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Мета - провести порівняльний аналіз даних магнітно-резонансної
томографії (МРТ), отриманих у ранній період після повторних поперекових
мікродискектомій у хворих з інтраопераційним епідуральним введенням
поліакриламідного гідрогелю (ГГ) «Nubiplant» і без такого. Розробити
МРТ-критерії коректності введення ГГ «Nubiplant».
Матеріали і методи. Проаналізовано дані МРТ-обстеження поперекового
відділу хребта у ранній період після повторного видалення грижі
міжхребцевого диска (на 3–15-й день) у 84 (100%) хворих, з них 30
(35,7%) для профілактики епідурального фіброзу інтраопераційно
епідурально вводили ГГ «Nubiplant» (основна група), у 54 (64,3%) ‒ гель
не застосовували (контрольна група).
Результати. Порівняльний аналіз даних МРТ на 3‒15-й день після
операції показав, що частота ознак епідурального набряку та геморагії у
післяопераційній зоні в основній групі статистично значуще нижча, ніж
у контрольній групі (p=0,0444 і р=0,0288 відповідно). Проаналізовано
розташування ГГ «Nubiplant» у хворих основної групи та запропоновано
МРТ-критерії оцінки коректності його введення під час поперекових
мікродискектомій: відсутність деформації дурального мішка та дислокації
спинномозкового корінця, чіткість контурів спинномозкового корінця,
однорідність сигналу від ГГ на Т2- і Т1-зважених зображеннях, відсутність
візуалізації ділянок ГГ поза межами післяопераційної зони, достатнє
секторальне охоплення корінця епідурально введеним ГГ (оптимально
>180°).
Висновки. У ранній період після повторних поперекових мікродискектомій
(на 3‒15-й день) інтраопераційне епідуральне введення ГГ «Nubiplant»
асоціюється зі статистично значущим зниженням частоти епідурального
набряку та геморагії у післяопераційній зоні (p=0,0444 та p=0,0288
відповідно). Запропоновані критерії коректності розташування ГГ
«Nubiplant» дають змогу уніфікувати підходи до радіологічної оцінки
відповідної категорії хворих.
Ключові слова: поперекова мікродискектомія; МРТ; профілактика
епідурального фіброзу; гідрогель «Nubiplant»

Вступ
«Синдром невдало прооперованого хребта» (failed
back surgery syndrome (FBSS)), за різними оцінками,
спостерігається у 10‒40% пацієнтів після операцій
на хребті [1,2]. Розвиток цього синдрому після мікродискектомії пов’язують зі структурними та біомеханічними післяопераційними змінами хребтового стовпа
(прогресуванням дегенерації міжхребцевого диска
(МХД) та спондилоартрозу, розвитком нестабільності прооперованого хребтово-рухового сегмента
тощо), а також з ятрогенними чинниками, зокрема
з неадекватним видаленням грижі МХД [3]. Значна
частина (близько 20‒36%) випадків FBSS і близько
чверті повторних операцій з приводу нього зумовлені
післяопераційним реактивним компресійним рубцево-спайковим процесом навколо твердої мозкової

