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АНОТАЦІЯ 

 

Райляну С.І. Оптимізація хірургічного лікування хворих на защемлені грижі 

передньої черевної стінки, ускладнені гострою кишковою непрохідністю. – На 

правах рукопису – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (22 Охорона здоров’я). – Вищий 

державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний 

університет» Чернівці, 2020. 

       Івано-Франківський національний медичний університет Івано-Франківськ, 

2020. 

У дисертаційній роботі наведено результати хірургічного лікування хворих на 

защемлені грижі передньої черевної стінки, ускладнені гострою кишковою 

непрохідністю, а саме: уточнено показання та обгрунтувано вибір оптимальних їх 

параметрів з метою зменшення кількості післяопераційних ускладнень. 

В основу дослідження покладено аналіз клінічного обстеження та хірургічного 

лікування 180 хворих на защемлені вентральні грижі, ускладнені гострою кишковою 

непрохідністю. Залежно від наявності ознак защемлення гриж передньої черевної 

стінки та ускладнень, у вигляді гострої кишкової непрохідності, досліджувані хворі 

були розділені на дві групи:  І клінічна група - до якої потрапило 78 хворих на 

защемлені грижі, у яких клінічні ознаки гострої кишкової непрохідності не було 

виявлено; ІІ клінічна група - 72 хворих з явними клінічними симптомами гострої 

кишкової непрохідності грижового генезу. Для отримання вірогідних даних хворих 

ІІ клінічної групи розподілено на дві підгрупи: ІІ А – хворі з ознаками защемленої 

грижі.що ускладнена гострою кишковою непрохідністю на стадії компенсації (45 

хворих), ІІ Б - хворі із защемленими грижами ускладненими гострою кишковою 

непрохідністю на стадії субкомпенсації (27 хворих).  

До таких хворих застосовувалась хірургічна  тактика: хворим І клінічної групи 

виконувались оперативні втручання з метою ліквідації защемлення гриж, пластика 
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грижових воріт  і, при необхідності, дренування черевної порожнини. Пацієнтам ІІ 

А підгрупи після ліквідації причини кишкової непрохідності в післяопераційному 

періоді заводили шлунковий зонд лише для пасивного відтоку кишкового вмісту. 

Хворим ІІ Б підгрупи після ліквідації причини кишкової непрохідності 

інтраопераційно проводили назогастральну інтубацію кишечнику для проведення 

лаважу, оксигенотерапії та ентерального харчування. Лаваж кишок проводили 0,9 % 

розчином NaCl, ентеральне харчування розпочинали з появою перистальтики (2 - 3 

доба післяопераційного періоду) за допомогою розчину «Пептамен». З метою 

відновлення нормальної кишкової флори в просвіт тонкої кишки вводили пробіотик 

Пробіз (вміст 2 капсул розчиняли на 100 мл фізіологічного розчину двічі на добу). 

Для 19˗и хворих дослідних груп із защемленими пахвинними грижами 

використовували пластику пахвинного каналу власного напрацювання. Крім того, за 

власними розробками проводили заходи щодо запобігання розвитку в 

післяопераційному періоді гнійно-запальних процесів м’яких тканин шляхом 

інтраопераційного зрошення ранової поверхні розчином антибактеріального 

вітчизняного препарату «Діоксизоль» з метою зменшення як післяопераційних 

больових відчуттів, так і розвитку гнійно-запальних процесів мʼяких тканин. 

Усім хворим на защемлені грижі в екстреному порядку виконувалося 

оперативне втручання грижосічення. При важкому стані хворого та, за необхідності 

проведення передопераційної підготовки, остання проводилася впродовж 1 - 1,5 

годин і тривала під час операції. Об'єм оперативного втручання в цих випадках,  

максимально скорочувався. У 121 випадку (80,67%) операції виконувалися під 

спинномозковою анестезією. У інших 59 випадках (39,33%) застосовували загальне 

знеболення (40 хворих (26,67%)) та місцеву анестезію (19 хворих (12,67%)). 

Госпіталізація пацієнтів дослідних груп в термінах із моменту защемлення 

відбувалась так: до 6 годин - 81 хворий (54,00%), від 7 до 24 годин - 44 (29,33%) і  в 

термін понад 24 години - 25 (16,67%). У 14 хворих (9,33%) защемлення петлі кишки 

було визначено як нежиттєздатною, що потребувало її резекції, що виконувалася за 

допомогою загального знеболення з серединного доступу. При відновленні 

безперервності кишкового тракту перевагу надавали накладанню ентеро-
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ентероанастомозу «бік у бік». 

Для виключення субʼєктивного чинника у вирішенні питання життєздатності 

защемленої ділянки кишки, використано розроблений нами пристрій, що дозволяє 

обʼєктивно оцінити її стан. В основу методу покладено принцип девіації частоти 

задаючого кварцового генератора за рахунок перистальтики кишки, що викликає 

зміну відстані між електродами залежно від її ємності. Доведено, що девіація 

частоти задаючого кварцового генератора за рахунок перистальтики здорової кишки 

складала в середньому 130±11,2 кГц з дисперсією 0,05. Під час поглиблення ішемії 

кишки пригнічувалася її перистальтика, що призводило до зменшення девіації 

частоти. Девіацію частоти задаючого генератора 40 кГц варто визнати як критичну й 

при її менших значеннях зміни в кишці слід вважати незворотніми, що вимагало 

проведення її резекці в межах здорових тканин, де девіація перевищує критичний 

рівень. 

Для інтубації кишечнику у хворих на защемлені вентральні грижі, ускладнені 

гострою кишковою непрохідністю, в 27 випадках використано розроблений нами 

«Зонд для інкубації кишечнику з провідником і світлодіодом». 

Аналізуючи клінічні прояви гострої кишкової непрохідності, спричинені 

защемленими грижами, нами встановлено, що при госпіталізації в стаціонар хворих 

у стадії компенсації наявність грижового випинання на передній черевній стінці 

спостерігалося в 98% випадків, нападоподібний біль спостерігався у 40 (88,89%) 

пацієнтів, тоді як лише у 5 (11,11%) хворих характер болю був постійно помірним. 

У 31 (68,89%) хворих відмічалось здуття живота. Асиметрія живота була виявлена 

тільки у 6 (13,33%) хворих, блювання – у 18 (40,00%) хворих. Гіперперистальтика 

спостерігалась у 39 (86,67%) пацієнтів. «Шум кишкового плеску» (симптом 

Склярова) був позитивним у 10 (22,22%) обстежуваних хворих. Затримка газів та 

калу спостерігалась у 33 (73,33%) хворих. Найбільшу чутливість та діагностичну 

точність з-поміж клінічних симптомів на стадії компенсації мали: нападоподібний 

біль – (91,7 % та 87,1 %), здуття живота – (85,2 % та 75,9 %) та гіперперистальтика -

(95,6 % та 88 %). Специфічність коливалась у межах 52,8 % – 56,5 %.  

