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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Цукровий діабет (ЦД) належить до 

найпоширеніших захворювань людини (Leese G. P., 2013). Сьогодні у світі 
нараховується 371 млн., а до 2025 року очікується 552 млн. хворих на ЦД 
(Guariguata L., 2014). Невпинне зростання його поширеності відмічається 
і в Україні – з 1,8% у 2009 р. до 2,9% у 2012 р., із кількістю хворих 
наприкінці цього року - 1303157 осіб (Паньків В.І., 2013). 

Найчастішим і найтяжчим ускладненням ЦД є синдром діабетичної 
стопи (СДС), який виникає в 4 - 27% хворих із ЦД (Бондарєв Р. В., 
2012;  Iraj B, 2013). СДС призводить до ампутації нижньої кінцівки в 40-
60% хворих і до летального наслідку - в 28-40% (Василюк С. М., 2013; 
Chammas N. et al., 2016). У 50 – 70% випадків розвиваються гнійно – 
некротичні ускладнення на стопі тієї кінцівки, яка залишилася, що часто 
призводить і до її ампутації (Barker P. et al., 2015). У загальному, частота 
ампутацій у хворих із ЦД у 15 разів вища, ніж у пацієнтів без діабету 
(Мішалов В. Г. та ін., 2012; L. Yazdanpanahу et al., 2015). Усе вищенаведене 
дозволяє дослідникам зробити висновок про незадовільність на 
сьогоднішній день результатів лікування таких хворих, і серед причин 
цього - недостатнє знання патогенетичних ланок СДС (Польовий В. П., 
2014, Шаповал С. Д., 2015).

Згідно сучасних наукових позицій, однією з провідних патогенетичних 
ланок розвитку СДС є медіакальциноз (МК) артерій нижніх кінцівок 
(Gibbons W., 2012). При його розвитку магістральні артерії перетворюються 
на ригідні трубки з фіксованим діаметром, що створює передумови для 
виникнення «функціональної» ішемії кінцівок (Хіміч С. Д. та ін., 2013). У 
цей час, МК дрібних артерій перешкоджає колатеральному кровотоку, що, 
у свою чергу, підсилює явища гіпоксії тканин (Sage A. et al., 2010). 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 (Lanzer P. et al., 2014), а також перешкоджає виконанню 
реконструктивних операцій на артеріях (Нікульніков П. І. та ін.., 2011), які 
займають провідне місце в лікуванні таких хворих (Кобза І.І. та ін., 2012).

Не дивлячись на все це, закономірності розвитку та перебігу МК 
при СДС залишаються мало вивченими. А міжнародних та вітчизняних 
настанов 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 
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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.

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, 
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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, комп’ютерно-томографічна 
аортоартеріографія, статистична обробка отриманих даних.

Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено знання про 
особливості 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 із МК частіше, ніж при його відсутності, спостерігаються 
скарги, характерні для дистальної симетричної полінейропатії, а також 
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 їхній 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.
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Уперше виявлено, що в пацієнтів із СДС відношення кісточково-
плечового індексу до пульсаційного індексу на гомілкових артеріях більше 
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 отриманих 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. 

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 
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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, 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.

Об’єм і структура дисертації. Дисертація викладена українською 
мовою на 140 сторінках основного тексту, складається зі вступу, огляду 
літератури, матеріалів і методів дослідження, 2 розділів власних 
досліджень, аналізу і узагальнення результатів дослідження, висновків, 
практичних рекомендацій. Дисертація ілюстрована 21 таблицею і 37 
рисунками. Список використаних літературних джерел включає 231 
джерело, із них кирилицею - 71, латиною - 160.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріали та методи дослідження. У дослідження включені 140 

хворих із СДС, які перебували на стаціонарному лікуванні в хірургічному 
відділенні Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні 
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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 %). 
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.

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 30 
практично здорових донорів (ПЗД) (30 осіб), зареєстрованих в Івано-
Франківській обласній станції переливання крові.

Форму СДС встановлювали згідно рекомендацій «Міжнародної 
робочої групи по діабетичній стопі» (2011).

Рентгенологічні ступені вираженості МК артерій оцінювали за 
класифікацією В.А. Горелышева (1989).

