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ФІБРИННІ КЛЕЇ В ЗАХИСТІ АНАСТОМОЗІВ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
(ОГЛЯД ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
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Представлені дані експериментальних і клінічних досліджень щодо використання
фібринних клеїв для захисту анастомозів шлунково-кишкового тракту. Однозначних
даних не одержано.
Мета дослідження – здійснити огляд літератури, що стосується захисту
анастомозів травної системи фібриновими клеями. Дослідження проведено за
даними Інтернету.
Висновок. Наведені дані засвідчують, що укріплення анастомозів фібринним
клеєм може бути ефективним у баріатричній хірургії. Більшість робіт – це
експериментальні дослідження, переважно на щурах. Давати рекомендації
стосовно застосування аплікацій фібринних клеїв для укріплення інших типів
анастомозів – передчасно. Вивчення фібринних клеїв в укріпленні анастомозів
шлунково-кишкового тракту – перспективний напрямок у сучасній хірургії. Варто
очікувати на суттєві досягнення.
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Представлены данные экспериментальных и клинических исследований по
использованию фибринных клеев для защиты анастомозов желудочно-кишечного
тракта. Однозначных данных не получено.
Цель исследования – осуществить обзор литературы, касающейся защиты
анастомозов пищеварительной системы фибриновыми клеями. Исследование
проведено по данным Интернета.
Выводы. Приведенные данные свидетельствуют, что укрепление анастомозов
фибринным клеем может быть эффективным в бариатрической хирургии.
Большинство работ – это экспериментальные исследования. преимущественно
на крысах. Давать рекомендации по применению аппликаций фибринных
клеев для укрепления других типов анастомозов – преждевременно. Изучение
фибринных клеев в укреплении анастомозов желудочно-кишечного тракта –
очень перспективное направление в современной хирургии. Стоит ожидать
существенных достижений.
FIBRIN ADHESIVES IN PROTECTION OF DIGESTIVE TRACT ANASTOMOSES
(REVIEW OF FOREIGN LITERATURE)
R.V. Senyutovych, O.I. Ivashchuk, V.Yu. Bodyaka, Yu.Ya. Chuprоvska, I.O. Malyshevsky,
S.Yu. Kravchuk, V.V. Shulgina, I.B. Halaturnyk

Data of experimental and clinical studies concerning fibrin adhesives’ use for the
protection of anastomoses of the gastrointestinal tract are submitted in the article.
Definite data have not been obtained.
Objective. The purpose of this study was to review literature on the protection of
anastomoses of the digestive system by fibrin adhesives. The study was conducted
according to the Internet data.
Conclusion. The given data testify that anastomoses strengthening with fibrin adhesives
can be effective in bariatric surgery. The majority investigations, preferably on rats,
are an experimental research. It is premature to give recommendations concerning
application of fibrin adhesives to strengthen other types of anastomoses. Fibrin adhesives’
investigations in strengthening gastrointestinal tract anastomoses represent a perspective
direction of up-to-date surgery. Significant achievements should to be expected.
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Вступ
Розходження
абдомінальних
анастомозів
залишаються дуже серйозним ускладненням
операцій. Незважаючи на численні дослідження,
рівень недостатності анастомозів є високим, особливо
стравохідних та колоректальних [1-3]. Недостатність
анастомозів – це мультифакторні процеси, в
основною причиною їх є ішемія кінців органів,
які анастомозуються, і технічні помилки. Відомі
численні фактори ризику розходжень анастомозів, в
т.ч. супутні хвороби: маса тіла, вживання препаратів,
оперативні фактори – досвід хірурга, локалізація
анастомозів, післяопераційне ведення та інші.
Українські хірурги здавна цікавились питаннями
захисту анастомозів шлунково-кишкового тракту, в
т.ч. – за допомогою різних клейових композицій та
в поєднанні їх з різними біологічними матеріалами.
Варто згадати докторську дисертацію А.В. Соломка
«Розробка і обґрунтування способів формування
та захисту анастомозів в абдомінальній хірургії»,
захищену ще в 1999 році, буквально в останні роки
ще дисертацію Назарчука С.А. «Попередження
неспроможності анастомозів в абдомінальній хірургії
(експериментально-клінічне дослідження)» (2015).
