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Анотація. В роботі представлений спосіб пластики глибокого дефекту покривних тканин стопи та гомілки. 
Суть способу: вимірюють площину дефекту, величину якої вводять у комп'ютер та за допомогою оригінальної 
програми «Vasculograph» розраховують мінімальний діаметр необхідної судини-перфоранту та область її 
розташування у басейні однієї з артерій трифуркації, після чого виконують ультразвукове доплерографічне 
ангіосканування, індивідуально прецизійно лоцирують судину-перфорант з розрахованим мінімальним 
діаметром, відносно якого визначають місце потенціального клаптю, викроюють його та закривають дефект 
стопи або гомілки.  
Ключові слова. Пластика глибоких дефектів покровних тканин, артерії-перфоранти гомілки та стопи, 
комп’ютерна програма «Vasculograph». 
Аннотация. Зенин О.К., Крюков Э.Л. Способ пластики глубоких дефектов покровных тканей стопы и 
голени. В работе представлен способ пластики глубоких дефектов покровных тканей стопы и голени. 
Сущность способа: измеряют площадь дефекта, величину которой вводят в компьютер и с помощью 
оригинальной программы «Vasculograph» рассчитывают минимальный диаметр необходимой артерии-
перфоранта и область ее расположения в бассейне одной из артерий трифуркации, после чего выполняют 
ультразвуковое доплерографическое ангиосканирование, индивидуально, прецизионно лоцируют артерию-
перфорант с расчетом минимального диаметра, относительно которого определяют место потенциального 
лоскута, выкраивают его и закрывают дефект стопы или голени. 
Ключевые слова. Пластика глубоких дефектов покровных тканей, артерии-перфоранты голени и стопы, 
компьютерная програма «Vasculorgraph». 
Annotation. Zenin О.К., Kruycov E.L.  Plasty method of deep wounds of leg and foot. In the article the new 
method of plasty of leg and foot deep wounds is introduced. The essence of the method: to measure the wound defect 
square and input the data into the original PC program “Vasculograph”, then calculate the minimal diameter of the 
necessary perforator artery and its location in one of the trifurcation artery pool, and then perform the ultrasound 
doppler angioscanning and locate precisely and individually the perforator artery with the calculation of the minimal 
diameter and in regard with this data find the place of the potential flap and perform the defect closure surgery using 
this flap. 
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Вступ.  
Глибокі дефекти покривних тканин гомілки і стопи до теперішнього часу залишаються однією із 

складних проблем сучасної клінічної хірургії. Не дивлячись на деякі успіхи, традиційні методи 
аутодермопластики не завжди забезпечують задовільні як найближчі, так і віддалені результати [3], а 
мікрохірургічні методи аутотрансплантації є складними в технічному плані. Відомий спосіб пластики 
глибокого дефекту покривних тканин стопи та гомілки [1,4], шляхом вимірювання площини дефекту, 
викроювання шкіряного клаптю та закриття дефекту. Для цього визначення площини та локалізації шкіряного 
клаптю виконують інвазійним методом, для чого вводять фарбувальну речовину у судину-перфорант та 
визначають площину шкіряного клаптю, яку він кровопостачає. 

Недоліком способу є порівняно висока травматичність та недостатня ефективність пластики у зв'язку з 
тим, що не враховують індивідуальні особливості ангіоархітектоніки стопи або гомілки та базуються на 
усереднених даних, отриманих на анатомічних препаратах. Як наслідок, вони не підходять для більш-меньш 
прецизійного планування операцій з пластичного закриття дефектів гомілки та стопи з використанням місцевих 
васкуляризованих клаптів. Крім того, неможливо точно визначити місце й площину взяття васкуляризованого 
шкіряного клаптя, який буде ефективно приживлятися. 

Робота виконана за планом НДР Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і 
спорту. 

Формулювання цілей роботи.  
Тому метою роботи було створення нового способу пластики глибокого дефекту покривних тканин стопи 

та гомілки шляхом доопераційного розрахунку мінімального діаметра судини та визначення оптимальної 
площини й місця потенціального васкуляризованого шкіряного клаптю, що надає можливості індивідуального 
підбору життєздатних васкуляризованих клаптів. 

Результати дослідження.  
Сутність способу, полягає у тому, що вимірюють площину дефекту, величину якої вводять у комп'ютер 

та за допомогою комп’ютерної програми «Vasculorgraph» [2] розраховують мінімальний діаметр необхідної 
судини-перфоранту та область її розташування у басейні однієї з артерій трифуркації, після чого виконують 
ультразвукове доплерографічне ангіосканування, індивідуально прецизійно лоцирують перфорант з 
розрахованим мінімальним діаметром, відносно якого визначають місце потенційного клаптю, викроюють його 
та закривають дефект стопи або гомілки. 