оболонки та судинно-нервових утворень хребтового
каналу [4‒6]. Епідуральний фіброз як основна або
супутня патологія є практично облігатною знахідкою
при повторних операціях на хребті [6‒8].
Повторні хірургічні втручання при епідуральному фіброзі пов’язані з високим ризиком ускладнень (розрив дуральної оболонки, травмування
нервових корінців, епідуральна кровотеча) та є
ефективними лише у 30‒35 % хворих, а у 15‒20
% ‒ призводять до погіршення симптомів [7,9,10].
Повторні операції не запобігають рецидиву рубцево-спайкового процесу і спричиняють потовщення
дуральної оболонки [7,11].
Патогенез епідурального фіброзу є предметом
дискусії. Утворення рубцевої тканини ‒ це фізіологічна реакція на будь-яку хірургічну травму, але
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інтенсивність і тривалість цього процесу залежать від
багатьох чинників. Важливим механізмом надмірного
рубцеутворення вважають трансформацію післяопераційної гематоми у фіброзну тканину [8,12].
Установлено прямо пропорційний зв’язок між об’ємом
гематоми і тяжкістю асептичного продуктивного
епідурального запалення [13]. Хронічний епідуральний запальний процес може підтримуватися за
рахунок автоімунної відповіді на появу у хребтовому
каналі елементів МХД, який має антигенні властивості як позабар’єрна тканина [14,15]. Епідуральне
проникнення фібробластів зі сполучної тканини паравертебральних м’язів уздовж хірургічної траєкторії
призводить до підвищення синтезу колагену в цій
зоні [14]. На агресивність епідурального рубцевого
процесу впливає руйнування епідурального жиру та
пошкодження жовтої зв’язки [16]. Мають значення
також деякі технічні особливості проведення операції,
котрі підвищують її травматичність [7]: застосування
електрокоагуляції з метою інтраканального гемостазу, надмірні тракція дурального мішка та кюретаж
порожнини МХД.
З огляду на багатофакторний патогенез епідурального фіброзу, для його профілактики та лікування
запропоновано різноманітні підходи: як консервативні
(неінвазивні та інвазивні), так і хірургічні [4,7,17‒26],
але вивчення їх ефективності свідчить про необхідність
подальших пошуків шляхів вирішення цієї проблеми.
Одним з найперспективніших з них нині є застосування
бар’єрних біологічних матеріалів (автологічних тканин і
полімерів), які відокремлюють оголену тверду мозкову
оболонку від навколишніх тканин, мінімізуючи фрикційний ефект [7,22]. Однак роль сучасних бар’єрних
біоматеріалів не зводиться до суто механічної завдяки
додатковим важелям стримування розвитку спайкового епідурального процесу. Так, полімерні матеріали використовують як носії при контрольованому
вивільненні хімічних сполук для прицільної доставки
речовин, котрі сповільнюють розвиток епідурального
фіброзу (стероїдів, нестероїдних протизапальних,
імуномодулювальних, протипухлинних препаратів,
статинів, інгібіторів трансформувального фактора
росту-β (TGF-β) та інших профібротичних цитокінів)
[7,21,27‒30]. Застосування біополімерного каркаса з
імплантованими автологічними стовбуровими клітинами жирового походження дає змогу поліпшити
регенерацію епідуральної жирової тканини [31], тоді