Виявлено, що серед обстежених пацієнтів на стадії компенсації у 73,33 % 
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виявлено І ступінь підвищення внутрішньочеревного тиску (ВЧТ), що має найвищу 

чутливість та діагностичну точність у цій стадії, тоді, як на стадії cубкомпенсації у 

77,78 % пацієнтів спостерігали ІІ ступінь підвищення ВЧТ, що має найвищу 

чутливість та діагностичну точність на цій стадії. У 14,81 % пацієнтів на стадії 

декомпенсації діагностовано ІІІ ступінь підвищення ВЧТ. 

Сонографічно на стадії компенсації гострої кишкової непрохідності 

розширення просвіту кишки 30 мм та «секвестрацію рідини» в її просвіті виявлено у 

75,56 %, збільшення висоти Керкрінгових складок 10 мм – у 44,44 % хворих та 

гіперпневматизацію кишківника – у 88,89 % пацієнтів. На стадії субкомпенсації ці 

сонографічні ознаки гострої кишкової непрохідності виявлено з 100 % частотою. 

За умов компенсованої гострої кишкової непрохідності потовщення стінки 

кишки 4 мм виникала у 26,67 % хворих, маятникоподібна перистальтика – у 64,44%, 

тоді як на стадії субкомпенсації ці ознаки виникали значно частіше – у 88,89 % та 

85,19 % хворих відповідно. Вільної рідини на стадії компенсації у черевній 

порожнині не виявляли, а на стадії субкомпенсації ця ознака спостерігалась у 85,19 

% хворих. 

Рентгенологічно у хворих на стадії компенсації чаші Клойбера були виявлені у 

22,22 %, а у стадії субкомпенсації цю ознаку було виявлено у 100 % хворих. Проте у 

стадії компенсації гіперпневматизація спостерігалась – у 77,78 % хворих, а на стадії 

субкомпенсації дану ознаку виявлено у 70,37 % пацієнтів. 

Аналізом проведених нами досліджень було встановлено, що у хворих I групи, 

які поступили в стаціонар в ранні терміни з моменту захворювання без явних ознак 

гострої кишкової непрохідності, істотних відхилень від норми у білковому, 

вуглеводному і водно-електролітному обмінах виявлено не було. Отримані 

лабораторні дані узгоджуються з клінічним перебігом захворювання, що дозволяє 

робити висновки щодо їх достовірності й клінічної значущості. Помітніші зміни 

параметрів були виявлені у хворих II групи, що поступили в стаціонар в пізні 

терміни з моменту захворювання які мали виражені клінічні ознаки гострої 

кишкової непрохідності. Порушення білкового обміну полягали в гіпоальбумінемії і 

диспротеїнемії за рахунок неоднорідного збільшення глобулінових фракцій, при 
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чому до операції і на першу добу післяопераційного перебігу зміни, в основному, 

відбувалися за рахунок альфа2-глобулінів, а на третю добу - за рахунок альфа-, 

альфа1- і гамма-глобулінів. Порушення електролітного обміну проявлялися в 

гіпокаліємії, яка проявлялась до операції і в першу добу післяопераційного періоду, 

а також гіпернатріємії як до операції, так і з подальшою нормалізацією цього 

показника на тлі інфузійної терапії в післяопераційному періоді. Упродовж 

клінічного одужання пацієнтів вище перелічені порушення знижувалися, але 

диспротеїнемія зберігалася навіть до моменту виписки з стаціонару. 

Цитологічні дослідження вмісту очеревинної порожнини показали, що 

клітинний склад перитонеального ексудату у хворих на защемлені вентральні грижі 

на стадії субкомпенсації в динаміці післяопераційного періоду при традиційному 

лікуванні мав певні відмінності. На 1 добу післяопераційного періоду цитологічне 

дослідження перитонеального ексудату у хворих на защемлені вентральні грижі на 

стадії субкомпенсації виявило клітинний інфільтрат, в якому виявлялась помірна 

частина еритроцитів, повноцінних нейтрофілів з специфічною зернистістю 

цитоплазми та різними контурами ядер, частка яких становила 74 %, поодинокі 

еозинофільні гранулоцити (2 %) та мізерну кількість гістіоцитів та макрофагів (по 

2%, відповідно). У десквамованих мезотеліальних клітинах, частка яких складала 

7%, спостерігались зміни форми та контурів клітин, структура цитоплазми та ядер, 

що свідчило про розвиток дистрофічно-некротичних змін. 

Установлено, що гостра непрохідність тонкої кишки при защемлених грижах 

призводить до накопичення у сироватці крові фракції молекул середньої маси 

(МСМ). У процесі лікування даний показник до 5 доби знижувався, проте в усіх 

клінічних групах продовжував перевищувати рівень пацієнтів контрольної групи та 

здорових осіб. Розроблений нами спосіб лікування хворих із гострою 

тонкокишковою непрохідністю (ІІ Б група) вже з 3 доби після операції 

супроводжувався більшим зниженням вмісту в сироватці крові фракції МСМ, 

порівняно з аналогічними хворими, яких лікували стандартним методом (ІІ А 

група). Виявлена закономірність посилилась на 5 добу післяопераційного періоду. 

Крім того, у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки, спричиненою 
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защемленням її в грижовому мішку, величина лейкоцитарного індексу інтоксикації 

(ЛІІ) при госпіталізації суттєво перевищує контрольну групу та групу здорових. У 

процесі лікування показник зменшується, проте до 5 доби не досягає рівня здорових 

і є більшим, ніж у контрольній групі. Застосування розробленого методу лікування у 

хворих на субкомпенсовану кишкову непрохідність (ІІ Б клінічна група) вже з 

першої доби післяопераційного періоду супроводжувалася суттєво меншим ЛІІ, ніж 

в аналогічній групі, де використовували традиційне лікування (ІІ А клінічна група). 

На основі наших досліджень доведено, що зниження рівня лімфоцитів 

відбувається унаслідок дефіциту Т-клітин, а вміст В-лімфоцитів знаходився в межах 

норми або дещо підвищувався. Зниження співвідношення Т-хелпери/Т-супресори, за 

нашими даними, відбувається внаслідок переважного зменшення кількості 

субпопуляції Т-хелперів. Зміни з боку гуморальної ланки імунітету були менш 

виражені і характеризувалися зниженням кількості імуноглобулінів класів G і А на 

третю добу післяопераційного періоду, що, за даними Mc. Ritchie (2000), може бути 

повязане не лише з кількісним і функціональним дефіцитом В-клітин, але й з 

недостатньою активністю цитокінів, що виділяються Т-клітинами. Отримані дані 

дозволяють дійти висновку про те, що при ускладненні защемлених гриж гострою 

кишковою непрохідністю спостерігаються значні порушення в системі 

імунологічної реактивності організму, що проявляється зниженням показників як 

клітинної, так і гуморальної ланки імунітету,а також підвищенням активності 

системи неспецифічної імунологічної реактивності організму. Ці зміни глибші й 

стійкіші, ніж у хворих із неускладненим перебігом защемлених гриж. Імуносупресія 

найбільш виражена на 1-у і 3-ю добу післяопераційного періоду; упродовж 

клінічного одужання хворих за сприятливого перебігу захворювання досліджувані 

показники поступово нормалізувалися. Проте навіть до 5-ої доби післяопераційного 

періоду контрольних цифр не досягали. 