Для клінічної характеристики хворих використовували класифікацію 
WIFI (2014), рекомендовану для хворих із СДС «Американською 
подіатричною медичною асоціацією» та «Американським товариством 
судинної медицини» (2016).

Кольорове дуплексне сканування проводили на ультразвуковій 
системі «logiq 500 PRO» (GE Medical Systems, США) із датчиками 5 і 
7−9 МГц. Комп’ютерно-томографічну та ретгенконтрастну інжекторну 
аортоартеріографії нижніх кінцівок проводили, відповідно, на 
комп’ютерному томографі «Thoshiba Aquilion PRIME» («Thoshiba», 
Японія) та ангіографі «Thoshiba Infi nix» («Thoshiba», Японія). Визначення 
транскутанної напруги кисню проводили апаратом ТСМ-2 (Radiometer, 
Данія), укомплектованого нагріваючим кисневим електродом типу 
«Clark».

Мікроскопічні особливості стінок артерій нижніх кінцівок у 
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досліджених хворих вивчали на основі патоморфологічних досліджень 
зрізів цих судин з ампутованих кінцівок, гістологічні препарати 
забарвлювали гематоксилін-еозином.

Наявність діабетичної полінейропатії у хворих встановлювали за 
допомогою шкал НСР (нейропатичний симптоматичний рахунок) та НДР 
(нейропатичний дисфункціональний рахунок).

Визначення продуктів ОМБ проводилося за методикою Е.Е. Дубініної 
(1995). Оптичну густину аліфатичних сполук альдегідо- і кетонопохідних 
динітрофенілгідразонів реєстрували на спектрофотометрі СФ-16 (Сервис, 
Россия) при довжинах хвиль 356 нм і 430 нм.

Визначення рівня каталази проводили за методикою О. М. Баха і           
С. Р. Зубкової (1985), СОД – за методикою R. Fried (1975).

Для оцінки стану судинно-тромбоцитарного гемостазу використано 
агрегометр «АР 2110» («SOLAR», Білорусь). Визначення активованого  
часткового тромбопластинового часу, міжнародного нормалізованого 
відношення, тромбінового часу і протеїну С здійснювали за допомогою 
коагулометра HUMACLOT DUO («Human GmbH», Німеччина). Активність 
антитромбіну ІІІ оцінювали фотометричним методом (фотометр 
«Humalyzer 3000», HELENA, Німеччина). 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 («Helena», Великобританія). 

Бази даних для статистичної обробки інформації формувалися 
в редакторі «Microsoft Excel 2010» (Microsoft, США). Для їхньої 
статистичної обробки використано програмні забезпечення «STATISTICA 
10» (StatSoft, США), та «R» (Revolution Analytics, США).

Частоту якісних показників представляли в абсолютних і відносних 
(%) частотах зі вказанням 95 %-го довірчого інтервалу (ДІ). При аналізі 
кількісних даних визначали характер розподілу значень показника, 
використовуючи для цього Shapiro-Wilk’s W тест. Для кількісних даних 
із нормальним розподілом результати представляли у вигляді «середнє 
значення (середнє квадратичне відхилення)», а з 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, 
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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 «STATISTICA 10». 

Критичний рівень значущості (р) при перевірці статистичних гіпотез 
приймали рівним 0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. При вивченні клініко-
лабораторних особливостей хворих на СДС з 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 з 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. У 
пацієнтів із МК значуще частіше виникали такі тяжкі гнійно-некротичні 
ускладнення, як волога гангрена дистального відділу стопи (р=0,039). 
Натомість, у хворих без МК значуще частіше зустрічалися трофічні 
виразки стопи (р=0,024).

Було виявлено значуще підвищення індексу атерогенності у хворих на 
СДС як з 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 з 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 (р=0,002; р=0,018). На противагу цьому, у хворих на СДС як з, 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 (р=0,023; р=0,003). 

У хворих із СДС, як з МК, так і без нього спостерігалися значуще 
вищі бали за шкалами НДР та НСР, у порівнянні з групою ПЗД (р<0,001 
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в обох випадках). Проте значуще вираженіша дистальна діабетична 
полінейропатія (ДДПН), як за шкалою НДР, так і за шкалою НСР була в 
групі хворих з МК, у порівнянні з групою хворих без МК (р<0,001 в обох 
випадках).