 

Новим у способі, є те, що вводять у комп'ютер величину виміряної площини дефекту та за допомогою 
оригінальної програми «Vasculorgraph» розраховують мінімальний діаметр необхідної судини-перфоранту та 
область її розташування у басейні однієї з артерій трифуркації, після чого виконують ультразвукове 
доплерографічне ангіосканування, індивідуально прецизійно лоцирують судину-перфорант з розрахованим 
мінімальним діаметром, відносно якого визначають місце потенціального клаптю, викроюють його та 
закривають дефект стопи або гомілки. 

Судини підшкіряно-жирової клітковини розподілені украй нерівномірно за діаметром, коливання якого 
істотно впливають на місцеве кровопостачання. З урахуванням того, що кровопостачання через судини є прямо 
пропорційним четвертому ступеню його радіусу, розрізнення у колібрі сусідніх судин у два рази будуть 
відповідати різниці у величині кровопостачання у шістнадцять разів, тому рівень кровопостачання 
периферичних відділів шкіряних клаптів однакової локалізації на різних боках тіла істотно відрізняється, а ще й 
більше у різних людей. 3 приводу цього треба розрахувати мінімальний діаметр необхідної судини-перфоранту 
та область його розташування у басейні однієї з артерій трифуркації для оптимального визначення площини та 
місця потенціального шкіряного клаптю, що створюється. 

Кровопостачання шкіри й підшкіряно-жирової клітковини гомілки, здійснюється в основному за рахунок 
перфорантних артерій, які безпосередньо відходять від судин трифуркації (передня, задня великогомілкові та 
малогомілкова артерії) на передню та задню поверхні гомілки та стопи. Перфорантні артерії після прободіння 
поверхневої фасції гомілки, розгалужуються усередині підшкіряно-жирової клітковини та забезпечують 
кровопостачання відповідної шкірно-фасціальної ділянки. Розподілення артерій гомілки є в основному 
дихотомічним та нерівновеликим. Кожна материнська артерія розгалужується на дві дочірні, при цьому одна з 
дочірніх гілок має більший діаметр, а інша - менший, одна з яких прямує краніально (доверху), а інша - 
каудально (донизу) та паралельно поверхні шкіри у підшкіряно-жировій клітковині, тому можна точно 
визначити форму та розрахувати площину шкіряного клаптю у межах відповідного артеріального русла [2].  

Теоретичною основою для визначення розміру шкірно-фасціальної клаптя, що пересаджують, з'явилися 
широко відомі в світовій медичній літературі «правила Ру» (Roux W.)  [2], які, в інтерпретації Маррея (Murray 
C. D.), полягають в наступному:  

1. Якщо деяка артерія розгалужується на дві однакові гілки, то вони відходять під однаковими кутами до 
основного стовбура. 

2. Якщо одна з двох гілок тонша іншій, то товща гілка, або продовження основної артерії, утворює з 
основним стовбуром менший кут, ніж тонка гілка. 

3. Всі відгалуження, які такі малі, що вони практично не зменшують основний стовбур, відходять від 
нього під великим кутом. 

Для пояснення цих правил В. Ру (Roux W.) запропонував гіпотезу, про те, що конструкція і 
функціонування кровоносної системи відповідає принципу мінімальних витрат біологічного матеріалу, 
витраченого на її побудову, і принципу мінімальної роботи, необхідної для просування по ній крові. При цьому 
артеріальні дихотомії під впливом гемодинамічного чинника приймають конфігурації, які для даних умов є 
якнайкращими зі всіх можливих, тобто оптимальними. Англійський фізіолог С. Д. Маррей в 1926 році (Murray 
С. D.) запропонував рівняння, що дозволяє розрахувати оптимальну величину кута розгалуження в судинній 
дихотомії.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Схема дихотомічного артеріального розгалуження. 
 

У новій редакції «Правила Ру» були сформульовані у вигляді набору рівнянь галуження довільної 
артерії з діаметром  do (рис. 1) на дві дочірні артерії з діаметрами d1 і d2 і кутами галуження  α1  і  α2 відповідно: 

1. если d1≈d2, то α1 ≈ α2 ,  
2. если d1<d2, то α1>α2 ,  
3. если d1<<d2  и  d0≈d2, то α1 ≈ 90°, α1 ≈ 0°. 
Якщо розрахувати параметри галуження OABC, яке забезпечує постачання рідини з крапки O у крапки 

B і C (рис. 1.) з мінімальними витратами енергії, то для кутів оптимального галуження можна одержати: 
 



 

       (1) 
 

У роботі [2], присвяченій, зокрема, і артеріальному руслу гомілки (і перфорантним артеріям, зокрема), 
наводяться наступні анатомічні факти: 

1. Кровопостачання шкіри і підшкірно-жирової клітковини гомілки здійснюється в основному за рахунок 
перфорантних артерій, що безпосередньо відходять від, так званих судин трифуркації (місце розгалуження 
підколінної артерії на передню і задню великогомілкової артерії, а також надалі малогомілкову артерію). 

