35,6) 49  49 (38,9-59,2) р=0,002 

Колір 
шкіри 

Блідий 11 27,5 (14,6-43,9) 52  52 (41,8-62,1) р=0,013 
Ціанотич-
ний 

3 7,5 (1,6-20,4) 12 12 (6,4-20,0) р=0,554 

Червоний 11  27,5 (14,6-43,9) 20  20 (12,7-29,2) р=0,370 
Рожевий 15 37,5 (22,7-54,2) 16 16 (9,4-24,7) р=0,007 

 

Підсумовуючи сказане, зауважимо, що результати проведеного нами 

статистичного аналізу частоти виявлення кожного з симптомів при СДС із та 

без МК свідчать про те, що наявність останнього можна запідозрити вже 

після фізикального обстеження пацієнтів. Зрозуміло, що досліджена нами 

клінічна картина СДС зумовлюється не лише МК, але й сукупним впливом 

інтоксикаційного синдрому (викликаного гнійно-некротичним процесом), 

мікро- й макроангіопатії та нейропатії нижніх кінцівок пацієнтів, а також 

інших патологічних процесів. Взаємозв’язок цих процесів із МК вимагав 

застосування цілого ряду лабораторних та інструментальних досліджень. 

Так, із біохімічних показників крові нашу увагу найбільше привернув 

аналіз кальцієво-фосфорного обміну, оскільки саме йому деякі вчені 
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відводять ключову роль у патогенезі МК [25,169]. Тому нами було проведене 

комплексне дослідження рівня загального та іонізованого кальцію і фосфору 

у 80 хворих на СДС з МК і в 25 хворих на СДС без МК. Як видно з табл. 3.5, 

рівні кальцію і фосфору достовірно не відрізнялися в обох групах хворих як 

між собою, так і в порівнянні з групою ПЗД. А отже кальцієво-фосфорний 

обмін у хворих на СДС з МК не порушений.  

Таблиця 3.5 

Рівень кальцію та фосфору в крові хворих на синдром діабетичної 

стопи з та без медіакальцинозу артерій нижніх кінцівок, Me (q1; q3) 

Показник Група ПЗД 
(n=30) 

Хворі на СДС 
без МК  
(n=25) 

Хворі на СДС із 
МК  

(n=80) 

Кальцій загальний, 
ммоль/л 

2,31 (2,16; 2,42) 2,37 (2,34; 2,45) 
р=0,794 

2,34 (2,14; 2,45) 
р=0,825; р1=0,731 

Кальцій іонізований, 
ммоль/л 

1,14 (1,06; 1,22) 1,09 (1,05; 1,24) 
р=0,754 

1,15 (1,05; 1,23) 
р = 0,812; р1=0,711 

Фосфор, 
ммоль/л 

1,16 (1,09; 1,22) 1,12 (1,08; 1,18) 
р=0,695 

1,15 (1,05; 1,21) 
р=0,702; р1 =0,524 

 

Примітка:  

р – достовірнісь різниці показників хворих на СДС, у порівнянні з 
групою ПЗД; 

р1 – достовірність різниці показників хворих на СДС із МК, у 
порівнянні з групою СДС без МК.  

 
Для кращого розуміння особливостей розвитку діабетичної 

макроангіопатії, ми вирішили вивчити ліпідний спектр крові у хворих із і без 

МК (табл.3.6). При цьому виявили достовірне підвищення холестерину 

(р=0,023; р=0,034), ЛПНЩ (р=0,017; р=0,024), ЛПДНЩ (р=0,035; р=0,038), 

тригліцеридів (р=0,042; р=0,044), β-ліпопротеїдів (р=0,023; р=0,035) та 

індексу атерогенності (р=0,013; р=0,025) та достовірне зниження ЛПВЩ 

(р=0,028; р=0,036) у хворих на СДС без та з МК, у порівнянні з групою ПЗД. 

Проте у хворих на СДС із МК рівні холестерину (р1=0,028), ЛПНЩ 

(р1=0,041), β-ліпопротеїдів (р1=0,031) та індексу атерогенності (р1=0,042) 
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були достовірно нижчими, а рівень ЛПВЩ (р1=0,042) достовірно вищим, у 

порівнянні з групою хворих на СДС без МК. 

 

Таблиця 3.6 

Рівень ліпідів крові хворих на СДС із та без МК артерій нижніх 
кінцівок, Me (q1; q3). 

 
Показник 

Група ПЗД  
(n=30) 

Хворі на СДС без 
МК (n=25) 

Хворі на СДС із 
МК (n=60) 

Загальний 
холестерин 

ммоль/л 

3,6 (3,2; 4,3) 5,9 (5,6; 6,4) 
р=0,023 

4,7 (4,4; 5,3) 
р=0,034; р1= 0,028 

ЛПНЩ 
 ммоль/л 

1,98 (1,75; 2,32) 4,33 (3,59; 4,55) 
р=0,017 

3,77 (3,24; 4,43) 
р=0,024; р1=0,041 

ЛПДНЩ, 
ммоль/л 

0,45 (0,23; 0,67) 0,96 (0,72; 1,07) 
р=0,035 

0,72 (0,58; 0,91) 
р=0,038; р1=0,078 

ЛПВЩ 
ммоль/л 

1,32 (1,12; 1,47) 0,78 (0,71; 0,82) 
р=0,028 

0,95 (0,86; 0,98) 
р=0,036; р1=0,042 

Тригліцериди 
ммоль/л 

1,12 (0,98; 1,21) 1,55 (1,20; 2,10) 
р=0,042 

1,45 (1,20; 1,81) 
р=0,044; р1=0,082 

β-
ліпопротеїди 

Од Е 

39,5 (34,5; 45,2) 58,2 (54,3; 60,8) 
р=0,023 

45,2 (42,1; 48,6) 
р=0,035; р1=0,031 

Індекс 
атерогенності 

2,12 (1,89; 2,41) 5,98 (5,23; 7,12) 
р=0,013 

4,34 (3,80; 5,46) 
р=0,025; р1=0,042 

 

Примітки:  

р – достовірнісь різниці показників хворих на СДС, у порівнянні з 
групою ПЗД; 

р1 – достовірність різниці показників хворих на СДС із МК, у 
порівнянні з групою СДС без МК. 

 
На нашу думку, ймовірно, у розвитку макроангіопатії без МК ключову 

роль відіграє дисліпідемія, тоді як у хворих із МК – тривала гіперглікемія. 

Для встановлення особливостей системи гемостазу у хворих із МК 

артерій, нами проведено комплексний аналіз показників його судинно-

тромбоцитарної та коагуляційної ланки. Як видно з табл. 3.7, у 

досліджуваних групах хворих як із, так і без МК практично всі показники, які 

характеризують судинно-тромбоцитарну та кожну з фаз коагуляційного 
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гемостазу, достовірно відрізнялись від групи ПЗД (р<0,05). Тільки значення 

V-PC-тесту в обидвох групах із СДС достовірно від групи практично 

здорових осіб не відрізнявся (р=0,794; р=0,924). Що ж стосується, 

особливостей гемостазіограми хворих на СДС із МК, то ми відзначили 

достовірне збільшення рівня D-дімеру (р1=0,009) та фібриногену (р1=0,023), у 

порівнянні з групою хворих на СДС без МК. 
 

Таблиця 3.7 

Гемостазіограма хворих на синдром діабетичної стопи з та без 

медіакальцинозу артерій нижніх кінцівок Me (q1; q3) 

Показник Група ПЗД 
(n=25) 

Хворі на СДС без МК 
(n=25) 

Хворі на СДС із 
МК (n=45) 

КТ, 109/л 260 (230; 310) 298 (243; 324) 
р=0,038 

300 (260; 360) 
р=0,028, р1=0,752 

АЧТЧ, с 32 (29,5; 33) 26,8 (25,0; 30,5) 
р=0,001 

28,8 (25,2; 32,1) 
р=0,008, р1=0,975 

ПІ, % 95 (89; 97) 96,7 (91,2; 103) 
р=0,041 

97,5 (89,9; 102,1) 
р=0,039, р1=0,552 

ТЧ, с 10,5 (9,4; 12,2) 9,0 (8,0; 12) 
р=0,025 

8,5 (7,5; 12,0) 
р=0,013, р1=0,619 

Фг, г/л 2,86 (2,46; 3,5) 4,62 (3,96; 5,94) 
р<0,001 

6,6 (5,82; 8,34) 
р<0,001, р1=0,023 

D-дімер, нг/мл 0,0(0,0; 0,0) 250 (0,0; 250) 
р<0,001 

500(250; 1000) 
р<0,001, р1=0,009 

АТІІІ, % 96 (90; 105) 86 (75;100) 
р=0,012 

85 (70; 100) 
р=0,018, р1=0,864 

Протеїн С, % 0,92 (0,85; 1,02) 0,86 (0,8; 0,97) 
р=0,041 

0,81 (0,79; 0,95) 
р=0,034, р1=0,645 

V-PC тест 1,05 (0,9; 1,3) 0,98 (0,88; 1,2) 
р=0,794 

1,0 (0,9; 1,25) 
р=0,924, р1=0,956 

 

Примітки:  
р – достовірнісь різниці показників хворих на СДС, у порівнянні з 

групою ПЗД; 
р1  – достовірність різниці показників хворих на СДС із МК, у 

порівнянні з групою СДС без МК. 



59 
 

На нашу думку, середньогрупові значення кожного з показників 

гемостазіограми не можуть у повній мірі відобразити особливості змін 

гемостазу при МК. Тому доцільно буде провести індивідуальний аналіз 

системи гемостазу кожного хворого з та без МК. Незважаючи на 

індивідуальні відмінності їхніх гемостазіограм, кожну з них можна віднести 

до одного з чотирьох типів.  

При І, відносно нормальному, типі гемостазіограми у хворих або всі 

показники були в межах норми, або спостерігалися їхні поодинокі незначні 

відхилення, які не вкладалися в жоден із гемостазіологічних синдромів і 

зустрічалися інколи і в обстежуваних нами цілком здорових осіб. Ми назвали 

цей тип “нормальним”. На жаль, виявлявся він у найменшої кількості осіб – 

лише в 9 із 25 хворих на СДС без МК (36,0%; 95 % ДІ 18,0-57,5 %) та у 6 із 45 

хворих на СДС із МК (13,3 % ; 95 % ДІ 5,1-26,8 %) (р=0,035). 

При ІІ її типі, що спостерігався в 10 із 25 хворих на СДС без МК (40,0 

%; 95 % ДІ 21,1-61,3 %) та у 16 з 45 хворих на СДС із МК (35,6 % ; 95 % ДІ 

21,9-51,2 %) (р=0,798), виявлялися помірні зміни судинно-тромбоцитарного 

(зростання КТ) та І (зменшення АЧТЧ), ІІ (зменшення ПІ) і ІІІ (підвищення 

вмісту Фг у крові, зменшення ТЧ) фаз коагуляційного гемостазу без ознак 

внутрішньосудинного зсідання (D- димер «негативний») крові. Ці зміни 

відповідали гіперкоагуляції. Що ж стосується ІІІ і ІV типів, то перший із них 

цілком відповідав І (гіперкоагуляційній), а другий - ІІ (нормокоагуляційній) 

стадіям ДВЗ-синдрому, а тому і отримали однойменні назви. 

При ІІІ типі, крім усіх змін, що були характерні і для ІІ (але значно 

сильніше виражених), у пацієнтів спостерігалися зменшення активності АТ 

ІІІ, а при ІV – показники коагуляційного гемостазу були наближені до норми. 

ІІІ тип виявився в 4 з 25 хворих на СДС без МК  (16,0 % ; 95 % ДІ 4,5-36,1 %) 

та у 19 із 45 хворих на СДС із МК (42,2 % ;95 % ДІ 27,7-57,8%) (р=0,033), ІV 

тип зустрічався у 2 із 25 хворих без МК 8,0 %; 95 % ДІ 1,0-26,0%) та 4 із 45 

хворих із МК (8,9 %; 95 % ДІ 2,5-21,2%) (табл. 3.8). 
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Таблиця 3.8 

Типи гемостазіограм у хворих із та без медіакальцинозу артерій 

Тип 
гемостазіограми 

Хворі на СДС без 
МК (n=25) 

Хворі на СДС із МК 
(n=45) 

Рівень 
значущо

сті Абс %(95 % ДІ) Абс %(95 % ДІ) 

Нормальний 9 36,0(18,0-57,5) 6 13,3(5,1-26,8) р=0,035 

Гіперкоагуляція 10 40,0(21,1-61,3) 16 35,6(21,9-51,2) р=0,798 

І ст. ДВЗ синдрому 4 16,0(4,5-36,1) 19 42,2(27,7-57,8) р=0,033 

ІІ ст. ДВЗ синдрому 2 8,0(1,0-26,0) 4 8,9(2,5-21,2) p=1 

 

Отже ми виявили, що нормальний тип гемостазіограми спостерігався 

достовірно частіше у хворих на СДС без МК (р=0,035), а І ступінь ДВЗ 

сидрому достовірно частіше у хворих із МК (р=0,033). Можливо, саме 

ригідність судинної стінки відіграє важливу роль у патогенезі ДВЗ синдрому, 

оскільки при МК відбувається ряд змін у гемодинаміці, а саме сповільнення 

кровотоку та пошкодження ендотелію, який виробляє ряд природних 

антикоагулянтів. 

3.2. Морфологічна характеристика зрізів кальцинованих артерій 

при синдромі діабетичної стопи 

При дослідженні структурних особливостей артерій стопи у хворих із І 

та ІІ ступенем МК помітні яскраво виражені ознаки їхнього 

атеросклеротичного ураження та МК. В інтимі - фіброзно-ліпідні бляшки з 

перевагою ліпідів, макрофагальна асоціація, у медії - дифузно розсіяні 

відкладення кальцію (рис. 3.1). Рентгенологічно в даних хворих виявляли І 

(потовщення стінок судин у вигляді початкової інкрустації солями кальцію, 

або лінійної тіні незначної інтенсивності) та ІІ (кільцевидна тінь у І 

міжплесневому проміжку на ренгенограмі стопи в прямій проекції, що 

відображає поперечний розріз кальцинованої глибокої підошовної артерії) 

ступені МК (рис. 3.2). Медіана тривалості ЦД у даних хворих була 8 років, 

міжквартильний інтервал 7-10 років. 
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Рис.3.1. Кальцинат у м’язовій оболонці першої тильної міжплесневої 

артерії хворого М., із МК ІІ ступеня. Мікрофотографія. Заб.: гематоксилін і 

еозин. Зб.: об х20, ок. х10. 

Позначення: 1 – десквамований ендотелій; 2 – розволокнена внутрішня 
еластична мембрана; 3 – середня оболонка; 4 – 
кальцинат; 5 – зовнішня оболонка.  

 

 
 

Рис. 3.2. Кільцевидна тінь у першому міжплесневому проміжку (ІІ 

рентгенологічний ступінь МК) хворого М., ренгенограма стопи в прямій 

проекції. 
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Досліджуючи артерії стопи хворих із ІІІ (часткова кальцинація стінок 

артерій стопи і гомілки) ренгенологічним ступенем МК (рис. 3.3.) ми виявили 

кальцієві конгломерати, які візуалізувалися у всіх полях зору м’язової 

оболонки (рис. 3.4.). Медіана діагностованого ЦД у даних хворих була 13,5 

року, а міжквартильний інтервал 9 -16 років. 

 
 

Рис. 3.3. Часткова кальцинація стінок артерій стопи (ІІІ 
рентгенологічний ступінь МК) хворого Г., ренгенограма стопи в прямій 
проекції. 

 

 

 
Рис. 3.4. Циркулярний медіакальциноз першої тильної міжплесневої 

артерії хворого Г., із МК ІІІ ступеня. Мікрофотографія. Заб.: гематоксилін і 
еозин. Зб.: об х20, ок. х10. 

Позначення: 1 – середня оболонка; 2 – масивні конгломерати 
кальцинатів; 3 – відшарована внутрішня оболонка; 4 – 
зовнішня оболонка. 
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Досліджуючи артерії стопи хворих із ІV (кальцинація стінок судин у 

вигляді струменя диму) ренгенологічним ступенем МК (рис. 3.5 ) ми виявили 

кальцієві конгломерати, які візуалізувалися у всіх полях зору м’язової 

оболонки і зауважили метапластичні явища – в осередках петрифікатів 

появилися острівці гіалінового хряща ( рис. 3.6). Ізогенні групи кальцинатів 

були оточені хондромукоїдом з вираженою базофілією. 

 
 

Рис. 3.5. Кальцинація стінок судин у вигляді «струменя диму» (IV 
ступінь МК) хворого C., рентгенограма стопи в прямій проекції 

 

  
 

Рис. 3.6. Метапластичні явища в медії - в осередках петрифікатів 
острівці гіалінового хряща, хворого С., із МК IV ст. Мікрофотографія. Заб.: 
гематоксилін і еозин. Зб.: об х20, ок. х10. 

Позначення: 1 – десквамований ендотелій; 2 – медіакальцинат; 3 – 
острівець гіалінового хряща; 4 – адвентиція. 
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У пацієнтів із V (різко виражена кальцинація стінок судин у вигляді 

звивистого щільного тяжа, з одночасним ушкодженням більш дрібних гілок) 

рентгенологічним ступенем МК (рис. 3.7.) патогістологічні зміни були ще 

вираженішими. У середній оболонці артерій стопи спостерігались не тільки 

острівці, конгломерати кальцинатів, а й вогнища метаплазії в кісткову 

тканину, а також ми зафіксували остеогенез у ділянці раніше сформованого 

хряща. Структурна перебудова медії супроводжувалася активацією 

ангіогенезу в судинній стінці, про що свідчила велика кількість 

різнокаліберних кровоносних судин в адвентиції (рис. 3.8). Медіана 

діагностованого ЦД у даних хворих становила 22 роки, а міжквартильний 

інтервал 18-25 років. 

 

 
 

Рис. 3.7. Різко виражена кальцинація стінок судин у вигляді звивистого 

щільного тяжа, з одночасним ушкодженням більш дрібних гілок (V 

ренгенологічний ступінь МК) хворого К., ренгенограма стопи в прямій 

проекції. 
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Рис. 3.8 Метаплазія медії в кісткову тканину першої тильної 

міжплесневої артерії хворого К., із МК V ступеня. Мікрофотографія. Заб.: 

гематоксилін і еозин. Зб.: об х20, ок. х10. 

 Позначення: 1 – фрагмент бляшки; 2 – кальцинати; 3 – локус гіалінового 

хряща; 4 – остеобласти; 5 – кісткова тканина в острівці 

кальцинату (6); 7 – адвентиція; 8 – vasa vasorum.  

 

У 10 хворих із МК, яким ампутація проводилася в середній третині 

стегна, ми забирали артерії на багатьох рівнях: стегнову артерію - у нижній 

третині стегна, тильну артерію стопи та задню великогомілкову артерію - на 

рівні медіальної кісточки,  пальцеві артерії – на рівні стопи. 

При цьому відзначалося прогресування МК у дистальному напрямку. У 

стегновій артерії виявляли переважно поодинокі дифузно розсіяні 

відкладення кальцію. Досліджуючи артерії гомілки, спостерігали острівці 

кальцинатів у всіх полях зору і зауважили метапластичні явища – острівці 

гіалінового хряща в осередках петрифікатів. При гістологічному дослідженні 

дистальніше розміщених артерій, зокрема, ТАС, спостерігали посилення 

патологічних змін в її стінці. Так, острівці кальцинатів у середній оболонці 

трансформовувалися в досить масивні їх конгломерати. Поряд із цим, 

відбувалося розволокнення, фрагментація та лізис внутрішньої еластичної 
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мембрани, обтурація просвіту фіброзно гіперплазованою інтимою, подекуди 

були помітні локуси десквамації ендотелію. Серед численних 

різнокаліберних vasa vasorum виявлялися судини з гіпертрофованою стінкою.  

Результати нашого дослідження узгоджуються з даними інших праць, 

за якими, у судинній стінці виділені клітини, здатні, за певних умов, 

трансформуватися в остеобластоподібні, із подальшим формуванням 

кісткового матриксу та його мінералізацією. Серед них у наш час 

розглядають: перицити; субпопуляцію гладком’язових клітин середнього 

шару стінки артерій, calcifying vascular cells ; адвентиційні фібробласти; 

циркулюючі мезенхімальні попередники остеобластів, мігруючі у вогнище 

ураження по системі новоутворених судин у результаті ангіогенезу [42, 87]. 

Іншим типом клітин, які беруть участь у регуляції кальцификації артерій, 

можуть бути й остеокластоподібні клітини, що, ймовірно, розвиваються з 

мігруючих мультипотентних, гематопоетичних клітин або мононуклеарних 

попередників. У наш час невідомо, чи походять вони з судинної стінки, чи 

мігрують з адвентиції або кісткового мозку [92].  