За защемлених гриж, ускладнених гострою кишковою непрохідністю, значно 

збільшується кількість умовно-патогенних ентеробактерій у перитонеальному 

ексудаті з дренажів, зростає кількість E. coli та знижується кількість облігатних 

анаеробних мікроорганізмів у виділеннях з назогастроінтестинального зонда. В 
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умовах компенсованої гострої кишкової непрохідністі, спричиненої защемленням 

гриж, до 5 доби післяопераційного періоду суттєво знижувався вміст умовно-

патогенних ентеробактерій у виділеннях з дренажів. Аналогічною є динаміка й у 

пацієнтів з субкомпенсованою гострою кишковою непрохідністю, спричиненою 

защемленням гриж, яким у післяопераційному періоді застосовували 

запропонований нами спосіб комплексного лікування. У цій групі також більше 

знижувалася кількість E. coli та зростала кількість облігатних анаеробних 

мікроорганізмів у виділеннях із назогастроінтестинального зонда, порівняно з 

аналогічними пацієнтами, яких проліковано традиційним методом. Отримані 

результати доказують, що мікробний чинник патогенезу гострої кишкової 

непрохідності, спричиненої защемленням гриж, залежить від тяжкості захворювання 

та характеру післяопераційного лікування. Активні методи, спрямовані на зниження 

ендотоксикозу, прискорення відновлення перистальтики та раннє ентеральне 

харчування істотно збільшують резистентність кишкової стінки і знижують прояви 

ентерального синдрому.  

На основі клінічних і лабораторних даних, отриманих нами в процесі 

дослідження, в клініці розроблено патогенетично обгрунтовану схему 

передопераційної підготовки і післяопераційного ведення хворих із защемленими 

грижами. Вона включає в себе корекцію виявлених біохімічних та імунологічних 

порушень, а також рекомендації щодо об'єму і вибору методу оперативного 

втручання. 

Летальність після операцій з приводу защемлених гриж склала 2,0%. Із 150 

оперованих на защемлені грижі померло 3 хворих. Усі померлі - це особи похилого 

й старечого віку. Серед померлих переважали жінки (2:1) і госпіталізовані в терміни 

понад 24 години. Найбільш висока летальність відзначалася при защемлених 

післяопераційних вентральних і пупкових грижах: до 2 і 1 хворий відповідно. 

 Результати цитологічного дослідження клітинного складу перитонеального 

ексудату у хворих на защемлені грижі, ускладнені гострою кишковою 

непрохідністю у стадії субкомпенсації, де застосовувався запропонований комплекс 

лікування, уже на 1 добу післяопераційного періоду в мазках-відбитках 
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спостерігалась незначна кількість лейкоцитів, основну частку яких складали 

нейтрофільні гранулоцити (75%). Лімфоцити складали 15% клітинного інфільтрату, 

що перевищував даний показник аналогічної доби у стадії субкомпенсації при 

лікуванні традиційним методом. Кількість макрофагів також була вищою.  

Відсотковий показник дистрофічно зміненого (набряклого та десквамованого 

мезотелію) залишався сталим або частково зменшувався порівнянно з хворими на 

защемлені грижі, ускладнені гострою кишковою непрохідністю на стадії 

субкомпенсації пролікованими традиційним методом. В інфільтратах зростала 

кількість лімфо - та гістіоцитів. Кількість макрофагів та незруйнованих нейтрофілів 

змінювалась незначно порівняно з хворими на стадії субкомпенсації пролікованими 

традиційно, що є свідченням ефективності запропоноваго алгоритму лікування 

таких пацієнтів. 

Таким чином, ретельне дотримання етапів рекомендованої патогенетично 

обгрунтованої схеми лікування хворих на защемлені грижі, ускладненими гострою 

кишковою непрохідністю, дозволило знизити ліжко - день на 3,8 доби та зменшити 

кількість післяопераційних ускладнень. 

Наукова новизна полягає в тому, що результати проведеного комплексного 

дослідження та системного аналізу дозволили науково обґрунтувати та розробити 

комплексну тактику щодо хворих із защемленими вентральними грижами, які 

ускладнились гострою кишковою непрохідністю. У динаміці вивчено порушення 

гомеостазу у хворих на защемлені вентральні грижі, ускладненими гострою 

кишковою непрохідністю, виявлені кореляційні зв’язки між проявами гострої 

кишкової непрохідності за защемленої вентральної грижі, тяжкістю перебігу 

захворювання та ступенем ендогенної інтоксикації, проаналізовані співвідношення 

між морфологічними змінами защемленої ділянки петлі тонкої кишки та 

ефективністю використання запропонованої методики визначення її життєздатності, 

патогенетично обґрунтована схема передопераційної підготовки та 

післяопераційного ведення хворих на защемлені вентральні грижі, ускладнені 

гострою кишковою непрохідністю, обгрунтовано критерії вибору раціональної 

хірургічної тактики у хворих із защемленою грижею і вперше запроваджено в 
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клінічну практику розроблений нами зонд для інтубації кишечнику, а також  

апробований раціональний метод пахвинної герніопластики із запобіганням 

виникнення гнійно-запальних процесів м’яких тканин в ділянці грижового мішка, 

що дозволяє оптимізувати результати лікування. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі найбільш інформативних 

клініко-діагностичних показників розроблено практично-орієнтований алгоритм 

щодо ведення хворих із защемленими вентральними грижами, ускладненими 

гострою кишковою непрохідністю, що дає змогу розпочати адекватну профілактику 

та лікування ускладнень, яке можуть виникнути в післяопераційний період. 

Обгрунтовано доцільність включення в комплекс діагностичних заходів 

визначення показників порушення обміну речовин та імунореактивності організму 

задля покращення результатів лікування. 

Запропоновано патогенетично обґрунтований алгоритм передопераційної 

підготовки та післяопераційного ведення хворих із защемленою грижею, 

ускладненою гострою кишковою непрохідністю, який дозволяє корегувати виявлені 

в процесі лікування порушення.  

