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НОВИНИ

Білорусь 
пропонує 
працевлаштування 
українським 
лікарям
Міністерство праці та со-
ціального захисту Білорусі 
оновило перелік організацій 
та вакантних робочих місць 
для можливого працевлаш-
тування громадян України. 
Найбільш охоче українців 
хочуть бачити в ролі лікарів, 
медсестер, фельдшерів.

У всіх випадках надається 
житлове приміщення — міс-
це в гуртожитку або житло-
вий будинок. Максимальну 
зарплату пропонують лі-
карям-терапевтам — до 
Br700 (трохи більше $350). 
Найбільше медиків чека-
ють в Мінській області: для 
них в столичному регіоні 
підготовлено 112 вакан-
сій. В Гомельській області 
— 31 вакансія, у Вітебській 
області — 18, в Гродненській 
і Могилевській областях пе-
редбачено по 12 вакансій 
для громадян України, в 
Брестській —9.

Зг ідно з  інформацією 
Мінпраці Білорусі, грома-
дяни України, які бажають 
працевлаштуватися на те-
риторії республіки, можуть 
займатися пошуком роботи 
самостійно, використовуючи 

Загальнореспубліканський 
банк вакансій. Крім того, на 
сайті міністерства можна 
ознайомитися з переліком 
організацій та вакантних ро-
бочих місць для можливого 
працевлаштування громадян 
України.

П е р е й т и  н а 
Загальнореспубліканський 
банк вакансій можна за цим 
посиланням: http://vacancy.
mintrud.by/.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Слідчі поставили 
крапку в справі 
екс-заступника 
міністра охорони 
здоров’я
Слідчими прокуратури міста 
Києва завершено досудо-
ве розслідування стосов-
но колишнього заступника 
міністра охорони здоров’я 
України Романа Василишина 
і завідувача відділенням 
Олександрівської клінічної 
лікарні Києва Юрія Серняка 
за фактом вчинення кримі-
нальних злочинів, передба-
чених ч. 4 ст. 368 КК України 
(одержання неправомірної 
вигоди службовою особою, 
яка займає особливо відпо-
відальне становище).

«Встановлено, що екс-чи-
новник МОЗ спільно із 
заввідділенням лікарні 
створили систему побо-
рів з практикуючих лікарів 
за надання їм можливості 
здійснювати свої функці-
ональні обов’язки, зокре-
ма, проводити операції у 
зазначеній лікарні. За ко-
рупційною схемою ряд лі-
карів центру були зобов’я-
зані передавати їм гроші, які 

отримували від пацієнтів», 
— йдеться в повідомленні 
прокуратури міста Києва.

В даний час підозрюваним 
і їх захисникам оголошено 
про завершення досудового 
розслідування та відповідно 
до вимог ст. 290 КПК України 
відкрито матеріали кримі-
нального провадження для 
ознайомлення.

Після цього обвинувальний 
акт буде спрямований до 
суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, прокуратура 
Києва затримала заступни-
ка міністра охорони здо-
ров’я Романа Василишина 
під час отримання хабара. 
Прокуратура стверджує, 
що він створив систему 
поборів з практикуючих 
лікарів за надання їм мож-
ливості проводити операції 
в Олександрівській лікарні 
Києва, головним лікарем 
якої він був до призначен-
ня в МОЗ..

Суд заарештував на 2 місяці 
Василишина з правом вне-
сення 2,8 млн грн застави.

12 липня Роман Василишин 
був звільнений з-під варти 
після внесення 2 млн грн 
застави.
Джерело: Прес-служба 
прокуратури м.Києва

Уряд і 
Міністерство 
охорони здоров’я 
мають намір 
знижувати ціни 
на ліки
Уряд передбачив у проекті 
Держбюджету на 2017 рік 
500 млн грн на компен-
сацію вартості ліків (реім-
бурсацію) і на останньому 
засіданні Кабінету міністрів 
запровадив референтне ці-
ноутворення на три групи 
препаратів.

В.о. міністра охорони здо-
ров’я Уляна Супрун вважає, 
що ці заходи дозволять зни-
зити ціни на ліки і збільши-
ти обсяги їх споживання. 
Реімбурсація, яка запрацює 
з 1 квітня 2017 року, перед-
бачає компенсацію вартості 
ліків для пацієнтів з держ-
бюджету. Вона побудована 
таким чином, що рецепти на 
ліки, вартість яких буде від-
шкодовуватися, виписуються 
лікарями первинної ланки, 
тобто сімейними лікарями, 
терапевтами та педіатрами.

Ліки не будуть розділятися 
на українські та імпортні, 
і призначатимуться не за 
назвами, а за діючою речо-
виною. Перевагу держава 
буде віддавати найдешевшим 
на ринку препаратам.

При цьому, представники 
української фармпромисло-
вості позитивно оцінюють за-
провадження механізму ре-
ферентного ціноутворення

Джерело: РБК-Україна
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Відень, 17 жовтня 2016 року. Вчені виявили, що білок 
пшениці викликає загострення хронічних захворювань, 
таких як розсіяний склероз, астма і ревматоїдний артрит, 
а також впливає на розвиток чутливості до глютену, не 
пов’язаної з целіакією.

Минулі дослідження зазвичай фокусувалися на глюте-
ні і його впливі на здоров’я травного тракту, а в цьо-
му новому дослідженні, представленому на тижні UEG 
2016 року, в центрі уваги виявилося інше сімейство біл-
ків, які містяться в пшениці і називаються інгібіторами 
амілази-трипсину (ATIs).

Дослідження показує, що споживання ATIs може при-
звести до розвитку запального процесу в тканинах поза 
кишечником, включаючи лімфатичні вузли, нирки, селе-
зінку і головний мозок. Наявні дані свідчать про те, що 
ATIs можуть погіршити симптоми ревматоїдного артри-
ту, розсіяного склерозу, астми, вовчака і безалкогольної 
жирової хвороби печінки, а також запальних захворю-
вань кишечника.

ATIs складають не більше 4% білків пшениці, але мо-
жуть викликати потужні імунні реакції в кишечнику, які 
поширюються на інші тканини в організмі. Провідний 
дослідник, професор Detlef Schuppan з Майнцького 
Університету в Німеччині пояснює, що крім впливу на 

запальні захворювання кишечника, ATIs можуть також 
призводити до загострення інших пов’язаних з імуніте-
том хронічних захворювань поза кишечником.

Тип запалення кишечника при чутливості до клейко-
вини нецеліакійного генезу відрізняється від запален-
ня, пов’язаного з целіакією, і вчені не вважають, що це 
викликано білками глютену. Замість цього було пока-
зано, що ATIs з пшениці, які також контамінують комер-
ційну клейковину, активують специфічні типи імунних 
клітин в кишечнику і інших тканинах, тим самим потен-
ційно погіршуючи симптоми раніше існуючих запальних 
захворювань.

В даний час повинні початися клінічні дослідження 
для більш детального вивчення впливу ATIs на хронічні 
захворювання. Вчені сподіваються, що ці дослідження 
можуть привести їх до можливості рекомендувати дієту 
без ATIs, щоб допомогти в лікуванні різних потенційно 
серйозних імунологічних порушень.

На додаток до загострення хронічних захворювань 
поза кишечником, ATIs може впливати на розвиток чут-
ливості до клейковини, не пов’язаної з целіакією. Цей 
стан є на даний час загальноприйнятим діагнозом для 
людей, у яких немає целіакії, але які отримують позитив-
ний ефект від безглютенової дієти. Кишкові симптоми, 
такі як біль у животі і нерегулярні випорожнення, часто 
ускладнюють диференціацію між цим станом і синдро-
мом подразненого кишечника (IBS). Проте, позакишко-
ві симптоми, які включають в себе головний біль, біль в 
суглобах і екзему, можуть допомогти при діагностиці. Ці 
симптоми зазвичай з’являються після вживання їжі, яка 
містить клейковину, і стан швидко поліпшується на без-
глютеновій дієті. Проте, клейковина, схоже, не є причи-
ною цього стану.