У хворих із СДС з 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.

Pівні загального та іонізованого кальцію і фосфору в крові значуще 
не відрізнялися в обох групах хворих як між собою (р=0,731; р=0,711; 
р=0,524), так і в порівнянні з групою ПЗД (р=0,825; р=0,812; р=0,702). А 
отже кальцієво-фосфорний обмін у хворих на СДС як без, так і з МК не 
порушений.

Нормальний тип гемостазіограми виявлявся значуще частіше у 
хворих на СДС без МК (р=0,035), а І стадія хронічного ДВЗ сидрому – 
значуще частіше у хворих із МК (р=0,033). Що ж стосується, 
особливостей гемостазіограми хворих на СДС із МК, то ми відзначили 
значуще збільшення рівня D-дімеру (р=0,009) та фібриногену (р=0,023), у 
порівнянні з групою хворих на СДС без МК.

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. 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 
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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.

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 комп’ютерно-томографічній (КТ) артеріографії в стінках артерій 
візуалізувалися точкові або лінійні кальцинати, які не займали усього 
периметру стінки. Вони були схожі до кальцинатів в атеросклеротичних 
бляшках, але, на відміну від них, ніколи не виступали у 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.

На основі власних досліджень, нами виділені 3 клініко-морфологічні 
ступені вираженості МК, кожен 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 (табл. 1).
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Таблиця 1

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.)

Морфо-
логічні 
зміни 

артерій

Поодинокі 
острівці 

кальцієвих 
депозитів 

у 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
цирку-

лярного
кальци-

нованого 
шару 

судинної 
стінки при 
КТ-артеріо-

графії

Цирку лярного
кальцино-

ваного шару 
артеріальної 

стінки
немає

< 2 мм ≥ 2 мм

Rtg ступінь переважно
І-ІІ ст.

переважно
ІІІ - ІV ст.

переважно 
V ст.

Наступне питання, що досліджувалося нами - 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 
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прямі кореляційні зв’язки між 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. На основі проведених досліджень, схема розвитку МК при СДС 
вважається нам наступним чином (рис. 1).

Рис 1. Схема розвитку медіакальцинозу артерій.

При лікуванні всі хворі обстежувалися на предмет необхідності 
здійснення їм реконструктивних операцій на артеріях. Не підлягали таким 
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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 формування дистального анастомозу шунта. А отже для 
виконання реконструктивних операцій на артеріях були відібрані лише 34 
із 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 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 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 
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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. Натомість, у 4 із 18 хворих із 
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. 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 на 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 з 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 прийшли до висновку, що при ІІІ клініко-
морфологічному ступені МК можливість здійснення артеріальних 
реконструкцій на тих прохідних ділянках артерій, де він реєструється, є 
малоімовірною.

Ще один факт, досліджений нами, це те, що у всіх пацієнтів, в яких 
малі ампутації були воконані на тому рівні стопи, де tcpO2 був ≤ 10 мм рт. 
ст., у подальшому прийшлося виконати реампутації на вищих рівнях, при 
tcpO2 між 10 і 25 мм рт. ст. їх прийшлося виконати лише в 20 % хворих, 
а при tcpO2 > 25 мм рт. ст. – у жодного. Це свідчить про те, що рівень 
ампутації первинно слід обирати таким, де tcpO2 > 10 мм рт. ст., а при його 
значеннях 10-25 мм рт. ст. лікування слід доповнювати антигіпоксантною 
терапією. 

Грунтуючись на результатах усіх попередніх етапів дослідження, 
нами був запропонований алгоритм хірургічної тактики при СДС із МК 
артерій (рис. 2). 