 

3.3. Ультрасонографічні методи в діагностиці медіакальцинозу 

артерій у хворих на синдром діабетичної стопи 

Серед обстежених 200 артерій стопи на 100 кінцівках у хворих із МК 

змінений-магістральний кровоток був наявний на 125 артеріях (61,0; 95 % ДІ 

53,9-67,8 %) і на 70 з 80 (87,5 %; 95 % ДІ 78,2-93,8 %) артеріях у хворих без 

МК (р<0,001) (рис. 3.3). Колатеральний тип кровотоку реєструвався на 45 з 

200 (22,5 %; 95 % ДІ 16,9-28,9 %) артерій у хворих із МК та на 5 із 80 (6,2 %; 

95 % ДІ 2,1-14,0) артерій хворих без МК (р=0,001). Оклюзія артерій стопи 

була наявна в 30 (15,0 %; 95 % ДІ 10,4-20,7 %) випадках хворих із МК та 5 

(6,2 %; 95 % ДІ 2,1-14,0 %) випадках у хворих без МК (р=0,032). У 8 (8,0 %; 

95 %; ДІ  3,5 -15,2 %) хворих із МК була оклюзія обох артерій стопи (у 2 

хворих із ІV ступенем МК і у 6 хворих із V ступенем МК) і у 14 (14,0 %; 95 % 

ДІ 7,9–22,4) хворих була оклюзія однієї артерії стопи (із них 6 хворих із ІV 
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ступенем і 8 хворих із V ступенем МК). У 10 із 22 хворих (45,5 %; 95 % ДІ 

24,4 -67,8 %) і ІV ступенем МК і в 12 з 16 хворих (75,0 % 47,6-92,7) із V 

ступенем МК не вдалося виміряти КПІ оскільки артерії гомілки були 

некомпресованими взагалі, навіть при нагнітанні манжети тонометра 

повітрям до 300 мм.рт.ст. 

 

а.    б.   

 

Рис. 3.9. Кальциноз стінок ЗВГА з повною втратою диференціювання 

на шари (а), магістрально−змінений тип кровотоку в кальцинованій ЗВГА (б). 

Ультрасонографія ЗВГА хворого Б. із МК ІІІ ступеня. 

 

Аналіз змін РІ на обидвох артеріях стопи хворих (табл. 3.9) показав, що 

РІ достовірно знижений, у порівнянні з групою ПЗД, як у хворих без МК, так 

і в осіб із МК (у всіх випадках р<0,001). При визначенні РІ на ЗВГА і на ТАС 

ми виявили, що достовірно вищий рівень РІ був у групі хворих із МК, у 

порівнянні з групою хворих без МК (р1=0,015; р1=0,035).  

Натомість значення КПІ достовірно нижчим, у порівнянні з нормою, 

було тільки в групі хворих без МК (р<0,001), у групі хворих із МК КПІ 

достовірно від значень групи норми не відрізнявся (р=0,251; р=0,325). 
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Таблиця 3.9 

Допплерографічні показники на артеріях ураженої стопи у хворих  

із синдромом діабетичної стопи з та без медіакальцинозу артерій,  

Me (q1; q3)  

А
рт

ер
ія

 Показник Група ПЗД 
(n=30) 

Хворі на СДС 
без МК (n=35) 

Хворі на СДС із МК 
(n=70) 

ЗВ
ГА

 

РІ 9,6 (8,56; 11,2) 1,60 (1,47; 1,80) 
р<0,001 

1,87 (1,47; 2,27) 
р<0,001;  
р1=0,015 

КПІ 1,09 (1,01; 1,12) 0,49 (0,43; 0,57) 
р<0,001 

0,96 (0,78; 1,30) 
р=0,251;  
р1<0,001 

ТА
С

 

РІ 9,69 (9,01; 11,8) 1,65 (1,55; 1,80) 
р<0,001 

1,75 (1,44; 2,18) 
р<0,001;  
р1=0,035 

КПІ 1,07 (1,02; 1,11) 0,51 (0,43; 0,59) 
р<0,001 

0,96 (0,71; 1,12) 
р=0,325;   
р1<0,001 

 

Примітки:  

р – достовірнісь різниці показників хворих на СДС, у порівнянні з 

групою ПЗД; 

р1 – достовірність різниці показників хворих на СДС із МК, у 

порівнянні з групою СДС без МК. 

 
Як видно з табл. 3.10, ми виявили, що при І і ІІ ступені МК рівень РІ 

був достовірно вищий, у порівнянні з ІІІ, ІV і V  ступенем МК (у кожному 

випадку р3<0,001; р4<0,001).  На обох артеріях стопи ми виявили нижчі рівні 

РІ при ІV і V ступені МК, у порівнянні з ІІІ ступенем (р5<0,001 в обох 

випадках). Рівні РІ при ІV і V ступені МК достовірно між собою не 

відрізнялись (р6=0,088; р6=0,401). На противагу цьому, значення КПІ на 

обидвох артеріях стопи з наростанням ступеня МК достовірно зростали і при 

V ступені досягали найвищих значень (р3<0,001, р4<0,001, р5<0,001, 
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р6<0,001). І якщо при І і ІІ ступенях МК КПІ, поступово зростаючи, був ще 

достовірно меншим, ніж у нормі (р1<0,001 в обох випадках), то при ІІІ і ІV 

ступенях він уже достовірно не відрізнявся від неї (р1=0,068, р1=0,166 для 

ЗВГА; р1<0,078, р1=0,312 для ТАС ), а при V ступені був, навіть, достовірно 

вищим від норми (р1=0,008; р1=0,004).  

 

Таблиця 3.10 

Допплерографічні показники на артеріях ураженої стопи у хворих 
із синдромом діабетичної стопи без медіакальцинозу артерій та з різними 

ступенями його вираженості, Me (q1; q3) 

 Синдром діабетичної стопи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А
рт

ер
ія

 
П

ок
аз

ни
к Група 

ПЗД 

(n=30) 

Без МК 

(n=40) 

І ст. МК 

(n=16) 

ІІ ст.МК 

(n=13) 

ІІІ ст. МК 

(n=22) 

ІV ст. МК 

(n=12) 

Vст. МК 

(n=11) 

ЗВ
ГА

 
PI

 

9,6 (8,5; 

11,2) 

1,59 (1,45; 

1,78) 

р1<0,001 

1,99 (1,92; 

2,21) 

р1<0,001 

р2<0,001 

1,96 (1,92; 

2,2) 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3=0,809 

 

1,65(1,51; 

1,88) 

р1<0,001 

р2=0,210 

р3<0,001 

р4<0,001 

 

 

1,41 (1,23; 

1,56) 

р1<0,001 

р2=0,003 

р3<0,001 

р4<0,001 

р5=0,022 

 

1,04 (0,95; 

1,26) 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3<0,001 

р4<0,001 

р5<0,001 

р6=0,088 

К
П

І 

1,01 

(0,96; 

1,1) 

0,49 (0,40; 

0,56 

р1<0,001 

0,68 (0,65; 

0,78) 

р1<0,001 

р2<0,001 

0,69 (0,66; 

0,71) 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3<0,001 

 

 

0,95 (0,91; 

1,06) 

р1=0,068 

р2=0,001 

р3=0,001 

р4<0,001 

 

 

1,02 (0,89; 

1,06) 

р1=0,166 

р2<0,001 

р3<0,001 

р4<0,001 

р5=0,245 

1,34 (1,11; 

1,39) 

р1=0,008 

р2<0,001 

р3<0,001 

р4<0,001 

р5<0,001 

р6<0,001 
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Продовження табл. 3.10 

 

Примітки: 

р1-достовірність різниці показників у групах хворих без МК і з різними 
ступенями його вираження, у порівнянні з групою ПЗД;  

р2-достовірність різниці показників у групах з різними ступенями 
вираження МК, у порівнянні з групою хворих без МК;  

р3-достовірність різниці показників у групах з ІІ, ІІІ, ІV, V ступенями 
вираження МК, у порівнянні з групою з І ступенем МК; 

 р4-достовірність різниці показників у групах з  ІІІ, ІV, V ступенями  
вираження МК, у порівнянні з групою з ІІ ступенем МК;  

р5-достовірність різниці показників у групах з  ІV, V ступенями  
вираження МК, у порівнянні з групою з ІІІ ступенем МК;  

р6-достовірність різниці показників у групі з  V ступенем МК, у 
порівнянні з групою з ІV ступенем МК; 

 

За даними літератури, при атеросклеротичному ураженні артеріальних 

стінок РІ і КПІ закономірно зменшуються [214], що і було підтверджено 

нашим дослідженням. Проте проведене дослідження дозволило виявити, на 

наш погляд, дуже цікавий факт: при розвитку і прогресуванні склерозу МК РІ 

знижується, а КПІ закономірно зростає. У результаті нами запропоновано 

визначення відношення КПІ до РІ яке, згідно отриманих нами даних, не 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЗВ

ГА
 

PI
 

9,6(8,5;
11,2) 

1,59 (1,45; 
1,78) 
р1<0,001 

1,99 (1,92; 
2,21) 
р1<0,001 
р2<0,001 

1,96 (1,92; 
2,2) 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3=0,809 
 

1,65(1,51; 
1,88) 
р1<0,001 
р2=0,210 
р3<0,001 
р4<0,001 
 
 

1,41 (1,23; 
1,56) 
р1<0,001 
р2=0,003 
р3<0,001 
р4<0,001 
р5=0,022 
 

1,04 (0,95; 
1,26) 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 
р4<0,001 
р5<0,001 
р6=0,088 

К
П

І 

1,01 
(0,96; 
1,1) 

0,49 (0,40; 
0,56 
р1<0,001 

0,68 (0,65; 
0,78) 
р1<0,001 
р2<0,001 

0,69 (0,66; 
0,71) 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 
 
 

0,95 (0,91; 
1,06) 
р1=0,068 
р2=0,001 
р3=0,001 
р4<0,001 
 
 

1,02 (0,89; 
1,06) 
р1=0,166 
р2<0,001 
р3<0,001 
р4<0,001 
р5=0,245 

1,34 (1,11; 
1,39) 
р1=0,008 
р2<0,001 
р3<0,001 
р4<0,001 
р5<0,001 
р6<0,001 
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повинно б залежати від вираженості атеросклеротичних змін, але повинно 

корелювати зі ступенем МК.  Проведені нами розрахунки показали (табл. 

3.11), що відношення КПІ/РІ було найнижчим у хворих без МК, а зі 

зростанням ступеня МК спостерігалася тенденція до його закономірного 

збільшення. При І і ІІ ступенях МК відношення КПІ/РІ ще достовірно не 

відрізнялося від показника хворих без МК (р2=0,071, р2=0,081 для ЗВГА; 

р2=0,067, р2=0,078 для ТАС). Мало того, не була достовірною і різниця між І 

та ІІ ступенями МК (р3=0,455; р3=0,224). Усе це вказує на те, що МК І та ІІ 

ступенів не викликає гемодинамічно значущих змін кровоплину в гомілкових 

артеріях. Достовірно більші значення (р2<0,01) відношення КПІ/РІ, у 

порівнянні з хворими без МК, ми спостерігали, починаючи з ІІІ ступеня МК. 

При цьому, відношення КПІ/РІ при ІІІ, ІV і V ступенях вираженості МК було 

достовірно вищим від усіх без винятку попередніх ступенів (р3<0,001, 

р4<0,001, р5<0,001, р6<0,001 у всіх випадках).  

Таким чином, гемодинамічно значущі зміни в гомілкових артеріях при 

МК виникають, починаючи з ІІІ його ступеня, і в подальшому прогресивно 

наростають. Враховуючи те, що гемодинамічно значущі зміни в гомілкових 

артеріях виникали, починаючи з ІІІ ступеня МК, нас зацікавило питання, чи 

існує якесь конкретне значення відношення КПІ/РІ, вище якого МК можна 

було б вважати гемодинамічно значущим, тобто, належним як мінімум до 

його ІІІ ступеня. Як виявилось, найнижче значення цього відношення, яке 

зустрічалося в осіб із ІІІ ступенем МК, було 0,38, тоді як при І і ІІ ступенях у 

всіх без винятку пацієнтів це відношення мало нижчі значення.  

Тобто, значення відношення КПІ/РІ ≥0,38 і є тим критичним 

значенням, починаючи з якого МК умовно можна вважати гемодинамічно 

значущим. У всіх хворих із ІІІ, IV і V ступенями МК відношення КПІ до РІ 

було більшим або рівним 0,38, а у всіх осіб МК та з його І і ІІ ступенмями це 

відношення було меншим за 0,38. 
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Таблиця 3.11 

Відношення кісточково-плечового до пульсаційного індексу 
(КПІ/PI) в хворих із синдромом діабетичної стопи без медіакальцинозу та 

з різними ступенями його вираженості 

 

Примітки:  

р1-достовірність різниці показників у групах хворих без МК і з різними 
ступенями його вираження, у порівнянні з групою ПЗД; 

р2-достовірність різниці показників у групах  з різними ступенями 
вираження МК, у порівнянні з групою хворих без МК; 

р3-достовірність різниці показників у групах з ІІ, ІІІ, ІV, V ступенями 
вираження МК, у порівнянні з групою з І ступенем МК; 

р4-достовірність різниці показників у групах з  ІІІ, ІV, V ступенями  
вираження МК, у порівнянні з групою з ІІ ступенем МК; 

р5-достовірність різниці показників у групах з  ІV, V ступенями 
вираження МК, у порівнянні з групою з ІІІ ступенем МК; 

р6-достовірність різниці показників у групі з V ступенем МК, у 
порівнянні з групою з ІV ступенем МК; 

 
Проведені нами дослідження показали, що ультрасонографічні 

показники, зокрема відношення КПІ/РІ можуть бути важливими, а можливо й 

визначальними, в діагностиці гемодинамічно значущого МК. 

 

А
рт

ер
ія

 Група 
ПЗД 
(n=30) 

Синдром діабетичної стопи 
Без МК 
(n=40) 

І ст. 
(n=16) 

ІІ ст. 
(n=13) 

ІІІ ст. 
(n=25) 

ІV ст. 
(n=12) 

Vст. 
(n=4) 

ЗВ
ГА

 

0,1(0,08; 
0,12) 
 

0,30 (0,28; 
0,33) 
р1<0,001 

0,33 (0,30; 
0,34) 
р1<0,001 
р2=0,071 

0,33 (0,31; 
0,36) 
р1<0,001 
р2=0,081 
р3=0,455 
 

0,55 (0,52; 
0,65) 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 
р4<0,001 
 

0,72 (0,62; 
0,82) 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 
р4<0,001 
р5<0,001 
 

1,04 (0,95; 
1,12) 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 
р4<0,001 
р5<0,001 
р6<0,001 

ТА
С

 

0,1 (0,08; 
0,12) 
 

0,29 
(0,29; 
0,32) 
р1<0,001 

0,33 (0,3; 
0,34) 
р1<0,001  
р2=0,067 

0,33 (0,31; 
0,36) 
р1<0,001 
р2=0,078 
р3=0,224 
 

0,55 (0,52; 
0,62) 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 
р4<0,001 
 

0,72 (0,63; 
0,82) 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 
р4<0,001 
р5<0,001 
 

0,95 (0,74; 
1,09) 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 
р4<0,001 
р5<0,001 
р6<0,001 
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3.4. Вираженість облітеруючого процесу артерій у хворих на 

синдром діабетичної стопи, у залежності від ступеня кальцинації медії 

На всіх обстежених нами кінцівках МК мав ідентичний ступінь на обох 

досліджуваних артеріях. Достовірно не відрізнявся і відсоток 

атеросклеротичного стенозу ЗВГА і ТАС (р4˃0,05) (табл. 3.12). Із 

збільшенням ступеня вираженості МК ми відзначили поступове зростання 

відсотку стенозу і на ЗВГА, і на ТАС (р<0,001, р1<0,001, р2<0,001, р3<0,05 для 

обох артерій).  

 

Таблиця 3.12 
Відсоток стенозу артерій стопи (Sd %) у пацієнтів із різними ступенями 

вираженості медіакальцинозу артерій, Me (q1; q3) 
% 

стенозу 
Ступінь вираженості медіакальцинозу артерій стоп 

І (n=16) ІІ (n=13) ІІІ (n=25) IV (n=24) V (n=22) 
 
 

Sd (%) 
ТАС 

30 
(30; 35) 

 

42 
(39; 45) 
р=0,002 

67 
(60; 80) 
р<0,001 
р1<0,001 

85 
(76; 90) 
р<0,001 
р1<0,001 
р2<0,001 

91 
(85; 98) 

р<0,001; р1<0,001 
р2<0,001; р3=0,040 

 
 

Sd (%)  
ЗВГА 

30  
(28; 32) 
р4=0,336 

 

42 (38; 50) 
р=0,003 
р4=0,777 

 

63,5 
(58; 75) 
р<0,001 
р1<0,001 
р4=0,341 

 

85 
(79; 95) 
р<0,001; 
р1<0,001 
р2<0,001 
р4=0,528 

90 
(87,5; 100 ) 

р<0,001; р1<0,001 
р2<0,001; р3=0,047 

р4=0,597 

 
Примітки: 
р – достовірність різниці показників ІІ, ІІІ, IV і V груп, у порівнянні з І ; 
р1 – достовірність різниці показників  ІІІ, IV і V груп, у порівнянні з ІІ ; 
р2 – достовірність різниці показників IV і V груп у порівнянні з ІІІ ; 
р3 – достовірність різниці показників V групи, у порівнянні з ІV ; 
р4 – достовірність різниці показників ТАС, у порівнянні з показниками ЗВГА. 

 

Цікавим є той факт, що при V ступені МК у більшості хворих ми  

спостерігали повну оклюзію артерій стопи (Sd=80-100%) (рис. 3.10, 3.11).  
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Рис. 3.10. Медіакальциноз артерій стопи у вигляді «трамвайних 

колій» (V ступінь МК). Рентгенограма стопи хворого С., бокова 

проекція. 

 

 
 

Рис. 3.11. Кальциноз стінок артерії з її стенозом. Ультразвуковий 

скан (кольорове дуплексне сканування) ЗВГА хворого С. 

 

Із метою вивчення залежності відсотку стенозу артерій стоп від 

ступеня МК нами проведений кореляційний аналіз між цими двома 

показниками на ЗВГА та ТАС (рис. 3.12, 3.13).  
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Рис. 3.12. Кореляційний зв'язок між ступенем стенозу та вираженістю 

МК на ЗВГА. 
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Рис. 3.13. Кореляційний зв'язок між ступенем стенозу вираженістю МК 

на ТАС. 

 

Для кожної з артерій кореляційний зв'язок між відсотком стенозу та 

ступенем МК виявився прямим, середньої сили і статистично значущим: на 

ЗВГА r=0,68 (p<0,05), а на ТАС r=0,66 (p<0,05). 

На нашу думку, такий зв’язок можна пояснити потенціюючим впливом 

МК на розвиток та прогресування ОА. Так, унаслідок втрати судинами їхньої 

демпферної функції, під час скорочення серця ударна хвиля крові, 

ударяючись об ригідну стінку артерій, чинить механічний вплив на 
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ендотелій, пошкоджуючи його. В умовах ЦД дане явище безпосередньо 

призводить до прогресування атеросклеротичного процесу. Можливо і сам 

МК проиводить до стенозування артерій 

 

3.5. Вираженість дистальної полінейропатії у хворих із 

медіакальцинозом артерій різного ступеня 

У всіх обстежених хворих з МК ми діагностували нейропатичну та 

змішану форми СДС, тобто у всіх них була помірно виражена або виражена 

дистальна полінейропатія. Як видно з табл. 3.13, у хворих на СДС як із МК 

так і без МК достовірно вищі бали по шкалах НДР та НСР, у порівнянні з 

групою ПЗД (р<0,001 у всіх випадках). Проте достовірно вираженіша ДДПН 

як за шкалою НДР, так і за шкалою НСР була в групі хворих із МК, у 

порівнянні з групою хворих без МК (р1<0,001 у всіх випадках).  

 
Таблиця 3.13 

Вираженість діабетичної полінейропатії у хворих на синдром діабетичної 
стопи, Me (q1; q3) 

Шкала оцінки 
нейропатії 

Група ПЗД (n=30) Хворі на СДС без 
МК (n=40) 

Хворі на СДС із 
МК (n=100) 

Шкала НДР, 
загальний бал 

4 (3; 4,8) 10 (8,5; 12,5) 
р<0,001 

23 (15; 25) 
р<0,001;  
р1<0,001 

Шкала НСР, 
загальний бал 

3,5 (2; 4,5) 10 (9; 11) 
р<0,001 

15 (12; 16) 
р<0,001; 
 р1<0,001 

 

Примітки:  

р – достовірнісь різниці показників хворих на СДС, у порівнянні з 
групою ПЗД; 

р1 – достовірність різниці показників хворих на СДС із МК, у 
порівнянні з групою СДС без МК. 