Блискучі результати із застосуванням клейових
ендопротезів у поєднанні з фібринносальниковим
патчем при формуванні анастомозів за умов
перитоніту були представлені у 2012 році
Ф.Г. Кулачеком та співавторами [1].
Водночас у закордонній літературі є більш
стримана оцінка різних комбінацій застосування
фібринних клеїв та патчів для захисту анастомозів
шлунково-кишкового тракту [3], що вимагає окремого
аналізу проведених робіт.
Основна частина
Дуже важливими є два системні огляди, присвячені
застосуванню фібринних клеїв для формування
анастомозів шлунково-кишкового тракту.
Vakalopoulos et al. (2013) [4] проаналізували
інформацію в Medline та Embase після 2000 року.
Переглянуто біля 1000 робіт, у яких фібринові клеї
наносились на зону анастомозу. В огляд включено
48 робіт: 20 із них присвячено колоректальним
анастомозам, 18 робіт проведено на хворих.
Nordentoft et al. (2015) [5] проаналізували
дослідження з укріплення
фібринним клеєм
анастомозів із 1953 по 2013 роки. Усього переглянуто
6760 робіт, серед яких 28 експериментальних
із ґрунтовними біохімічними та гістологічними
дослідженнями. Праця має символічну назву
«Фібринний
клей
не
покращує
загоєння
гастроінтестинальних анастомозів». Позитивний
ефект клею на загоєння був виявлений тільки у 7 із 28
робіт. Вісім досліджень вказали на негативний ефект,
а в 11 – взагалі не було виявлено жодного ефекту.
Ми проаналізували двадцять шість робіт,
присвячених укріпленню абдомінальних анастомозів
фібриновими клеями. Принцип підбору цих робіт для
аналізу був таким.
1. Експериментальні дослідження, виконані на
дрібних тваринах – щурах.
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2. Однотипні методики накладання анастомозів
серозном'язовими швами без захоплення слизової
оболонки – інвертовані типи анастомозів.
3. Анастомози, накладені з достатньою густиною
швів – не менше шести швів.
4. Допускалися клеї різного виробництва.
5. Анастомози накладались на товсту кишку
щурів, що має більший діаметр порівняно з тонкою
кишкою.
6. Не враховували тип знеболення. Найчастіше
операції виконувались під пентобарбітуратовим
наркозом (30 мг на кг маси внутрішньоперитонеально).
В окремих тварин застосовувався інгаляційний
наркоз.
7. Для швів застосовували монофіламентні нитки
6-0, голки діаметром 1,5 см.
8. До уваги не брали ведення післяопераційного
періоду.
9. Важливим моментом досліджень є вивчення
різних типів клейових композицій з одночасним
моделюванням факторів ризику розходження
анастомозів, наприклад, введення хіміопрепаратів
– фторурацилу, опромінення, або дослідження
факторів, що стимулюють ріст сполучної тканини.
Такі дослідження відзначені нами тільки в трьох
роботах із 26 проаналізованих.
10. До аналізу не включені роботи, у яких на
одній тварині виконували анастомози із захистом
фібринними клеями і без такого.
11. Фібринні клеї наносились зовні на анастомоз.
Кількість нанесеного клею і товщина фібринної
плівки не враховувались.
12. Обов'язкова наявність контрольної і дослідної
груп тварин.
13. Обов'язкові дослідження порогу розриву
анастомозу, гістологічні дослідження, деякі біохімічні
показники – рівень оксипроліну тощо.
14. До аналізу включено 5 робіт, виконаних до
2000 року. П'ять робіт виконані в період 2001-2005
років. Вісім робіт виконані в період 2006-2010 років
і після 2011 року.
15. Нами повторно проаналізовані роботи,
включені в згадану вище оглядову статтю Nordentoft
[5].
Ми відмовились від аналізу кожної конкретної
роботи, представивши тільки кінцеві результати
по трьох категоріях: позитивний ефект, відсутність
ефекту, негативний ефект.