Професор Schuppan сподівається, що дослідження 
також допоможе розглянути питання більш відповідно-
го терміну для позначення стану чутливості до глютену, 
не пов’язаної з целіакією.

ТИЖДЕНЬ UEG 2016: НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВ’ЯЗУЄ 
БІЛОК ПШЕНИЦІ ІЗ ЗАГОСТРЕННЯМ ХРОНІЧНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ

ДЖЕРЕЛО: UEG

Дослідження: Спецвипуск з Відня

Переклад з англійської – Климюк Юрій
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72% пацієнтів перестали прийма-
ти ліки від ГЕРХ після 10 років про-
цедури Stretta.

Оголошено про те, що з’явилися 
нові дані щодо 10-річного спостере-
ження пацієнтів після Stretta-терапії, 
які були представлені цьогоріч на 
Європейському гастроентерологіч-
ному тижні (UEGW) у Відні, Австрія. 

Дані від провідного автора 
Luca Dughera з Університету Туріну 
в Італії показали значне, тривале по-
легшення симптомів ГЕРХ і припи-
нення використання інгібіторів про-
тонної помпи (ІПП) у 71,9% хворих 
після 10 років Stretta-процедури. 
Дослідження доктора Dughera було 
представлене на постерній сесії і ви-
знано кращим дослідженням, про яке 
повідомлено на конгресі.

В дослідженні прийняв участь 251 
пацієнт, у тому числі 57 пацієнтів, які 
досягли 10-річного терміну спосте-
реження. За підсумками виявлено 
значний і тривалий вплив лікування 
методом Stretta. Результати включали:

• значне поліпшення симптомів 
печії і ГЕРХ за шкалою якості життя 
(HRQL);

• 71,9% (41/57) пацієнтів повні-
стю припинили прийом ІПП після 
Stretta-процедури;

• полегшення позастравохідних 
симптомів ГЕРХ.  

Близько 30% пацієнтів з ГЕРХ досі 
відчувають симптоми, незважаючи 
на прийом стандартних ліків, таких 
як ІПП, і багато пацієнтів стурбова-
но потенційним ризиком тривалого 
прийому цих ліків. Stretta є ідеаль-
ним засобом для лікування пацієн-
тів, у яких зберігається ГЕРХ на тлі 

прийому препаратів, але вони не хо-
чуть операції.

Stretta є безопераційним лікуван-
ням, при якому через рот забезпе-
чується подача низьких рівнів радіо- 
частотної (РЧ) енергії до м’язів між 
шлунком і стравоходом. Дослідження 
показують, що механізми дії включа-
ють потовщення м’язів і зниження 
відповідності тканин, що поліпшує 
бар’єрну функцію і призводить до 
зменшення епізодів рефлюксу, зни-
ження впливу кислоти і поліпшення 
симптомів.

У дослідженні «Використання не-
аблятивної РЧ-енергії (Stretta) для лі-
кування ГЕРХ. Результати 10-річного 
спостереження» Dughera та ін. визна-
ли необхідність цього варіанту ліку-
вання, який не потребує щоденного 
довгострокового прийому ліків або 
хірургічного втручання, особливо у 
молодих груп населення. Л-р Dughera 
зазначив, що «молоді пацієнти з хро-
нічною ГЕРХ не хочуть все життя при-
ймати ліки і зацікавлені уникнути хі-
рургічного втручання».

Dughera також зазначив, що ці 
10-річні дані узгоджуються з іншими 
результатами 10-річного досліджен-
ня, проведеного Noar і співавт., що 
опубліковане в «Surgical Endoscopy» 
в 2014 р. В дослідженні л-р Noar ви-
явив, що 64% пацієнтів припинили 
прийом ліків через 10 років після 
Stretta зі значним поліпшенням за 
шкалою ГЕРХ HRQL. Дані про мето-
дику Stretta широко описані в клі-
нічних дослідженнях як безпечний і 
ефективний метод, що було підтри-
мано рекомендаціями SAGES і ASGE.

Дослідження: Спецвипуск з Відня

НОВЕ 10-РІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ STRETTA

ДЖЕРЕЛО: PR NEWSWIRE
Переклад з англійської – Климюк Юрій

«STRETTA Є БЕЗОПЕРА-
ЦІЙНИМ ЛІКУВАННЯМ, 
ПРИ ЯКОМУ ЧЕРЕЗ РОТ 
ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ПО-
ДАЧА НИЗЬКИХ РІВНІВ 
РАДІОЧАСТОТНОЇ (РЧ) 
ЕНЕРГІЇ ДО М’ЯЗІВ МІЖ 
ШЛУНКОМ І СТРАВОХО-
ДОМ».
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Нові дослідження показують, що фекальний бактері-
альний профіль може допомогти визначити, які пацієнти 
з синдромом подразненого кишечника (IBS) реагувати-
муть на дієту з низьким вмістом ферментуючих олігоса-
харидів, дисахаридів, моносахаридів і поліолів, відому як 
FODMAP. Результати були представлені на Європейському 
гастроентерологічному тижні у Відні (UEG Week 2016).

«Було показано, що дієта з низьким вмістом FODMAP 
(з англ.« Fermentable, Oligo-, Di-, Mono-saccharides And 
Polyols») може полегшити симптоми у деяких хворих, але, 
звичайно, є пацієнти, які не отримують такого ефекту», — 
сказав професор Sean Bennet з Університету Гетеборга 
в Швеції.

У цьому дослідженні зразки фекалій і бактеріальні 
профілі були використані, щоб спробувати передбачи-
ти, хто, швидше за все, позитивно відреагує на ці досить 
суворі зміни в дієті. FODMAP обмежує споживання хліба, 
макаронних виробів, а також деяких інших продуктів.

Д-р Bennet і його колеги спостерігали 61 пацієнта з 
помірними або важкими симптомами IBS. 30 пацієнтів 
протягом 4 тижнів були на дієті, яку традиційно реко-
мендують для хворих на IBS, і 31 пацієнт дотримувався 
FODMAP. Зразки фекалій були зібрані до і після дієтич-
них змін, також прийом їжі до і протягом періоду дослі-
дження був зафіксований в щоденниках.

Тест GA-map для визначення дисбіозу, який вимірює 
інтенсивність сигналу 54 ДНК-зразків, орієнтованих на 
300 або більше бактерій на різних таксономічних рів-
нях, був використаний для оцінки фекального бактері-
ального складу.

Рахунок індексу дисбіозу присвоєно кожному пацієн-
тові на підставі бактеріального профілю. Цифра 1 або 2 
означає нормальний склад мікробіоти, бал 3, 4 або 5 
вказує на дисбаланс мікробіоти або дисбактеріоз. На мо-
мент початку дослідження у 20 пацієнтів в групі FODMAP 
і 25 пацієнтів у групі на традиційній дієті був виявлений 
дисбіоз.

У пацієнтів, які не відповідали на FODMAP, був важчий 
дисбактеріоз на вихідному рівні, ніж у пацієнтів з пози-
тивною відповіддю на дієту. Традиційна дієта не впливає 
на загальний рівень бактеріального складу, але в групі 
FODMAP спостерігалося значне зниження потенційно 

корисної Bifidobacterium. Це найчастіше виявляли у па-
цієнтів, які не відповіли на лікування, ніж у тих, хто зре-
агував на дієту. У пацієнтів, які не реагували на FODMAP, 
було більше відхилень в бактеріальному складі кишеч-
ника до початку дієти, ніж у тих, хто отримав позитивний 
ефект, заявив д-р Bennet. 