 
Як видно з табл. 3.14, із збільшенням ступеня вираженості МК ми 

відзначили поступове зростання вираженості ДДПН, як за шкалою НДР, так і 

за шкалою НСР  (р3<0,001; р4<0,001; р5<0,001; р6<0,001).  
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Таблиця 3.14 

Вираженість діабетичної полінейропатії у хворих на синдром 

діабетичної стопи, у залежності від ступеня вираженості медіакальцинозу 

артерій, Me (q1; q3) 

 

Примітки:  

р1-достовірність різниці показників у групах хворих без МК і з різними 
ступенями його вираження, у порівнянні з групою ПЗД; 

р2-достовірність різниці показників у групах з різними ступенями 
вираження МК, у порівнянні з групою хворих без МК; 

р3-достовірність різниці показників у групах з ІІ, ІІІ, ІV, V ступенями 
вираження МК, у порівнянні з групою з І ступенем МК; 

р4-достовірність різниці показників у групах з  ІІІ, ІV, V ступенями  
вираження МК, у порівнянні з групою з ІІ ступенем МК; 

р5-достовірність різниці показників у групах з ІV, V ступенями  
вираження МК, у порівнянні з групою з ІІІ ступенем МК; 

р6-достовірність різниці показників у групі з V ступенем МК, у 
порівнянні з групою з ІV ступенем МК. 

 

Таким чином, серед пацієнтів зі змішаною формою СДС ДДПН 

закономірно поглиблювалася зі зростанням ступеня МК. 

 

Шка-
ла 
 

Група 
ПЗД 

(n=30) 

Синдром діабетичної стопи 
Без МК 
(n=40) 

І ст. 
(n=16) 

ІІ ст. 
(n=13) 

ІІІ ст. 
(n=25) 

ІV ст. 
(n=24) 

Vст. 
(n=22) 

НДР 4 
(3; 5) 

10 
(8,5; 12) 
р1<0,001 

9 
(8;11,5) 
р1<0,001 
р2=0,292 

15 
(13; 16) 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 

 

18,5 
(15; 24) 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 
р4=0,013 

 

24 
(22; 25) 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 
р4<0,001 
р5<0,001 

 

26 
(26;27) 

р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 
р4<0,001 
р5<0,001 
р6<0,001 

НСР 3,5 
(2; 4) 

10 
(9; 11) 

р1<0,001 

11 
(10; 12) 
р1<0,001  
р2=0,045 

12 
(11; 13) 
р1<0,001 
р2=0,001 
р3=0,130 

 

14 
(13; 15) 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 
р4=0,002 

 

16 
(15;17) 

р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 
р4<0,001 
р5=0,001 

 

17 
(17; 18) 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 
р4<0,001 
р5<0,001 
р6<0,001 



78 
 

Нами виявлені середньої сили прямі кореляційні зв'язки між ступенями 

МК та вираженістю ДДПН, вираженою в балах за шкалою НДР і НСР (r=0,56 

(p<0,05); r=0,62 (p<0,05)) (рис. 3.14, рис. 3.15). 
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Рис. 3.14. Кореляційний зв'язок між ступенем вираженості МК і 

ступенем вираженості дистальної полінейропатії за шкалою НСР. 
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Рис. 3.15. Кореляційний зв'язок між ступенем вираженості МК і 

ступенем вираженості дистальної полінейропатії за шкалою НДР. 

 

Вивченням питання взаємозв’язку МК та полінейропатії займались ряд 

дослідників. Одні з них продемонстрували виражене прогресування 

кальцифікації артерій після проведення симпатектомії [75]. Інші ж виявили 

достовірний зв'язок між медіакальцинозом і автономною нейропатією, яка 
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діагностувалась за допомогою кардіоваскулярних тестів і оцінки функції 

потовиділення [67]. 

Таким чином, у наш час існують досить переконливі дані про вплив 

дистальної нейропатії на розвиток МК, що підтверджено і нашими 

дослідженнями. 

 

3.6. Визначення компенсаторних можливостей артерій нижніх 

кінцівок в умовах кальцинації при синдромі діабетичної стопи 

Як видно з табл. 3.15, у хворих із СДС рівень tcpO2 був достовірно 

нижчий, у порівнянні з групою ПЗД (р<0,001). Проте рівень tcpO2 у хворих із 

МК був достовірно нижчий, у порівнянні з хворими без МК (р1<0,001). 

Що стосується рівня максимальної напруги кисню,  тобто після проби на 

реактивну гіперемію з опусканням кінцівки, ми виявили порушення 

компенсаторних можливостей судин в обох групах хворих, у порівнянні з 

групою ПЗД (р<0,001). Проте в групі хворих без МК ми спостерігали 

достовірно вище збільшення tcpO2 ,  у порівнянні з хворими з МК (р1<0,001). 

Це закономірно, оскільки при МК наявна виражена ригідність судинної 

стінки. 

Ми виявили середньої сили обернений кореляційний зв’язок (r= -0,62, 

р<0,05) між ступенем вираженості МК та парціальною напругою кисню. Цей 

результат, можливо, є свідченням того, що мікроангіопатія є однією з 

патогенетичних ланок розвитку МК, як наслідок ураження vasa vasorum. 

Також нами виявлено середньої сили обернений кореляційний зв’язок 

(r=0,69, р<0,05) між ступенем вираженості МК та приростом напруги кисню 

після проведення ортостатичної проби, що свідчить, що при збільшенні 

вираженості кальцинації  судин значно порушуються компенсаторні резерви 

авторегуляції мікроциркуляторної ланки кровотоку, що призводить до вкрай 

низької оксигенації тканин стопи. 
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Таблиця 3.15 

Динаміка порушення мікроциркуляції у хворих на синдром 

діабетичної стопи, Ме (q1; q2) 

Показник Група ПЗД 
(n=30) 

СДС 

Без МК 
(n=40) 

З МК 
(n=100) 

tcpO2  
мм рт.ст. 

53 (50; 57) 28 (25; 32) 
р<0,001 

23 (16; 25) 
р<0,001 ; 
р1<0,001 

tcpO2  
мм рт.ст. 
(ортостат
ична 
проба) 

29 (26; 32) 15 (11,5; 19) 
р<0,001  

10 (7; 12) 
р<0,001; 
р1<0,001 

 

Примітки: 

р-достовірність різниці показників у групах хворих без МК і з МК, у 

порівнянні з групою ПЗД; 

р1-достовірність різниці показників у групі  з  МК, у порівнянні з групою 

хворих без МК. 

 

        Потрібно відмітити, що визначення tcpO2 у хворих із МК артерій є 

особливо актуальним при проведені хірургічних втручань на стопі. 

 

3.7. Стан окисної модифікації білків та антиоксидантного захисту у 

хворих із медіакальцинозом артерій при синдромі діабетичної стопи 

Оскільки процеси ОМБ відіграють ключову роль у молекулярних 

механізмах оксидативного стресу і є пусковими факторами окислювальної 

деструкції інших молекул (ліпіди, ДНК) дослідження даних показників 

набуває пріоритетного значення. 

Встановлено, що у хворих на СДС відбувається вірогідне зростання 

інтенсивності ОМБ, у порівнянні з групою ПЗД (р<0,001 у всіх випадках) 

(табл. 3.16). Проте ми відзначили достовірно вищі показники ОМБ у хворих 
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на СДС із МК, у порівнянні з хворими на СДС без МК (р1=0,002 для ОМБ356; 

р1=0,018 для ОМБ430). Таким чином, у пацієнтів із СДС відмічено підвищення 

процесів ОМБ, що є захисною реакцією та призводить до руйнування 

патологічно змінених білків із наступним виведенням їх з організму. Однак 

при пролонгації активності ОМБ відбувається їхня денатурація, руйнування 

ферментних систем та лізис клітини, що, у свою чергу, сприяє відкладанню 

кальцію. Такі процеси можуть відбуватися в пошкодженій медії артерій 

унаслідок поцесів глікозилювання білків [25, 192]. Нами встановлені прямі 

середньої сили кореляційні зв’язки між ступенями МК та ОМБ356 (r=0,55, 

p<0,05) та вираженістю МК і ОМБ430 (r=0,55, p<0,05). 

 

Таблиця 3.16 

Показники окисної модифікації білків у хворих на синдром діабетичної 

стопи, Mе (q1; q3) 

ОМБ 
Довжина 
хвилі, нм 

Група ПЗД  
(n=30) 

 

Хворі на СДС без 
МК (n=40) 

 

Хворі на СДС з 
МК (n=100) 

 
 

ОМБ356 

од. опт. 
густ. 

1,158 (0,987; 1,243) 1,574 (1,543; 1,665) 
р<0,001 

1,788 (1,600; 1,984) 
р<0,001;  
р1=0,002 

ОМБ430 

од. опт. 
густ. 

0,346 (0,278; 0,453) 0,611 (0,472; 0,734) 
р<0,001 

0,825 (0,669; 0,963) 
р<0,001; 
 р1=0,018 

 

Примітки:  

р - достовірність різниці показників ОМБ у хворих на СДС із та без  

МК, у порівнянні з групою ПЗД; 

р1 - достовірність різниці показників ОМБ у хворих на СДС із МК, у 

порівнянні з хворими на СДС без МК. 

 

Вивчення механізмів функціонування АОС дає можливість регулювати 

процеси ПОЛ та ОМБ. АОС включає високомолекулярні (СОД, 
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глутатіонпероксидаза, каталаза, глутатіонредуктаза, глутатіонзалежні 

трансферази) і низькомолекулярні антиоксиданти (відновлений глутатіон, 

вітаміни Е, С, А і каротиноїди та ін.) [112, 134]. СОД є внутрішньоклітинним 

ферментом, який бере участь у реакціях дисмутації супероксидного аніон-

радикала. Каталаза каталізує розщеплення пероксиду водню, який 

утворюється в результаті дії СОД і органічних гідропероксидів ліпідів [65]. 

Нами було проведено визначення стану АОС у хворих на СДС (табл. 3.17). 

Ми встановили достовірне зниження ферментів АОС у хворих на СДС, 

як з, так і без наявності МК, у порівнянні з групою ПЗД (р<0,001 для обох 

груп). Ми відзначили достовірно нижчі показники ферментів АОС у групі 

хворих на СДС із наявністю МК, у порівнянні з групою хворих на СДС без 

МК (р1=0,023 для каталази; р1=0,003 для СОД). 

 

Таблиця 3.17 

Вміст каталази та супероксиддисмутази в сироватці крові хворих на 

синдром діабетичної стопи, Mе (q1; q3) 

Показник Група ПЗД 
n=30 

Хворі на СДС 
без МК 

n=40 

Хворі на СДС з 
МК 

n=100 
К, мг Н2О2/ мл 

 
11,82 (10,42; 12,45) 6,58 (6,11; 7,89) 

р<0,001 
5,73 (5,14; 6,18) 

р<0,001; 
 р1=0,023 

СОД, ум. од. 
 

67,00 (65,45; 68,56) 38,7 (35,7; 45,6) 
р<0,001 

27,9 (23,7; 34,6) 
р<0,001; 
 р1=0,003 

 

Примітки: 

р - достовірність різниці досліджуваних показників у хворих на СДС 
від показників ПЗД; 
р1 - достовірність різниці досліджуваних показників у хворих на 
СДС з МК  від показників у хворих на СДС без МК. 
 

Ми проаналізували залежність рівня продуктів ОМБ від 

рентгенологічного ступеня МК (рис. 3.16, 3.17).  
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Рис. 3.16. Показники ОМБ, залежно від рентгенологічного ступеня МК. 

Примітка: * - вірогідність різниці порівняно з групою контролю (р<0,05). 

 

 

 

Рис. 3.17. Показники антиоксидантного захисту залежно від 

рентгенологічного ступеня МК. 

Примітка: * - вірогідність різниці порівняно з групою контролю 

(р<0,05). 

 

Отримані результати вказують, що вміст продуктів ОМБ найбільше 

зростав у хворих із І і ІІ ступенем МК, тобто у дебюті захворювання. У 

хворих з V ступенем МК  рівень продуктів ОМБ наближався до значень групи 

ПЗД. 
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Аналізуючи активність системи АОЗ залежно від ступеня МК, можна 

стверджувати, що при прогресуванні недуги відбувається зиження рівнів 

антиоксидантних ферментів. Нами виявлено зворотні середньої сили 

кореляційні зв’язки між ступенем МК та СОД (r=-0,47, p<0,05) МК і 

каталазою (r=-0,55, p<0,05). Так, порівняно з контролем, рівень каталази і 

СОД у хворих із І ступенем МК достовірно був вищим, у порівнянні з 

іншими групами (р<0,05). Рівень каталази і СОД достовірно відрізнявся у 

всіх групах і зменшувався з прогресуванням захворювання. Безумовно, це є 

реакцією на тривале підвищення вільнорадикальних процесів, яке призводить 

до виснаження ферментів антиоксидантного захисту організму. 

 

3.8 Клініко-морфологічні ступені тяжкості, виділені на основі 

аналізу результатів власних досліджень 

На сьогодні найбільш вживаною є класифікація вираженості МК, яка 

грунтується на рентгенологічних змінах стінок судин, яка розроблена ще в 

1989 році і представлена нами вище [49] . Відіграючи вагому позитивну роль 

для звернення уваги клініцистів на проблему МК та на існування стадійності 

перебігу цього патологічного стану, згадана класифікація все ж цілком 

відірвана від його клінічних проявів та не визначає жодної лікувальної 

тактики. Крім того, вона має і ряд інших недоліків: 1) є досить суб’єктивною, 

адже грунтується лише на візуальній оцінці рентгенограм; 2) вагомо 

залежить від їхньої якості та жорсткості; 3) не містить жодних числових 

параметрів, на які можна було б опиратися, визначаючи той чи інший ступінь 

МК; 4) не опирається на результати морфологічних досліджень; 5) не 

враховує можливості різного ступеня вираженості МК в артеріях різних 

рівнів. У цей час, сучасний рівень наукових знань та розвиток новітніх 

методів лікування хворих із СДС вимагає об’єктивної систематизації 

ступенів тяжкості МК, на основі якої б чітко грунтувалася лікувальна 

тактика. Ураховуючи все це, на основі власних досліджень, нами виділені 3 

морфо-функціональні ступені вираженості МК, кожний з яких потребує 



85 
 
диференційованих лікувальних підходів. Важливим аспектом проведеної 

нами систематизації є можливість її застосування до будь-якого 

артеріального сегменту нижньої кінцівки з визначенням різних ступенів 

вираженості МК для різних артерій. Принциповою відмінністю між 

виділеними нами клініко-морфологічними ступенями вираженості МК є 

морфологічні зміни в стінках артерій. Для І ступеня вираженості МК 

характерними є лише поодинокі острівці кальцієвих депозитів у медії артерій 

без формування циркулярних кальцієвих «манжет» При КТ- 

аортоартеріографії в стінках артерій візуалізуються точкові або лінійні 

кальцинати, які не займають усього периметру стінки. Вони схожі до 

кальцинатів в атеросклеротичних бляшках, але, на відміну від них, ніколи не 

виступають у просвіт судин (рис. 3.18). 

 

 
 

Рис. 3.18. Острівці кальцієвих депозитів у медії стегнової артерії без 
формування циркулярної кальцієвої «манжети». КТ-аортоартеріографія. 

 
ІІ клініко-морфологічний ступінь вираженості МК характеризується 

появою ділянок артерій із кальцієвими конгломератами по всій окружності 

їхніх стінок (рис. 3.19), і супроводжується метапластичними явищами – 

острівці гіалінового хряща в осередках петрифікатів (рис. 3.20). При КТ- 

аортоартеріографії таких артерій спостерігаються ділянки циркулярної 
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кальцинації їхніх стінок, але товщина кальцинованого шару не перевищує 2 

мм (рис. 3.21). 

 
Рис. 3.19. Кальцієві конгломерати по всій окружності артерії. 

Мікрофотографія. Заб.: гематоксилін і еозин. Зб.: об х20, ок. х10. 

Позначення: 1 – атеросклеротична бляшка; 2 – обтурований простір;  
3 – еритроцити в просвіті судини; 4 – фрагменти 
внутрішньої еластичної мембрани; 5 – середня оболонка; 6 
– кальцинат; 7 – зовнішня оболонка; 8 – численні vasa 
vasorum.  

 

                                                        
 

Рис. 3.20. Острівці гіалінового хряща в осередках петрифікатів в медії 

артерій. Мікрофотографія. Заб.: гематоксилін і еозин. Зб.: об х20, ок. х10. 

Позначення: 1 – десквамований ендотелій; 2 – медіакальцинат; 3 – 
острівець гіалінового хряща; 4 – адвентиція. 

1 2 

3 

4 
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Рис. 3.21. Циркулярна кальцинації підколінної артерії (товщина 
кальцинованого шару не перевищує 2 мм). КТ-аортоартеріографія.  
 

При ІІІ ступені вираженості МК циркулярні кальцинати охоплюють 

значно протяжніші ділянки судин, але принциповою відмінністю є реєстрація 

явищ метаплазії клітинних елементів медії в кісткову тканину. При КТ-

артеріографії циркулярні кальцинати в таких хворих мають товщину, що 

переважає 2 мм. Іноді товщина циркулярної рівномірної кальцинації 

артеріальних стінок сягає 3 мм, а просвіт артерій стає точковим (рис. 3.22, 

рис. 3.23). При цьому щільність кальцинованої судинної стінки відповідає 

щільності кістки. 

 

 
Рис. 3.22 Циркулярна кальцинація гомілкових артерій (товщина 

кальцинованого шару перевищує 2 мм). КТ-аортоартеріографія (аксіальний 
зріз у верхній третині лівої гомілки). 
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Рис. 3.23. Кальцинація гомілкових артерій (товщина кальцинованого 

шару перевищує 2 мм). КТ-аортоартеріографія нижніх кінцівок. 

 

Згідно розробленої нами класифікації (табл. 3.18) при І ступені МК 

значення кісточково-плечового індексу буде ≤ 1,3 та відношення кісточково-

плечового до пульсаційного індексу < 0,38 (відповідає І-ІІ рентгенологічним 

ступеням) і на КТ-артеріографії циркулярний кальцинований шар 

артеріальної стінки не буде візуалізуватися; при ІІ ступені – ділянки 

циркулярної кальцинації медії товщиною < 2 мм, що займають менше 

половини протяжності артерії з явищами метаплазії м'язової тканини в 

хрящову зі значенням кісточково-плечового індексу > 1,3 та відношення 

кісточково-плечового до пульсаційного індексу ≥ 0,38 (відповідає ІІІ-IV 

рентгенологічному ступеням); ІІІ ступінь – ділянки циркулярної кальцинації 

медії товщиною ≥ 2 мм, що займають більше половини протяжності артерії, з 

явищами метаплазії в кісткову тканину та неможливістю визначити 
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кісточково-плечовий індекс через нестискання артерії навіть при тиску в 

манжеті тонометра 300 мм рт. ст. (відповідає V рентгенологічному ступеню). 

 

Таблиця 3.18 

Клініко-морфологічні ступені вираженості медіакальцинозу 
артерій 

Показники І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь 

КПІ ≤1,3 > 1,3 Визначити неможливо 
(артерія не стискається при 
тиску в манжеті тонометра 

300 мм рт. ст.) 

КПІ/РІ < 0,38 ≥ 0,38 Визначити неможливо 
(артерія не стискається при 
тиску в манжеті тонометра 

300 мм рт. ст.) 
Морфологічні 
зміни артерій 

Поодинокі 
острівці 

кальцієвих 
депозитів в 

медії артерій 
без її 

циркулярної 
кальцинації 

Циркулярна 
кальцинація 

медії, що 
займає менше 

половини 
протяжності 

судини, 
метаплазія 

клітин медії в 
 хрящову 
тканину 

Метаплазія клітин медії 
артерій у кісткову тканину, 

циркулярна кальцинація 
медії займає більше 

половини протяжності 
артерії 

Товщина 
циркулярного 

кальцинованого 
шару судинної 
стінки при КТ-
артеріографії 

Циркулярного 
кальцинованого 

шару 
артеріальної 

стінки 
немає 

< 2 мм 
 

≥ 2 мм 

Rtg ступінь переважно 

І-ІІ ст. 

переважно 

ІІІ - ІV ст. 