як автологічні підшкірні жирові трансплантати демонструють неоднозначні результати щодо зменшення
епідуральної адгезії [7,32,33].
Існує багато клінічно або експериментально
випробованих автотрансплантатів, а також біополімерів ― природних (хітозан, фібриновий гель,
гіалуронат, амніотична мембрана, желатинова губка
тощо) і штучних (політетрафторетилен, наногідроксіапатит з мультиамінокислотного сополімеру, сополімер
молочної та гліколевої кислот, поліетиленгліколь
тощо), зокрема з контрольованим терміном резорбції
[7,9,10,17,22,30,34‒37]. Однак пошук оптимального
антиадгезійного бар’єрного біоматеріалу триває,
оскільки жоден з них не продемонстрував стабільно
високої ефективності та абсолютної безпечності
[5,22]. Основними недоліками природних біополімерів
є нерівномірний розподіл і недостатня тривалість існування у зоні введення. Більшості синтетичних полімерних матеріалів притаманна реактивна запальна
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реакція при їх інтеграції у тканини організму людини
[30, 38]. Тривають дослідження біополімерів і методів
їх застосування щодо запобігання післяопераційній
епідуральній адгезії [22].
Мета - провести порівняльний аналіз даних
магнітно-резонансної томографії, отриманих у ранній
період після повторних поперекових мікродискектомій у хворих з інтраопераційним епідуральним
введенням поліакриламідного гідрогелю «Nubiplant»
і без такого. Розробити МРТ-критерії коректності
введення ГГ «Nubiplant».
Матеріали і методи
Учасники дослідження
До одноцентрового проспективного когортного
дослідження залучені 84 хворих на рецидивну грижу
МХД. Хірургічне лікування та аналіз його результатів проведені у клініці малоінвазивної та лазерної
спінальної нейрохірургії з рентгенопераційною
Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова
НАМН України.
Від усіх хворих отримана усвідомлена та добровільна письмова згода на участь у досліджені.
Проведення дослідження схвалене Комісією з
етики та біоетики Інституту нейрохірургії ім. акад.
А.П. Ромоданова НАМН України (протокол №3 від 6
червня 2016 р).
Критерії залучення:
- вік пацієнтів від 18 до 76 років;
- повторна операція з видалення грижі МХД і
декомпресії спинномозкового корінця;
- ранній післяопераційний період;
- функціональний статус хворого за шкалою
Карновського не менше ніж 70 балів.
Характеристики груп
До основної групи (ОГ) увійшли 30 (35,7%)
хворих, яким на завершальному етапі операції епідурально вводили поліакриламідний гідрогель (ГГ)
«Nubiplant», до контрольної групи (КГ) залучено 54
(64,3%) хворих, яким виконано повторне втручання
без введення ГГ.
Вік хворих в ОГ ‒ від 24 до 63 років, у КГ ‒ від 20
до 75 років (Табл. 1).
Дизайн дослідження
Хворим ОГ на завершальному етапі операції з
видалення грижі МХД і декомпресії спинномозкового
корінця для профілактики рубцево-спайкового епідурального фіброзу епідурально вводили ГГ «Nubiplant»
пошарово у кількості, яка відповідала об’єму вилучених під час операційного доступу м’язево-зв’язково-кісткових утворень і жирової тканини (2,0‒2,5
мм3). Спочатку заповнювали передній епідуральний
простір, потім окутували корінець та інтраламінарний проміжок. Обов’язково досягали ретельного
гемостазу.

