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Технологія електрозварювання м’яких 
живих тканин, винайдена й розроблена в 
Інституті електрозварювання імені Є.О. 
Патона НАН України, успішно використо-
вується в Україні протягом 12 років різних 
галузях медицини [12, 14], в тому числі в 
оториноларингології [1-4, 6, 15-17]. 

 В літературі відсутні повідомлення 
про гнійні ускладнення після хірургічних 
втручань з використанням електрозварюва-
льної технології. Н.В. Божко [3] відмічає, 
що у хворих після ларингектомії із застосу-
ванням електрозварювання кількість мікро-
організмів в рані була значно меншою в 
порівнянні з особами контрольної групи. 
Розтин тканин шиї у останніх проводився з 
використанням ножиць, скальпеля або мо-
нополярного електрокоагулятора, тому ло-
гічно думати про бактерицидну дію високо-
частотного струму. 

 Відомо, що під дією високочастот-
ного струму відбувається часткове пору-
шення структур біологічних мембран та 
коагуляція білка [12]. Температура біологі-
чних тканин під час електротермоадгезії 
підвищується до 40-700С. С.Є. Подпрятов та 
співавтори [13] стверджують, що під впли-
вом високочастотного струму здійснюється 
денатурація та деполімеризація молекул 
білків, які входять до складу мембран мік-
роорганізмів, що супроводжується пору-
шенням їх діяльності. 

Нами було розроблено та успішно ап-
робовано в клініці ряд оториноларингологі-
чних біполярних електроінструментів: аде-

нотом, скальпель, распатор, електроприст-
рій для операцій на носових раковинах, ін-
струмент для електрозварювання біологіч-
них тканин, пристрої для коагуляції та для 
видалення синехій носа та ін. [5, 7-11]. 

Метою дослідження було визначення 
впливу високочастотного струму під час 
електротермоадгезії з використанням біпо-
лярних оториноларингологічних електроін-
струментів на ріст бактерій. 

 
Матеріал та методи дослідження 
В дослідженні використовувались ку-

льтури різних бактерій: Klebsiella 
pneumoniae, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli. 
Чутливість перерахованих мікроорганізмів 
до антибіотиків наведена в табл. 1. 

З даних табл. 1 видно, що досліджува-
ні мікроорганізмів мали різну чутливість до 
антибіотиків. Так, наприклад, один штам 
палички синьо-зеленого гною був чутливим 
до амікацину, цифрану, цефтазидиму, меро-
пінему, колестину, тоді як інший штам цієї 
ж бактерії виявився стійким до перерахова-
них антибіотиків, крім колестину. 

Дослідження проводились як із свіже-
виділеними штамами (Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa), так і з музейними 
штамами [АТСС 25922 (F-50) Escherichia 
coli, ГІСК 180106 Klebsiella pneumoniae]. 
Суспензія мікроорганізмів в концентрації 
1,5·108 кл/мл наносилась в чашки Петрі з 
агаром. Після підсушування агару з висія-
ною культурою по поверхні агару проводили 



66                                                                                         Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2012 
 

біполярними інструментами: без подачі 
струму (контроль), при дії високочастотного 
(66 кГц) струму протягом 1 або 2 с в режимі 
«різання», «коагуляція», «зажим» та 4 с в 
режимі «зварювання». В якості джерела 
струму використовувався електрокоагулятор 
ЕК-300М1. Дослідження виконувались при 
дії високочастотного струму, який подавався 

на біполярний електроінструмент в режимах: 
«різання», «зварювання», «коагуляція» або 
«зажим» при стабільних температурних по-
казниках (60-70ºС). Після цього чашки Петрі 
на 24 год вміщувались в термостат при тем-
пературі 37ºС. Результати росту колоній бак-
терій оцінювались через 24 год. 