Таблиця 1. Вплив дієти на дисбіоз

«Це підвищує ймовірність того, що бактеріальне про-
філювання фекалій може бути проведене до початку ді-
єтичних втручань, — підкреслив він. — Можливість пе-
редбачити відповідь пацієнта на FODMAP означає, що 
потрібно розглянути інші методи лікування, що дозво-
лить пацієнтам уникнути непотрібної вимогливої дієти, 
яка може не мати ніякого ефекту, або навіть погіршити 
їх стан».

Дієта FODMAP була показана для поліпшення симп-
томів при IBS у деяких пацієнтів, але не існує ніяких дов-
гострокових даних, що показують ефект, якщо дотриму-
ватись її протягом 8 або 12 тижнів через 6 років. І це те, 
що має значення, вважає Purna Kashyap з клініки Мейо 
(Рочестер, штат Міннесота). Він вивчає механізми, за до-
помогою яких кишкова мікрофлора впливає на мотори-
ку шлунково-кишкового тракту у здорової людини і при 
захворюваннях.

 «Дієтичні заходи корисні у хворих з IBS, але ідеальна 
дієтична стратегія залишається нез’ясованою. Ми повин-
ні довго спостерігати за результатами FODMAP, оскільки 
ми не до кінця знаємо, як вона працює. Чи дійсно нам 
потрібна дієта FODMAP, або ми можемо розбити її на 
окремі компоненти і, можливо, використовувати більш 
м’який дієтичний підхід, який може виявитися настільки ж 
ефективним? Це нова галузь знань, але мікробні біомар-
кери повільно стають головним напрямком. Основною 
проблемою клінічного використання є їх стандартиза-
ція», — підкреслив доктор Kashyap.

 

Дослідження: Спецвипуск з Відня

СИНДРОМ ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКА: 
КИШКОВІ БАКТЕРІЇ МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ ОБРАТИ 
ДІЄТУ FODMAP ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ

ДЖЕРЕЛО: MEDSCAPE
Переклад з англійської – Климюк Юрій

Результат Група FODMAP
(n = 20)

Група, яка дотримується 
традиційної дієти
(n = 25)

Покращення 3 10

Погіршення 11 6

Без змін 6 9
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Вступ

Мікрофлора кишечника забезпечує біологічний бар’єр 
проти патогенів і грає ключову роль в підтримці гомео- 
стазу кишечника і регулюванні імунної системи. Специфічні 
зміни в складі мікрофлори кишечника, які називають дис-
біозом, пов’язані не тільки з багатьма шлунково-кишковими 
(ШК) захворюваннями, але і з метаболічними, аутоімунними, 
алергічними, а також психоневрологічними порушеннями. 
Тому відновлення здорової мікрофлори є перспективною 
терапевтичною стратегією для лікування захворювань, пов’я-
заних з дисбіозом кишечника. 

Трансплантація фекальної мікробіоти (FMT), що названа та-
кож фекальною бактеріотерапією, полягає в інфузії або при-
живленні рідкого фільтрату фекалій від здорового донора в 
кишечник реципієнта, щоб вилікувати певне захворювання. 
Концепція FMT для лікування захворювань ШКТ людини була 
описана близько 1700 років тому китайським вченим-меди-
ком Ge Hong. Останнім часом FMT викликає інтерес завдяки 
своїй ефективності в лікуванні стійкої і рецидивуючої інфекції 
Clostridium difficile (CDI) і можливості для лікування інших 
різноманітних захворювань.

патофізіологічні осноВи FMT
Мікрофлора кишечника людини є складною сукупні-

стю мікроорганізмів, які включають в себе 100 трильйонів 
(1014) бактерій, квадрильйон вірусів, грибків, паразитів і 
архей. Звичайна кишкова флора складається з 500-1000 ви-
дів, які відносяться до небагатьох з бактеріальних типів. 
Найбільш поширеними в кишечнику людини є Bacteroidetes 
і Firmicutes, але зустрічаються й інші види бактерій, які в 
основному належать до типів: Actinobacteria, Fusobacteria, 
Proteobacteria, Verrucomicrobia, і Cyanobacteria. 

Мікробна колонізація кишечника людини починається під 
час народження. Кожна людина має власну специфічну киш-
кову флору, склад якої формується під впливом різних фак-
торів навколишнього середовища, включаючи дієту, спосіб 

життя, використання антибіотиків і гігієну. Це має важливе 
значення для кількох аспектів біології організму, в тому числі 
для метаболізму полісахаридів, що важко перетравлюються, 
виробництва основних вітамінів, розвитку і диференціації 
епітелію кишечника та імунної системи, підтримки гомео- 
стазу тканин і захисту від вторгнення патогенів.

Дисбіоз кишечника пов’язаний з різними захворюваннями, 
в тому числі із інфекцією CDI, запальними захворюваннями 
кишечника (IBD), синдромом подразненого кишечника (IBS), 
метаболічним синдромом, ожирінням, діабетом 1 і 2 типу, 
атопією, розсіяним склерозом, аутизмом, колоректальним 
раком і т.п. Захисний ефект нормальної кишкової флори при 
CDI добре відомий. FMT відновлює різноманітність кишкової 
флори за допомогою інфузії калу донорів в шлунково-киш-
ковий тракт пацієнта з CDI. 

Khoruts та ін. використовували молекулярний підхід, щоб 
охарактеризувати бактеріальний склад товстокишкової мі-
кробіоти до і після FMT у пацієнта з CDI. 

Перед FMT в залишковій мікрофлорі товстого кишечника 
пацієнта був дефіцит зазвичай домінуючих типів Bacteroidetes 
і Firmicutes. Через 2 тижні після FMT склад фекальних бак-
терій реципієнта нагадував донорський, і в ньому перева-
жали штами Bacteroides spp. і неохарактеризований тип бак-
терій, які продукують бутират. Ці зміни супроводжувалися 
зникненням симптомів і були довготривалими. 

 Запропоновані наступні механізми: (1) запобігання ко-
лонізації токсигенного C. difficile шляхом конкуренції за 
обмежену кількість поживних речовин; (2) пряме інгібу-
вання росту C. difficile і його токсигенної діяльності; (3) 
модуляції метаболітів і перетворення жовчних кислот, що 
опосередковано також перешкоджає життєвому циклу CDI; 
(4) фізіологічні перехресні взаємодії між нормальною фло-
рою та імунною системою господаря, в результаті чого 
виникає регульована імунна відповідь, що може запобігти 
колонізації CDI і її рецидиву.

Клінічне застосуВання

CDI в 1978 році вперше була ідентифікована як причина 
псевдомембранозного коліту. Через високу частоту реци-
дивів (від 15% до 30%) пацієнти з CDI дають більш високе 

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ФЕКАЛЬНОЇ МІКРОБІОТИ:
СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ, ЕФЕКТИВНІСТЬ
І ПЕРСПЕКТИВИ

Тема номеру

Hyun Ho Choi1, Young-Seok Cho2
1Відділення внутрішньої медицини, лікарня Св. Марії в Сеулі, 
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навантаження на систему охорони здоров’я. В останні кіль-
ка десятиліть FMT знаходиться під значною увагою через 
переконливі результати клінічних досліджень лікування 
рецидивуючої CDI. 