переважно  

V ст. 
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Проведені нами дослідження дають можливість стверджувати, що МК 

– полікаузальний прояв ЦД, у патогенезі якого відіграє роль цілий ряд 

патологічних процесів:  

1) ураження nervi vasorum із подальшими атрофічними змінами 

гладком’язових клітин медії, що підтверджено наявністю прямих 

кореляційних зв'язків між ступенями вираженості медіакальцинозу та 

показниками тяжкості дистальної полінейропатії  (r=0,62 для нейропатичного 

симптоматичного рахунку та 0,56 для нейропатичного дисфункціонального 

рахунку); 

 2) оклюзійно-стенотичні атеросклеротичні ураження артерій зі 

сповільненням кровотоку у vasa vasorum і розвитком гіпоксії  гладком’язових 

клітин медії, про що свідчать прямі кореляційні зв’язки між ступенями 

вираженості медіакальцинозу та відсотком атеросклеротичного стенозу в 

задній великогомілковій артерії (r=0,68) та в артерії тилу стопи (r=0,66) і 

транскутанною напругою кисню в тканинах стопи (r=0,62);  

3) процеси дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові у vasa 

vasorum, інтенсивність яких за рівнем D-димерів крові корелює з 

вираженістю медіакальцинозу (r=0,24);  

4) підвищення активності окисної модифікації білків крові та 

обернений кореляційний зв’язок ступенів вираженості медіакальцинозу з 

активністю каталази (r=-0,55) та супероксиддисмутази (r=-0,47). 

Усі ці патологічні процеси в тій чи іншій мірі призводять до 

дистрофічно-дегеретивних змін м’язової оболонки артерій із подальшим 

медіасклерозом, медіанекрозом та медіакальцинозом. А кінцевим етапом 

цього патологічного процесу є метаплазія клітинних елементів медії артерій 

у хрящову і кісткову тканини. Ці тканини формуються в осередках 

кальцинації медії, причиною якої є дистрофічно-дегенеративні зміни 

клітинних елементів медії. 

На основі проведених досліджень ми розробили схему розвитку МК 

при СДС (рис. 3. 24). 
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Рис. 3.24. Схема розвитку медіакальцинозу артерій при синдромі 

діабетичної стопи. 

 

Результати дослідження опубліковані в ряді наукових праць [36-46]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ З 

УРАХУВАННЯМ ВИРАЖЕНОСТІ МЕДІАКАЛЬЦИНОЗУ АРТЕРІЙ 

 

4.1. Результати виконання реконструктивних операцій у хворих на 

синдром діабетичної стопи з та без медіакальцинозу артерій 

Реконструктивні операції на артеріях нижніх кінцівок при СДС у 

випадку наявності показів до їхнього проведення - безсумнівно, 

найефективніший метод лікування таких пацієнтів. Разом із тим, вони 

показані далеко не кожному хворому. При лікуванні всі хворі обстежувалися 

на предмет необхідності здійснення їм реконструктивних операцій на 

артеріях. Не підлягали таким операціям пацієнти з нейропатичною формою 

СДС (НДР > 5, а tcpO2 на стопі > 40 мм рт. ст.), яка була виявлена загалом у 

42 зі 140 хворих. Чисто ішемічної форми СДС (НДР ≤ 5, а tcpO2 на стопі ≤ 40 

мм рт. ст.) не було діагностовано в жодного пацієнта. Усі решта 98 хворих 

мали змішану форму СДС (НДР > 5, tcpO2 на стопі ≤ 40 мм рт. ст.). Разом із 

тим, серед цих 98 хворих значення tcpO2 на стопі < 25 мм рт. ст., яке, згідно з 

останніми рекомендаціями International Working Group on the Diabetic Foot 

(2016), є показом до невідкладної реваскуляризації нижніх кінцівок, мали 

лише 44 хворі. Решта 54 пацієнти мали tcpO2 на стопі 25-40 мм рт. ст. і в 

більшості з них пальпаторно на артеріях стопи визначався ослаблений пульс. 

У зв’язку з цим, вважаємо, що серед хворих із змішаною формою СДС 

доцільно виділяти підгрупу осіб без критичної ішемії (tcpO2 на стопі 25-40 

мм рт. ст.), адже, за International Working Group on the Diabetic Foot (2016), 

при такому tcpO2 первинна реваскуляризація кінцівки не рекомендується, та 

підгрупу осіб із критичною ішемією (tcpO2 на стопі < 25 мм рт. ст.), для яких 

реваскуляризація кінцівки є основним етапом лікування. 

Серед 44 хворих, які мали покази до реваскуляризації, у 10 осіб було 

діагностовано тотальні оклюзійні ураження магістральних артерій нижніх 

кінцівок від певного рівня до стопи без наявності придатної ділянки для 
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формування дистального анастомозу шунта. Такі пацієнти були визнані 

непридатними до реваскуляризації (рис. 4.1, 4.2). 

 

 

 
 

 
 

Рис. 4.1. Тотальні оклюзії підколінних і всіх 3 магістральних 

гомілкових артерій. Артеріограми пацієнтів: а – хв. Ш. 65 р., (Івано-

Франківська ЦМКЛ); б – хв. К.,66 р., ( Івано-Франківська ЦМКЛ); в - хв. Л., 

72 р., (Івано-Франківська ЦМКЛ). 

 

У підсумку, для виконання реконструктивних операцій на артеріях 

були відібрані лише 34 з 44 хворих (77,3 %; 95 % ДІ 62,2-88,5 %): 16 осіб без 

МК артерій та 18 пацієнтів із МК. 

 

б

 

а

 

в
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Рис. 4.2. Тотальної оклюзії всіх 3 магістральних гомілкових артерій. 

Артеріограми пацієнтів: а – хв. П., 75 р. ( Івано-Франківська ЦМКЛ); б – хв. 

З., 65 р. ( Івано-Франківська ЦМКЛ). 

 

У групі хворих із МК спостерігалися наступні оклюзії артерій: у 2 

хворих (11,1 %) – оклюзії аорто-клубових сегментів, у 9 (50,0 %) – лише 

стегнової артерії, у 6 (33,3 %) – гомілкових артерій,  не доходячи до рівня 

гомілково-ступневого суглоба (у поєднанні з оклюзіями стегнової і 

підколінної артерій чи без цих оклюзій), у 1 (5,6%) – гомілкових артерій, 

доходячи до рівня гомілково-ступневого суглоба. Згідно з класифікацією 

TASC ІІ (2007 р.), усі хворі мали типи С і D ураження артерій, що вимагало 

відкритих оперативних втручань. У результаті 2 пацієнтам було заплановано 

аорто-біфеморальне шунтування, 9 хворим – загальностегново-підколінне, 6 

– гомілкове і 1 - стопне.  

У групі хворих без МК структура артеріальних оклюзій була 

наступною: у 3 осіб (18,8 %) – оклюзії аорто-клубових сегментів, у 6 (37,5 %) 

- стегнових артерій, у 5 (31,2 %) – гомілкових артерій,  не доходячи до рівня 

гомілково-ступневого суглоба (у поєднанні з оклюзіями стегнової і 

підколінної артерій чи без цих оклюзій), у 2 (12,5 %) – гомілкових артерій,  

доходячи до рівня гомілково-ступневого суглоба (у поєднанні з оклюзіями 

б

 

а
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стегнової і підколінної артерій чи без цих оклюзій). Як і в попередній групі, 

усі хворі мали типи С і D ураження артерій за класифікацією TASC ІІ (2007 

р.) із показом до проведення відкритих реваскуляризацій. У підсумку, 3 

пацієнтам було заплановано аорто-біфеморальне шунтування, 6 – 

загальностегново-підколінне, 5 – гомілкове і 2 - стопне. 

У групі хворих без МК усім пацієнтам вдалося провести заплановані 

реконструктивні артеріальні операції (рис. 4.3, 4.4, 4.5). 

 

 
 

Рис. 4.3. Сформований проксимальний анастомоз на аорті при аорто-

біфеморальному шунтуванні. Фото. Хворий К., 62 р. ( Івано-Франківська 

ЦМКЛ). 

 

 
 

Рис. 4.4. Загальностегново-підколінне аллопластичне шунтування в 

пацієнта Г., 71 р. (Івано-Франківська ЦМКЛ). КТ-артеріограма після 

операції. 
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Рис. 4.5. Сформований дистальний анастомоз загальностегново-

задньовеликогомілкового аутовенозного шунта в пацієнта С., 64 р., (Івано-

Франківська ЦМКЛ). Фото. 

 

Натомість, у 4 із 18 хворих з МК (22,2 %; 95 % ДІ 6,4-47,6 %) провести 

задуману реконструктивну операцію не вдалося, у зв’язку з вираженим МК 

на рівні запланованого анастомозу Кальцинація медії на цьому рівні була 

настільки виражена, що не можливо було ні перетиснути судину затискачем, 

ні провести голку через судинну стінку. 

У 4 хворих, яким технічно не вдалося провести необхідну 

реконструкцію, товщина кальцинованої частини стінок артерій у місці 

запланованого анастомозу (за даними КТ-артеріографій), перевищувала 2 мм, 

а сама кальцинація була, переважно, циркулярною, і охоплювала всю 

прохідну частину артерії (рис. 4.6), що відповідало виділеному нами ІІІ 

клініко-морфологічному ступеню МК. При цьому, серед хворих, яким були 

заплановані реконструкції артерій, лише ці 4 пацієнти мали ІІІ клініко-

морфологічний ступінь МК. А отже всім хворим із таким його ступенем (4 з 

4; 100,0 %; 95 % ДІ 39,8-100,0 %) реваскуляризацію на запланованому рівні 

провести не вдалося. Цей показник статистично значуще відрізнявся від 

показника хворих без МК, в яких із 16 осіб не було жодного випадку, щоб 
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реконструктивна операція на запланованому рівні не була виконана (100,0 %; 

95 % ДІ 79,4-100,0 %; р <0,001). 

Ураховуючи це, ми прийшли до висновку, що при ІІІ клініко-

морфологічному ступені МК можливість здійснення артеріальних 

реконструкцій на тих прохідних ділянках артерій, де він реєструється, є 

малоймовірною. Ураховуючи статистично високо значущу різницю в 

можливості виконання артеріальних реконструкцій на запланованому рівні 

між хворими без МК та з МК ІІІ клініко-морфологічного ступеня, ми 

прийшли до висновку, що цей його ступінь можна розглядати як протипоказ 

до планування артеріальних реконструкцій на тих прохідних ділянках 

артерій, де він реєструється. 

 

 
 

Рис. 4.6. Циркулярний МК гомілкових артерій (товщина кальцинованої 

частини артеріальної стінки ЗВГА 2,1 мм . КТ- артеріографія аксіальний зріз 

у верхній третині гомілки. 

 

Разом із тим, слід зауважити, що в різних артеріях однієї і тієї ж 

нижньої кінцівки можуть спостерігатися різні клініко-морфологічні ступені 

МК. І якщо реконструктивну операцію неможливо провести на 

запланованому рівні артерій, то, іноді, її можна виконати на іншому, хоч і 
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гемодинамічно менш доцільному рівні. Так, із 4 вищевказаних хворих, яким 

на запланованому рівні виконати операції було неможливо, у 2 осіб операції 

були виконані на інших рівнях. Зокрема, у першого з них, в якого були 

оклюзовані стегнова та середня і нижня третини підколінної артерії, МК на 

прохідних частинах гомілкових артерій мав ІІІ клініко-морфологічний 

ступінь, а на прохідній частині підколінної артерії – ІІ. Хворому було 

заплановане загальностегново-гомілкове шунтування. Однак інтраопераційна 

мобілізація передньої і задньої великогомілкових артерій у середній третині 

гомілки продемонструвала неможливість формування на них дистального 

анастомозу. У зв’язку з цим, дистальний анастомоз було сформовано на 

прохідному сегменті підколінної артерії. Це не дозволило отримати 

магістрального кровотоку на основних артеріях гомілки, але дало змогу 

ліквідувати критичну ішемію, СДС і зберегти кінцівку хворому. 

У другого хворого, з оклюзією загальної і зовнішньої клубових артерій 

з одного боку та стенозом близько 70 %  загальної і зовнішньої клубових 

артерій з іншого, ІІІ клініко-морфологічний ступінь МК спостерігався вздовж 

усього черевного відділу аорти. Хворому планувалося аорто-біфеморальне 

шунтування. Однак через тотальний МК накласти на аорту проксимальний 

анастомоз було неможливо. Унаслідок цього, було проведено перехресне 

загальностегново-загальностегнове шунтування (справа наліво), оскільки на 

обидвох загальних стегнових артеріях спостерігався МК ІІ клініко-

морфологічного ступеня. Не дивлячись на те, що справа загальна і зовнішня 

клубові артерії мали стеноз близько 70 %, у післяопераційному періоді 

тромбозу шунта не наступило, що дозволило загоїти трофічну виразку стопи 

і ліквідувати критичну ішемію. 

Решті 2 пацієнтам, в яких дистальніше оклюзованої стегнової артерії 

всі прохідні сегменти підколінної та гомілкових артерій мали ІІІ клініко-

морфологічний ступінь МК, дистальний анастомоз накласти було взагалі 

неможливо, у зв’язку з чим заплановану реваскуляризацію в них не 

здійснено. 
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Іншим 14 хворим із МК були виконані заплановані операції. А отже 

загалом реваскуляризація була виконана 16 пацієнтам із МК: одному - аорто-

біфеморальне шунтування, ще одному – перехресне загальностегново-

загальностегнове, вісьмом - загальностегново-підколінне, п’ятьом - гомілкові 

та одному – стопне. 

Аналізуючи віддалені наслідки реконструктивних операцій у хворих із 

МК та без нього, ми отримали наступні результати.  

На момент завершення дослідження в групі хворих без МК летальних 

наслідків не спостерігалося, а функціонування шунта з ліквідацією СДС були 

констатовані в 13 хворих (81,2 %; 95 % ДІ 54,4–96 %). Тромбози шунта в 

термін 1-5 років після операції відбулися в 3 пацієнтів (18,8 %; 95 % ДІ 4,0–

45,6 %). Із цих хворих 2 пацієнтам (66,7 %; 95 % ДІ 9,4–99,2 %), яким 

первинно було виконано загальностегново-підколінне шунтування, 

прийшлося виконати ампутацію нижньої кінцівки на рівні стегна, оскільки 

при повторній операції виявлено цілковиту неспроможність периферичного 

артеріального русла з відсутністю ретроградного кровотоку після 

тромбектомії в ділянці дистального анастомозу шунта. У 3-го хворого 

тромбоз загальностегново-задньовеликогомілкового шунта через 2 роки після 

операції не призвів до відновлення критичної ішемії та СДС, а лише до 

хронічної артеріальної недостатності ІІБ ступеня, у зв’язку з чим повторної 

реконструкції артерій йому не проводили. У результаті в термін до 5 років 

після артеріальної реконструкції СДС був ліквідований у 14 з 16 хворих цієї 

групи (87,5 %; 95 % ДІ 61,7–98,4 %). 

У хворих із МК спостерігалася тенденція до гірших віддалених 

наслідків артеріальних реконструкцій. Тромбози шунтів у термін 1-5 років 

після операції були виявлені у 6 з 16 хворих, яким реваскуляризація була 

проведена (37,5 %; 95 % ДІ 15,2–64,6 %) (р=0,454, тут і далі – у порівнянні з 

хворими без МК). Високі ампутації нижніх кінцівок були виконані 6 із 18 

осіб (33,3 %; 95 % ДІ 13,3–59,0 %) (р=0,232), ураховуючи тих 2 хворих, яким 

реваскуляризацію провести не вдалося. Померло 2 з 18 хворих (11,1 %; 95 % 
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ДІ 1,4– 34,7 %) (р=0,483): 1 – у безпосередньому післяопераційному періоді 

внаслідок розвитку ішемічного інсульту, а 2-й – через 1 рік після операції 

внаслідок наростаючої поліорганної недостатності. Загалом на момент 

завершення дослідження функціонування шунта з ліквідацією СДС 

спостерігали в 9 з 16 оперованих хворих (56,2 %; 95 % ДІ 29,9–80,2 %) 

(р=0,252), оскільки у 6 пацієнтів відбувся тромбоз шунта (один із них помер) 

і ще в одного пацієнта зафіксовано летальний наслідок при функціонуючому 

шунті. Невідновлення СДС після тромбозу шунта зафіксовано в одного 

пацієнта (16,7 %; 95 % ДІ 0,4–64,1 %) (р=0,464). 

Відносно невелика кількість хворих у обидвох розглядуваних 

підгрупах, яким були заплановані і проведені артеріальні реконструкції, не 

дозволила отримати статистично значущі відмінності вищерозглядуваних 

показників між пацієнтами з МК та без нього. Однак спостерігалася чітка 

тенденція до гірших результатів артеріальних реконструкцій при його 

наявності, а також були отримані статистично значущі дані, які свідчать про 

недоцільність планування артеріальної реконструкції в ділянці артерій із МК 

ІІІ клініко-морфологічного ступеня. 

 

4.2. Критерії визначення оптимального рівня ампутації у хворих на 

синдромом діабетичної стопи, ускладнений медіакальцинозом артерій 

Ідеальним місцем ампутації кінцівки є найбільш низький рівень, на 

якому можна очікувати доброго загоєння кукси [6]. Якщо орієнтуватись на 

прогностичні фактори загоєння кукси первинним натягом, то, згідно з 

більшістю міжнародних нормативних документів, провідне значення тут 

належить двом основним показникам:  

1) рівню tcpO2 на рівні ампутації [185]; 

2) сегментарному (локальному) артеріальному тиску, КПІ, ППІ [18].  

Згідно з нашими дослідженнями, в осіб із І клініко-морфологічним 

ступенем вираженості МК значення регіонарного систолічного тиску та КПІ 

не спотворюються цим патологічним процесом. Тому, на наш погляд, у таких 
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осіб (за відсутності оклюзій гомілкових артерій) основним показником для 

оцінки ступеня порушень магістрального кровотоку слід вважати КПІ. 

Натомість, при ІІ-ІІІ ступенях МК значення регіонарного систолічного тиску 

та КПІ завищуються. А тому, вважаємо, що в цієї когорти хворих, а також в 

осіб із І клініко-морфологічним ступенем вираженості МК, в яких оклюзовані 

гомілкові артерії, при плануванні хірургічного втручання гемодинамічні 

порушення слід оцінювати на основі значень транскутанної оксиметрії. 

Для вивчення прогностичного значення tcpO2 при виконанні 

оперативних втручань із приводу некротичних змін на стопі нами було 

відібрано 49 хворих на СДС з МК артерій (яким були не показані, або в яких 

не було умов до проведення реконструктивних операцій на артеріях нижніх 

кінцівок). При цьому оцінювали, як результат виконання цих втручань 

залежить від значень напруги кисню на стопі (рис. 4.7). 

 

 
Рис 4.7. Вимірювання tcpO2, у хворого Г.,  після проведеної реампутації 

стопи з приводу вологої гангрени І пальця. Фото. 

 

Хірургічні втручання  в цих хворих виконували за загальноприйнятими 

правилами: при наявності гнійно-некротичних процесів на пальцях без 

втягнення в патологічний процес анатомічних структур і м’яких тканин у 

ділянці плесне-фалангового з’єднання виконували діафізарні ампутації 

пальців або екзартикуляції;  при наявності гнійних уражень, які виходили за 

межі пальця з поширенням патологічного процессу на тканини плесно-

фалангового з'єднання виконували його ампутацію з резекцією 2/3 
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відповідної плесневої кістки; при гнійно-некротичних ранах стопи 

(включаючи післяопераційні) виконували їхню радикальну хірургічну 

обробку, при вогнищевих некрозах шкіри стопи, трофічних виразках – 

некректомію, при флегмонах і абсцесах стопи та панариціях пальців стопи – 

широке розкриття гнійників, радикальну некректомію і дренування ран; при 

гангренах дистальних відділів стопи виконували її трансметатарзальну 

ампутацію чи ампутацію за Лісфранком, при гангрені цілої стопи виконували 

високі ампутації. 

Таким чином, спектр первинних операцій був наступним: діафізарні 

ампутації були виконані 5 хворим (2 - з остеомієлітом кісток пальців, 3 - із 

сухою гангреною пальця), ампутації пальців з резекцією плеснової кістки - 16 

хворим (11- з вологою та 5 - з сухою гангреною пальця ), половинні ампутації 

стопи - 12 хворим (8 - із вологою гангреною і 1 - із сухою гангреною 

дистального відділу стопи, 3 - із великою гнійно-некротичною раною тилу 

стопи), ампутації на гомілці - 2 хворим із вологою гангреною стопи, 

ампутації на стегні - 4 хворим із вологою гангреною цілої стопи, некректомії 

- 3 хворим із вогнищевим некрозом шкіри, розкриття флегмони стопи - 4 

хворим, зняття нігтьової пластинки - 3 хворим. Отже ампутацію на різних 

рівнях виконано в 39 пацієнтів, а в 10 осіб виконано некректомію, розкриття 

флегмони та ін. Реампутацію вимушено виконано в 11 випадках. В 

загальному, проведено 50 ампутацій + реампутацій на різних рівнях. 

При цьому встановлено, що при виконанні ампутації на рівні tcpO2 ≤ 10 

мм рт. ст. реампутацію на вищих рівнях довелося виконати у 4 із 4 випадків 

(100 %; 95 % ДІ 39,8-100 %), у випадках коли рівень ампутації  виконувався в 

межах значень tcpO2 10-25 мм рт. ст., реампутації вимушено виконано в 5 із 

25 випадків (20 %; 6,8-40,7 %), а при відсіканні сегментів кінцівки на рівні 

tcpO2 ≥ 25 мм рт. ст., їх не довелося виконати в жодному випадку: 0 з 21 (0,0 

%; 95 % ДІ 0,0-16,1 %).  