2. Перфорантні артерії, після прориву поверхневої фасції гомілки, розгалужуються усередині підшкірно-
жирової клітковини (усередині простору між внутрішньою поверхнею шкіри і зовнішньою поверхнею 
поверхневої фасції гомілки) і забезпечують кровопостачання відповідної шкірно-фасціальної  ділянки. 

3. Розподіли артерій гомілки (у тому числі і перфорантних артерій) в 98% є дихотомічним і 
нерівновеликим, тобто, кожна материнська артерія (D) ділиться на дві дочірні, при цьому одна з дочірніх гілок 
(dmax) має більший внутрішній діаметр, а інша – менший (dmin). 

4. Існують строгі регресійні залежності між внутрішніми діаметрами материнської артерії і дочірніми з 
великим і меншим діаметрами, початковим діаметром материнської артерії і загальною її довжиною від 
початку до рівня гемомікроциркуляторного русла (до судин з внутрішнім діаметром рівними 0,1 мм): 

dmax=0.88D-0,009 (R2=0,95)  (2), 
dmin=0,58D-0,056 (R2=0,73)  (3), 
L=76,41D + 1,68 (R2=0,91)  (4), 

де D – внутрішній діаметр материнської артерії (мм), dmax – внутрішній діаметр максимальної дочірньої 
гілки (мм), dmin – внутрішній діаметр мінімальної дочірньої гілки (мм), L - загальна довжина материнської 
артерії від початку до рівня гемомікроциркуляторного русла (0,1 мм) (мм), R2 - величина достовірності 
апроксимації. 

Використовуючи ці регресійні рівняння можна відновити ціле артеріальне русло будь-якої перфорантної 
артерії, якщо знати її початковий внутрішній діаметр. Крім того, враховуючи факти, що дана перфорантна 
артерія розгалужується на дві дочірні гілки (дихотомічно), одна з яких прямує краніально (вгору), а інша 
каудально (вниз) і паралельно поверхні шкіри в підшкірно-жировій клітковині, можна визначити форму і 
розрахувати площу, яку займає артеріальне руслом, що утворилося  (рис.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Площа=1912.97 мм2 
Довжина=56.51 мм 
Ширина=67.71 мм 

Рис. 2. Графічне зображення артеріального русла перфорантної артерії, яке було відновлене і візуалізоване 
програмою Vasculograph (D=0,5 мм), а також розрахована площа, яку воно займає 

 
На основі цих анатомічних відомостей було розроблено математичну модель, реалізовану у вигляді 

оригінальної комп'ютерної програми «Vasculograph», яка дозволяє моделювати русло перфорантних артерій та  
розраховувати площину, що займається цим руслом. За допомогою ультразвукового ангіосканування 
відшукується місце з розрахованим діаметром перфоранту, який кровопостачає потенціальний шкіряний 



 

клапоть для наступної пластики. Завдяки цьому отримується можливість оптимального розрахунку та 
індивідуального відбору шкіряного клаптя як за локалізацією, так і за площиною з урахуванням анатомічних 
особливостей конкретно для кожної людини. 

Спосіб реалізують наступним чином. Вимірюють площину дефекту, величину якої вводять у комп'ютер 
та за допомогою програми «Vasculograph» розраховують мінімальний діаметр необхідної судини-перфоранту та 
область її розташування у басейні однієї з артерій трифуркації. Після цього проводять ультразвукове 
доплерографічне ангіосканування з використанням ультразвукового сканера преміум-класу "SONOLINE Elegra 
Advanced” (Siemens, Німеччина) та застосуванням електронних датчиків: конвексного з магістральною 
частотою 3,5 МГц та лінійного з магістральною частотою 7,5 МГц. Потім за візуалізованим на екрані 
зображенням судинного русла індивідуально прецизійно лоцирують судину-перфорант з попередньо 
розрахованим мінімальним діаметром, відносно якого визначають оптимальне місце й площину потенціального 
клаптю. Далі після обробки операційного поля розчином йоду січуть краї дефекту у межах здорових тканин, і 
рану промивають розчином антисептику. У відповідності з розрахованими параметрами місця й площини 
дефекту формують місцевий васкуляризований шкіряно-фасціальний клапоть з основою, що включає осьову 
артерію, та переміщують із закриттям дефекту. 

Висновки.   
Використання способу, надає можливості щодо індивідуального підбору місцевих васкуляризованих 

клаптів з наступним забезпеченням їх життєздатності. 
Спосіб, може бути використаний для хірургічного лікування хворих з глибокими дефектами покривних 

тканин стопи й гомілки з оптимізацією пластики місцевими васкуляризованими клаптями. 
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем пластики глибоких 

дефектів покровних тканин стопи та гомілки. 
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