У першому рандомізованому контрольованому дослід-
женні (RCT) для 43 пацієнтів з рецидивуючою CDI порівню-
вали FMT із введенням через назодуоденальну трубку після 
4-5 днів перорального прийому ванкоміцину з подальшим 
прийомом тільки ванкоміцину протягом 14 днів, а також із 
14-денним прийомом ванкоміцину та проведенням лаважу 
кишечника. Зникнення симптомів відбулося протягом 3-х 
місяців у 81% пацієнтів після FMT, у 31% хворих, які отри-
мували тільки ванкоміцин, і у 23% пацієнтів, які отримували 
ванкоміцин плюс промивання кишечника. Дослідження було 
припинено достроково, тому що FMT була більш ніж в два 
рази ефективнішою, ніж застосування тільки антибіотиків. 

У другому RCT порівняли два підходи лікування за допо- 
могою FMT через назогастральний зонд і через колоноско-
пію у 20 пацієнтів. Симптоми повністю зникли у 70% пацієнтів 
після однієї FMT, а загальний показник лікування склав 90% 
після повторної процедури. Різниця між підходами до ліку-
вання не була значущою (60% в групі зонду і 80% в групі 
колоноскопії; р=0,63). Проте, це дослідження не було сліпим, 
і не була включена контрольна група без застосування FMT. 

Перший систематичний огляд був опублікований 
в 2011 році і включав 317 пацієнтів з рецидивуючою CDI, яку 
лікували FMT. Симптоми зникли у 92% пацієнтів, у 89% — піс-
ля одноразової FMT, і у 5% — після невдалої першої спроби 
або рецидиву. У систематичному огляді, опублікованому в 
2015 році, були включені результати двох RCT (28 досліджень 
серії клінічних випадків і 5 клінічних випадків). Результати 
показали, що FMT була успішною у 85% пацієнтів з рециди-
вуючою CDI і 55% зі стійкою CDI, в порівнянні з 30% та 80% 
відповідно успішного проведення медикаментозної терапії. 

Хоча FMT має суттєвий вплив і кілька короткострокових 
побічних ефектів у дорослих з рецидивуючою CDI, недо-
статньо доказів щодо застосування FMT для пацієнтів з 
рефрактерною формою або для початкового лікування 
CDI. Дві останні рекомендації відрізняються за силою до-
казів, що підтримують застосування FMT: в Європейському 
керівництві написано, що FMT «наполегливо рекомендують 
(AI)» після другого рецидиву CDI, тоді як рекомендації від 
Американського коледжу гастроентерології є більш обе-
режними та зазначають, що «якщо є третій рецидив після 
пульс-терапії ванкоміцином, можна розглядати FMT (умовна 
рекомендація, середня якість доказів)».

Незважаючи на високий рівень успішної терапії FMT при 
рецидивах, широке використання цієї методики усклад-
нюється декількома факторами, в тому числі побоювання-
ми з приводу передачі патогена, обмеженою життєздатні-
стю свіжих зразків, відсутністю відшкодування витрат на 
скринінг донорів, труднощами в підготовці калу, проблемами 
з виконанням процедури в ендоскопічній лабораторії або 

медичному кабінеті через запах, труднощами переконання 
пацієнтів і відсутністю стандартизованих протоколів. Вчені 
припустили, що підготовка заморожених трансплантатів 
може спростити практичні аспекти FMT без втрати ефек-
тивності або безпеки. 

У недавньому дослідженні для лікування 20 пацієнтів з ре-
цидивуючою CDI вчені використовували заморожені капсули 
з фекаліями, попередньо отриманими від здорового донора. 
В результаті в 90% випадків зафіксовано клінічне припинен-
ня діареї після одного або двох курсів лікування. У наступних 
опублікованих клінічних випадках показані приклади, коли 
за допомогою FMT була вилікувана CDI, що ускладнена го-
стрим респіраторним дистрес-синдромом, токсичним мега-
колоном і CDI у пацієнта з ванкоміцин-стійким ентерококом.

запальні захВорюВання КишечниКа

FMT для IBD була вперше описана в 1989 році, коли один 
з авторів сам відчував симптоми активного виразкового 
коліту (UC), несприйнятливого до аміносаліцілатів та кор-
тикостероїдів. Він виконав FMT від здорового донора за 
допомогою утримуючої клізми. Симптоми зникли протягом 
6 місяців після FMT, а також не було виявлено активного 
запалення при подальшому дослідженні біоптатів товстої 
кишки. 

Останнім часом повідомлялося про перші RCT-оцінки 
ефективності FMT при UC. У дослідженні, проведеному 
Moayyedi та ін., пацієнти з легкою і помірною формою UC 
були рандомізовані на групи з щотижневою FMT або вве-
денням плацебо (води) через утримуючу клізму протягом 
6 тижнів. Первинним кінцевим контрольним результатом 
була ремісія UC, яка визначалася за шкалою клініки Мейо <3 
з повним загоєнням слизової оболонки на 7-му тижні. Ремісія 
була досягнута у 24% пацієнтів, які отримували FMT, і у 5% 
в групі плацебо, а різниця показників ремісії була стати-
стично значущою. Крім того, в калі пацієнтів після FMT було 
визначено збільшення розмаїття штамів порівняно з групою 
плацебо.

Дослідження, що вивчають терапевтичну ефективність FMT 
при хворобі Крона (CD), були обмежені невеликою, некон-
трольованою серією випадків з різною частотою відповіді. 
Повідомлено, що FMT при CD менш ефективна в порівнянні з 
UC. Хоча в кількох випадках були продемонстровані успішні 
результати після одноразової інфузії, але більшості хворих з 
CD потрібно кілька курсів лікування.

фунКціональні розлади шлунКоВо-КишКоВого траКту

Робоча гіпотеза полягає в тому, що ненормальна мікро-
флора активізує вроджені імунні реакції слизової оболон-
ки, які збільшують епітеліальну проникність, активізують 
ноцицептивні сенсорні шляхи, і дизрегулюють ентеральну 
нервову систему. Численні дослідження показали істотні 
відмінності від нормальної кишкової флори при функціо-
нальних шлунково-кишкових розладах (FGID) в порівнянні зі 
здоровим населенням і між типами FGID. Зміна мікрофлори 
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у хворих синдромом подразненого кишечника (IBS) була 
пов’язана з порушеннями імунної системи та зміненою не-
врологічною функцією, а саме збільшенням тривожності 
і зниженням порогу больової чутливості. Було припуще-
но, що відновлення нормального кишкового гомеостазу із 
застосуванням FMT може призвести до симптоматичного 
поліпшення. 

Pinn та ін. повідомили про ефективність FMT для лікування 
IBS. Вони лікували 13 пацієнтів (9 — з IBS і діареєю, 3 — з IBS 
і запором, і 1 — з IBS з різними кишковими симптомами) і 
спостерігали їх в середньому протягом 11 місяців. Зникнення 
або поліпшення симптомів відбулося в 70%, в тому числі: болі 
в животі (72%), кратність дефекації (69%), диспепсія (67%), 
здуття живота (50%), метеоризм (42%).

розлади, не поВ’язані з захВорюВаннями шКт
Крім терапії захворювань ШКТ, FMT може також використо-

вуватися для лікування інших станів, при яких порушується 
кишкова флора. Є попередні звіти про використання FMT-
терапії в широкому діапазоні розладів, включаючи хворобу 
Паркінсона, фіброміалгію, хронічний синдром втоми, міо-
клонус-дистонію, розсіяний склероз, ожиріння, цукровий 
діабет і резистентність до інсуліну, метаболічний синдром, 
дитячий регресивний аутизм, ідіопатичну тромбоцитопеніч-
ну пурпуру.