Для вивчення ефективності запропонованого в алгоритмі лікування 
було сформовано 2 групи пацієнтів із СДС і МК по 35 осіб. У І групі хворі 
отримували загальноприйняте лікування, а в ІІ групі - згідно розробленого 
нами алгоритму. Структура гнійно-некротичних уражень стоп та ризик 
високих ампутацій за класифікацією WIFI були однаковими у обох групах 
хворих.
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Рис. 2. Алгоритм хірургічної тактики при синдромі діабетичної стопи 
з медіакальцинозом артерій.
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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 
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 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: 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 – у 1 пацієнта з вологою гангреною пальця стопи, 
у 2 – із сухою гангреною пальця стопи; екзартикуляція одного чи кількох 
пальців на рівні плесне-фалангового суглоба – у 1 хворого з остеомієлітом 
кісток фаланг стопи та 1 хворого з вологою гангреною пальців; ампутація 
стопи за Лісфранком – у 5 хворих із вологою гангреною дистальних 
відділів стопи, у 1 хворого з сухою гангреною дистального відділу стопи 
і у 4 хворих з вологою гангреною пальця; ампутація нижньої кінцівки 
на рівні середньої третини стегна – у 2 хворих із вологою гангреною 
дистальних відділів стопи.

У І групі пацієнтів внаслідок 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 медіакальцинозом 
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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 на 42,5%. Отримані результати свідчать 
про значущу ефективність запропонованого нами алгоритму лікування 
СДС з МК і дозволяють рекомендувати його до широкого клінічного 
застосування.

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 із появою клітинних елементів 
хрящової і кісткової тканин. 

4. Із метою диференційованих підходів до хірургічного лікування 
доцільно виділяти 3 клініко-морфологічні ступені медіакальцинозу: 
І - поодинокі острівці кальцієвих депозитів зі значенням кісточково-
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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 тканин 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 із 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 
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 %.



19

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 із цією метою доцільно визначати транскутанну напругу кисню.

3. У хворих із синдромом діабетичної стопи, ускладненим 
медіакальцинозом, при визначеній за допомогою комп’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 в таких осіб, практично, неможливо.

4. При наявності медіакальцинозу 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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лікування синдрому діабетичної стопи з урахуванням вираженості 
медіакальцинозу артерій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 
наук за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. ДВНЗ «Івано-Франківський 
медичний національний університет», Івано-Франківськ, 2016.

Клініко-лабораторними та інструментальними дослідженнями в 140 
пацієнтів продемонстровано, що для виявлення гемодинамічно значущого 
медіакальцинозу доцільно визначати відношення кісточково-плечового 
індексу до пульсаційного індексу на гомілкових артеріях. Доведено, що 
показник транскутанної напруги кисню, визначений на різних рівнях 
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нижньої кінцівки, може бути використаний для вибору оптимального 
рівня ампутації. 

Встановлені покази і протипокази до реконструктивних операцій 
на артеріях нижніх кінцівок у хворих на синдром діабетичної стопи, 
ускладнений медіакальцинозом.

У дослідженні вперше запропонований алгоритм ведення пацієнтів 
із синдромом діабетичної стопи, ускладненим медіакальцинозом, що дає 
можливість покращити ефективність лікування даних хворих.

Ключові слова: синдром діабетичної стопи, медіакальциноз, 
діагностика, лікування, транскутанна напруга кисню.

АННОТАЦИЯ
Михалойко И.Я. Комплексное дифференцированное 

хирургическое лечение синдрома диабетической стопы с учетом 
выраженности медиакальцинозу артерий. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.01.03 – хирургия. ДВНЗ «Ивано-Франковский 
медицинский национальный университет», Ивано-Франковск, 2016.

Клинико-лабораторными и инструментальными исследованиями в 
140 пациентов с синдромом диабетической стопы продемонстрировано, 
что у больных с медиакальцинозом артерий чаще, чем при его отсутствии, 
встречаются жалобы, характерные для дистальной симметричной 
полинейропатии, а именно - жгучая боль в области подошвы, парестезии, 
онемение стоп, ночные судороги в икроножных мышцах, фасцикуляции 
в икроножных мышцах, а также чаще возникает такое тяжелое гнойно-
некротическое осложнения, как влажная гангрена дистального отдела 
стопы. 

Установлено, что по таким шкалам, как нейропатические 
дисфункциональный и симптоматический счета у больных синдромом 
диабетической стопы с медиакальцинозом дистальная диабетическая 
полинейропатия более выраженна, чем у аналогичных больных без него, 
причем, значение этих шкал имеют прямую корреляционную связь со 
степенями выраженности медиакальциноза.