Позитивний ефект констатовано в роботах Senol
et al. (2013) [6], Subhas et al. (2011) [7], Pantelis et al.
(2010) [8], Wang et al. (2009) [9], Li et al. (2006) [10],
Saclarides et al. (1992) [11], Yilmaz et al. (2001) [12].
Негативний ефект – у роботах VanderVijver et al.
(2012) [13], Akgun et al. (2006) [14], Ozel et al. (2006)
[15], VanderHam et al. (1993, 1992, 1991) [16-18].
І жодного ефекту – в роботах Ayhan et al. (2012)
[14], Chmelnik et al. (2011) [19], Schreinmacher et al.
(2011)[20], Nordentoft et al.(2015) [5], Li et al. (2007)
[21], Kannellos et al. (2006, 2004, 2003) [22-24].
Обговорюючи проаналізовані експериментальні
роботи стосовно застосування аплікацій фібринного
клею на серозні оболонки зовні від анастомозу,
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слід вказати, що вони не враховують ряд важливих
моментів:
1. Анастомоз герметизується тільки зовні,
відсутність герметизації з боку слизових оболонок
не запобігає проникненню бактеріальної флори з
порожнини кишки в з'єднання тканин.
2. Нанесення клею на зовнішні оболонки
утруднює евакуацію ексудату з пересічених і
з’єднаних тканин.
3. Створюються
умови
для
звуження
анастомозу та утворення спайок.
Клінічні спостереження зарубіжних хірургів
із застосування фібринно-клейового укріплення
абдомінальних анастомозів – поодинокі, але вселяють
оптимізм.
Silecchia et al. (2008) [25] провели мультицентричне
проспективне дослідження стосовно укріплення
гастроінтестинальних та міжкишкових анастомозів
після обхідного шлункового анастомозу (баріатрична
хірургія) на пересіченій петлі за Ру. У контрольній
групі частота розходжень виявлена у трьох випадках
на 160 операцій. У дослідній групі – 1 випадок на 160
операцій. Однак різниця статистично недостовірна.
Liu et al. (2003) [26] показали, що після укріплення
анастомозів клеєм недостатність розвивається
рідше. Частіше розвивались запальні процеси в зоні
анастомозу, які клінічно нагадували розходження.
Після
застосування
фібринного
клею
були констатовані низькі рівні недостатності
гастроєюноанастомозів (Sapala et al., 2004) [27] – 0%
(738 операцій).
Lillemoe et al. (2004) [28] застосували клейове
укріплення панкреатоєюнальних анастомозів у 124
хворих. Жодної різниці в частоті панкреатичних
нориць не виявлено.
У проспективному дослідженні Huh et al. (2010)
[30] навели дані застосування фібринного укріплення
колоректальних анастомозів у 223 хворих, що
перенесли низькі лапароскопічні передні резекції
без дефункціонуючих стом. Степлерні анастомози
створювали інтракорпорально. У групі укріплення
недостатність виникла в 5,8 %. У контрольній групі
– у 10,9%. Дані недостовірні (р >0,169).
У цьому огляді літератури ми не розглядаємо
застосування
для
укріплення
абдомінальних
анастомозів різного типу т.зв. патчів – фібринного
клею з колагеновими або іншими прокладками та
різних клейових ендопротезів. Як засвідчує робота
українського дослідника Ф.Г. Кулачека (2012), такі
варіанти укріплення можуть виявитисz вельми
перспективними.
Висновок
Наведені
дані
зарубіжних
дослідників
засвідчують, що укріплення анастомозів фібринним
клеєм може бути ефективним у баріатричній хірургії.
Більшість робіт – це експериментальні дослідження.
Давати
рекомендації
стосовно
застосування
аплікацій фібринних клеїв для укріплення інших
типів анастомозів – передчасно. Вивчення фібринних
клеїв в укріпленні анастомозів шлунково-кишкового
тракту – перспективний напрямок у сучасній хірургії.
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Варто очікувати на суттєві досягнення.
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