Отримані результати дали нам можливість зробити такі висновки. По-

перше, ампутації на рівні tcpO2 ≤ 10 мм рт. ст. в абсолютній більшості 
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випадків приречені на невдачу, а тому їх слід виконувати на 

проксимальнішому рівні, де tcpO2 > 10 мм рт. ст. По-друге, ампутації на рівні 

tcpO2 ≥ 25 мм рт. ст. майже завжди успішні, а тому у хворих із такою tcpO2 на 

межі з некротизованими тканинами їх варто здійснювати максимум економно. 

Особливо це стосується ампутацій пальців. Економні (діафізарні) ампутації 

пальців є виправданими завдяки глибшому розташуванню основної фаланги і 

плесне-фалангового зчленування по відношенню до фактичного 

анатомічного краю стопи. При виконанні таких операцій залишається 

достатня кількість м'яких тканин для формування кукси і не порушується 

опорний трикутник стопи, який, крім анатомічних точок опори (підошвова 

поверхня п'яткової кістки та голівок I і V плеснових кісток), включає в себе 

підошвовий апоневроз, що бере участь в утриманні склепіння стопи. У 

досліджуваних нами хворих економні (діафізарні) ампутації пальців були 

ефективними у 2 із 5 осіб. У обидвох них і лише у них значення tcpO2 були 

більшими 25 мм рт. ст. А отже, при такому значенні tcpO2 вони, безсумнівно, 

є виправданими. 

Складнішим є вибір рівня ампутації, коли значення tcpO2 на межі з 

некротизованими тканинами є в межах 10-25 мм рт. ст. У кожного п’ятого 

такого пацієнта приходиться виконувати реампутацію. Аналіз проведених 

таким хворим реампутацій показав, що найчастіше вони були виконані саме 

при діафізарних ампутаціях пальців. Усі такі ампутації при tcpO2 на межі з 

некротизованими тканинами 10-25 мм рт. ст. закінчились реампутаціями. Цє є 

свідченням того, що такий вид операцій не варто виконувати при tcpO2 10-25 

мм рт. ст. У таких осіб, очевидно, більш доцільно виконувати резекцію 

відповідної плеснової кістки. Кращі результати таких ампутацій зумовлені 

кращим рівнем кровопостачання, а також ефектом вскриття кістково-

мозкового каналу плеснової кістки, унаслідок чого створюються кращі умови 

для загоєння післяопераційної рани. 

Тут хочеться ще раз підкреслити, що ампутації пальців із резекцією 

плеснової кістки не можуть бути операціями вибору при tcpO2 ≥ 25 мм. рт. 
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ст., оскільки при таких ампутаціях І пальця майже повністю ліквідується 

медіальна точка опорного трикутника стопи, сприяючи в подальшому 

формуванню її патологічної (варусной) опорної деформації, а при видаленні 

V пальця єдиним блоком із голівкою V плеснової кістки ліквідується 

латеральна точка опорного трикутника стопи з аналогічним результатом. А 

порушення функціональної рівноваги в опорному трикутнику стопи є однією 

з причин патологічних процесів у післяопераційному періоді [6]. 

Ураховуючи все вищесказане, транскутанна оксиметрія при СДС із МК 

може слугувати важливим, а в багатьох випадках і визначальним показником 

для визначення рівня ампутації. 

 

4.3. Алгоритм диференційованого хірургічного лікування синдрому 

діабетичної стопи з урахуванням вираженості медіакальцинозу артерій 

Грунтуючись на результатах усіх попередніх етапів дослідження, нами 

був запропонований алгоритм хірургічної тактики при СДС із МК артерій, 

що полягав у наступному. 

Усім хворим із СДС проводиться скринінгова оцінка наявності МК на 

основі рентгенографії ураженої стопи в 2 проекціях (рис. 4.8). При 

встановленні наявності МК, насамперед, потрібно визначити, до якої з форм 

СДС належить хворий. 

При наявності в нього нейропатичної форм СДС (НДР > 5, tсрO2 > 40 

мм рт. ст.) хворому не показані реконструктивні операції на артеріях. 

Ампутації гангренозно змінених ділянок стопи в таких хворих потрібно 

проводити якомога дистальніше. При локалізації гнійно-некротичних 

процесів на пальцях потрібно в усіх можливих випадках виконувати їх 

органозберігаючі ампутації (на рівні основної фаланги, екзартикуляції).  

При діагностуванні ішемічної (НДР ≤ 5, а tcpO2 на стопі ≤ 40 мм рт. ст.) 

або змішаної (НДР > 5, tcpO2 на стопі ≤ 40 мм рт. ст) форм СДС, доцільно 

виділяти групу осіб без критичної ішемії (tcpO2 на стопі ≥ 25 мм рт. ст.).  
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Рис. 4.8. Алгоритм хірургічної тактики при синдромі діабетичної стопи 

з медіакальцинозом артерій. 
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Таким пацієнтам, згідно з International Working Group on the Diabetic 

Foot (2016), первинна реваскуляризація не показана [185]. 

Недоцільність її проведення в таких осіб підтверджують і результати 

нашого дослідження, описані в підрозділі 4.2, які продемонстрували, що з 21 

ампутації, виконаної на рівні tcpO2 ≥ 25 мм рт. ст., у жодному випадку не 

прийшлося робити реампутацій. А отже таким хворим, як і пацієнтам із 

нейропатичною формою СДС, також показані максимально ощадливі і 

органозберігаючі операції на стопі. Звичайно ж, якщо дефект тканин стопи в 

таких осіб є значним і існує необхідність прискорити процес загоєння або 

якщо не відмічається жодних ознак загоєння після адекватного лікування 

впродовж 1 місяця, питання  реваскуляризації слід розглянути, що зазначено 

і у вищевказаній настанові. 

Усім іншим хворим з ішемічною та змішаною формами СДС із МК, 

тобто особам з tcpO2 на стопі < 25 мм рт. ст., показана невідкладна 

реваскуляризація. Згідно з даними літератури, протипоказами до неї є лише 

прогнозована тривалість життя < 6 міс., психічні розлади, не функціонуюча 

кінцівка та хронічна прикутість до ліжка [221].  

Усім хворим, яким заплановані реконструктивні втручання, доцільно 

проводити КТ-аортоартеріографію, а також ультрасонографічне визначення 

КПІ та відношення КПІ до РІ. На основі цих досліджень слід встановити: 1) 

можливість виконання реконструктивного оперативного втручання; 2) його 

об’єм; 3) вираженість МК в імовірних місцях формування дистального 

анастомозу:  І ступінь - поодинокі кальцинати в медії зі значенням КПІ ≤ 1,3 

та його відношенням до РІ, переважно, < 0,38; ІІ – ділянки циркулярної 

кальцинації медії товщиною < 2 мм що займають < 1/2 протяжності артерії зі 

значенням КПІ > 1,3 та його відношенням до РІ, переважно, ≥ 0,38; ІІІ – 

ділянки циркулярної кальцинації медії товщиною ≥ 2 мм, що займають > 1/2 

протяжності артерії з неможливістю визначити КПІ через нестискання артерії 

манжетою тонометра. 
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При наявності І клініко-морфологічно ступеня МК артерій тактика 

лікування хворих не повинна відрізнятися від лікування СДС без МК. 

При ІІ ступені МК в імовірних ділянках накладання анастомозу 

реконструктивні операції на судинах є можливими при відсутності тотальної 

оклюзії периферичного артеріального сегменту. Після їх виконання ампутації 

на стопі та некректомії повинні бути максимально економними. 

При наявності ІІІ клініко-морфологічного ступеня МК у гіпотетичних 

місцях формування дистального анастомозу, реконструктивні операції на 

артеріях є малоймовірними (кальцинація медії при цьому настільки 

виражена, що неможливо перетиснути судину затискачем та провести голку 

через її судинну стінку). У таких випадках потрібно знаходити ділянки 

артерій із менш вираженим МК (І, ІІ ступінь). Такі оперативні втручання 

можуть бути менш гемодинамічно доцільні, проте дозволяють у ряді 

випадків ліквідувати критичну ішемію. Якщо ж усі відкриті ділянки артерій, 

де можна накласти дистальний анастомоз, мають ІІІ ступінь МК, 

реконструктивна операція, очевидно, не показана. 

Пацієнтам із СДС і МК, яким не показані або протипоказані 

реконструктивні операції на артеріях нижніх кінцівок, ампутації гангренозно 

змінених ділянок нижньої кінцівки потрібно виконувати з урахуванням 

вираженості ішемії. При І клініко-морфологічному ступені МК його слід 

оцінювати на основі значень КПІ. У випадку неможливості виміряти КПІ 

(оклюзії артерій) можна використовувати показники tcpO2. У пацієнтів із ІІ-

ІІІ клініко-морфологічним ступенем МК КПІ є неінформативним, тому 

ступінь ішемії слід оцінювати виключно на основі tcpO2. Органозберігаючі 

операції (екзартикуляції, ампутації на рівні діафізу основної фаланги) при 

гнійно-некротичних ураженнях пальців є ефективними при значеннях tcpO2 ≥ 

25 мм рт. ст., при значеннях tcpO2 10-25 мм рт. ст. потрібно виконувати їхні 

ампутації з резекцією 2/3 плесневої кістки, а при значеннях tcpO2 ≤ 10 мм рт. 

ст. ампутації слід виконувати проксимальніше, на рівні tcpO2 > 10 мм рт. ст.  
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4.4. Оцінка ефективності лікування хворих із синдромом 

діабетичної стопи та медіакальцинозом артерій згідно з запропонованим 

нами діагностично-лікувальним алгоритмом 

Для оцінки ефективності лікування хворих із СДС та МК, 

запропонованого у вищеописаному розробленому нами діагностично-

лікувальному алгоритмі, сформовано 2 групи пацієнтів по 35 осіб. 

Хворим І групи (група порівняння) хірургічні втручання на стопі 

виконували за загальноприйнятими правилами, а пацієнтам ІІ (основної) 

групи – згідно з вищезазначеним алгоритмом. При цьому органозберігаючі 

операції (екзартикуляції пальців та їхні ампутації на рівні діафізу основної 

фаланги) виконували тільки в тих випадках, коли рівень tcpO2 був більше 25 

мм рт. ст. При значеннях tcpO2 10-25 мм рт. ст. ампутації пальців виконували 

з резекцією 2/3 плеснових кісток. При значеннях tcpO2 ≤ 10 мм рт. ст. їх 

виконували проксимальніше, на рівні tcpO2 > 10 мм рт. ст. 

Для отримання статистично значущих даних пацієнти обох груп були 

ретельно підібрані так, щоб статистично значуще не відрізнятися за всіма 

характеристиками, які б могли вплинути на результати дослідження (див. 

Дод. табл. А.1-А.3). 

У кожній із груп хворих оцінювали частоту повторних оперативних 

втручань, зокрема реампутацій, та середній термін перебування хворих у 

стаціонарі. 

Первинно в І групі хворих із причини гнійно-некротичних процесів на 

стопі виконувались наступні операції: некректомія – у 3 хворих із 

вогнищевим некрозом шкіри на стопі, у 2 - із післяопераційною гнійно-

некротичною раною і ще в 2 – із трофічними виразками; широке розкриття 

нагнійного процесу, радикальна некректомія та дренування - у 2 пацієнтів із 

флегмоною стопи; зняття нігтьової пластинки – у 2 хворих із піднігтьовим 

панарицієм; ампутація пальця на рівні основної фаланги –  у 3 пацієнтів із 

сухою гангреною пальця; ампутація одного чи кількох пальців із резекцією 

2/3 плеснової (их) кістки (ок) – в 11 пацієнтів із вологою гангреною пальця 
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(ів) стопи, в 1 пацієнта з сухою гангреною пальця стопи та в 1 пацієнта з 

остеомієлітом кісток фаланг пальця стопи; ампутація стопи за Лісфранком – 

у 7 хворих із вологою гангреною дистальних відділів стопи та в 1 хворого з 

сухою гангреною дистального відділу стопи.  

У ІІ групі хворих були виконані наступні оперативні втручання: 

некректомія – у 3 хворих із вогнищевим некрозом шкіри на стопі, у 2 - із 

післяопераційною гнійно-некротичною раною і ще у 2 – із трофічними 

виразками; широке розкриття нагнійного процесу, радикальна некректомія та 

дренування - у 2 пацієнтів із флегмоною стопи; зняття нігтьової пластинки – 

у 2 осіб із піднігтьовим панарицієм; ампутація одного чи кількох пальців із 

резекцією 2/3 плеснової (их) кістки (ок) – у 5 пацієнтів із вологою гангреною 

пальця (ів) стопи і в 2 – із сухою гангреною пальця (ів) стопи; ампутація 

пальця на рівні основної фаланги – в одного пацієнта з вологою гангреною 

пальця стопи і в 2 – із сухою гангреною пальця стопи; екзартикуляція одного 

чи кількох пальців на рівні плесно-фалангового суглоба – у 1 хворого з 

остеомієлітом кісток фаланг пальців стопи та 1 хворого з вологою гангреною 

пальців; ампутація стопи за Лісфранком – у 5 хворих із вологою гангреною 

дистальних відділів стопи, в одного - із сухою гангреною дистального відділу 

стопи і у 4 - із вологою гангреною пальця; ампутація нижньої кінцівки на 

рівні середньої третини стегна – у 2 хворих із вологою гангреною дистальних 

відділів стопи. 

Основними принципами виконання всіх вищевказаних оперативних 

втручань були радикальність і одномоментність, а отже, зрозуміло, що чим 

меншим у групі був відсоток хворих, в яких виникала потреба в повторній 

операції, тим обгрунтованішим був рівень ампутації. 

У І групі пацієнтів унаслідок прогресування в них гнійно-некротичного 

процесу стопи повторні оперативні втручання були вимушено виконані в 11 

осіб (31,4 %; 95 % ДІ 16,9-49,3). У цих 11 хворих загалом було виконано 13 

повторних операцій (у 9 хворих по 1 операції і в 2 – по 2).  
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Проаналізуємо причини, що спонукали до виконання цих хірургічних 

втручань. У 3 хворих після ампутації пальця на рівні діафізу основної 

фаланги внаслідок виникнення некрозу в ділянці післяопераційної рани були 

проведені реампутації з резекцією 2/3 плеснової кістки (в одного з них була в 

подальшому проведена половинна ампутація стопи), у 3 хворих після 

ампутацій пальців із резекцією 2/3 плеснової кістки через деякий час виникла 

волога гангрена дистального відділу стопи, унаслідок чого були проведені 

половинні ампутації стопи (в одного з них у подальшому була проведена 

ампутація в нижній третині стегна внаслідок поширення процесу 

проксимальніше), у 2 хворих після половинних ампутацій на стопі внаслідок 

поширення гнійно-некротичного процесу на гомілку були проведені 

ампутації в нижній третині стегна, в одного хворого після розкриття 

флегмони правої стопи виникла волога гангрена дистального відділу стопи, 

унаслідок чого була проведена половинна ампутація стопи, ще в одного 

хворого після розкриття флегмони правої стопи було виконано широке 

розкриття, некректомію і дренування прогресуючого нагнійного процесу і 

також в одного хворого з резекцією 2/3 плеснової кістки внаслідок некрозу в 

ділянці післяопераційної рани була проведена некректомія. 

На відміну від групи порівняння, у ІІ (основній) групі пацієнтів 

повторні оперативні втручання були вимушено виконані лише в 2 (5,7%; 95 

% ДІ 0,7-19,2 %) пацієнтів (у кожного по одній операції), тобто значуще 

рідше, ніж у хворих І групи (р=0,011). У одного хворого ІІ групи після 

ампутації пальця на рівні діафізу основної фаланги була проведена його 

реампутація з екзартикуляцією 2/3 плеснової кістки. Причиною 

прогресування в нього гнійно-некротичного процесу, очевидно, була 

недооцінка поширення інфекції по сухожилках згиначів І пальця. У 2-го 

хворого після розкриття флегмони правої стопи, радикальної некректомії і 

дренування, прогресування некротичних змін стало причиною виконання 

половинної ампутації стопи за Лісфранком. Такий випадок свідчить про те, 

що у хворих із флегмоною стопи визначення tcpO2 може бути необ’єктивним 
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унаслідок реактивної гіперемії шкірних покривів, тому доцільно проводити її 

визначення після розкриття нагнійного процесу.  

Якщо серед повторних операцій виділити реампутації кінцівок, то, у 

кінцевому результаті, вони були виконані на різних рівнях у 9 осіб І групи 

(25,7 %) та в 2 хворих ІІ групи (5,7 %), що на 77,8 % менше (р=0,011). 

Середній термін перебування хворих у стаціонарі при цьому виявився на 42,5 

% меншим у ІІ групі пацієнтів. Цікавим є той факт, що успішними виявилися 

4 з 5 (75 %; 95 % ДІ 19,4-99,4 %) органозберігаючих ампутацій пальців, 

проведених у ІІ групі хворих на фоні tcpO2 ≥ 25 мм. рт. ст. із задовільною 

реактивністю артеріального русла (рис. 4.9, 4.10). 

 

 

   
  

Рис. 4.9. Хворий П., 69 років: а) суха гангрена І-ІІ пальців; б) стан після 

екзартикуляції І-го пальця та ампутації ІІ-го пальця на рівні діафізу основної 

фаланги. 
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Рис. 4.10. Хворий Г., 68 років. Стан після ампутації ІІІ пальця лівої 

стопи на рівні діафізу основної фаланги з приводу вологої гангрени пальця. 

 

Натомість у І групі хворих реампутації прийшлося виконати після всіх 

органозберігаючих ампутацій пальців. 

Отримані нами результати засвідчили статистично значущу 

ефективність запропонованого нами хірургічного лікування пацієнтів із СДС 

та МК, що дозволяє рекомендувати його в широку клінічну практику. 

 

Результати дослідження опубліковані в наступних наукових працях [43, 

50]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Найчастішим і найтяжчим ускладненням ЦД є СДС, який виникає в 4 - 

27% хворих із ЦД [53,186]. СДС призводить до ампутації нижньої кінцівки в 

40-60% хворих і до летального наслідку - у 28-40% [9, 93]. У 50 – 70% 

випадків розвиваються гнійно – некротичні ускладнення на стопі тієї 

кінцівки, яка залишилася, що часто призводить і до її ампутації [176]. У 

загальному, частота ампутацій у хворих з ЦД у 15 разів вища, ніж у пацієнтів 

без діабету [63, 230].  

Без сумніву, СДС є однією з найважливіших проблем сучасної гнійної 

та судинної хірургії, тим більше, що в останні роки спостерігається 

невпинний ріст хворих на ЦД [143]. Не дивлячись на величезну кількість 

досліджень, що присвячені розробці цілих комплексів хірургічних та 

консервативних заходів для лікування таких хворих, не можна заперечити 

тим науковцям, які роблять висновок про незадовільність на сьогоднішній 

день результатів лікування СДС [53]. Зрозуміло, що серед причин таких 

результатів − недостатнє вивчення патогенетичних механізмів розвитку СДС, 

і особливо – взаємозв’язків між ними [56].  

Згідно сучасних наукових позицій, однією з провідних патогенетичних 

ланок розвитку СДС є МК артерій нижніх кінцівок [5, 12, 23]. У результаті 

МК артерія перетворюється на ригідну трубку з фіксованим діаметром, що 

створює передумови для розвитку «функціональної» ішемії кінцівки, тобто 

ішемії, яка виникає на фоні станів, що потребують збільшення об’ємного 

кровотоку (фізичні навантаження, запалення та ін.) [161]. У цей час, МК 

дрібних артерій перешкоджає здійсненню колатерального кровотоку, що, у 

свою чергу, підсилює явища гіпоксії тканин [142, 123]. 

Клінічно, МК спотворює результати діагностичних тестів, зокрема 

завищує значення регіонарного систолічного тиску на гомілкових артеріях та 

КПІ, значуще потенціює симптоми атеросклеротичного ураження судин, а 

також перешкоджає виконанню реконструктивних операцій на артеріях, які 

займають провідне місце в лікуванні таких хворих. 
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На сьогодні не викликає сумнівів той факт, що МК артерій є одним з 

основних механізмів появи некротичних ускладнень при СДС [1, 4, 192]. Та, 

не дивлячись на це, закономірності розвитку, особливості перебігу та 

діагностики МК при СДС до цього часу, практично, не вивчалися. Ці 

проблеми  визначили мету і завдання першого етапу нашої роботи. 

Крім того, у жодному доступному нам літературному джерелі ми не 

знайшли також чітких рекомендацій щодо лікування хворих із СДС 

ускладнений МК артерій, не говорячи вже про диференційований підхід до 

лікування пацієнтів із різними ступенями його вираженості. 