Упроваджено в практику раціональний метод визначення життєздатності 

защемленої ділянки кишки, що дозволяє знизити відсоток помилок при визначенні 

меж резекції кишки. 

Розроблено й впроваджено в клінічну практику зонд для інтубації кишечнику у 

хворих на защемлені вентральні грижі, ускладнені гострою кишковою 

непрохідністю (патент України на корисну модель № 134046). 

Розроблено критерії вибору раціонального методу оперативного лікування 

хворих із защемленою пахвинною грижею (патент України на корисну модель № 

133288), ускладнену гострою кишковою непрохідністю з профілактикою 

виникнення гнійно-запальних процесів м’яких тканин (патент України на корисну 

модель № 133296), що дозволяють знизити відсоток ускладнень і зменшити 

летальність. 

Ключові слова: защемлені грижі, гостра кишкова непрохідність, ендотоксикоз, 

інтубація кишечнику, пластика грижових воріт. 
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ANNOTATION 

Railianu S.I. Optimization of surgical treatment of patients with stranded hernias of 

the anterior abdominal wall, complicated by acute intestinal obstruction.  - On the rights of 

the manuscript - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 
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Specialty 14.01.03 - Surgery (22 Health Care).  - Higher State Educational Institution of 
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Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano- Frankivsk, 2020. 

The dissertation presents the results of surgical treatment of patients with entrained 

hernias of the anterior abdominal wall, complicated by acute intestinal obstruction, and 

specifies the indications and substantiates the choice of their optimal parameters in order 

to reduce the number of postoperative complications. 

The study is based on the analysis of clinical examination and surgical treatment of 

180 patients with entrapped ventral hernias complicated by acute intestinal obstruction.  

Depending on the presence of signs of anterior abdominal wall herniation and 

complications in the form of acute intestinal obstruction, the observed patients were 

divided into two groups: I clinical group - which included 78 patients with entrained 
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hernias, in which clinical signs of acute intestinal obstruction were not manifested;  

Clinical group II - 72 patients with clear clinical symptoms of acute intestinal obstruction 

of hernia origin.. To obtain reliable data, patients of the clinical group II are divided into 

two subgroups: II A - patients with trapped hernias complicated by acute intestinal 

obstruction in the stage of compensation (45 patients), II B - patients with trapped hernias 

complicated by acute intestinal obstruction in the transpatient stage. 

The following surgical tactics were applied to these patients: splitting of the hernia, 

plastic of the hernia gate and, if necessary, drainage of the abdominal cavity were 

performed in patients of the first clinical group.  Patients of the IIA subgroup after 

elimination of the cause of intestinal obstruction in the postoperative period were 

administered a gastric probe only for passive outflow of intestinal contents.  Patients of the 

II B subgroup, after elimination of the cause of intestinal obstruction, intraoperatively 

performed nasogastric intubation of the intestine for lavage, oxygen therapy and enteral 

nutrition.  Intestinal lavage was performed with 0.9% NaCl solution, enteral nutrition was 

started with the appearance of peristalsis (2-3 days postoperatively) with the help of 

"Peptamen" solution.  In order to restore normal intestinal flora, a probiotic was added to 

the lumen of the small intestine (the contents of 2 capsules were dissolved in 100 ml of 

saline twice a day). 

19 patients of experimental groups with pinched inguinal hernias used plastics of the 

inguinal canal of their own experience.  In addition, preventive development of purulent-

inflammatory processes of soft tissues by intra-operative irrigation of the wound surface 

with a solution of antibacterial domestic drug "Dioxisol" was performed in order to reduce 

both postoperative pain and development of purulent-inflammatory processes. 

All patients with pinched hernias underwent emergency surgery for herniation.  In 

severe condition of the patient and, if necessary, preoperative preparation, the latter was 

performed for 1 - 1.5 hours and lasted during surgery.  The volume of surgery in these 

cases was, to the extent possible, minimized.  In 121 cases (80.67%) surgeries were 

performed under spinal anesthesia.  In the other 59 cases, general anesthesia (40 patients 

(26.67%)) and local anesthesia (19 patients (12.67%)) were used. 
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Patients of the experimental groups up to 6 hours from the moment of pinching were 

hospitalized 81 patients (54,00%), from 7 to 24 hours - 44 (29,33%) and, in the period 

more than 24 hours - 25 (16.67%).  In 14 patients (9.33%), the entrapment of the bowel 

loop was found to be unviable, which required resection.  The latter was performed under 

conditions of general anesthesia from middle access.  In restoring the continuity of the 

intestinal tract, preference was given to the use of side-to-side entero-enteroanastomosis.). 

To eliminate the subjective factor in addressing the viability of the trapped gut, we 

used a developed device that allows you to objectively assess its condition.  The method is 

based on the principle of frequency deviation of the defining quartz generator due to 

intestinal peristalsis, which causes a change in the distance between the electrodes, 

depending on its capacity.  It is proved that the deviation of the frequency of the setting 

quartz generator due to the peristalsis of a healthy gut was on average 130 ± 11.2 kHz with 

a dispersion of 0.05.  As the ischemia of the intestine deepened, its peristalsis, which led to 

a decrease in frequency deviation.  The deviation of the frequency of the reference 

generator 40 kHz should be considered critical and, with its smaller values, changes in the 

gut are considered irreversible and resection within healthy tissues where the deviation 

exceeds the critical level. 

For intestinal intubation in patients with entrapped ventral hernias complicated by 

acute intestinal obstruction, in 27 cases we used the developed "Intestine intubation probe 

with a conductor and LED". 

Analysis of clinical manifestations of acute intestinal obstruction caused by trapped 

hernias, we have shown that in hospitalization of patients in the stage of compensation, the 

presence of hernial defects on the anterior abdominal wall was observed in 98% of cases, 

80% of patients were observed, 88  as only 5 (11,11%) patients had a constant moderate 

pain pattern.  In 31 (68.89%) patients, abdominal distention was noted.  Asymmetry of the 

abdomen was detected only in 6 (13.33%), vomiting - in 18 (40,00%) patients. 

Hyperperistalsis was observed in 39 (86,67%) patients.  "Intestinal noise" (a symptom of 

Sklyarov) was positive in 10 (22,22%) patients.  Gas and feces retention was observed in 

33 (73.33%) patients.  The highest sensitivity and diagnostic accuracy among the clinical 

symptoms in the stage of compensation were: arrhythmic pain - (91,7% and 87,1%), 
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abdominal distension - (85,2% and 75,9%) and hyperperistalsis - (95,6%)  and 88%).  

Specificity ranged from 52,8% to 56,5%. 

