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ПИТАННЯ ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ
Таблиця 2
Результати хірургічного лікування хворих
на недрібноклітинний рак легень із застосуванням
кріовпливу

Примітка: * — достовірна відмінність між показниками у групах.

тканину, завідомо відступаючи від оточуючих органів і,
відповідно, попереджувати травматичні ускладнення. Ос
танніх не виникало і у процесі операції, і у післяоперацій
ному періоді. Внаслідок надійного гемостазу, в основній
групі не спостерігалося жодного випадку внутрішньо
плевральної гематоми — стану, прогностично несприятли
вого щодо післяопераційних нагноювальних ускладнень.
Тривалість операції, при застосуванні кріопідтримки,
збільшувалась, що потребувало відповідної корекції анес
тезіологічного забезпечення, однак, якихось ускладнень,
пов'язаних з цим, ми не спостерігали. В той же час, за
гальна тривалість перебування хворих в стаціонарі, при
виконанні операції з кріопідтримкою, зменшилася за ра
хунок відсутності проявів несприятливого перебігу після
операційного періоду і, відповідно, скорочення тривалос
ті післяопераційного лікування.
Летальних випадків, протягом перебування в клініці,
в обох групах не було.
11 хворих основної групи спостерігались протягом 1
року після операції. Рецидивів пухлини, за період спостере
ження, не виявлено (в групі порівняння — 6 випадків, 30,0
%). Безумовно, кінцева оцінка ефективності лікування мо
же бути проведена по проходженню більш віддаленого
періоду після операції, однак тенденція, наявна на перший
рік після лікування, видається прогностично сприятливою.
Висновки
Таким чином, застосування кріопідтримки при виконан
ні розширених пневмонектомій з приводу недрібноклітин
ного раку легень забезпечило підвищення ефективності
лікування зазначеного контингенту хворих за рахунок
збільшення радикальності втручання, зменшення травма
тичності операції, зменшення інтраопераційної крововтра
ти на 33 %, зменшення тривалості перебування у стаціонарі
на 37,5 %, зменшення числа післяопераційних ускладнень
та поліпшення віддалених результатів лікування.
Роботу виконано за кошти державного бюджету.
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РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ
КРІОВПЛИВУ ПРИ РОЗШИРЕНИХ
ПНЕВМОНЕКТОМІЯХ З ПРИВОДУ
НЕДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНЬ
М. І. Калениченко
Резюме
У статті проведено порівняльний аналіз хірургічного ліку
вання хворих на недрібноклітинний рак легень за традиційною
методикою та із застосуванням кріовпливу (2 групи по 20 хво
рих). Доведено підвищення ефективності лікування хворих,
яким був застосований кріовплив, за рахунок збільшення ради
кальності втручання, зменшення травматичності операції, змен
шення інтраопераційної крововтрати на 33 %, зменшення три
валості перебування у стаціонарі на 37,5 %, зменшення числа
післяопераційних ускладнень та поліпшення віддалених резуль
татів лікування.

RESULTS OF APPLICATION OF
CRYOSURGICAL TECHNIQUE IN
EXTENDED PNEUMONECTOMY FOR
NON?SMALL CELL LUNG CANCER
M. I. Kalenichenko
Summary
A comparative analysis of two surgical methods of treat
ments of patients with nonsmall cell lung cancer (a traditional one
and the method with application of cryosurgical technique) was
conducted (2 groups, 20 patients in each group). There was regis
tered higher effectiveness of treatment using cryosurgical tech
nique due to more radical intervention, reduced injury and bleeding
(by 33 %) during operation, reduced hospital stay (by 37,5 %),
reduced number of postoperative complications and improvement
of distant results of treatment.
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