Доказано, что медиакальциноз не только превращает артерии 
на «ригидные трубки», не способны к расширению и сокращению, 
но и сам по себе, без участия атеросклеротического процесса, может 
вызывать стенозирования артерий до их полной окклюзии. Вместе с тем, 
прогрессирование медиакальциноза и атеросклероза, в большинстве 
случаев, происходит параллельно, о чем свидетельствуют прямые 
корреляционные связи между показателями, характеризующими эти два 
патологические процессы.
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По данным патоморфологических исследований срезов сосудов 
больных медиакальцинозом, установлено, что конечным этапом этого 
патологического процесса является метаплазия клеток медии артерий в 
хрящевую и костную ткани. Эти ткани формируются в местах кальцинации 
медии, причиной которой являются дистрофически-дегенеративные 
изменения в клетках медии.

Продемонстрировано, что для выявления гемодинамически значимого 
медиакальциноза целесообразно определять отношение лодыжечно-
плечевого индекса к пульсационному индексу на берцовых артериях.

С целью дифференцированных подходов к хирургическому 
лечению целесообразно выделять 3 клинико-морфологические степени 
медиакальциноза: I - единичные островки кальциевых депозитов со 
значением лодыжечно-плечевого индекса ≤ 1,3 и его отношением к 
пульсационному индексу <0,38; II - участки циркулярной кальцинации 
медии толщиной <2 мм, с явлениями метаплазии в хрящевую ткань 
занимающие <1/2 протяженности артерии со значением лодыжечно-
плечевого индекса> 1,3 и его отношением к пульсационному индексу 
≥ 0,38; III - участки циркулярной кальцинации медии толщиной ≥ 2 мм, 
занимающие> 1/2 протяженности артерии с метаплазией клеток медии 
в костную ткань и невозможностью определить лодыжечно-плечевой 
индекс через несжимаемость артерии манжетой тонометра. У лиц с I 
клинико-морфологической степенью выраженности медиакальциноза 
лодыжечно-плечевой индекс следует считать основным для оценки 
степени нарушений магистрального кровотока, а при его II-III степенях 
с этой целью целесообразно определять транскутанное напряжение 
кислорода.

Доказано, что показатель транскутанного напряжения кислорода, 
определенный на разных уровнях нижней конечности, может быть 
использован для выбора оптимального уровня ампутации.

Установлены показания и противопоказания к реконструктивным 
операциям на артериях нижних конечностей у больных синдромом 
диабетической стопы, осложненным медиакальцинозом. Установлено, 
что толщина циркулярного кальцинированного слоя артериальной стенки 
> 2 мм при охвате им больше половины протяженности сосуда является 
противопоказанием к выполнению реконструктивной сосудистой 
операции, поскольку технически наложить сосудистый анастомоз у таких 
лиц практически невозможно.

В исследовании впервые предложен алгоритм ведения пациентов с 
синдромом диабетической стопы, осложненным медиакальцинозом, что 
дает возможность повысить эффективность лечения данных больных.

Ключевые слова: синдром диабетической стопы, медиакальциноз, 
диагностика, лечение, транскутанная напряжение кислорода.
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SUMMARY
Myhaloyko I. Ya. Integrated differentiated surgical treatment of 

diabetic foot syndrome considering the severity media calcifi cation of 
arteries. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by speciality 14.01.03 – surgery. – SHEE 
«Ivano-Frankivsk National Medical University», Ivano-Frankivsk, 2016.

Clinical, laboratory and instrumental studies in 140 patients were 
demonstrated that the detection of haemodynamically signifi cant media 
calcifi cation advisable to determine the ratio of ankle-brachial index to pulsating 
index. It was proved that the rate of transcutaneous oxygen tension defi ned at 
different levels of the lower limbs, can be used to select the optimal level of 
amputation. 

Established indications and contraindications for reconstructive surgery 
on the arteries of the lower extremities in patients with diabetic foot syndrome 
complicated media calcifi cation of arteries.

At fi rst in the study was proposed the algorithm for patients with diabetic 
foot syndrome, which was complicated with media calcifi cation that enables to 
improve the effi ciency of treatment of these patients.

Keywords: diabetic foot syndrome, media calcifi cation, diagnosis, 
treatment, transcutaneous oxygen tension.
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СОД − супероксиддисмутаза
ТАС − тильна артерія стопи
ЦД − цукровий діабет
tcpO2 − транскутанна напруга кисню 
ДІ − довірчий інтервал
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