Таблиця 1. Характеристика груп спостереження
Показник
Група
хворих

основна

n

середній
вік, роки

чоловіки
Абс.

%

жінки
Абс.

%

30

42,9±1,7

17

56,7 13

43,3

контрольна 54

47,0±6,0

30

55,6 24

44,4
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Хворим КГ виконано повторну операцію з видалення грижі МХД і декомпресії спинномозкового
корінця, але без введення ГГ.
МРТ-обс теження проводили на 3‒15-й день
після операції на томографі «Intera 1,5 Tl» (Philips,
Нідерланди) з індукцією магнітного поля 1,5 Тл.
Протокол МР Т-обс теження: сагітальні та аксіальні Т1w_TSE та Т2w_TSE с тандартного т урбо
спін-ехо, сагітальні з пригніченням МР-сигналу від
жирової тканини (STIR_TSE), коронарні Т2w_TSE.
Порівнювали післяопераційні МРТ-дані хворих основної та контрольної група.
Статистичний аналіз
Б а з и д ани х ф о р м у в а ли у т а б лиц я х E xc e l.
Статистичні розрахунки проводили за допомогою
спеціалізованого програмного забезпечення Statistica
64 ver.10.0.1011.0 StatSoft Inc. З метою статистичної
обробки даних вхідні таблиці частот було перетворено
на зведені таблиці (контингентності або факторні
таблиці), які відображують розподіл частоти змінних
в групах з урахуванням наявності малих частот для
ознаки виразного вияву епідурального набряку в
післяопераційній зоні (ПОЗ).
Нульову гіпотезу щодо частот виявів епідурального набряку та геморагії у групах перевіряли з
α-рівнем статистичної значущості 5% точним критерієм Фішера (Fisher’s exact test), оскільки в них виявлено малі частоти.
Результати та їх обговорення
Магнітно-резонансна томографія є загальноприйнятим методом об’єктивізації післяопераційних
змін у хворих, прооперованих з приводу гриж МХД, як
у ранній післяопераційний період, так і у віддалений
[39‒41]. До основних переваг МРТ відносять високу
роздільну здатність, яка забезпечує контрастність при
візуалізації м’яких тканин, можливість 3D-візуалізації
та відсутність променевого навантаження. У хворих
із патологією МХД висока контрастність (між форамінальним або епідуральним жировим компонентом і
МХД чи остеофітом, між ліквором та спинним мозком
чи спинномозковим корінцем) у поєднанні з мультипланарною візуалізацією дає змогу провести точну
оцінку гриж МХД і стенозу хребтового каналу, зокрема
під час післяопераційного спостереження.
Незважаючи на широкий спектр хірургічних
підходів до лікування патології МХД, клінічні питання
до МР Т-діагнос тики в піс ляопераційний період
можуть бути згруповані за декількома основними
категоріями, безпосередньо або опосередковано
пов’язаними з основними причинами розвитку FBSS
[1,5,42‒44]:
- грижа МХД (будь-яка de novo, рецидив на рівні
операції, неефективна герніектомія);
- післяопераційний рубцево-спайковий епідуральний фіброз;
- лікворні кісти;
- фасеткові дегенеративні зміни;
- стеноз хребтового каналу (форамінальний чи
центральний);
- інфекційні ускладнення (з боку м’яких екстравертебральних тканин, епідурит, арахноїдит, остеомієліт, спондилодисцит);
- механічна нестабільність хребтово-рухового
сегмента, спондилолістез;
- неадекватність рівня операції;
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- гематома, епідуральний набряк,
псевдоменінгоцеле;
- варикозне розширення епідуральних вен;
- нерозпізнана до операції або набута після неї
патологія (травматична, пухлини хребта та інтраканальних структур тощо).
Наведена категорізація є узагальненою і не
враховує термін післяопераційного спостереження.
Тому зрозуміло, що в конкретному спостереженні
МРТ-дані корелюватимуть із тривалістю післяопераційного періоду та відображатимуть специфіку періоду
спостереження (раннього, проміжного або віддаленого).
МРТ-діагностика має деякі клінічні та технічні
обмеження (надлишкова маса тіла хворого, клаустрофобія, тремор, наявніс ть кардіос тимулятора та
металевих імплантатів (окрім виготовлених із титану
і танталу, котрі спричинюють меншу кількість артефактів, ніж нержавіюча сталь)) [44].
Триває дискусія щодо доцільності застосування
парамагнітного внутрішньовенного контрастування
препаратами гадолінію при МРТ-оцінці результатів
видалення гриж МХД. У нашому дослідженні внутрішньовенне парамагнітне контрастування не використовували, оскільки МРТ проводили у ранній післяопераційний період. Міркування щодо необґрунтованості
застосування контрастування в ранній післяопераційний період ґрунтуються на численних публікаціях,
які свідчать про високу частоту накопичення парамагнетика різними анатомічними структурами на рівні
дискектомії та відсутність зв’язку між такими знахідками та клінічною симптоматикою. Встановлено, що