У зв’язку з цим, на другому етапі наших досліджень ми вирішили 

вивчити, як наявність МК впливає на можливість проведення і результати 

реконструктивних операцій на артеріях нижніх кінцівок, а також оцінити 

tcpO2 при різних ступенях вираженості МК і визначити її вплив на вибір 

рівня ампутації. 

У дослідження були включені 140 хворих із СДС, які перебували на 

стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні Івано-Франківської 

центральної міської клінічної лікарні впродовж 2011-2015 років. Серед 

обстежених хворих було 80 чоловіків та 60 жінок. Медіана віку в 

досліджуваних пацієнтів становила 63,5 роки, а міжквартильний інтервал 58-

70,5 років. Особливості МК та його вплив на перебіг СДС вивчали, 

порівнюючи 2 групи хворих : І група (40 осіб) – хворі на СДС без МК, ІІ 

група (100 осіб) – хворі на СДС із МК.  

Для з’ясування питань щодо впливу МК на перебіг та результати 

реконструктивних втручань у 34 пацієнтів (16 хворих без МК та 18 - із МК) із 

встановленими показами та підтвердженою можливістю виконання даних 

операцій були заплановані реконструктивні втручання на артеріях нижніх 

кінцівок. Ці 2 підгрупи пацієнтів (з і без МК) порівнювалися між собою за 

безпосередніми та віддаленими результатами виконаних реконструктивних 

втручань. 
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Для вивчення ефективності запропонованого нами комплексного 

хірургічного лікування СДС, ускладненого МК артерій, були сформовані 2 

групи пацієнтів. Хворим І групи (35 осіб) проводився традиційний, 

загальноприйнятий, комплекс консервативних та хірургічних лікувальних 

заходів, а ІІ групи (35 осіб) - комплекс заходів, згідно розробленого нами на 

основі проведених досліджень алгоритму. 

На всіх етапах клінічного дослідження показники хворих із СДС 

порівнювали з середніми значеннями показників осіб із групи ПЗД (30 осіб), 

зареєстрованих в Івано-Франківській обласній станції переливання крові. 

При вивченні клініко-лабораторних особливостей хворих на СДС із 

МК артерій виявлено, що вік хворих (р=0,012) та тривалість ЦД (р=0,0008) у 

них є значуще вищими, у порівнянні з хворими на СДС без МК. Також 

значуще вищим при наявності МК є і рівень глюкози натще (р=0,032). При 

цьому встановлені прямі середньої сили кореляційні зв’язки між ступенем 

МК артерій стопи і тривалістю ЦД (r=0,66, p<0,05) та між вираженістю МК 

артерій та віком хворих (r=0,41, p<0,05).  

При СДС із МК значуще частіше, ніж при його відсутності, 

спостерігалися такі скарги хворих, як пекучий біль у ділянці підошви 

(р=0,004), парестезії (р=0,018), затерпання стоп (р=0,001), нічні судоми в 

литкових м’язах (р=0,008), фасцикуляції в литкових м’язах (р=0,004), тобто 

скарги, характерні для дистальної симетричної полінейропатії. Це може 

свідчити про роль нейропатії в розвитку МК. 

Аналіз структури гнійно-некротичних ускладнень на стопі у хворих із 

СДС показав, що при МК частіше спостерігається таке тяжке гнійно-

некротичне ускладнення, як волога гангрена дистального відділу стопи 

(р=0,039). Натомість, у хворих без МК частіше зустрічалися трофічні виразки 

стопи (р=0,024).  

На наш погляд, такий результат є свідченням того, що МК сприяє 

частішому розвитку важчих гнійно-некротичних ускладнень, ніж при його 

відсутності. 



116 
 

При об’єктивному обстеженні в пацієнтів із МК частіше спостерігалися 

атрофія волосяних фолікулів на стопі, розшарування нігтьових пластинок та 

блідий колір шкіри кінцівок, що ймовірно може вказувати на більш виражені 

трофічні зміни тканин, внаслідок зниження їхнього кровопостачання. 

При дослідженні біохімічних показників нашу увагу найбільше 

привернув аналіз показників кальцієво-фосфорного обміну, оскільки 

гіперкальціємії та гіперфосфатемії деякі вчені відводять ключову роль у 

патогенезі МК [25]. Рівні кальцію і фосфору в крові достовірно не 

відрізнялися в обох групах хворих,  як між собою, так і в порівнянні з групою 

практично здорових донорів. А отже кальцієво-фосфорний обмін у хворих на 

СДС із МК не порушений. 

Порушення кальцій-фосфорного обміну виникають при хронічній 

нирковій недостатності IV-V ступеня і, за даними літератури, призводять до 

відкладання гідроксиапатиту в м’яких тканинах, у тому числі і в артеріях. 

Оскільки таких порушень, ми не виявили, то існують інші механізми 

розвитку кальцинозу судинної стінки. 

При дослідженні системи гемостазу, ми виявили, що нормальний тип 

гемостазіограми виявлявся достовірно частіше у хворих на СДС без МК, а І 

ступінь ДВЗ сидрому достовірно частіше у хворих із МК. Можливо, саме 

ДВЗ синдром і його хронічний перебіг, відіграє ключову роль у розвитку МК, 

як наслідок мікротромбозу vasa vasorum. Було виявлено значуще підвищення 

індексу атерогенності у хворих на СДС як із так і без МК, у порівнянні з 

групою ПЗД (р=0,013; р=0,025), проте значуще вищий індекс атерогенності 

був у хворих без МК, у порівнянні з групою хворих на СДС із МК (р=0,042). 

На нашу думку, ймовірно, у розвитку макроангіопатії без МК провідну роль 

відіграє дисліпідемія, тоді як у хворих із МК – тривала гіперглікемія. 

Нами було встановлено, що у хворих на СДС відбувається вірогідне 

зростання інтенсивності ОМБ356 і ОМБ430, у порівнянні з групою ПЗД 

(р<0,001 в обох випадках). При цьому, у хворих на СДС із МК показники 

ОМБ356 і ОМБ430 були значуще вищі, у порівнянні з хворими на СДС без МК 
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(р1=0,002; р1=0,018).  

Таким чином, у пацієнтів із СДС відмічено підвищення процесів ОМБ, 

що є захисною реакцією та призводить до руйнування патологічно змінених 

білків із наступним виведенням їх з організму. Однак при пролонгації 

активності ОМБ відбувається їхня денатурація, руйнування ферментних 

систем та лізис клітини, що, у свою чергу, сприяє відкладанню кальцію в 

пошкодженій медії [79, 102]. 

На противагу цьому, у хворих на СДС як із, так і без наявності МК 

спостерігалося значуще зниження активності ферментів АОС (каталази, 

СОД), у порівнянні з ПЗД (в обох випадках р<0,001). Але показники 

ферментів АОС (каталази, СОД) у групі хворих на СДС із наявністю МК 

були значуще нижчі, у порівнянні з групою хворих на СДС без МК (р1=0,023; 

р1=0,003).  

Вивчення механізмів функціонування АОС дає можливість регулювати 

процеси ОМБ. Аналізуючи активність системи АОЗ, залежно від ступеня МК, 

можна стверджувати, що при прогресуванні недуги відбувається зниження 

рівнів антиоксидантних ферментів. Так, порівняно з контролем, рівень 

каталази і СОД у хворих із І ступенем МК достовірно був вищим, у 

порівнянні з іншими групами . Рівень каталази і СОД достовірно відрізнявся 

у всіх групах і зменшувався з прогресуванням захворювання.  

Безумовно, це є реакцією на тривале підвищення вільнорадикальних 

процесів, яке призводить до виснаження ферментів антиоксидантного захисту 

організму. 

У хворих із СДС, як із МК, так і без нього спостерігалися значуще вищі 

бали за шкалами НДР та НСР, у порівнянні з групою ПЗД (р<0,001 в обох 

випадках). Проте значуще вираженіша ДДПН, як за шкалою НДР, так і за 

шкалою НСР була в групі хворих із МК, у порівнянні з групою хворих без 

МК (р<0,001 в обох випадках).  
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На роль нейропатії в розвитку МК указує багато дослідників [11, 48]. 

Одні з них продемонстрували виражене прогресування кальцифікації артерій 

після проведення симпатектомії [48]. 

Інші ж виявили достовірний зв'язок між МК і автономною нейропатією, 

яка діагностувалася за допомогою кардіоваскулярних тестів і оцінки функції 

потовиділення [86]. Пояснюється це тим, що внаслідок ураження автономної 

ланки периферичної нервової системи, яка асоціюється з 

аутосимпатектомією, порушується трофіка м’язової оболонки судинної 

стінки з розвитком дистрофічно-дегенеративних змін у ній, що 

супроводжується подальшим відкладанням кальцію [102, 126]. 

Таким чином, у наш час існують досить переконливі дані про вплив 

дистальної нейропатії на розвиток МК, що підтверджено і нашими 

дослідженнями. Виявлення провідної ролі діабетичної полінейропатії в 

розвитку МК відкриває перспективи подальшого пошуку шляхів 

попередження розвитку даної патології. 

У хворих із СДС із і без МК рівень tcpO2 був значуще нижчий, у 

порівнянні з групою ПЗД (р1<0,001 в обидвох випадках). Проте, у хворих із 

МК він був значуще нижчий, у порівнянні з хворими без МК (р<0,001). У цей 

час різниця рівнів максимальної напруги кисню (його напруги після проби на 

реактивну гіперемію з опусканням кінцівки) і його базової напруги, а отже і 

компенсаторні можливості судин були нижчі, у порівнянні з групою ПЗД в 

обох групах хворих (р<0,001 в обох випадках). 

Проте в групі хворих без МК ми спостерігали значуще вище 

збільшення tcpO2 , у порівнянні з хворими з МК (р<0,001). Це закономірно, 

оскільки при МК наявна виражена ригідність судинної стінки. 

При ультрасонографічному обстеженні встановлено, що при 

прогресуванні МК, РІ на задній великогомілковій артерії (ЗВГА) і на тильній 

артерії стопи (ТАС) закономірно знижується, а КПІ закономірно зростає. 

Ураховуючи це, нами було запропоновано визначати відношення КПІ до РІ, 

як показник значущості МК.  
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Проведені нами розрахунки показали, що відношення КПІ/РІ було 

найнижчим у хворих без МК, а зі зростанням ступеня МК спостерігалася 

тенденція до його закономірного збільшення. При І і ІІ ступенях МК 

відношення КПІ/РІ ще значуще не відрізнялося від показника хворих без МК. 

Усе це вказує на те, що МК І та ІІ рентгенологічних ступенів не 

викликає гемодинамічно значущих змін кровоплину в гомілкових артеріях. 

Значуще більші значення відношення КПІ/РІ, у порівнянні з хворими без МК, 

ми спостерігали починаючи з ІІІ рентгенологічного ступеня МК і в 

подальшому ці зміни прогресивно наростали. 

Нас зацікавило питання, чи існує якесь конкретне значення відношення 

КПІ/РІ, вище якого МК можна було б вважати гемодинамічно значущим, 

тобто, належним до його як мінімум ІІІ рентгенологічного ступеня. Як 

виявилося, найнижче значення цього відношення, яке визначалося в осіб із ІІІ 

ступенем МК, було 0,38, тоді як при І і ІІ рентгенологічних ступенях у всіх 

без винятку пацієнтів це відношення мало нижчі значення. 

Таким чином, значення відношення КПІ/РІ ≥0,38, запропоноване нами 

як значення, починаючи з якого МК можна вважати гемодинамічно 

значущим. У більшості пацієнтів із V ступенем МК не вдалося виміряти КПІ 

взагалі, оскільки артерії гомілки були некомпресованими, навіть при 

нагнітанні манжети тонометра повітрям до 300 мм.рт.ст.  

Таким чином, визначення реґіонарного систолічного тиску з оцінкою 

КПІ, у хворих із МК ІІІ-V ступеня є неінформативними і в ряді випадків 

призводять до гіподіагностики захворювань периферичних артерій. За 

даними літератури, значення КПІ <0,9 інформативне лише в 54,4% пацієнтів 

із ЦД, у порівнянні з 73% у пацієнтів без порушення вуглеводного обміну в 

дослідженні [134.] Так само, в одній із робіт було показано, що серед 

обстежених хворих із ЦД, що мають значення КПІ ≥0,9 до ≤ 1,3, в 57% 

випадків було виявлено виражене ураження судин нижніх кінцівок, за 

даними тріплексного сканування [178]. Значення КПІ в інтервалі 0,9-1,3, які 

прийнято вважати відповідними нормі, часто виявляються у хворих із 
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порушенням вуглеводного обміну і важкими окклюзійними ураженнями 

артерій, а високі значення КПІ ≥ 1,4 можуть свідчити про важке ураження 

артеріального русла. 

При гістологічному дослідженні особливостей артерій у хворих із І та 

ІІ ренгенологічним ступенями МК у медії були помітні - дифузно розсіяні 

відкладення кальцію без формування циркулярних кальцієвих «манжет», а 

при КТ-артеріографії в стінках артерій візуалізувалися точкові або лінійні 

кальцинати, які не займали всього периметру стінки. Вони були схожі до 

кальцинатів в атеросклеротичних бляшках, але, на відміну від них, ніколи не 

виступали в просвіт судин.  

Досліджуючи морфологічні особливості артерій хворих із ІІІ і ІV 

ренгенологічним ступенем МК, ми виявили кальцієві конгломерати, які 

візуалізувалися по всій окружності медії артерій і зауважили метапластичні 

явища – острівці гіалінового хряща в осередках петрифікатів. При КТ 

дослідженні таких артерій спостерігали ділянки циркулярної кальцинації 

їхніх стінок, але товщина кальцинованого шару не перевищує 2 мм. 

У пацієнтів із V рентгенологічним ступенем МК патогістологічні зміни 

були ще вираженішими. У середній оболонці артерій стопи спостерігалися не 

тільки острівці, конгломерати кальцинатів, а й вогнища метаплазії в кісткову 

тканину, а також ми зафіксували остеогенез у ділянці раніше сформованого 

хряща. Структурна перебудова медії супроводжувалася активацією 

ангіогенезу в судинній стінці, про що свідчила велика кількість 

різнокаліберних кровоносних судин в адвентиції. При КТ-артеріографії 

циркулярні кальцинати в таких хворих мали товщину, що переважала 2 мм. 

Іноді товщина циркулярної рівномірної кальцинації артеріальних стінок 

сягала 3 мм, а просвіт артерій ставав точковим. Усе це свідчило про те, що 

МК не лише перетворює артерії на «ригідні трубки», не здатні до 

розширення і скорочення, але й сам по собі, без участі атеросклеротичного 

процесу, може зумовлювати стенозування артерій аж до їхньої цілковитої 

оклюзії.  
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Отже МК супроводжується не лише відкладанням кальцію в м’язовій 

оболонці артерій, а й активним остеогенезом. Невстановленим залишається 

питання, які клітинні елементи м’язової оболонки піддаються метаплазії. 

Згідно даних літератури усудинній стінці виділені клітини, здатні, за 

певних умов, трансформуватися в остеобластоподібні, із подальшим 

формуванням кісткового матриксу та його мінералізацією. Серед них у наш 

час розглядають: перицити; субпопуляцію гладком’язових клітин  середнього 

шару стінки артерій, calcifying vascular cells (CVC); адвентиційні 

фібробласти; циркулюючі мезенхімальні попередники остеобластів, мігруючі 

у вогнище ураження по системі новоутворених судин у результаті 

ангіогенезу [42, 87]. 

Іншим типом клітин, які беруть участь у регуляції кальцификації 

артерій, можуть бути і остеокластоподібні клітини, що, ймовірно, 

розвиваються з мігруючих мультипотентних, гематопоетичних клітин або 

мононуклеарних попередників. У наш час невідомо, чи походять вони з 

судинної стінки, чи мігрують з адвентиції або кісткового мозку [39]. 

На основі власних досліджень, нами виділені 3 клініко-морфологічні 

ступені вираженості МК, кожний з яких потребує диференційованих 

лікувальних підходів. Важливим аспектом проведеної нами систематизації є 

можливість її застосування до будь-якого артеріального сегменту нижньої 

кінцівки з визначенням різних ступенів вираженості. Принциповою 

відмінністю між виділеними нами морфо-функціональними ступенями 

вираженості МК є морфологічні зміни в стінках артерій.  

Для І ступеня вираженості МК характерними є лише поодинокі 

острівці кальцієвих депозитів у медії артерій без формування циркулярних 

кальцієвих «манжет». При КТ- артеріографії в стінках артерій візуалізуються 

точкові або лінійні кальцинати, які не займають усього периметру стінки. 

Вони схожі до кальцинатів в атеросклеротичних бляшках, але, на відміну від 

них, ніколи не виступають у просвіт судин. 



122 
 

ІІ ступінь вираженості МК характеризується появою ділянок артерій із 

кальцієвими конгломератами по всій окружності їхніх стінок. При КТ 

дослідженні таких артерій спостерігаються ділянки циркулярної кальцинації 

їхніх стінок, але товщина кальцинованого шару не перевищує 2 мм. 

При ІІІ ступені вираженості МК циркулярні кальцинати охоплюють 

значно протяжніші ділянки судин, але принциповою відмінністю є реєстрація 

явищ метаплазії м'язової тканини в хрящову і кісткову. При КТ-артеріографії 

циркулярні кальцинати в таких хворих мають товщину, що переважає 2 мм. 

Іноді товщина циркулярної рівномірної кальцинації артеріальних стінок сягає 

3 мм, а просвіт артерій стає точковим. 

Згідно розробленої нами класифікації при І ступені МК значення 

кісточково-плечового індексу буде ≤ 1,3 та відношення кісточково-плечового 

до пульсаційного індексу < 0,38 (відповідає І-ІІ рентгенологічним ступеням); 

при ІІ ступені – ділянки циркулярної кальцинації медії товщиною < 2 мм із 

явищами метаплазії клітинних елементів медії в хрящову тканину, що 

займають менше половини протяжності артерії зі значенням кісточково-

плечового індексу > 1,3 та відношення кісточково-плечового до 

пульсаційного індексу ≥ 0,38 (відповідає ІІІ-ІV рентгенологічному ступеням); 

ІІІ ступінь – ділянки циркулярної кальцинації медії товщиною ≥ 2 мм, що 

займають більше половини протяжності артерії, з явищами метаплазії клітин 

м'язової оболонки в кісткову тканину та неможливістю визначити 

кісточково-плечовий індекс через нестискання артерії навіть при тиску в 

манжеті тонометра 300 мм рт. ст. (відповідає V рентгенологічному ступеню). 

Досліджуючи залежність стенозу артерій стопи, у залежності від 

ступеня МК, виявлено, що зі збільшенням ступеня вираженості МК зростає і 

відсоток стенозу артерій для кожної з артерій, на якій він був виявлений. На 

нашу думку, наявний зв'язок між вираженістю ступеня стенозу артерій та 

ступенем МК можна пояснити потенціюючим впливом МК на розвиток та 

прогресування ОА. 
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Так, унаслідок втрати судинами їхньої демпферної функції під час 

скорочення серця ударна хвиля крові, ударяючись об ригідну стінку артерій, 

чинить механічний вплив на ендотелій, пошкоджуючи його. В умовах ЦД 

дане явище безпосередньо призводить до прогресування атеросклеротичного 

процесу. Також, МК артерій, може сам по собі, без участі 

атеросклеротичного процесу, призводити до зменшення просвіту артерій 

унаслідок активного остеогенезу медії. Згідно даних літератури, пацієнтів, 

що мають виражену ступінь кальцифікації судин по рентгенографії, оклюзії в 

артеріях нижніх кінцівок виявляються частіше [71].  

Можна припустити, що прогресування МК та ОА є чітко 

взаємопов’язаними. Разом із тим, причинно-наслідкові зв’язки між цими 

двома процесами невідомі. МК не може бути безпосередньою причиною ОА, 

оскільки останній існує і без нього. МК характерний для ЦД, а отже прямою 

чи опосередкованою причиною його є хронічна гіперглікемія. 

Однак виявлений нами вагомий прямий кореляційний зв’язок між 

вираженістю МК та ступенем атеросклеротичного стенозу артерій є досить 

наглядним свідченням того, що ОА потенціюється МК. Можливо, МК узагалі 

є основним чинником при ЦД, який потенціює розвиток ОА.  