Таблиця 1 
Чутливість досліджуваних мікроорганізмів до антибіотиків 

Антибіотик 
Чутливість різних штамів у мікроорганізмів 

K. pneumoniae S. aureus Ps. aeruginosa¹ Ps. aeruginosa² E. coli 
Амікацин чутлива чутливий стійка чутлива стійка 
Ампіцилін стійка стійкий   стійка 
Тієнам чутлива    чутлива 
Цефоперазон стійка    чутлива 
Цефтриаксон стійка    чутлива 
Цифран стійка  стійка чутлива чутлива 
Цефтазидим   стійка чутлива  
Колестин   чутлива чутлива  
Меропінем   стійка чутлива  
Росміцин   стійка стійка  
Азітроміцин  чутливий    
Ванкоміцин  чутливий    
Лінкоміцин  чутливий    
Оксацилін  чутливий    
Цефазолін  чутлива    

 
Результати дослідження  
та їх обговорення 
Результати дослідження росту колоній 

бактерій (E. coli) після дії високочастотного 

струму з використанням біполярних ЛОР-
інструментів в різних режимах роботи 
(«різання», зварювання», «коагуляція», «за-
жим») наведені в табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Ріст бактерій при різних режимах електротермоадгезії з використанням біполярного пінцета 

Показники 

Режими роботи електрокоагулятора ЕК-300М1 
різання, 

1 сек 
зварювання,  

4 сек 
коагуляція,  

1 сек 
зажим, 
1 сек контроль 

І ІІ ІІІ ІV V 

розміри зони, M±m (n=5) 
Відсутність росту колоній  
E. coli, мм 4,8±0,192 7,6±0,192 4,2±0,384 4,6±0,192 0 

р І-ІІ 
р ІІ-ІІІ 
р ІІ-ІV 
р І-ІІ, ІІІ, ІV 
р ІІІ-ІV 
р V-І, ІІ, ІІІ , ІV 

< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
> 0,05 
> 0,05 
< 0,001 
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З даних табл. 2 видно, що при всіх ре-
жимах роботи джерела високочастотного 
струму з використанням біполярного пінце-
та спостерігається бактерицидна дія в діля-
нці робочих електродів, причому зона від-
сутності росту колоній бактерій (E. coli) 
значно більша при роботі пристрою в ре-
жимі «зварювання» в порівнянні з режимом 
«різання», «коагуляція» та «зажим» 
(р<0,001), що можна пояснити більш трива-
лим часом дії високочастотного струму. В 
контролі затримки росту колоній E. coli не 
виявлено. 

В табл. 3 наведено результати впливу 
високочастотного струму з використанням 
біполярного скальпеля на ріст колоній різних 
бактерій при роботі електрокоагулятора в 
режимі «різання». Ріст бактерій вивчався при 
дії струму протягом 1 або 2 с. 

З даних табл. 3 видно, що високочас-
тотний струм (66 кГц) при його викорис-
танні в режимі «різання» (подача струму на 
біполярний скальпель) пригнічує ріст бак-
терій незалежно від їх виду та їх чутливості 
до антибіотиків (табл. 1), а також незалежно 
від того, музейний штам чи свіжовиділений. 
Бактерицидна дія струму була більш вира-
жена при її тривалості 2 с в порівнянні з 
тривалістю електротермоадгезії 1 с (р<0,05). 

В контрольних чашках Петрі затримки рос-
ту бактерій не виявлено. 

Для наочності на рисунку представле-
но результати росту колоній Ps. аeruginosa¹ 
на чашці Петрі при застосуванні біполярно-
го скальпеля в режимі «різання», на який 
подавався високочастотний струм (66 кГц). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ріст колоній  Ps. аeruginosa на чашці Петрі 
після дії високочастоного струму (66 кГц)  з вико-
ристанням біполярного скальпеля в режимі «рі-
зання» (зліва направо: дія струму 2 с, 1 с, конт-
роль) 

 
Таблиця 3 

Вплив високочастотного струму на ріст бактерій при використанні його в режимі «різання» 

Показники 

Тривалість дії  
високочастотного струму  

(66 кГц), с Контроль 

Р 

І-ІІ І-ІІІ ІІ-ІІІ 1 2 
І ІІ ІІІ 
розміри зони, M±m (n=5) 

Відсутність росту колоній, мм: 
S. aureus (свіжовиділений) 4,4±0,576 5,2±0,576 0 >0,05 <0,001 <0,001 
E. coli (музейний ) 3,8±0,384 5±0,192 0 <0,05 <0,001 <0,001 
K. pneumoniae (музейний) 4,2±0,576 5,2±0,384 0 <0,05 <0,001 <0,001 
Ps. аeruginosa¹ (свіжовиділений) 3,4±0,192 5,2±0,576 0 <0,05 <0,001 <0,001 
Ps. aeruginosa² (свіжовиділений) 4±0,384 5,6±0,384 0 <0,05 <0,001 <0,001 

 

В табл. 4 наведено результати викорис-
тання різних біполярних електроінструментів 
в режимі «різання» на чашках Петрі з колоні-
ями Staphylococcus aureus. З даних табл. 4 
видно, що при використанні всіх біполярних 

оториноларингологічних електроінструментів 
під час електротермоадгезії має місце бакте-
рицидна дія високочастотного струму, про що 
свідчить утворення на місці контакту агару з 
робочими електродами та найближчих ділян-
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ках поживного середовища зони пригнічення 
росту бактерій. Радіус бактерицидної дії 

струму знаходився в прямій залежності від 
розмірів робочих електродів. 