процедура FMT
При FMT існує можливість передачі інфекційних агентів, 

і тому рекомендується проведення скринінг-тестів для 
зниження такого ризику (Таблиця 1). Після вибору до-
нора, кров і зразки фекалій повинні бути перевірені на 
наявність патогенів. Керівництва робочої групи по FMT в 

США рекомендують використовувати опитувальник до-
нора, який нагадує протокол для скринінгу донорів крові. 
Критерії виключення донора наведені в частині «Анамнез» 
(Таблиця 1).

Донори можуть бути обрані з членів сім’ї, близьких пар-
тнерів, друзів або добровольців. Інтимні партнери мають 
перевагу загальних факторів ризику зовнішнього середови-
ща, які можуть звести до мінімуму ризик зараження. Родичі 
по материнській лінії першого ступеня споріднення можуть 
мати перевагу, розділяючи найбільшу кількість видів мікро-
організмів мікробіоти їх кишечника з реципієнтом. Таким чи-
ном, адаптивні елементи імунної системи слизової оболонки 
(наприклад, антиген-специфічні антитіла) можуть бути більш 
толерантними до мікробіоти від такого донора.

В якості передопераційної підготовки реципієнти зазвичай 
приймають препарат для підготовки кишечника у велико-
му обсязі незалежно від шляху введення. У деяких прото-
колах також показаний прийом інгібіторів моторики ШКТ, 
таких як лоперамід, для оптимізації утримання фекальної 
мікробіоти. Крім того, інгібітори протонного насоса повинні 
бути призначені реципієнтам, яким будуть проводити FMT 
через верхні відділи шлунково-кишкового тракту. Ідеальна 
кількість введених фекалій, яку потрібно використовувати 
для FMT, не стандартизована. Практикуючі лікарі, які регу-
лярно виконують FMT, вважають за краще використовувати 
від 50 до 60 г і від 250 до 300 мл розчинника.

На зображенні 1 показана процедура FMT. Готують суспен-
зію зразка калу у водопровідній або бутильованій воді, мо-
лоці або небактеріостатичному фізіологічному розчині, хоча 
передбачається, що саме останній менш ймовірно впливає 
на мікрофлору калу донора. Кал потім гомогенізують вручну 

Тема номеру

Таблиця 1. Скринінг донора і реципієнта для фекальної трансплантації мікробіоти. IBD — запальне захворювання кишеч-
ника; IBS — синдром подразненого кишечника

Анамнез

1. Чи отримував донор антибіотики протягом 
останніх 3 місяців?
2. Чи був донор ув’язненим, робив якісь 
татуювання або пірсинг на тілі протягом 
останніх 3 місяців?
3. Чи має донор в анамнезі хронічний пронос, 
запор, IBD, IBS, колоректальні поліпи або 
рак, імунодефіцит, патологічне ожиріння, 
метаболічний синдром, атопію або синдром 
хронічної втоми?
4.Чи є у реципієнта алергія? Якщо так, то 
донор не повинен вживати алергени за кілька 
днів до FMT.

Тестування калу донора

1. Токсин Clostridium difficile 
2. Копрокультури
3. Яйця гельмінтів в калі і паразити
4. Антиген Giardia в калі
5. Антиген H. Pylori в калі
6. Антиген Cryptosporidium
7. Isospora (фарбування на кислотостійкі мікроорганізми)
8. Rotavirus

Серологічне тестування донора

1. Гепатит А IgM
2. HBsAg
3. Антитіла до HBsAg
4. Антитіла до гепатиту С 
5. Антитіла ВІЛ 1 и 2 типу
6. Сифіліс
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Зображення 1. Процедура трансплантації фекальної мікрофлори. (A) Кал донора і фізіологічний розчин (1:3) подрібнюють 
в блендері. (B) Фекальна суспензія в 50-мл шприцах. (C) Інфузія за допомогою колоноскопії.

шляхом перемішування і струшування або за допомогою 
механічного блендера. Після цього суспензію з розчин-
ником фільтрують через марлю або фільтр для кави чи 
проціджують через сталеве сито, щоб видалити великі 
частинки. 

Введення донорського калу може проводитись через 
нижній ШКТ-маршрут, включаючи колоноскопію, гнуч-
ку ректороманоскопію, ректальну трубку або утриму-
ючу клізму, і/або через верхній маршрут ШКТ з викори-
станням назогастральної/назоінтестінальної трубки чи 
гастродуоденоскопії. 

Колоноскопічна FMT, як правило, безпечна, добре пе-
реноситься, легко виконується і дозволяє обстежити всю 
товсту кишку. Проте, пацієнти з важким колітом і значним 
здуттям ободової кишки повинні бути ретельно відібрані 
через більш високий ризик перфорації. У таких випадках 
виконується утримуюча клізма і гнучка ректороманоско-
пія, але їх застосування може бути важким для деяких па-
цієнтів: щоб зберегти введений кал їм може знадобитися 
повторне введення невеликих об’ємів протягом 2-3 днів. 
FMT через верхній ШКТ-маршрут легко виконується і має 
низький профіль ризику. Можуть виникнути деякі про-
блеми з розподілом донорського матеріалу по всьому 
кишечнику, що може збільшити ризик надмірного бак-
теріального росту в тонкому кишечнику.

потенційні побічні ефеКти

Поширені безпосередні несприятливі ефекти після FMT 
включають дискомфорт в черевній порожнині, здуття жи-
вота, метеоризм, діарею, запор, блювання і короткочасну 

лихоманку. Більшість з цих симптомів зникає протягом 
2 днів після FMT. До потенційних довгострокових побіч-
них ефектів відносяться передача інфекційних агентів, які 
викликають хворобу через кілька років потому (напри-
клад, гепатит С, ВІЛ) та індукція хронічних захворювань, 
пов’язаних із зміною мікробіоти в кишечнику (ожиріння, 
діабет, атеросклероз, IBD, рак товстої кишки, неалкогольна 
жирова хвороба печінки, IBS, астма, аутизм).

ВисноВКи

Високий рівень успіху терапії і безпеки, досягнутий в ко-
роткі терміни в лікуванні рецидивної CDI, став причиною 
поширення використання FMT як нового методу лікуван-
ня для широкого спектру станів, пов’язаних з дисбіозом 
кишечника. Проте, залишається багато питань щодо FMT. 
Управління з контролю за продуктами і ліками США вста-
новило, що продукти фекальної мікробіоти, зібрані від 
здорових людей, є біологічним продуктом і лікарським 
засобом, що вимагає досліджень їх застосування. 

Крім цього, регуляторні питання, які підлягають розгля-
ду, включають відбір донорів та скринінг, стандартизовані 
протоколи підготовки калу і шляхи введення, кількість 
інфузій і кількість матеріалу, підготовку реципієнта і довго-
строкову безпеку. І, нарешті, існує необхідність в розробці 
нових методів доставки калу донорів. В майбутньому зруч-
не обладнання для приготування донорського матеріалу 
і пероральних форм, заповнених фекальною суспензією 
або висушеними заморожуванням препаратами, вирішить 
естетичну проблему, забезпечить більшу зручність та, мож-
ливо, і більш високу ефективність.

Тема номеру
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ТЕХНОЛОГІЇ

Прорив у додаван-
ні нового кольору 
для ультразвуково-
го дослідження

 Це зображення з лабо-
раторії професора Kevin 
Parker показує кольорову 
візуалізацію з форматом 
H-сканування в порівнянні 
з традиційним ультразвуко-
вим зображенням навколо 
нього, яке показує тільки 
відтінки сірого. Червоний і 
синій кольори позначають 
різні типи розсіювачів.