Ці припущення вимагають подальших досліджень, але отримані нами 

дані вже свідчать про те, що сповільнити прогресування ОА при ЦД можна 

впливаючи не лише на загальновідомі механізми розвитку ОА та на 

гіперглікемію, але й сповільнюючи розвиток МК. Це слід враховувати при 

плануванні лікувальної тактики. На сьогодні існує єдина класифікація 

вираженості МК, яка грунтується на рентгенологічних змінах стінок судин, 

розроблена ще в 1989 році і була представлена нами вище [82]. Відіграючи 

вагому позитивну роль для звернення уваги клініцистів на проблему МК та 

на існування стадійності перебігу цього патологічного стану, згадана 

класифікація все ж цілком відірвана від його клінічних проявів та не визначає 

жодної лікувальної тактики. Крім того, вона має і ряд інших недоліків: 1) є 

досить суб’єктивною, адже грунтується лише на візуальній оцінці 
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рентгенограм; 2) вагомо залежить від їхньої якості та жорсткості; 3) не 

містить жодних числових параметрів, на які можна було б опиратися, 

визначаючи той чи інший ступінь МК; 4) не опирається на результати 

морфологічних досліджень; 5) не враховує можливості різного ступеня 

вираженості МК в артеріях різних рівнів. 

Водночас, сучасний рівень наукових знань та розвиток новітніх методів 

лікування хворих із СДС вимагає об’єктивної систематизації ступенів 

тяжкості МК, на основі якої б чітко грунтувалася лікувальна тактика. 

Ураховуючи все це, на основі власних досліджень, нами виділені 3 

морфо-функціональні ступені вираженості МК, кожний з яких потребує 

диференційованих лікувальних підходів. Важливим аспектом проведеної 

нами систематизації є можливість її застосування до будь-якого 

артеріального сегменту нижньої кінцівки з визначенням різних ступенів 

вираженості МК для різних артерій. 

На сьогодні існує патоморфологічна, рентгенологічна та 

ультрасонографічна класифікація МК. Недоліком цих класифікацій є те, що 

вони абсолютно не пов’язані між собою. Виділення ж нами клініко-

морфологічних ступенів базується на основі патоморфологічних, 

ультрасонографічних, ренгенологічних, КТ методів обстеження. Таким 

чином дана систематизація  враховує майже всі параметри МК. 

Наступне питання, що досліджувалося нами – це уточнення 

патогенетичних механізмів розвитку МК. Проведені дослідження дали нам 

змогу стверджувати, що МК – це полікаузальний прояв ЦД, у патогенезі 

якого відіграє роль цілий ряд патологічних процесів: 1) ураження nervi 

vasorum із подальшими атрофічними змінами медії, що підтверджено 

виявленими нами прямими кореляційними зв'язками між ступенями 

вираженості МК та показниками тяжкості ДДПН (r=0,62 для НСР, р<0,05; 

r=0,56 для НДР, р<0,05); 2) оклюзійно-стенотичні атеросклеротичні ураження 

артерій зі сповільненням кровотоку у vasa vasorum і розвитком гіпоксії 

клітинних елементів медії, про що свідчать прямі кореляційні зв’язки між 
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ступенями вираженості МК та відсотком атеросклеротичного стенозу в ЗВГА 

(r=0,68, р<0,05) та в ТАС (r=0,66, р<0,05) і tcpO2в тканинах стопи (r=0,62, 

р<0,05); 3) процеси ДВЗ крові у vasa vasorum, інтенсивність яких за рівнем D-

димерів крові корелює з вираженістю МК (r=0,24, р<0,05); 4) підвищення 

активності ОМБ та обернений кореляційний зв’язок ступенів вираженості 

МК з активністю каталази (r=-0,55, р<0,05) та СОД (r=-0,47, р<0,05).  

Усі ці патологічні процеси в тій чи іншій мірі приводять до 

дистрофічно-дегенеративних змін м’язової оболонки артерій із подальшим 

медіасклерозом, медіанекрозом та медіакальцинозом. А кінцевим етапом 

цього патологічного процесу є метаплазія клітинних елементів медії артерій 

у хрящову і кісткову тканини. При лікуванні всі хворі обстежувалися на 

предмет необхідності здійснення їм реконструктивних операцій на артеріях. 

Не підлягали таким операціям пацієнти з нейропатичною формою СДС (НДР 

> 5, а tcpO2 на стопі > 40 мм рт. ст.), яка була виявлена загалом у 42 зі 140 

хворих. Чисто ішемічної форми СДС (НДР ≤ 5, а tcpO2 на стопі ≤ 40 мм рт. 

ст.) не було діагностовано в жодного пацієнта. Усі решта 98 хворих мали 

змішану форму СДС (НДР > 5, tcpO2 на стопі ≤ 40 мм рт. ст.).  

Разом із тим, серед цих 98 хворих значення tcpO2 на стопі < 25 мм рт. 

ст., яке, згідно з останніми рекомендаціями International Working Group on the 

Diabetic Foot (2016), є показом до невідкладної реваскуляризації нижніх 

кінцівок, мали лише 44 хворі. Решта 54 пацієнти мали tcpO2 на стопі 25-40 

мм рт. ст. і в більшості з них пальпаторно на артеріях стопи визначався 

ослаблений пульс. У зв’язку з цим, вважаємо, що серед хворих із змішаною 

формою СДС доцільно виділяти підгрупу осіб без критичної ішемії (tcpO2 на 

стопі 25-40 мм рт. ст.), адже, за International Working Group on the Diabetic 

Foot (2016), при такому tcpO2 первинна реваскуляризація кінцівки не 

рекомендується, та підгрупу осіб із критичною ішемією (tcpO2 на стопі < 25 

мм рт. ст.), для яких реваскуляризація кінцівки є основним етапом лікування. 

Серед 44 хворих, які мали покази до реваскуляризації, у 10 осіб було 

діагностовано тотальні оклюзійні ураження магістральних артерій нижніх 
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кінцівок від певного рівня до стопи без наявності придатної ділянки для 

формування дистального анастомозу шунта. А отже для виконання 

реконструктивних операцій на артеріях були відібрані лише 34 з 44 хворих 

(77,3 %; 95 % ДІ 62,2-88,5 %): 16 осіб без МК артерій та 18 пацієнтів з їх МК. 

У групі хворих із МК спостерігалися наступні оклюзії артерій: у 2 

хворих (11,1 %) – оклюзії аорто-клубових сегментів, у 9 (50,0 %) – лише 

стегнової артерії, у 6 (33,3 %) – гомілкових артерій,  не доходячи до рівня 

гомілково-ступневого суглоба (у поєднанні з оклюзіями стегнової і 

підколінної артерій чи без цих оклюзій), у одного (5,6%) – гомілкових 

артерій, доходячи до рівня гомілково-ступневого суглоба. Згідно з 

класифікацією TASC ІІ (2007 р.), усі хворі мали типи С і D ураження артерій, 

що вимагало відкритих оперативних втручань. 

У результаті 2 пацієнтам було заплановано аорто-біфеморальне 

шунтування, 9 хворим – загальностегново-підколінне, 6 – гомілкове і 1 - 

стопне. У групі хворих без МК стуктура артеріальних оклюзій була 

наступною: у 3 осіб (18,8 %) – оклюзії аорто-клубових сегментів, у 6 (37,5 %) 

- стегнових артерій, у 5 (31,2 %) – гомілкових артерій,  не доходячи до рівня 

гомілково-ступневого суглоба (у поєднанні з оклюзіями стегнової і 

підколінної артерій чи без цих оклюзій), у 2 (12,5 %) – гомілкових артерій, 

доходячи до рівня гомілково-ступневого суглоба (у поєднанні з оклюзіями 

стегнової і підколінної артерій чи без цих оклюзій). 

Як і в попередній групі, усі хворі мали типи С і D ураження артерій за 

класифікацією TASC ІІ (2007 р.) із показом до проведення відкритих 

реваскуляризацій. У підсумку 3 пацієнтам було заплановано аорто-

біфеморальне шунтування, 6 – загальностегново-підколінне, 5 – гомілкове і 2 

– стопне. 

Аналізуючи результати проведення реконструктивних операцій було 

виявлено, що в групі хворих без МК усім пацієнтам вдалося провести 

заплановані реконструктивні артеріальні операції. Натомість, у 4 із 18 хворих 
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із МК (22,2 %) провести задуману реконструктивну операцію не вдалося, у 

зв’язку з вираженим МК на рівні запланованого анастомозу. 

У 4 хворих, яким технічно не вдалося провести необхідну 

реконструкцію, товщина кальцинованої частини стінок артерій у місці 

запланованого анастомозу (за даними КТ-артеріографій), перевищувала 2 мм, 

а сама кальцинація була, переважно, циркулярною, і охоплювала всю 

прохідну частину артерії, що відповідало виділеному нами ІІІ клініко-

морфологічному ступеню МК. 

При цьому, серед хворих, яким були заплановані реконструкції артерій, 

лише ці 4 пацієнти мали ІІІ клініко-морфологічний ступінь МК. А отже всім 

хворим із таким його ступенем (4 з 4; 100,0 %; 95 % ДІ 39,8-100,0 %) 

реваскуляризацію на запланованому рівні провести не вдалося. Цей показник 

статистично значуще відрізнявся від показника хворих без МК, в яких із 16 

осіб не було жодного випадку, щоб реконструктивна операція на 

запланованому рівні не була виконана (100,0 %; 95 % ДІ 79,4-100,0 %; р 

<0,001). 

Ураховуючи це, ми дійшли висновку, що при ІІІ клініко-

морфологічному ступені МК можливість здійснення артеріальних 

реконструкцій на тих прохідних ділянках артерій, де він реєструється, є 

малоймовірною. Аналізуючи віддалені наслідки реконструктивних операцій 

у хворих із МК та без нього, ми отримали наступні результати. 

На момент завершення дослідження в групі хворих без МК летальних 

наслідків не спостерігалося, а функціонування шунта з ліквідацією СДС були 

констатовані в 13 хворих (81,2 %; 95 % ДІ 54,4–96 %). Тромбози шунта в 

термін 1-5 років після операції відбулися в 3 пацієнтів (18,8 %; 95 % ДІ 4,0–

45,6 %). У термін до 5 років після артеріальної реконструкції СДС був 

ліквідований у 14 з 16 хворих цієї групи (87,5 %; 95 % ДІ 61,7–98,4 %). 

У хворих із МК спостерігалася тенденція до гірших віддалених 

наслідків артеріальних реконструкцій. Тромбози шунтів у термін 1-5 років 

після операції були виявлені у 6 з 16 хворих, яким реваскуляризація була 
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проведена (37,5 %; 95 % ДІ 15,2–64,6 %) (р=0,454 тут і далі – у порівнянні з 

хворими без МК). Високі ампутації нижніх кінцівок були виконані 6 з 18 осіб 

(33,3 %; 95 % ДІ 13,3–59,0 %) (р=0,232). Померло 2 з 18 хворих (11,1 %; 95 % 

ДІ 1,4– 34,7 %) (р=0,483). 

Загалом на момент завершення дослідження функціонування шунта з 

ліквідацією СДС спостерігали в 9 з 16 оперованих хворих (56,2 %; 95 % ДІ 

29,9–80,2 %) (р=0,252), оскільки у 6 пацієнтів відбувся тромбоз шунта (один 

із них помер) і ще в одного пацієнта зафіксовано летальний наслідок при 

функціонуючому шунті. Невідновлення СДС після тромбозу шунта 

зафіксовано в одного пацієнта (16,7 %; 95 % ДІ 0,4–64,1 %) (р=0,464). 

Відносно невелика кількість хворих у обидвох розглядуваних 

підгрупах, яким були заплановані і проведені артеріальні реконструкції, не 

дозволила отримати статистично значущі відмінності вищерозглядуваних 

показників між пацієнтами з МК та без нього. Однак спостерігалася чітка 

тенденція до гірших результатів артеріальних реконструкцій при його 

наявності, а також були отримані статистично значущі дані, які свідчать про 

недоцільність планування артеріальної реконструкції в ділянці артерій із МК 

ІІІ клініко-морфологічного ступеня. 

Ідеальним місцем ампутації кінцівки є найбільш низький рівень, на 

якому можна очікувати доброго загоєння кукси [6]. Якщо орієнтуватись на 

прогностичні фактори загоєння кукси первинним натягом, то, згідно з 

більшістю міжнародних нормативних документів, провідне значення тут 

належить двом основним показникам:  

1) рівню tcpO2 на рівні ампутації [185]; 

2) сегментарному (локальному) артеріальному тиску, КПІ, ППІ [83]. 

Згідно з нашими дослідженнями, в осіб із І клініко-морфологічним 

ступенем вираженості медіакальцинозу значення регіонарного систолічного 

тиску та КПІ не спотворюються цим патологічним процесом.  

Тому, на наш погляд, у таких осіб (за відсутності оклюзій гомілкових 

артерій) основним показником для оцінки ступеня порушень магістрального 
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кровотоку слід вважати КПІ. Натомість, при ІІ-ІІІ ступенях МК значення 

регіонарного систолічного тиску та КПІ завищуються. А тому вважаємо, що 

в цієї когорти хворих, а також в осіб із І клініко-морфологічним ступенем 

вираженості МК, в яких оклюзовані гомілкові артерії, при плануванні 

хірургічного втручання гемодинамічні порушення слід оцінювати на основі 

значень транскутанної оксиметрії.Для вивчення прогностичного значення 

tcpO2 при виконанні оперативних втручань із приводу некротичних змін на 

стопі нами було відібрано 49 хворих на СДС із МК артерій (яким були не 

показані, або в яких не було умов до проведення реконструктивних операцій 

на артеріях нижніх кінцівок). При цьому оцінювали, як результат виконання 

цих втручань залежить від значень напруги кисню на стопі. 

Хірургічні втручання в цих хворих виконували за загальноприйнятими 

правилами: при наявності гнійно-некротичних процесів на пальцях без 

втягнення в патологічний процес анатомічних структур і м’яких тканин у 

ділянці плесне-фалангового з’єднання виконували діафізарні ампутації 

пальців або екзартикуляції;  при наявності гнійних уражень, які виходили за 

межі пальця з поширенням патологічного процессу на тканини плесно-

фалангового з'єднання виконували його ампутацію з резекцією 2/3 

відповідної плесневої кістки; при гнійно-некротичних ранах стопи 

(включаючи післяопераційні) виконували їхню радикальну хірургічну 

обробку, при вогнищевих некрозах шкіри стопи, трофічних виразках – 

некректомію, при флегмонах і абсцесах стопи та панариціях пальців стопи – 

широке розкриття гнійників, радикальну некректомію і дренування ран; при 

гангренах дистальних відділів стопи виконували її трансметатарзальну 

ампутацію чи ампутацію за Лісфранком, при гангрені цілої стопи виконували 

високі ампутації. 

Таким чином, спектр первинних операцій був наступним: діафізарні 

ампутації були виконані 5 хворим (2 - з остеомієлітом кісток пальців, 3 - із 

сухою гангреною пальця), ампутації пальців із резекцією плеснової кістки - 

16 хворим (11- із вологою та 5 - із сухою гангреною пальця ), половинні 
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ампутації стопи - 12 хворим (8 - із вологою гангреною і 1 - із сухою 

гангреною дистального відділу стопи, 3 - із великою гнійно-некротичною 

раною тилу стопи), ампутації на гомілці - 2 хворим із вологою гангреною 

стопи, ампутації на стегні - 4 хворим із вологою гангреною цілої стопи, 

некректомії - 3 хворим із вогнищевим некрозом шкіри, розкриття флегмони 

стопи - 4 хворим, зняття нігтьової пластинки - 3 хворим. Отже ампутацію на 

різних рівнях виконано в 39 пацієнтів, а в 10 осіб виконано некректомії, 

розкриття флегмон та ін. Реампутацію вимушено виконано в 11 випадках. У 

загальному, проведено 50 ампутацій + реампутацій на різних рівнях. 

При цьому встановлено, що при виконанні ампутації на рівні tcpO2 ≤ 10 

мм рт. ст. реампутацію на вищих рівнях довелося виконати у 4 із 4 випадків 

(100 %; 95 % ДІ 39,8-100 %), у випадках коли рівень ампутації  виконувався в 

межах значень tcpO2 10-25 мм рт. ст., реампутації вимушено виконано в 5 з 

25 випадків (20 %; 6,8-40,7 %), а при відсіканні сегментів кінцівки на рівні 

tcpO2 ≥ 25 мм рт. ст., їх  е довелося виконати в жодному випадку: 0 з 21 (0,0 

%; 95 % ДІ 0,0-16,1 %). Отримані результати дали нам можливість зробити 

такі висновки. По-перше, ампутації на рівні tcpO2 ≤ 10 мм рт. ст. в 

абсолютній більшості випадків приречені на невдачу, а тому їх слід 

виконувати на проксимальнішому рівні, де tcpO2 > 10 мм рт. ст. По-друге, 

ампутації на рівні tcpO2 ≥ 25 мм рт. ст. майже завжди успішні, а тому у 

хворих з такою tcpO2 на межі з некротизованими тканинами їх варто 

здійснювати максимум економно. Особливо це стосується ампутацій пальців. 

Економні (діафізарні) ампутації пальців є виправданими завдяки глибшому 

розташуванню основної фаланги і плесне-фалангового зчленування по 

відношенню до фактичного анатомічного краю стопи. При виконанні таких 

операцій залишається достатня кількість м'яких тканин для формування 

кукси і не порушується опорний трикутник стопи, який, крім анатомічних 

точок опори (підошвова поверхня п'яткової кістки та головок I і V плеснових 

кісток), включає в себе підошвовий апоневроз, що бере участь в утриманні 

склепіння стопи. У досліджуваних нами хворих економні (діафізарні) 
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ампутації пальців були ефективними в 2 із 5 осіб. У обидвох них і лише в них 

значення tcpO2 були більшими 25 мм рт. ст. А отже при такому значенні 

tcpO2 вони, безсумнівно, є виправданими. 

Складнішим є вибір рівня ампутації, коли значення tcpO2 на межі з 

некротизованими тканинами є в межах 10-25 мм рт. ст. У кожного п’ятого 

такого пацієнта приходиться виконувати реампутацію. Аналіз проведених 

таким хворим реампутацій показав, що найчастіше вони були виконані саме 

при діафізарних ампутаціях пальців. Усі такі ампутації при tcpO2 на межі з 

некротизованими тканинами 10-25 мм рт. ст. закінчилися реампутаціями. Цє 

є свідченням того, що такий вид операцій не варто виконувати при tcpO2 10-

25 мм рт. ст. У таких осіб, очевидно, більш доцільно виконувати резекцію 

відповідної плеснової кістки. Кращі результати таких ампутацій зумовлені 

кращим рівнем кровопостачання, а також ефектом вскриття кістково-

мозкового каналу плеснової кістки, унаслідок чого створюються кращі умови 

для загоєння післяопераційної рани. 

Тут хочеться ще раз підкреслити, що ампутації пальців із резекцією 

плеснової кістки не можуть бути операціями вибору при tcpO2 ≥ 25 мм. рт. 

ст., оскільки при таких ампутаціях І пальця майже повністю ліквідується 

медіальна точка опорного трикутника стопи, сприяючи в подальшому 

формуванню її патологічної (варусной) опорної деформації, а при видаленні 

V пальця єдиним блоком із головкою V плеснової кістки ліквідується 

латеральна точка опорного трикутника стопи з аналогічним результатом. А 

порушення функціональної рівноваги в опорному трикутнику стопи є однією 

з причин патологічних процесів у післяопераційному періоді [6]. 

Ураховуючи все вищесказане, транскутанна оксиметрія при СДС із МК 

може служити важливим, а в багатьох випадках і визначальним показником 

для визначення рівня ампутації. Грунтуючись на результатах усіх попередніх 

етапів дослідження, нами був запропонований алгоритм хірургічної тактики 

при СДС із МК артерій, що полягав у наступному. 
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Усім хворим із СДС проводиться скринінгова оцінка наявності МК на 

основі рентгенографії ураженої стопи в 2 проекціях. При встановленні 

наявності МК, насамперед, потрібно визначити, до якої з форм СДС 

належить хворий. 

При наявності в нього нейропатичної форм СДС (НДР > 5, tсрO2 > 40 

мм рт. ст.) хворому не показані реконструктивні операції на артеріях. 

Ампутації гангренозно змінених ділянок стопи в таких хворих потрібно 

проводити якомога дистальніше. При локалізації гнійно-некротичних 

процесів на пальцях потрібно в усіх можливих випадках виконувати їхні 

органозберігаючі ампутації (на рівні основної фаланги, екзартикуляції). 

При діагностуванні ішемічної (НДР ≤ 5, а tcpO2 на стопі ≤ 40 мм рт. ст.) 

або змішаної (НДР > 5, tcpO2 на стопі ≤ 40 мм рт. ст) форм СДС, доцільно 

виділяти групу осіб без критичної ішемії (tcpO2 на стопі ≥ 25 мм рт. ст.). 

Таким пацієнтам, згідно з International Working Group on the Diabetic Foot 

(2016), первинна реваскуляризація не показана [185]. 

Недоцільність її проведення в таких осіб підтверджують і результати 

нашого дослідження, описані в підрозділі 4.2, які продемоннстрували, що з 

21 ампутації, виконаної на рівні tcpO2 ≥ 25 мм рт. ст., у жодному випадку не 

прийшлося робити реампутацій. 