Among the surveyed patients at the stage of compensation, 73,33% revealed I 

degree of intra-abdominal pressure (HRT), which has the highest sensitivity and diagnostic 

accuracy at this stage.  While in the decompensation stage, 77,78% of patients observed an 

II-degree increase in HRT, which had the highest sensitivity and diagnostic accuracy at 

this stage.  In 14,81% of patients undergoing decompensation, they were diagnosed with 

grade III HF. 

Sonographically in the stage of compensation of acute intestinal obstruction of the 

expansion of the lumen of the intestine 30 mm and "fluid sequestration" in its lumen was 

found in 75.56%, an increase in the height of Kirkring folds 10 mm - in 44,44% of patients 

and hyperpneumatization of the intestine - in 88,89%  .  At the time of decompensation, 

these sonographic signs of acute intestinal obstruction were detected with 100% 

frequency. 

In the condition of compensated acute intestinal obstruction of a thickening of a wall 

of a gut of 4 mm appeared in 26,67% of patients, pendulum-shaped peristalsis - in 64,44%, 

whereas in the stage of decompensation these signs appeared much more often - in 88,89% 

and 85,19% of patients  in accordance.  Also in the stage of compensation of free fluid in 

the abdominal cavity was not detected, and in the stage of decompensation this sign was 

observed in 85,19% of patients. 

Radiologically, patients in the stage of compensation of the Cloiberg bowl were 

found in 22,22%, and in the stage of decompensation, the sign was detected in 100% of 

patients. However, in the stage of compensation hyperpneumatization was observed - in 

77.78% of patients, and in the stage of decompensation in the sign - in 70.37% of patients. 

The analysis of the conducted researches showed that patients of group I, who were 

admitted to the hospital in the early terms from the moment of the disease without obvious 

signs of acute intestinal obstruction, significant deviations from the norm in protein, 

carbohydrate and water-electrolyte exchanges were not revealed.  The obtained laboratory 

data are consistent with the clinical course of the disease, which allows to judge their 

accuracy and clinical significance.  More noticeable changes in parameters were in 
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patients of group II, who were admitted to the hospital late in time from the moment of the 

disease and had pronounced clinical signs of acute intestinal obstruction. 

Disorders of protein metabolism consisted of hypoalbuminemia and dysproteinemia 

due to the inhomogeneous increase in globulin fractions, whereby before surgery and on 

the first postoperative day, changes mainly occurred due to alpha 2 -globulins, and on the 

third day - alpha, alpha  - and gamma globulins.  Disorders of electrolyte metabolism were 

manifested in hypokalemia, which was manifested before surgery and, in the first day of 

the postoperative period, as well as hypernatremia both before surgery and with 

subsequent normalization of this indicator against infusion therapy, in the postoperative 

period.  As patients recovered, the above listed disorders were reduced, but even 

dysproteinemia persisted until discharge from the hospital. 

Cytological studies of the contents of the peritoneal cavity showed that the cellular 

composition of peritoneal exudate in patients with entrapped ventral hernias in the stage of 

decompensation in the dynamics of the postoperative period in the traditional treatment 

had certain differences.  On the 1st day of the postoperative period cytological 

examination of peritoneal exudate in patients with pinched ventral hernias in the stage of 

decompensation revealed a cellular infiltrate, which revealed a moderate part of 

erythrocytes, complete neutrophils with specific granularity of cytoplasm, different 

proportion of ectoplasm, 74%  (2%) and a small number of histiocytes and macrophages 

(2% each).  In desquamated mesothelial cells, which accounted for 7%, changes in cell 

shape and contours, structure of cytoplasm and nuclei were observed, indicating the 

development of dystrophic-necrotic changes. 

It was found that acute obstruction of the small intestine in the clamped hernia leads 

to the accumulation in the serum of the MSM fraction.  During treatment, the index 

decreases to 5 days, but in all clinical groups continues to exceed the level of the control 

group and healthy individuals.  Our method of treatment of patients with acute small 

intestinal obstruction (group II B) from 3 days after surgery was accompanied by a greater 

decrease in serum content of the MSM fraction, compared with similar patients treated 

with the standard method (group II A).  The revealed pattern increased for 5 days 

postoperatively. 
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In addition, in patients with acute obstruction of the small intestine caused by 

entrapment in the hernia bag, the value of leukocyte intoxication index (LII) at 

hospitalization significantly exceeds the control group and the healthy group.  In the 

course of treatment, the indicator decreases, but up to 5 days does not reach the level of 

healthy and is higher than in the control group.  The application of the developed method 

of treatment in patients with decompensated intestinal obstruction (II B clinical group) 

from the first day of the postoperative period was accompanied by significantly less LII 

than in the analogous group where traditional treatment was used (II A clinical group). 

Our studies have shown that a decrease in lymphocyte levels is due to T-cell 

deficiency, and B-lymphocyte content is either within normal range or slightly elevated.  

The decrease in the ratio of T-helper / T-suppressor, according to our data, is due to the 

prevailing decrease in the number of subpopulations of T-helper.  Changes from the 

humoral level of immunity are less pronounced and are characterized by a decrease in the 

number of immunoglobulins of classes G and A on the third day of the postoperative 

period, which according to Mc.  Ritchie (2000) may be associated not only with 

quantitative and functional B cell deficiency but also with insufficient activity of cytokines 

released by T cells.  The obtained data allow us to conclude that with complications of 

stranded hernias with acute intestinal obstruction, there are significant disturbances in the 

system of immunological reactivity of the organism, which are manifested in the decrease 

of indicators of both cellular and humoral level of immunity and increase of activity of the 

system.  These changes are deeper and more persistent than in patients with uncomplicated 

course of trapped hernias.  Immunosuppression is most pronounced on the 1st and 3rd day 

of the postoperative period;  as clinical recovery of patients with a favorable course of the 

disease, the studied indicators gradually normalize.  However, even before the 5th 

postoperative period, control figures do not reach. 

In the case of strangulated hernias complicated by acute intestinal obstruction, the 

number of conditionally pathogenic enterobacteria in the peritoneal exudate from the 

drainage is significantly increased, the number of E. coli is increased and the number of 

obligate anaerobic microorganisms in the nasogastrointestinal secretions is decreased.  In 

conditions of compensated acute intestinal obstruction caused by pinching of hernias, up 
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to 5 days of the postoperative period the content of conditionally pathogenic enterobacteria 

in the secretions from the drainage is significantly reduced.  The dynamics is similar in 

patients with decompensated acute intestinal obstruction caused by hernia constipation, 

which in the postoperative period used our proposed method of complex treatment.  In this 

group, the number of E. coli also decreases more and the number of obligate anaerobic 

microorganisms in the nasogastrointestinal discharge is increased compared to similar 

patients treated with the traditional method.  The results obtained indicate that the 

microbial factor in the pathogenesis of acute intestinal obstruction caused by hernia 

entrapment depends on the severity of the disease and the nature of the postoperative 

treatment.  Active methods aimed at reducing endotoxicosis, accelerating the recovery of 

peristalsis and early enteral nutrition significantly increase the resistance of the intestinal 

wall and reduce the manifestations of enteral syndrome. 