Натхненний набором 
математичних функцій 
19-го століття, дослідник 
Kevin Parker з Університету 
Рочестера розробив спосіб 
включення нових кольорів 
в ультразвукові медичні 
зображення, що дозволяє 
розрізнити дрібні деталі, 
які на даний час з’являють-
ся як невиразні об’єкти в 
відтінках сірого.

Новий формат зображен-
ня буде особливо цінним, 
допомагаючи лікарям ін-
терпретувати ультразву-
кові зображення м’яких 
тканин, в тому числі м’я-
зів, залоз і органів, таких 
як печінка.

Доктор технічних наук 
Kevin Parker каже, що «це 
було великою метою» уль-
тразвукового дослідження 
з 1970 року.

«Якщо ви подивитеся на 

ультразвукове зображення 
печінки, можна побачити 
багато структур — вени, 
артерії, жовчні протоки, 
клітини печінки, можли-
во, і рубцеву тканину. І всі 
вони просто відобража-
ються у вигляді чорно-бі-
лих згустків, — зазначив 
Parker. — Якщо є велика 
артерія, то легко побачити 
її стінку і кров всередині. 
Але на більш тонких рів-
нях деталізації часто буває 
неможливо сказати, чи ви 
дивитеся на меншу артерію 
або на 10 маленьких клі-
тин. Замість ультразвукових 
зображень, що показують 
всі ці структури у вигляді 
чорно-білих об’єктів, ми 
можемо класифікувати їх 
математично (за їх розмі-
ром) і застосувати унікаль-
ні кольори для унікальних 
типів розсіювачів». 

Працюючи з UR Ventures, 
Parker зробив попередній 
патент на технологію, яка 
називається H-сканування 
(H-scan).

Джерело: Rochester

Новий технологіч-
ний стандарт ендо-
скопічної терапії

HOYA Group PENTAX 
Medical запустила нові 
біполярні кровоспинні 
щипці WideCup для гаря-
чого гемостазу, які дозво-
ляють досягнути легкого 
контролю кровотечі під 
час ендоскопічних проце-
дур. Новий пристрій було 
продемонстровано на кон-
гресі JDDW 2016 року, який 
проходив в Кобе (Японія) з 
3 по 6 листопада 2016 року.

«Кровоспинні щипці 
WideCup є інноваційним 

пристроєм для гемоста-
зу і призначені для знач-
ного спрощення контр-
олю кровотечі, — сказав 
Gerald W. Bottero, прези-
дент PENTAX Medical. — Ми 
впевнені, що WideCup вста-
новлює новий стандарт 
для точної, ефективної і 
безпечної ендоскопічної 
терапії і надалі будемо 
підтримувати глобаль-
не зростання раннього 
скринінгу і лікування раку 
шлунка. Ми хочемо поши-
рювати і далі розвивати цю 
процедуру». 

Переваги та особливос-
ті WideCup включають в 
себе: легкий контроль 
кровотечі з широкими 
браншами, здатними лег-
ко захопити джерело кро-
вотечі (ширина відкриття: 
поточна версія — 4,0 мм, 
WideCup — 5,8 мм); зручна 
експлуатація при зниженні 
потреби потужності для 
регулювання (менше, ніж в 
існуючій версії на 30-40%).

Джерело: PR NewsWire

Роботизована 
система позиціо-
нування голки 
для прискорення 
біопсії і абляції

В ч е н і  І н с т и т у т у 
Фраунгофера факультету 
і н ж е н е р і ї ,  м а ш и н о - 

будування і автоматики 
розробили роботизовану 
систему для проведення 
пункційної біопсії і до-
ставки голки для абляції 
глибоко в тіло. Сучасні 
методи забирають багато 
часу: необхідно, щоб ліка-
рі були дуже обережними 
при підготовці траєкторії, 
в чому потрібно переко-
натися, використовуючи 
КТ-контроль. Процес може 
зайняти кілька годин, хоча 
здається, що на це виста-
чить лише кілька хвилин.

Команда модифікувала 
комерційного робота для 
точного позиціонування 
голки, грунтуючись на КТ-
дослідженнях. Процедура 
починається з виконання 
КТ у пацієнта, що дозволяє 
провести роботу калібру-
вання під час скануван-
ня. Віртуальне уявлення 
анатомії пацієнта потім 
використовується для 
управління віртуальною 
голкою, щоб побачити, як 
вона буде проникати в па-
цієнта. Також моделювання 
можна використовувати 
для планування абляції і 
побачити, як це вплинуло 
на навколишні тканини. 

Після того, як зроблені всі 
підготовчі кроки, калібру-
вальний компонент вида-
ляють і замінюють голкою. 
Робот поміщає голку на 
шкіру під узгодженим ку-
том, після чого лікар при-
водить в рух голку через 
канал усередині робота 
і потрапляє точно в ціль.

Джерело: Fraunhofer
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УСПІШНИЙ ГЕМОСТАЗ І РЕЗЕКЦІЯ ШЛУНКОВОГО 
ПОЛІПА, ЩО КРОВОТОЧИТЬ, ШЛЯХОМ 
ЕНДОСКОПІЧНОГО КІЛЬЦЕВОГО ЛІГУВАННЯ
У ПАЦІЄНТА З УРЕМІЄЮ ТА НА ТЛІ ПРИЙОМУ 
АНТИАГРЕГАНТІВ

Вступ

Кровотеча з поліпа або пухлини є рідкісним явищем у 
верхній частині шлунково-кишкового тракту (ШКТ). До 
методів лікування цього ускладнення відносять електро-
коагуляційну петлеву поліпектомію, ін’єкцію адреналіну, 
кліпування, аргоноплазмову коагуляцію і операцію. 

Хоча електрокоагуляційна петлева поліпектомія є 
поширеним методом для лікування шлунково-кишкових 
поліпів, що не кровоточать, кровотеча є серйозним і 
найбільш частим ускладненням при використанні цього 
методу поліпектомії з частотою в межах від 1% до 7,2% 
в проспективних дослідженнях. Таким чином, при ви-
користанні цього методу існує потенційний ризик кро-
вотечі при лікуванні кровоточивих утворень. Крім того, 
використання антиагреганта збільшує ризик кровотечі 
після петлевої поліпектомії. 

У мета-аналізі п’яти досліджень на основі спостере-
жень використання клопідогрелю при поліпектомії 
порівнювали результати 574 пацієнтів, які продовжували 
терапію клопідогрелем до поліпектомії, з результатами 
6169 пацієнтів контрольної групи. Був виявлений значно 
підвищений ризик відстроченої постполіпектомічної 
кровотечі з відносним ризиком 4,7. 

Як доповнення до електрокоагуляційної петлевої 
поліпектомії для лікування кровоточивих пухлин шлун-
ково-кишкового тракту також використовуються місцева 
ін’єкція, кліпування і термокоагуляція. Kida та ін. (2012) 
повідомили про випадок лімфангіоми тонкого кишечника 
з кровотечею, яку не вдалося зупинити за допомогою 
ін’єкції адреналіну і кліпування, проте успішно була ви-
користана аргоноплазмова коагуляція.

Ендоскопічне лігування за допомогою пристрою для 
аспірації та гумових кілець широко використовується 
в лікуванні кровотечі з варикозно розширених вен 

стравоходу. Варикоз автоматично знищують за допомо-
гою використання лігатури. У цьому клінічному випад-
ку ми застосували ендоскопічне лігування гумовими 
кільцями (EBL) для лікування кровотечі з поліпа шлунка 
уремічного пацієнта, який приймав антиагреганти для 
вторинної профілактики серцево-судинних захворювань. 
Наскільки нам відомо, це перший випадок зупинки кро-
вотечі з поліпа шлунка за допомогою EBL.