протягом раннього та проміжного післяопераційного
періоду таке контрастування можна віднести до «варіанта норми». Слід також ураховувати, що, крім терапевтичної токсичності (нефро- та гепатотоксичність) і
здатності препаратів гадолінію спричинити алергічні
реакції, МРТ є однією із найдорожчих діагностичних
процедур, особливо при застосуванні внутрішньовенного парамагнітного контрастування.
У перші 6 тиж після операції з приводу гриж МХД
у 67% хворих виявляють накопичення парамагнетика у просторі прооперованого диска [45], що в
цей період спостереження не відносять до патологічних МРТ-знахідок. До «варіантів норми» у перші
6 тиж відносять також накопичення парамагнетика
фіброзним кільцем та спинномозковим корінцем на рівні
операції. У 20–62% асимптоматичних хворих через
3–6 тиж після операції спостерігають накопичення
парамагнетика спинномозковим корінцем за рахунок
локального порушення гемато-корінцевого бар’єра
[41]. Пізніше 6-го місяця накопичення парамагнетика
спинномозковим корінцем вважають патологічним
[45]. S.D. Boden та співавт. після вдалої дискектомії
зафіксували накопичення парамагнетика фасетковими
суглобами на рівні операції у 88% випадках, накопичення параспінальними м’язами – у 100% випадків. Зі
збільшенням тривалості спостереження зменшувалась
інтенсивність контрастування [46].
З огляду на зазначене вище недоцільним є застосування парамагнетика під час МРТ-оцінки стану ПОЗ
після дискектомії у ранній післяопераційний період за
відсутності особливих клінічних запитів, які потребують контрастування (наприклад, при підозрі на
інфекційний чи неопластичний процес).
Оцінка МРТ-даних, отриманих у ранній період
після операцій з приводу патології МХД, є складною
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та може призвести до хибних висновків. Причинами
цього є збільшення об’єму м’яких тканин переднього
епідурального прос тору та відс у тніс ть чіткого
контуру фіброзного кільця внаслідок набряку, порушення цілісності тканин і наявність геморагії в ПОЗ
[40,47,48]. У 80% випадків у ранній післяопераційний
період у ПОЗ має місце епідуральний набряк з мас-ефектом, який може бути хибно оцінений як рецидив
грижі МХД [41]. Окрім помилкової інтерпретації радіологічних даних як рецидив грижі, відповідні зміни у
ПОЗ у цей період можуть бути хибно інтерпретовані
як розвиток рубцево-спайкового епідурального
фіброзу, характерного для пізнішого післяопераційного періоду [41,46].
Основні ознаки, за якими проводили МРТ-оцінку
стану ПОЗ з урахуванням особливостей раннього
післяопераційного періоду поперекових мікродискектомій та наявності ГГ у хворих основної групи:
1. Епідуральний набряк та збільшення об’єму
м’яких тканин (може імітувати рецидив грижі).
2. Наявність геморагії.
3. Ступінь деформації дурального мішка.
4. Форма, чіткість контурів, локалізація спинномозкового корінця, збільшення його об’єму, компресія,
дислокація.
5. Розміри зони ГГ, однорідність сигналу від ГГ
та ступінь обгортання ним спинномозкового корінця
(<90°, 90‒180°, >180°).
Розроблено критерії коректності введення ГГ за
даними МРТ у ранній післяопераційний період:
1. Відсутність деформації дурального мішка.
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2. Відс у тніс ть дис локаці ї спинномозкового
корінця.
3. Чіткість контурів спинномозкового корінця.
4. Однорідність сигналу від ГГ на Т2- і Т1-зважених
зображеннях.
5. Відсутність візуалізації ділянок ГГ поза межами
ПОЗ.
6. Cекторальне охоплення корінця епідуральним
ГГ >180°.
Ступінь обгортання спинномозкового корінця і
тривалість цього ефекту залежать як від фізичних
характеристик ГГ (адгезійності, щільності, плинності,
гомогенності, зворотної деформації тощо), так і від
техніки його введення, зокрема ретельності попередньої мобілізації корінця шляхом радикулолізу під час
видалення грижі МХД. За нашими інтраопераційними
та нейровізуалізаційними зівставленнями, найповніше
обгортання досягається саме при зміщенні корінця, що
дає змогу заповнити вентральні зони епідурального
простору. Запропоновані критерії коректності розташуванння ГГ є простими, але допомагають комплексно
оцінити специфіку змін після оперативного втручання.
Це дає змогу уніфікувати підходи до радіологічної
оцінки відповідної категорії хворих.
Дані щодо ступеня обгортання спинномозкового
корінця гідрогелем в основній групі наведено у Табл. 2.
Також оцінено наявність і ступінь вираженості
окремих параметрів розташування ГГ «Nubiplant» у
досліджуваних хворих (Табл. 3).
Томограми хворих, отримані у ранній післяопераційний період після повторного видалення гриж МХД,