 
Таблиця 4 

Затримка росту золотистого стафілококу під впливом високочастотного струму  
з використанням різних біполярних інструментів 

Біполярні інструменти 

 
Розміри  

електродів, 
мм 

Зона відсутності росту колоній  
бактерій (мм), 1 с, режим «різання», 

M±m, n=5 

Скальпель 3х1х4 4,6±0,192 
Аденотом 4х2х14 12,4±0,192 
Распатор – опукла поверхня 8х17 10,8±0,960 
Распатор – ребро 2,5х17 5,2±0,192 
Пінцет 2х1,5х4 4,8±0,192 
Пристрій для операцій 
на носових раковинах 2х2х5 7,8±0,192 

Пристрій для електрозварювання біологічних 
тканин 1,5х1,5х2 3,4±0,384 

Контроль (скальпель без подачі струму) 1 0 
1-2 
1-3 
1-4 
1-5 
1-6 
1-7 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8 

<0,001 
<0,01 
>0,05 
>0,05 
<0,01 
<0,05 

<0,001 
 
 
Висновки 
1. Під час електротермоадгезії з вико-

ристанням оториноларингологічних 
біполярних електроінструментів та високо-
частотного струму (66 кГц) має місце бак-
терицидна його дія в місці поширення неза-
лежно від виду бактерій, їх штамів і 
чутливості до антибіотиків. 

2. При використанні біполярних 
електроінструментів бактерицидна дія 
струму проявляється при різних режимах 

роботи електрокоагулятора ЕК-300М1 
(«різання», «зварювання», «коагуляція», 
«зажим»), однак більш виражена затримка 
росту бактерій спостерігається при різанні 
та зварюванні. 

3. Існує пряма залежність 
бактерицидної дії високочастотного струму 
під час електротермоадгезії з використан-
ням біполярних електроінструментів від 
його тривалості та розмірів робочих 
електродів. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БАКТЕРИ-
ЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНО-
ГО ТОКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИПОЛЯР-

НЫХ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИХ 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ 

Косаковская И.А., Красько О.П. (Киев) 

Р е з ю м е  

Проведены исследования влияния высокочас-
тотного тока (66 кГц) на рост бактерий с использова-
нием оториноларингологических биполярных элек-
троинструментов. Было выявлено бактерицидное 
действие тока в месте его распространения независи-
мо от вида бактерий, их штаммов и чувствительности 
к антибиотикам. При использовании биполярных 
электроинструментов бактерицидное действие тока 
проявляется при разных режимах работы электрокоа-
гулятора ЕК-300М1 («резание», «сварка», «коагуля-
ция», «зажим»), однако более выраженная задержка 
роста бактерий наблюдается при режимах «резания» 
и «сварки». Существует прямая зависимость бакте-
рицидного влияния высокочастотного тока во время 
электротермоадгезии с использованием биполярных 
электроинструментов от длительности действия тока 
и величины рабочих электродов. 

RESULTS THE BACTERICIDAL ACTION  
OF USING OF  HIGH VOLTAGE  
ENT BIPOLAR POWER TOOLS 

Kosakovskaya I.A., Krasko O.P. (Kiev) 

S u m m a r y  

We investigated the influence of high-
frequency current (66 kHz) on the growth of bacte-
ria using ENT bipolar power tools. It was revealed bacte-
ricidal action of the current at the point of distribution 
regardless of the type of bacteria strains and their sensi-
tivity to antibiotics. When using power tools bipolar 
current bactericidal effect manifests itself in different 
modes electrocoagulator EC-300M1 («cut», «welding», 
«coagulation», «clip»), but more pronounced growth 
inhibition of bacteria observed in the modes of "cutting" 
and «welding» . There is a direct dependence of the 
bactericidal effect of high-frequency current at the time 
electrotermoadhesion using a bipolar power tools on the 
duration and magnitude of the current working elec-
trodes. 

 
 