історія хВороби

У лікарню звернувся 66-річний чоловік зі скаргами на 
періодичну появу смолистого калу протягом останніх 
п’яти місяців, нудоту і втому. В анамнезі — облітеруючий 
ендартеріїт, ішемічна хвороба серця та інсулінонезалеж-
ний цукровий діабет з термінальною стадією ниркової 
недостатності протягом багатьох років. Для запобігання 
тромбоутворення він постійно вживав антиагреганти 
(100 мг тиклопідину тричі на день). 

При огляді пацієнт був дуже блідим, у нього був хворо-
бливий зовнішній вигляд, пульс 110 уд/хв і артеріальний 
тиск 08/76 мм рт.ст. При пальцевому дослідженні визна-
чалася наявність смолистого калу. У лабораторних дослі-
дженнях було виявлено зниження гемоглобіну 7,8 г/дл, 
загальна кількість лейкоцитів 6140/мм3 і тромбоцитів 
200000/мм3. Пацієнту була проведена ЕФГДС, при якій 
виявили кровотечу з сидячого поліпа на задній стінці 
антрального відділу шлунка (Зображення 1а).

Ми виконали EBL за допомогою ендоскопа GIF XQ200 
(Olympus Optical Co., Токіо, Японія). Дистальний кінець ен-
доскопа був оснащений прозорим ковпаком з пристроєм, 
який активується повітрям (Sumitomo Bakelite Co., Токіо, 
Японія) та застосовується для стравохідного варикозного 
лігування (EVL). Пристрій складається з трубки для подачі 
повітря, ковзної трубки і гумового кільця. 20 мг гіосци-
ну-N-бутилброміду було введено внутрішньом’язово в 
якості премедикації за 5 хв перед процедурою. 

PING-I HSU1, KWOK-HUNG LAI1, FENG-WOEI TSAY1, JIN-SHIUNG CHENG1, E-MING WANG1, 
RONG-JER LAI2 И TSAIR-FWU LEE3,4

1 ВІДДІЛЕННЯ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ, ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ЛІКАРНІ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНІВ В ГАОСЮН, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЯН-МІН, ГАОСЮН, ТАЙВАНЬ, КНР
2 ІНЖЕНЕРНО-МЕХАНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ 
НАУК ГАОСЮН, ТАЙВАНЬ, КНР
3 ЛАБОРАТОРІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНЖЕНЕРІЇ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ 
НАУК ГАОСЮН, ТАЙВАНЬ, КНР.
4 ВИЩИЙ ІНСТИТУТ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ, МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГАОСЮН, 
ТАЙВАНЬ, КНР

ДЖЕРЕЛО:  SpringerPlus, 5(1), p. 1806. 

Зарубіжний досвід

Переклад з англійської — Арська Олена
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Зарубіжний досвід

Ми розмістили зовнішню трубку (з англ. «overtube») поза 
ендоскопом і ввели ендоскоп. Потім вставили зовнішню 
трубку через ендоскоп та ввели 3 мл дистильованої води 
в основу утворення, щоб підняти кровоточивий поліп 
(Зображення 1b, 2b). Після цього видалили ендоскоп, 
помістили пристрій для EVL на ендоскоп, який потім пов-
торно ввели через зовнішню трубку. Наступним етапом 
стала аспірація піднесеного поліпа в ковпачок по типу 
«капюшона» (Зображення 2b) і лігування його гумовим 
кільцем. Після процедури кровотеча негайно припини-
лася. Утворення стало синюшним приблизно через 4 хв 
(Зображення 1b, 2d). 

Після процедури пацієнт щодня приймав перорально 
40 мг пантопразолу протягом 4-х тижнів. Пацієнт спо-
живав рідку їжу протягом перших 24 годин, а потім був 
переведений на звичайну дієту. Прийом тиклопідину 
був припинений на 7 днів і потім повторно розпочатий. 
Період одужання пацієнта минув без ускладнень, не було 
зареєстровано появи смолистого калу вже на другий день 
після EBL. Під час контрольної ендоскопії, проведеної 
через 3 місяці, з’ясувалося, що лігований поліп і гумове 
кільце зникли (Зображення d).

обгоВорення

Прийом антиагрегантів і уремічні токсини можуть по-
гіршити функцію тромбоцитів і перешкоджати гемостазу 

під час кровотечі з шлунково-кишкового тракту. В цьому 
випадку ми застосували метод EBL для лікування крово-
течі з поліпа шлунка у пацієнта з уремією, який приймав 
тиклопідин. Гемостаз був успішно досягнутий шляхом кіль-
цевої перев’язки. При контрольній ендоскопії виявлено, 
що поліп і гумове кільце для лігування спонтанно зникли. 
Результати показують, що EBL є безпечним і ефективним 
методом для лікування кровоточивих поліпів ШКТ у па-
цієнтів з тенденцією до кровотеч.

Наш метод кільцевого лігування може бути викорис-
таний для кровоточивих сидячих поліпів або поліпів 
шлунка на ніжці. Сидячі поліпи часто важко захопити за 
допомогою традиційної електрокоагуляції. Хоча ендо-
скопічна резекція слизової оболонки з панендоскопією, 
оснащеною ковпачком, може захопити утворення шляхом 
засмоктування, проте кровотеча є можливим серйозним 
ускладненням після цієї процедури, особливо у пацієнтів з 
тенденцією до кровотечі. У цій ситуації кільцеве лігування 
осередків ураження може бути хорошим вибором, тому 
що легко зробити аспірацію поліпа за допомогою всмок-
тування, також уникнення резекції може зменшити ризик 
кровотечі. В цьому випадку ми вводили 3 мл дистильо-
ваної води в основу поліпа, що кровоточив. Додаткова 
ін’єкція в підслизову перед кільцевою перев’язкою може 
стискати судини в підслизовому шарі, що, можливо, також 
є корисним для запобігання кровотечі.

Зображення 1. Ендоскопічне лігування 
(EBL) поліпа шлунка, що кровоточить.

(A). Кровоточивий поліп на задній стінці 
антрума. (В). Поліп був піднятий за допомо-
гою ін’єкції 3 мл дистильованої води в основу 
утвору. (С). Кровотеча зупинилася після EBL, 
поліп став синюшним. (D). Під час наступної 
ендоскопії, проведеної 3 місяці потому, не 
виявили лігований поліп та гумове кільце.
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Зарубіжний досвід

Звичайна петлева поліпектомія зустрічається з трудно-
щами ефективного контролю утворень, розташованих 
в ділянці малої кривизни, задньої стінки і кардії шлунка. 
У нашому дослідженні було показано, що досить легко 
захопити утворення за допомогою ковпачка по типу 
«капюшона» EVL. Отже, метод кільцевого лігування також 
може бути застосований для лікування кровоточивих 
поліпів шлунка, розташованих на деяких важкодоступних 
ділянках.

Під час контрольного ендоскопічного дослідження 
поліп не був виявлений, що свідчить про його аваскуляр-
ний некроз після лігування. Таким чином, наша методика 
кільцевого лігування може не тільки зупинити кровотечу 
з поліпа, але також безкровно його видалити. Так як ми 
не віддавали цей поліп для подальшого гістологічного 
дослідження, його походження невідоме. Проте, ми 
зробили біопсію для оцінки гістології деяких некрово-
точивих шлункових поліпів після кільцевої перев’язки. 
Не було випадків виникнення кровотечі після біопсії цих 
поліпів, бо їх кровопостачання припинене за допомогою 
кільцевого лігування. Тому у пацієнтів з тенденцією до 
кровотечі можливо безпечно взяти біопсію, використо-
вуючи цей метод.