Таблиця 2. Розподіл хворих за ступенем обгортання спинномозкового корінця епідуральним гідрогелем
«Nubiplant» (за даними МРТ)
Секторальне обгортання спинномозкового корінця
90 ‒180°

<90°

>180°

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

4

13,3

17

56,7

9

30,0

Таблиця 3. Оцінка МРТ-параметрів розташування епідурального гідрогелю «Nubiplant»
Ступінь вираженості
Параметр

відсутність

помірний

виразний

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Деформація дурального
мішка

23

76,7

4

13,3

3

10,0

Дислокація
спинномозкового корінця

27

90,0

3

10,0

0

0

Нечіткість контурів
спинномозкового корінця

22

73,3

6

20,0

2

6,7

Неоднорідність сигналу від
гідрогелю

23

76,7

6

20,0

1

3,3

Ділянки гідрогелю поза
межами ПОЗ

30

100

0

0

0

0
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наведено на Рис. 1 (з введенням ГГ «Nubiplant») та
Рис. 2 (без введення ГГ).
З огляду на те, що епідуральний набряк і геморагія в ранній післяопераційний період асоціюються
із розвитком рубцево-спайкового епідурального
фіброзу в пізніший період спостереження [41,46],
проведено порівняльний аналіз розподілу цих ознак
у досліджуваних групах для оцінки впливу введення
ГГ на можливість створення передумов мінімізації
розвитку рубцево-спайкового епідурального фіброзу
(Табл. 4).

А

Б

У жодному спостереженні в ОГ та КГ геморагія
в ПОЗ не спричинила мас-ефекту з відповідною
клінічною симптоматикою та не потребувала повторного хірургічного втручання.
Нульову гіпотезу про відсутність відмінності за
частотою МРТ-ознак епідурального набряку та геморагії між ОГ та КГ відхилено (p=0,0444 та p=0,0288
відповідно, Табл. 5), тобто групи с татис тично
значущо відрізняються за МРТ-ознаками. Значення р
для тестування ознак епідурального набряку близьке
до рівня α-значення.

В

Г
Рис. 1. МРТ хворого С. (ранній післяопераційний період) після повторного видалення гриж МХД L4-L5,
L5-S1 ліворуч, усунення епідуриту і стенозу з введенням гідрогелю «Nubiplant» в епідуральний простір на
рівні L4-L5, L5-S1: A ‒ Т2-зважене зображення, сагітальна проекція; Б – Т1-зважене зображення, сагітальна
проекція; В – протокол з пригніченням МР-сигналу від жирової тканини (STIR_TSE), сагітальна проекція; Г
– Т2-зважене зображення, аксіальна проекція (багаторівневі зображення)
http://theunj.org
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Рис. 2. МРТ хворого М. (ранній післяопераційний період) після повторного видалення грижі МХД L5-S1
праворуч, усунення рубцево-спайкових змін (без введення гідрогелю): A – Т2-зважене зображення,
сагітальна проекція; Б – Т1-зважене зображення, сагітальна проекція; В – протокол з пригніченням
МР-сигналу від жирової тканини (STIR_TSE), сагітальна проекція; Г – Т1-зважене зображення, аксіальна
проекція; Д – Т2-зважене зображення, аксіальна проекція

Таблиця 4. Частота і вираженість МРТ-ознак епідурального набряку та геморагії в післяопераційній зоні
МРТ-ознаки
Група хворих

епідурального набряку
відсутні

помірні

геморагії
виразні

відсутні

помірні

виразні

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Основна
(n=30)

23

76,7

6

20,0

1

3,3

25

83,3

5

16,7

0

0

Контрольна
(n=54)