А отже таким хворим, як і пацієнтам із нейропатичною формою СДС, 

також показані максимально ощадливі і органозберігаючі операції на стопі. 

Звичайно ж, якщо дефект тканин стопи в таких осіб є значним і існує 

необхідність прискорити процес загоєння або якщо не відмічається жодних 

ознак загоєння після адекватного лікування впродовж одного місяця, питання 

реваскуляризації слід розглянути, що зазначено і у вищевказаній настанові. 

Усім іншим хворим з ішемічною та змішаною формами СДС із МК, 

тобто особам із tcpO2 на стопі < 25 мм рт. ст., показана невідкладна 

реваскуляризація. Згідно з даними літератури, протипоказами до неї є лише 

прогнозована тривалість життя < 6 міс., психічні розлади, не функціонуюча 

кінцівка та хронічна прикутість до ліжка [221]. 
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Усім хворим, яким заплановані реконструктивні втручання, доцільно 

проводити КТ-аортоартеріографію, а також ультрасонографічне визначення 

КПІ та відношення КПІ до РІ. На основі цих досліджень слід встановити: 1) 

можливість виконання реконструктивного оперативного втручання; 2) його 

об’єм; 3) вираженість МК в імовірних місцях формування дистального 

анастомозу: І ступінь - поодинокі кальцинати в медії зі значенням 

кісточково-плечового індексу ≤ 1,3 та його відношенням до пульсаційного 

індексу, переважно, < 0,38; ІІ – ділянки циркулярної кальцинації медії 

товщиною < 2 мм, що займають < 1/2 протяжності артерії зі значенням 

кісточково-плечового індексу > 1,3 та його відношенням до пульсаційного 

індексу, переважно, ≥ 0,38; ІІІ – ділянки циркулярної кальцинації медії 

товщиною ≥ 2 мм, що займають > 1/2 протяжності артерії з неможливістю 

визначити кісточково-плечовий індекс через нестискання артерії манжетою 

тонометра. 

При наявності І клініко-морфологічно ступеня МК артерій тактика 

лікування хворих не повинна відрізнятися від лікування СДС без МК. 

При ІІ ступені МК в імовірних ділянках накладання анастомозу 

реконструктивні операції на судинах є можливими при відсутності тотальної 

Ампутації гангренозно змінених ділянок нижньої кінцівки потрібно 

проводити відповідно до значень tcpO2. Органозберігаючі операції 

(екзартикуляції, ампутації на рівні діфізу основної фаланги) при гнійно-

некротичних ураженнях пальців є ефективними при значеннях tcpO2 більше 

25 мм рт. ст. 

При ампутаціїї пальців в умовах ішемії (tcpO2 < 25 мм. рт. ст.) потрібно 

виконувати резекцію відповідної плеснової кістки. Кращі результати таких 

ампутацій зумовлені кращим рівнем кровопостачання, а також ефектом 

вскриття кістково-мозкового каналу плеснової кістки, унаслідок чого 

створюються кращі умови для загоєння післяопераційної рани. Однак при 

цьому ліквідується практично повністю медіальна точка опорного 
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трикутника стопи (при ампутації І пальця), сприяючи в подальшому 

формуванню патологічної (варусной) опорної деформації стопи.  

Аналогічні порушення функціональної опорної цілісності стопи 

розвиваються і при видаленні V пальця єдиним блоком із головкою V 

плеснової кістки. При цьому ліквідується латеральна точка опорного 

трикутника стопи. Порушення функціональної рівноваги в опорному 

трикутнику стопи є однією з причин патологічних процесів у 

післяопераційному періоді. При значеннях tcpO2 менше 10 мм рт. ст. 

ампутацію слід проксимальніше на рівні tcpO2 > 10 мм рт. ст. 

Для вивчення ефективності запропонованого в алгоритмі лікування 

було сформовано 2 групи пацієнтів з СДС і МК по 35 осіб. 

Хворим І групи (35 осіб) проводився традиційний, загальноприйнятий, 

комплекс консервативних та хірургічних лікувальних заходів, а ІІ групи (35 

осіб) – комплекс заходів, розроблений на основі наших досліджень І етапу. 

Для репрезентативності ІІ етапу досліджень ретельно підбирали однотипні 

групи за всіма параметрами і характеристиками, які могли б вплинути на 

результати дослідження. 

У кожній групі хворих було по 8 осіб із нейропатичною формою СДС і 

по 27 – з її змішаною формою. По 7 хворих кожної з груп мали середній 

ризик ампутацій за класифікацією WIFI та по 28 - високий. Крім того, групи 

мали статистично незначущі відмінності за кожним із наступних чинників: 1) 

середнім віком пацієнтів; 2) відсотком чоловіків і жінок; 3) середньою 

тривалістю цукрового діабету; 4) структурою клініко-морфологічних 

ступенів МК; 5) середньогруповими значеннями вираженості нейропатії, 

рівнів ОМБ-АОС та tcpO2. 

У І групі хворих із причини гнійно-некротичних процесів на стопі 

виконувались наступні операції: некректомія – у 3 хворих із вогнищевим 

некрозом шкіри на стопі, у 2 пацієнтів із післяопераційною гнійно-

некротичною раною і в 2 – із трофічними виразками; широке розкриття 

нагнійного процесу, радикальна некректомія та дренування - у 2 пацієнтів із 
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флегмоною стопи; зняття нігтьової пластинки – у 2 хворих із піднігтьовим 

панарицієм; ампутація пальця на рівні основної фаланги – у 3 пацієнтів із 

сухою гангреною пальця; ампутація одного чи кількох пальців із резекцією 

2/3 плеснової (их) кістки (ок) – в 11 пацієнтів із вологою гангреною пальця 

(ів) стопи, в одного пацієнта з сухою гангреною пальця стопи та в одного 

пацієнта з остеомієлітом кісток фаланг пальця стопи; ампутація стопи за 

Лісфранком – у 7 хворих із вологою гангреною дистальних відділів стопи та 

в одного хворого з сухою гангреною дистального відділу стопи. 

У цій групі пацієнтів унаслідок прогресування в них гнійно-

некротичного процесу стопи повторні оперативні втручання були вимушено 

виконані в 11 осіб. При цьому було виконано 13 повторних операцій (у 9 

хворих по 1 операції, у 2 – по 2). 

Проаналізуємо причини, що спонукали до виконання цих хірургічних 

втручань. У 3 хворих після ампутації пальця на рівні діафізу основної 

фаланги внаслідок виникнення некрозу в ділянці післяопераційної рани були 

проведені реампутації з резекцією 2/3 плесневої кістки (в одного з них була в 

подальшому проведена половинна ампутація стопи), у 3 хворих після 

ампутацій пальців із резекцією 2/3 плесневої кістки через деякий час виникла 

волога гангрена дистального відділу стопи були проведені половинні 

ампутації стопи (в одного з них була в подальшому проведена ампутація в 

нижній третині стегна, унаслідок поширення процесу проксимальніше), у 2 

хворих після половинних ампутацій на стопі внаслідок поширення гнійно-

некротичного процесу на гомілку були проведені ампутації на нижній 

третині стегна, в одного хворого після розкриття флегмони правої стопи 

виникла волога гангрена дистального відділу стопи, унаслідок чого була 

проведена половинна ампутація стопи і ще в одного хворого після розкриття 

флегмони правої стопи було виконано широке розкриття, некректомію і 

дренування прогресуючого нагнійного процесу,  в одного хворого з 

резекцією 2/3 плесневої кістки внаслідок некрозу в ділянці післяопераційної 

рани була проведена некректомія. 
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У ІІ групі хворих були виконані наступні оперативні втручання: 

некректомія – у 3 хворих із вогнищевим некрозом шкіри на стопі, у 2 

пацієнтів із післяопераційною гнійно-некротичною раною і у 2 – із 

трофічними виразками; широке розкриття нагнійного процесу, радикальна 

некректомія та дренування - у 2 пацієнтів із флегмоною стопи; зняття 

нігтьової пластинки – у 2 хворих із піднігтьовим панарицієм; ампутація 

одного чи кількох пальців із резекцією 2/3 плеснової (их) кістки (ок) – у 5 

пацієнтів із вологою гангреною пальця (ів) стопи і в 2 – із сухою гангреною 

пальця (ів) стопи; ампутація пальця на рівні основної фаланги – в одного 

пацієнта з вологою гангреною пальця стопи, у 2 – із сухою гангреною пальця 

стопи; екзартикуляція одного чи кількох пальців на рівні плесне-фалангового 

суглоба – в одного хворого з остеомієлітом кісток фаланг стопи та одного 

хворого з вологою гангреною пальців; ампутація стопи за Лісфранком – у 5 

хворих із вологою гангреною дистальних відділів стопи, в одного хворого з 

сухою гангреною дистального відділу стопи і у 4 хворих із вологою 

гангреною пальця; ампутація нижньої кінцівки на рівні середньої третини 

стегна – у 2 хворих із вологою гангреною дистальних відділів стопи. 

У ІІ групі повторні оперативні втручання були вимушено виконані в 2 

пацієнтів (у 2 пацієнтів по 1 оперативному втручанні).  

В одного хворого після ампутації пальця на рівні діафізу основної 

фаланги була проведена ампутація з екзартикуляцією 2/3 плесневої кістки, в 

одного хворого після розкриття флегмони правої стопи виконали половинну 

ампутацію стопи. Причинами цих операцій було наступне. В одного 

пацієнта, якому первинно було виконано широке розкриття флегмони стопи, 

радикальну некректомію і дренування, прогресування некротичних змін та 

наростання інтоксикації стали причиною виконання половинної ампутації 

стопи за Лісфранком. 

У хворих із флегмоною стопи визначення tcpO2 може бути 

неефективним унаслідок реактивної гіперемії шкірних покривів, тому 

доцільно проводити її визначення після розкриття нагнійного процесу. В 
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одного пацієнта, якому була виконана ампутація пальця на рівні діафізу, була 

проведена реампутація з екзартикуляцією 2/3 плесневої кістки. 

Ми вважаємо, що причиною прогресування гнійно-некротичного 

процесу було поширення інфекції по сухожилках згиначів І пальця, навіть на 

фоні компенсованого кровотоку. 

Основними принципами виконання всіх вищевказаних оперативних 

втручань були радикальність і одномоментність, а отже зрозуміло, що чим 

меншим у групі був відсоток хворих, в яких виникала потреба в повторній 

операції, тим ефективнішим був рівень ампутації. 

У І групі пацієнтів унаслідок прогресування в них некротичного 

процесу стопи повторні оперативні втручання були вимушено виконані в 11 

осіб (31,4 %), а в ІІ групі хворих – у 2 (5,7 %), що на 81,8 % менше (р=0,011). 

При цьому в І групі хворих було виконано 13 повторних операцій (у 9 хворих 

по 1 операції, у 2 – по 2), а в ІІ групі – 2 (у 2 пацієнтів по 1 оперативному 

втручанню). Переважну більшість повторних операцій склали реампутації. 

У результаті реампутації на різних рівнях кінцівок були виконані в 9 

осіб І групи (25,7 %) та в 2 хворих ІІ групи (5,7 %), що на 77,8 % менше 

(р=0,011). Середній термін перебування хворих у стаціонарі при цьому 

виявився на 42,5 % меншим у ІІ групі хворих. 

Усе вищевказане дає підстави стверджувати, що комплексне хірургічне 

лікування хворих на синдром діабетичної стопи з МК артерій згідно з 

запропонованим нами діагностично-лікувальним алгоритмом дозволяє 

здійснити реваскуляризацію кінцівок у всіх доцільних і можливих випадках, 

уникнути потенційно безперспективних операцій (як безперспективних 

реконструктивних втручань на артеріях, так і реампутацій) і, у кінцевому 

результаті, скоротити середній термін перебування хворих у стаціонарі. 

Отримані результати свідчать про значущу ефективність запропонованого 

нами алгоритму лікування СДС із МК і дозволяють рекомендувати його до 

широкого клінічного застосування. 
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ВИСНОВКИ 

1. Згідно сучасних наукових позицій, однією з провідних 

патогенетичних ланок розвитку синдрому діабетичної стопи є медіакальциноз 

артерій нижніх кінцівок. При його розвитку магістральні артерії 

перетворюються на ригідні трубки з фіксованим діаметром, що створює 

передумови для виникнення «функціональної» ішемії кінцівок. Також 

медіакальциноз спотворює результати діагностичних тестів, зокрема завищує 

значення регіонарного систолічного тиску на гомілкових артеріях та 

кісточково-плечового індекса, значуще потенціює симптоми 

атеросклеротичного ураження судин, а також перешкоджає виконанню 

реконструктивних операцій на артеріях. Не дивлячись на все це, 

закономірності розвитку та перебігу медіакальцинозу при синдромі 

діабетичної стопи залишаються мало вивченими. А міжнародних та 

вітчизняних настанов і керівництв щодо лікування синдрому діабетичної 

стопи з медіакальцинозом артерій різного ступеня вираженості на сьогодні 

немає. 

2. У хворих на синдром діабетичної стопи з медіакальцинозом артерій 

частіше, ніж при його відсутності, спостерігаються скарги, характерні для 

дистальної симетричної полінейропатії, зокрема затерпання стоп (68,0 проти 

37,5 %), пекучий біль у ділянці підошви (58,0 проти 30,0 %) та фасцикуляції в 

литкових м’язах (57,0 проти 30,0 %), а також частіше виникає таке тяжке 

гнійно-некротичне ускладнення, як волога гангрена дистального відділу 

стопи (15,0 проти 2,5 %). 

3. Прогресуючи при синдромі діабетичної стопи, патоморфологічно 

медіакальциноз виникає в ділянках дистрофічно-дегенеративних змін медії 

артеріальних судин і проявляється не лише відкладанням у ній кальцію, але й 

активним остеогенезом з появою клітинних елементів хрящової і кісткової 

тканин.  

4. Із метою диференційованих підходів до хірургічного лікування 

доцільно виділяти 3 клініко-морфологічні ступені медіакальцинозу: І - 
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поодинокі острівці кальцієвих депозитів зі значенням кісточково-плечового 

індексу ≤ 1,3 та його відношенням до пульсаційного індексу, переважно, < 

0,38; ІІ – ділянки циркулярної кальцинації медії товщиною < 2 мм що 

займають < 1/2 протяжності артерії, з острівцями хрящової тканини, зі 

значенням кісточково-плечового індексу > 1,3 та його відношенням до 

пульсаційного індексу, переважно, ≥ 0,38; ІІІ – ділянки циркулярної 

кальцинації медії товщиною ≥ 2 мм, що займають > 1/2 протяжності артерії, з 

острівцями кісткової тканини та неможливістю визначити кісточково-

плечовий індекс через нестискання артерії манжетою тонометра. 

5. Кореляційні зв’язки ступеня вираженості медіакальцинозу з 

показниками тяжкості полінейропатії (r=0,62 для шкали нейропатичного 

симптоматичного рахунку та r=0,56 для шкали нейропатичного 

дисфункціонального рахунку), оклюзійно-стенотичного атеросклеротичного 

ураження артерій (r = 0,68 з відсотком стенозу в задній великогомілковій 

артерії, r=0,66 із відсотком стенозу в тильній артерії стопи і r = - 0,62 з 

транскутанною напругою кисню в тканинах стопи), дисемінованого 

внутрішньосудинного зсідання крові (r=0,24 з рівнем D-димерів крові) та 

дисфункцією антиоксидантної системи (r=-0,55 з активністю каталази і r=-

0,47 з активністю супероксиддисмутази) вказують на вагому роль цих 

патологічних процесів у його розвитку.  

6. При клінічно-значущих оклюзійно-стенотичних ураженнях артерій 

нижніх кінцівок пацієнтам із синдромом діабетичної стопи реконструктивні 

операції на судинах слід виконувати у всіх можливих випадках, якщо в 

ділянці запланованого дистального анастомозу медіакальциноз відсутній або 

має І чи ІІ клініко-морфологічний ступінь вираженості, а при ІІІ його ступені 

можливість виконання таких операцій є малоімовірною. 

7. Хірургічна тактика щодо ампутацій на стопі, яка базується на 

виконанні органозберігаючих операцій із залишенням голівок плеснових 

кісток або плесно-фалангових з’єднань при tcpO2 на межі життєздатних і 

некротизованих тканин > 25 мм рт. ст., ампутацій пальців із резекцією 
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плеснових кісток при tcpO2 між 10 і 25 мм рт. ст. та проксимальніших 

ампутацій при tcpO2 ≤ 10 мм рт. ст. дозволяє зменшити частоту повторних 

оперативних втручань на 81,8 %. 

8. Розроблений діагностично-лікувальний алгоритм комплексного 

хірургічного лікування хворих на синдром діабетичної стопи з 

медіакальцинозом артерій, що дозволяє здійснити реваскуляризацію кінцівок 

у всіх доцільних і можливих випадках, уникнути потенційно 

безперспективних операцій і, в кінцевому результаті, скоротити середній 

термін перебування хворих у стаціонарі на 42,5 %. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Рекомендується віддиференціювання медіакальцинозу І клініко-

морфологічного ступеня від ІІ здійснювати на основі відношення  

кісточково-плечового індексу до пульсаційного індексу, межовим значенням 

якого є 0,38. 

2. В осіб із І клініко-морфологічним ступенем вираженості 

медіакальцинозу кісточково-плечовий індекс слід вважати основним для 

оцінки ступеня порушень магістрального кровотоку, а при його ІІ-ІІІ 

ступенях з цією метою доцільно визначати транскутанну напругу кисню. 

3. У хворих із синдромом діабетичної стопи, ускладненим 

медіакальцинозом, при визначеній за допомогою ком’ютерно-томографічної 

артеріографії товщині циркулярного кальцинованого шару артеріальної 

стінки > 2 мм у всіх потенційних ділянках накладання дистального 

анастомозу виконання реконструктивної судинної операції є невиправданим, 

оскільки технічно накласти судинний анастомоз на відповідній судині у 

таких осіб, практично, неможливо. 

4. При наявності медіакальцину у хворих із синдромом діабетичної 

стопи ампутації гангренозно змінених сегментів кінцівок слід проводити на 

такому рівні, на якому транскутанна парціальна напруга кисню є більшою 10 

мм рт. ст. 
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Додаток А 

Порівняльна характеристика досліджуваних груп. 

 
Таблиця А.1 

Порівняльна характеристика досліджуваних груп хворих за віком, статтю та 
тривалістю цукрового діабету  

Порівнюваний 
параметр 

Групи хворих 
Контрольна  
(К), n= 30 

І група, n= 35 ІІ група, n= 35 

Середній вік пацієнтів, 
роки 

65,3 (59,5-71,6) 
 

62,3 (57,1-70,2) 
p І гр.- К > 0,05 

64,1 (59,3-74,8) 
p ІІ гр.-К> 0,05 

p ІІ гр. – І гр. > 0,05 
Відсоток чоловіків, % 57,1 (48,5- 65,5) 

 
56,7  (46,8-6,44) 

p І гр.- К > 0,05 
55,0 (47,9-66,7) 

p І гр.- К > 0,05 
p ІІ гр. – І гр. > 0,05 

Відсоток жінок, % 42,9  (34,5-51,5) 
 

43,3 (32,4-56,2) 
p І гр.- К > 0,05 

45,0 (35,8-57,3) 
p І гр.- К > 0,05 

p ІІ гр. – І гр > 0,05 
Тривалість цукрового 

діабету, роки 
14,5 (9-17,5) 13,8 (9,5-18,0) 

p І гр.- К > 0,05 
14,2 (9,8; 17,6) 
p І гр.- К > 0,05 

p ІІ гр. – І гр > 0,05 
 
 

Таблиця А.2 
Структура клініко-морфологічних ступенів медіакальцинозу артерій у 

досліджуваних групах 

Клініко-морфологічний 

ступінь МК, форма СДС 

І група 

(n=35) 

ІІ група 

(n=35) 

Рівень 

значущості 

І ступінь 10 8 р=0,785 

ІІ ступінь 18 17 р=1 

ІІІ ступінь 7 10 р=0,578 
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Таблиця А. 3 
Середньогрупові значення вираженості полінейропатії, tcpO2, 

показників окисної модифікації білків та ферментів антиоксидантної системи 

Показник І група 
(n=35) 

ІІ группа 
(n=35) 

Рівень 
значущості 

tcpO2 мм рт. ст.. 22,5 (15,5; 25) 23 (17; 26) р=0,785 

Шкала НДР (бали) 21 (14,0; 25,0) 22,5 (15,5; 25,5) р=0,725 

Шкала НСР (бали) 15 (12; 17) 15 (13; 16) р=0,825 

 ОМБ 356 1,845 (1,587; 1,985) 1,736 (1,612; 
1,987) 

р=0,778 

СОД, ум.од 29,9 (21,9; 35,8) 26,9 (23,7; 32,9) р=0,427 

Каталаза мг Н2О2/мл 6,14 (5,23; 7,12) 5,63 (5,27; 6,78) р=0,434 
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