On the basis of clinical and laboratory data that we received in the course of the 

study, the clinic developed a pathogenetically sound scheme of preoperative preparation 

and postoperative management of patients with trapped hernias.  It includes the correction 

of detected biochemical and immunological disorders, as well as recommendations on the 

scope and choice of surgical intervention. 

 Mortality after surgery for pinched hernias was 2.0%.  Of the 150 operated on 

herniated hernia died 3 patients.  All the dead were elderly and elderly.  The deceased 

were dominated by women (2: 1) and all were hospitalized for more than 24 hours.  The 

highest lethality is noted at the pinched postoperative ventral and umbilical hernias: up to 

2 and 1 patients, respectively. 

The results of cytological examination of the cellular composition of peritoneal 

exudate in patients with trapped hernias, complicated by acute intestinal obstruction in the 

stage of decompensation with the use of the proposed method of treatment as early as 1 

day of the postoperative period showed that the number of smears was negligible.  75%).  

Lymphocytes accounted for 15% of the cellular infiltrate, which exceeded this indicator 

for a similar day in the decompensation stage of conventional treatment.  The number of 

macrophages was also higher. 



21 

 

The percentage of dystrophically altered (swollen and desquamated mesothelioma) 

remained constant or partially decreased, compared to patients with pinched hernias 

complicated by acute intestinal obstruction in the stage of decompensation by the 

traditional method, and infiltration increased.  The number of macrophages and non-

destructive neutrophils varied slightly, compared with patients treated with 

decompensation, which is evidence of the effectiveness of the proposed algorithm for the 

treatment of such patients. 

Thus, detailed adherence to the steps of the recommended pathogenetically sound 

treatment regimen for patients with pinched hernias complicated by acute intestinal 

obstruction allowed to reduce the bed-day by 3.8 days and to reduce the number of 

postoperative complications. 

The scientific novelty is that the results of the complex research and systematic 

analysis made it possible to scientifically substantiate and develop complex tactics for 

patients with entrained ventral hernias, which were complicated by acute intestinal 

obstruction. The dynamics of homeostasis disorders in patients with entrapped ventral 

hernias, complicated by acute intestinal obstruction, correlation between the 

manifestations of acute intestinal obstruction with a trapped ventral hernia, the severity of 

the course of the disease, and the degree of morphogenesis of endophysiology are 

revealed. and the effectiveness of the proposed method of determining its viability, 

pathogenetically sound scheme of preoperations  oth preparation and postoperative 

management of patients with trapped ventral hernias complicated by acute intestinal 

obstruction, justified the criteria for the choice of rational surgical tactics in patients with 

trapped hernias and first introduced into clinical practice a probe for intubation and 

intubation  soft tissue in the area of the hernial sac, which allows to optimize the results of 

treatment. 

The practical significance of the results obtained.  On the basis of the most 

informative clinical and diagnostic indicators, a practically oriented algorithm for the 

management of patients with entrapped ventral hernias complicated by acute intestinal 

obstruction has been developed, which allows to start adequate prevention and treatment 

of complications in the postoperative period. 
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 The feasibility of including in the complex of diagnostic measures determination of 

indicators of metabolic disorders and immunoreactivity of the organism, which contributes 

to the improvement of treatment results. 

A pathogenetically grounded algorithm for preoperative preparation and 

postoperative management of patients with trapped hernia complicated by acute intestinal 

obstruction is proposed, which allows correcting the violations detected during treatment. 

 A rational method of determining the viability of a trapped gut is put into practice, 

which allows to reduce the percentage of errors in determining the boundaries of intestinal 

resection. 

Developed and implemented in clinical practice probe for intubation of the intestine 

in patients with pinched ventral hernias, complicated by acute intestinal obstruction (patent 

of Ukraine for utility model No. 134046). 

Criteria for the choice of rational method of surgical treatment of patients with 

pinched inguinal hernia (patent of  Ukraine for utility model No. 133288), complicated by 

acute intestinal obstruction with prevention of the appearance of purulent-inflammatory 

processes of soft tissues (patent of Ukraine for utility model No. 133296)  reduce the 

percentage of complications and reduce mortality. 

Key words: pinched hernias, acute intestinal obstruction, endotoxicosis, intubation 

of the intestine, plastic hernia gates. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Незважаючи на посилений інтерес уваги хірургічної 

спільноти до проблеми грижоносійства передньобічної стінки черевної стінки, 

кількість хворих на защемлені грижі не зменшується [2,17,21,38,92,121]. Упродовж 

останніх років залишається високою післяопераційна летальність у хворих на 

защемлені грижі, яка коливається від 3 до 19,7% [12,24,46,66,133,155]. Зберігається 

високий відсоток післяопераційних ускладнень - 10,5 - 39%  [3,28,57,66,85,161]. 

Кількість рецидивів через рік після виконання операції з приводу защемленої грижі 

складає 6,9–14,8% залежно від виду пластики грижових воріт [2,15,35,95,220]. 

Кількість грижосічень у випадках при вправимій грижі переважає в 5,8–6,2 

разів більша, ніж кількість ургентних, які проводяться хворим на защемлені грижі, 

що в три рази нижче рекомендованого співвідношення [8,13,28,52,106,145]. 

Одним із тяжких з частим ускладненям защемлених гриж є гостра кишкова 

непрохідність, що трапляється у 42-53% випадків хворих із защемленими 

вентральними грижами. За даними Т.І. Тамм та співавт., (2013); А.А. Зорькина 

(2015) [44,105] петлі кишечнику в грижовому мішку в хворих із защемленими 

грижами виявляється у 45,5 – 55,5% випадків. Деякі автори [36,80] зазначають що 

защемлення відбувається в 62–77% випадків [106], у третини з яких спостерігаються 

клінічні ознаки кишкової непрохідності. Наслідки защемлень очевидні: чим пізніші  

є терміни їх госпіталізації, тим важчий перебіг даного ускладнення. За даними В. В. 

Площанського та співавт. (2003), E.D. DiSaverio, (2014) [77,134], за наявності 

защемлених гриж гостра кишкова непрохідність розвивається в 19,4 – 45,5% 

випадків. 