30

55,6

15

27,8

9

16,7

33

61,1

21

38,9

0

0
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Таблиця 5. Результати розрахунків частот МРТ-ознак епідурального набряку та геморагії у
післяопераційній зоні (тестування за критерієм Фішера)
МРТ-ознаки
Показник

Основна група (n=30)
Percent of total
Контрольна група (n=54)
Percent of total
Загальна вибірка
Percent of total
Fisher exact p

епідурального набряку
наявні

загалом

відсутні

наявні

загалом

23

7

30

25

5

30

27,4

8,3

35,7

29,8

5,9

35,7

30

24

54

33

21

54

35,7

28,6

64,3

39,3

25,0

64,3

53

31

84

58

26

84

63,1

36,9

100

69,0

31,0

100,0

p=0,0444

Таким чином, застосування ГГ «Nubiplant» при
повторних мікродискек томіях супроводжує ться
статистично значущим зниженням частоти МРТ-ознак
епідурального набряку та геморагії у ПОЗ у ранній
післяопераційний період, що з урахуванням патогенетичних механізмів рубцево-спайкового епідурального
фіброзу може створити передумови для мінімізації
його розвитку.
Перспективним напрямом досліджень є проведення порівняльного аналізу МРТ-даних у хворих
з рецидивними грижами МХ Д, яким вводили ГГ
«Nubiplant» при поперекових мікродискектоміях, і тих,
кому його не застосовували, в пізніші періоди спостереження. На нашу думку, такі дослідження дадуть
змогу вивчити предиктивний вплив використання
цього антиадгезійного бар’єрного біоматеріалу на
розвиток післяопераційного епідурального фіброзу та
FBSS. Крім того, доцільно провести багатофакторний
аналіз впливу різних клінічних чинників (зокрема
індексу маси тіла, ступеня саркопенії, коморбідності,
дегенеративно-дистрофічних змін хребта тощо) на
результати повторних мікродискектомій при застосуванні ГГ «Nubiplant». Такі дослідження, за умови збільшення обсягу вибірки з метою посилення статистичної
значущості отриманих результатів, сприяли б розробці
лікувальних алгоритмів з високим ступенем доказовості та індивідуалізації підходів до вибору оптимальної
хірургічної тактики із забезпеченням високого рівня
якості життя хворих у післяопераційний період. Таким
чином, проведене нами дослідження свідчить про необхідність подальшого комплексного аналізу результатів
поперекових мікродискектомій при застосуванні ГГ
«Nubiplant» у пізніші періоди спостереження.
Висновки
1. Установлено, що у ранній період після повторних
поперекових мікродискектомій (на 3‒15-й день)
інтраопераційне епідуральне введення гідрогелю
«Nubiplant» супроводжується статистично значущим
зниженням частоти МРТ-ознак епідурального набряку
та геморагії у післяопераційній зоні (p=0,0444 та
p=0,0288 відповідно).
2. При оцінці коректності епідурального введення
гідрогелю «Nubiplant» під час поперекових мікродискектомій у ранній післяопераційний період доцільно
викорис товувати такі МРТ-критерії: відсу тніс ть

http://theunj.org

геморагії

відсутні

p=0,0288

деформації дурального мішка та дислокації спинномозкового корінця, чіткість контурів спинномозкового
корінця, однорідність сигналу від гідрогелю на Т2- і
Т1-зважених зображеннях, відсутність візуалізації
ділянок гідрогелю поза межами післяопераційної
зони, достатнє секторальне охоплення корінця гідрогелем (оптимально >180°).
Розкриття інформації
Конфлікт інтересів
Автори заявляють про відсутність конфлікту
інтересів.
Етичні норми
Усі процедури, виконані хворим під час дослідження, відповідають етичним стандартам інституційного і національного комітетів з етики, Гельсінкській
декларації 1964 року та поправкам до неї або аналогічним етичним стандартам.
Інформована згода
Усвідомлену та добровільну письмову згоду на
участь у дослідженні отримано у кожного хворого.
Фінансування
Дос лід ження виконано без спонсорської
підтримки.
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