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У клінічній частині роботи містяться дані про вибір
лікувальної тактики та об’єму оперативного втручання у
103 хворих на гострий панкреатит та супровіднусерцевосудиннупатологію. Вивчені зміни електричної функції
міокарда, показники скоротливої здатності міокарда лівого
шлуночка, ПОЛ та АОС, показники гідратації тканин та
ендогенної інтоксикації при різних формах панкреатиту та
при гострому панкреатиті із супровідною серцевосудинною патологією.
Вивчено найбільш інформативні критерії ранньої
діагностики та вибору об’єму лікування різних форм
гострого панкреатиту з врахуванням тяжкості та прогнозу перебігу захворювання на фоні
серцево-судинної патології.
Дано патогенетичне обґрунтування
консервативної
інтенсивної терапії і критерії оцінки її ефективності при різних формах ГП в умовах
супровідної серцевої патології. Розроблено показання та визначено об’єм оперативних
втручань залежно від функціонального стану серцево-судинної системи та тяжкості і
прогнозу перебігу ГП. Встановлено, що
малий об’єм при відкритій лапаротомії і
малоінвазивний метод з тиском карбоксиперитонеуму 8-11 ммрт. ст. є оптимальні методи
оперативного лікування у хворих із
деструктивним панкреатитом та органічними
захворюваннями серцево-судинної системи для зменшення частоти, тяжкості інтра- і
післяопераційних серцево-судинних ускладнень та кращої післяопераційної реабілітації
міокарда у таких хворих.
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