Показання до кільцевого лігування наступні:

1) лікування кровотеч з поліпів у пацієнтів з тенденцією 
до виникнення кровотечі;

2) лікування сидячих поліпів або гіперпластичних по-
ліпів на ніжці розміром менше 1см (якщо розмір поліпа 
перевищує 1,5см, краще використовувати метод лігу-
вання за допомогою ендоскопічної знімної петлі). Проте, 
метод кільцевого лігування не підходить для лікування 
некровоточивої аденоми шлунка, оскільки існує ризик 
карциноматозної трансформації.

ВисноВКи

Ендоскопічне кільцеве лігування є безпечним і ефек-
тивним методом для лікування кровотечі з поліпів 
шлунково-кишкового тракту у пацієнтів, які отримують 
антиагреганти.

Зображення 2. (A) Поліп, що кровоточить. 
(B). Дистильовану воду вводили локально в під-
слизову, що знаходиться на ділянці кровоточиво-
го поліпа, щоб підняти утворення над м’язовим 
шаром. (C). Аспірація піднесеного поліпа в ков-
пачок. (D). Поліп лігували за допомогою гумового 
кільця, і кровотеча негайно зупинилася.
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АНОНСИ
ТА ОГОЛОШЕННЯ

7 листопада
Міністерство охорони здо-
ров’я призначило директо-
ром Державного експертного 
центру (ДЕЦ) Тетяну Думенко, 
яка перемогла в конкурсі на 
цю посаду.

8 листопада
Міністерство охорони здо-
ров’я спростувало інформацію 
щодо припинення фінансу-
вання лікування онкохворих. 
На фінансування програми 
«Онкологічні захворюван-
ня» в 2016 році передбачено 

397 млн грн, В 2017 році — 
445 млн грн. На фінансуван-
ня програми «Дитяча онко-
логія» в 2016 році витрачено 
353 млн грн, на 2017 рік запла-
новано 558 млн грн.

11 листопада
Директором департаменту 
охорони здоров’я Запорізької 
міської ради призначено 
Вікторію Ушакову. Раніше 
Ушакова працювала заступ-
ником директора цього 
департаменту.

11 листопада
Міністерство охорони здо-
ров’я оприлюднило список 
38 радників міністра охорони 
здоров’я України. Детальніше 
зі списком можна ознайоми-
тися на сайті МОЗ:
http://www.moz.gov.ua/ua/
portal/pre_20161111_a.html

25 листопада
У Запоріжжі пройде науко-
во-практична конференція 

«Актуальні питання клінічної 
медицини» (для молодих вче-
них). На заході очікується 160 
учасників.
Організатор: Запорізька ме-
дична академія післядиплом-
ної освіти МОЗ України. 
м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 20.
Тел. (096) 494-94-88

25 листопада
За участю провідних екс-
пертів світу відбудеться май-
стер-клас «Сучасні підходи в 
лікуванні гастроінтестінальних 
стромальних пухлин (GIST)»
Запрошуються всі спеціалісти, 
що займаються проблемою 
гастроінтестінальних стро-
мальних пухлин, або мають 
цікавість до даної патології. 
Учасники зможуть предста-
вити власні клінічні випадки 
у вигляді короткої презента-
ції (3-4 слайда).
Участь для on-line зареєстро-
ваних учасників безкоштовна.
Реєстрація за посиланням: 

http://surgical-oncology.com.
ua/gist-2016
Місце проведення май-
стер-класу: Національний ін-
ститут раку, вул. Ломоносова 
33/43, м. Київ, Конференц-зал, 
Адміністративна будівля.
Початок о 9.00

До 3 грудня
МОЗ приймає пропози-
ції та зауваження до проек-
ту наказу «Про затверджен-
ня протоколів медичної се-
стри (фельдшера, акушерки) 
з догляду за пацієнтом та ви-
конання основних медичних 
процедур та маніпуляцій»: 
http://www.moz.gov.ua/ua/
portal/mtpc_publicdiscussion/.
Пропозиції та зауваження на-
правляти в Медичний депар-
тамент МОЗ або в електрон-
ному вигляді за адресою: 
medstandards@dec.gov.ua
Контактна особа: Ліщишина 
О.М.
(Тел. 044-536-13-40)

Лікарські секрети

Danai Kemasuwan

пульмонолог,

Відділення інтервенційної пульмонології,

Медичний Центр Intermountain

Мюррей, Юта, США

Раннє бронхоскопічне обстеження пацієнта з 
анамнезом аспірації таблетки може допомогти 
уникнути згубних ефектів частково розчиненої 
таблетки. У більшості повідомлених випадків з 
аспірацією таблетки підкреслюють важливість 
ранньої бронхоскопії та інтервенції для негайної 
оцінки важкості травми дихальних шляхів. 

Після того, як була зареєстрована травма дихальних 
шляхів, часто може знадобитися бронхоскопічне 
втручання з балонною дилатацією, кріотерапією, 
аргоноплазмовою коагуляцією, застосуванням 
мітоміцину C і постановкою стента для підтримки 
прохідності дихальних шляхів.

Основними механізмами пошкодження слизової 
є запалення і обструкція. Наприклад, аспірація 

метформіну призводить до некрозу слизової. 
Якщо таблетка розчинилася, в деяких випадках 
діагноз можна встановити за допомогою брон-
хоальвеолярного лаважу, ендобронхіальної або 
трансбронхіальної біопсії.

Якщо таблетка не розчинилася, потрібно викори-
стовувати щипці по типу «алігатор», петлю, щипці 
для захоплення за типом «кошика», 4-зубчасті щипці 
або ж сітчастий ретривер для її видалення.

Потрібно також враховувати побічні системні 
ефекти препаратів після аспірації. Наприклад, при 
аспірації клопідогрелю можуть виникнути петехії 
дихальних шляхів, які можна сплутати зі спадковою 
геморагічною телеангіектазією, аміодарон може 
здійснювати пряму токсичну дію на легені.

Найважливішим питанням є профілактика повторної 
аспірації таблетки у пацієнтів з розладами ковтан-
ня або змінами психічного стану, також потрібно 
розглянути альтернативний шлях призначення 
препаратів для таких пацієнтів.

Кращим методом діагностики даного стану є брон-
хоскопія, так як більшість таблеток не видно на 
рентгенівському знімку.

 

Тактика при потраплянні таблеток в 
дихальні шляхи
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РОК-ХІЛЛ, ПІВДЕННА КАРОЛІНА
США

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ НАВЧАННЯ БРОНХОСКОПІЇ 
НА ОСНОВІ 85 РОКІВ ДОСВІДУ ПРАКТИКИ 
ПУЛЬМОНОЛОГІВ
Компанія 3D Systems в партнерстві з CHEST (Американський 
коледж пульмонологів) для навчання бронхоскопії розробила 
стандартизовану навчальну програму з інтервенційної пуль-
монології, використовуючи тренажер, заснований на техноло-
гії віртуальної реальності VR-Powered Simbionix BRONCH.
Новий навчальний модуль об’єднує в собі 85 років досвіду 
Американського коледжу пульмонологів CHEST зі знанням 
програмного забезпечення і 3D-моделювання компанії 3D 
Systems, що пропонує відповідну підготовку без ризику для 
живого пацієнта. Стандартизований модуль забезпечує більш 
реалістичний режим практики, що сприяє розвитку спритності 
практикуючого лікаря і ознайомленню з процедурою.

Фото номеру
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