В останні роки спостерігається тенденція до збільшення питомої ваги осіб 

похилого та старечого віку в структурі патологій, де причиною гострої кишкової 

непрохідності є защемлені вентральні грижі. Так, деякі клініцисти відмічають, що 

хворі старші 60 років становлять від 50 до 80% усіх хворих із защемленими грижами 

[15,21,35]. Варто зазначити, що летальність при защемлених вентральних грижах 

серед осіб похилого та старечого віку досить висока - від 15,2% до 21,2% [99,111], 

що в 5 разів перевищує показники аналогічної патології у віці до 60 років. Це 
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обумовлено як супутньою патологією вітальних систем, так і пізнім зверненням 

саме цього контингенту хворих за медичною допомогою [35,121]. Так, у терміни до 

6 год з моменту защемлення, до хірургічних стаціонарів звертається 40-60% хворих, 

через 24 години - 15-28% [21,132,145]. Пізні терміни госпіталізації таких хворих є 

найважливішою передумовою виникнення важких порушень гомеостазу, некрозу 

кишечника і, як наслідок, високої летальності. 

Більшість дослідників, які займаються проблемою лікування защемлених 

гриж, розглядають її як місцевий патологічний процес, нівелюючи при цьому наявну 

гостру кишкову непрохідність з усіма її наслідками [21,132,145]. 

На сьогоднішній день хворі із защемленими грижами, ускладненими гострою 

кишковою непрохідністю, потребують застосування патогенетично обгрунтованої 

корекції як до-, так і в післяопераційному періодах. Немає чітких критеріїв 

визначення меж життєздатності защемленої кишкової петлі, патогенетичного 

обґрунтування корекції порушень гомеостазу, а також індивідуалізації підходу у 

виборі методу оперативного втручання. Крім того, у клінічному плані особливу 

увагу лікарі-хірурги звертають на питання не лише ранньої діагностики гострої 

кишкової непрохідності, але й розробки нових додаткових лабораторних та 

інструментальних методів дослідження, що сприяють ранньому виявленню цього 

важкого ускладнення, методів виконання хірургічних оперативних втручань як 

щодо причини защемлення, так і лікування в післяопераційному періоді гострої 

кишкової непрохідності. Все це і склало підгрунтя для проведення даного 

дисертаційного дослідження. 

Звʼязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження є фрагментом планової комплексної науково-дослідницької роботи 

кафедри загальної хірургії ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет» «Клініко-експериментальне обґрунтування профілактики та 

індивідуалізованого етапного лікування гнійно-септичних ускладнень гострої 

абдомінальної хірургічної патології» (№ державної реєстрації № 0117U002356 

(термін виконання 2017-2022 рр.)), в якій дисертантка є співвиконавцем. 
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Мета дослідження: покращити результати лікування хворих на защемлені 

вентральні грижі, ускладнені гострою кишковою непрохідністю на основі вивчення 

динаміки стану гомеостазу пацієнтів і розробки патогенетично обґрунтованих 

методів діагностики та оперативного лікування. 

Завдання дослідження.  

1. Вивчити у динаміці порушення та ступінь компенсації білкового, водно-

сольового та кислотно-лужного стану організму хворих на защемлені вентральні 

грижі, ускладнені гострою кишковою непрохідністю. 

2. Дослідити в до- та післяопераційному періодах імунологічний стан хворих із 

защемленими вентральними грижами, ускладненими гострою кишковою 

непрохідністю. 

3.  Розробити патогенетично обгрунтований комплексний алгоритм 

передопераційної підготовки та післяопераційного ведення хворих на защемлені 

грижі, ускладнені гострою кишковою непрохідністю з об’єктивним і зручним для 

практичного застосування способом визначення життєздатності ішемізованої 

ділянки защемленої петлі кишки. 

4. Вивчити та обґрунтувати критерії індивідуального підходу до вибору 

хірургічної тактики щодо хворих на защемлені вентральні грижі. 

5. Оцінити ефективність і результати лікування з використанням 

запропонованої тактики хворих із защемленими вентральними грижами, 

ускладненими гострою кишковою непрохідністю. 

Об’єкт дослідження: защемлені вентральні грижі, ускладнені гострою 

кишковою непрохідністю. 

Предмет дослідження: динаміка змін гомеостазу, рівня ендогенної інтоксикації 

в оперованих хворих із защемленими вентральними грижами, ускладненими 

гострою кишковою непрохідністю; фактори ризику розвитку післяопераційних 

ускладнень; особливості перебігу та ведення після операційного періоду; 

ефективність проведення інтубації кишечнику, визначення життєздатності 

защемленої ділянки кишки, виконання пластики грижових воріт та запобігання 

розвитку післяопераційних гнійно-запальних процесів. 
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Методи дослідження: загальноклінічні – для діагностики як защемленої 

вентральної грижі, так і гострої кишкової непрохідності; інструментальні – 

результати променевої діагностики та ультразвукового дослідження; біохімічні – 

для визначення в плазмі крові порушень білкового, водно-електролітного та 

вуглеводного інгредієнтів гомеостазу; цитологічні – для визначення ступеня 

альтерації защемленої ділянки кишки; математико-статистичні – для обробки 

отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Результати проведеного 

комплексного дослідження та системного аналізу дозволили науково обґрунтувати 

та розробити комплексну тактику щодо хворих із защемленими вентральними 

грижами, ускладненими гострою кишковою непрохідністю. 

У динаміці детально вивчені порушення гомеостазу у хворих із защемленими 

вентральними грижами, ускладненими гострою кишковою непрохідністю. 

Виявлені кореляційні зв’язки між проявами гострої кишкової непрохідності за 

защемленої вентральної грижі, важкістю перебігу захворювання та ступенем 

ендогенної інтоксикації. 

Проаналізовані співвідношення між морфологічними змінами защемленої 

ділянки петлі тонкої кишки та ефективністю використання запропонованої 

методики визначення її життєздатності. 

Патогенетично обґрунтовано схему передопераційної підготовки та 

післяопераційного ведення хворих на защемлені вентральні грижі, ускладнені 

гострою кишковою непрохідністю. 

Науково доведені критерії вибору раціональної хірургічної тактики у хворих з 

защемленою грижею і вперше запроваджений в клінічну практику запропонований 

нами зонд для інтубації кишечнику, а також апробовано раціоноальний метод 

пахової герніопластики із запобіганням виникнення гнійно-запальних процесів 

м’яких тканин в ділянці грижового мішка. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі найбільш 

інформативних клініко-діагностичних показників розроблено практично-

орієнтований алгоритм щодо ведення хворих із защемленими вентральними 
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грижами, ускладненими гострою кишковою непрохідністю, який дає змогу 

розпочати адекватну профілактику та лікування виникнення ускладнень у 

післяопераційному періоді. 

Визначено значущість показників порушення обміну речовин та 

імунореактивності організму в комплексі діагностичних критеріїв перебігу 

защемлених гриж, ускладнених гострою кишковою непрохідністю. 

Запропоновано патогенетично обґрунтований алгоритм передопераційної 

підготовки та післяопераційного ведення хворих із защемленими вентральними 

грижами, ускладненими гострою кишковою непрохідністю.  

Впроваджено в практику раціональний метод визначення життєздатності 

защемленої ділянки кишки, що дозволяє знизити відсоток помилок при визначенні 

меж резекції кишки. 

Розроблено та впроваджено в клінічну практику  зонд для інтубації кишечнику 

у хворих на защемлені вентральні грижі, ускладнені гострою кишковою 

непрохідністю (Патент України № 134046). 

Розроблено критерії вибору раціонального методу оперативного лікування 

хворих із защемленими пахвинними грижами (Патент України № 133288) 

ускладненими гострою кишковою непрохідністю з профілактикою виникнення 

гнійно-запальних процесів м’яких тканин (Патент України № 133296). 

Впровадження результатів дослідження. Результати наукової роботи 

впроваджено в практику хірургічних відділень ОКУ «Лікарня швидкої медичної 

допомоги» м. Чернівці (акт впровадження від 13.03.2018р.), КЗ «Герцаївська 

центральна районна лікарня» (акт впровадження від 12.11.2018р.), «Сторожинецької 

центральної районної лікарні» (акт впровадження від 13.02.2018р.)  Чернівецької 

області, «Городоцької центральної районної лікарні» (акт впровадження від 

24.09.2017р.) та «Кам’янець-Подільської міської лікарні» (акт впровадження від 

11.10.2017р.) Хмельницької області. Матеріали дослідження впроваджено в 

навчальний процес кафедри хірургії №2 ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет» (акт впровадження від 09.02.2018р.), кафедри хірургії №1 

«Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова» (акт 
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впровадження від 29.01.2018р.), кафедри хірургії №1 з урологією та мініінвазивною 

хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (акт впровадження 

від 29.11.2017р.). 

Особистий внесок здобувача. Внесок здобувачки у дисертаційну роботу є 

основним. Здобувачка спільно з науковим керівником сформулювала мету і 

завдання дослідження. Особисто виконала клінічні дослідження, провела аналіз 

літературних джерел і патентно-інформаційний пошук. Брала участь в операціях у 

хворих з приводу защемлених вентральних гриж, ускладнених гострою кишковою 

непрохідністю, проводила лікування пацієнтів у післяопераційному періоді, 

забирала матеріал. Самостійно виконала обробку фактичного масиву даних, 

проаналізувала отримані результати дослідження. Написала усі розділи 

дисертаційної роботи, сформулювала висновки, практичні рекомендації та готувала 

матеріали до друку. 

Апробація результатів роботи. Роботу апробовано на спільному засіданні 

наукової комісії, співробітників кафедр загальної хірургії, хірургії №1, хірургії №2 

Буковинського державного медичного університету та Асоціації хірургів 

Чернівецької області (протокол № 9 від 21.12.2018р ). Основні положення роботи 

оприлюднено на: міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та 

фармації» (Одеса, 2015); міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний 

вимір медичної науки та практики» (Дніпропетровськ, 2015); ІІ міжнародній 

науково-практичній конференції «Природничі читання» (Чернівці, 2015); 

міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку 

медичних наук у ХХІ ст.» (Львів, 2015); міжнародній науково-практичній 

конференції «Особливості модернізації предмету досліджень представників 

медичних наук» (Київ, 2015); ХХІІІ з’їзді хірургів України (Київ, 2015); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання анатомії та 

оперативної хірургії» (Чернівці, 2016); науково-практичній конференції молодих 

вчених «Тенденції розвитку клінічної та експериментальної хірургії» (Харків, 2017); 
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ІV науково-практичній конференції з міжнародною участю «Природничі читання» 

(Чернівці, 2017); науково-практичній конференції з міжнародною участю «1-ий 

Буковинський хірургічний форум. Попередження ускладнень в абдомінальній 

хірургії» (Чернівці, 2017); V науково-практичній конференції «Ушкодження: 

соціальні, морфологічні та клінічні аспекти (Вінниця, 2017); науково-практичній 

конференції молодих вчених «Актуальні питання невідкладної хірургії» (Харків, 

2018); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Індивідуальна 

анатомічна мінливість органів та структур організму в онтогенезі» присвяченій 60-

річчю від дня народження професора Ю.Т. Ахтемійчука (Чернівці, 2018); XXIV 

з’їзді хірургів України (Київ, 2018). Результати дисертаційної роботи відображені в 

наукових публікаціях у повному обсязі.  

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 25 наукових 

робіт, з них: 2 монографії, 8 статей – у фахових наукових видання України, (1 стаття 

– у закордонному науковому періодичному виданні), 12 тез  – у матеріалах наукових 

форумів, отримано 3 патенти України на корисну модель. 

Структура дисертації. Робота викладена українською мовою на 208 сторінках 

комп’ютерного тексту (основний текст складає 170 сторінок) і складається зі вступу, 

огляду літератури, розділу матеріал і методи дослідження, трьох розділів власних 

досліджень, аналізу й узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел, додатків, який включає 255 

найменувань (з них: 132 – кирилицею; 123 – латиницею), ілюстрована 34 таблицями 

та 25 рисунками. 

 



34 

 

РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЗАЩЕМЛЕНІ ВЕНТРАЛЬНІ ГРИЖІ ЯК 

ХІРУРГІЧНУ ПРОБЛЕМУ(огляд літератури) 

 

Незважаючи на великий хірургічний досвід, який накопичений в лікуванні 

защемлених гриж, досі залишаються маловивченими деякі аспекти тактики щодо 

ведення таких пацієнтів. З-поміж гострої хірургічної патології органів черевної 

порожнини защемлені вентральні грижі займають третє місце після гострого 

апендициту і гострого холециститу та є одним з найбільш поширених хірургічних 

захворювань, які потребують невідкладного оперативного лікування 

[18,45,79,81,83,86]. Відомо, що грижоносіями є 2-4% населення, що зумовлює 

значну питому вагу защемлених вентральних гриж у структурі патології 

невідкладної хірургії. 

 

1.1 Епідеміологія защемлених вентральних гриж, ускладнених гострою 

кишковою непрохідністю. 

За даними ряду авторів [19,46,63,122,123,133], хворі на защемлені грижі 

складають 11,0-12,0% від загальної кількості оперованих з приводу гострих 

хірургічних захворювань органів черевної порожнини. У 80-90% випадків 

превалюють пацієнти з паховими та стегновими грижами, а в 5-8% – пупкові. Дещо 

рідше трапляються післяопераційні, діафрагмальні та інші види гриж, які складають 

не більше 1-2% [7,21,34,145,146,156]. За літературними даними, гостра кишкова 

непрохідність при защемленій грижі виявляється в 19,4-65,5% випадків 

[24,78,81,82,94,128]. 

Незважаючи на профілактичні заходи, які проводяться серед населення, 

кількість хворих із защемленими грижами не зменшується [18,22,38,44,62,121]. 

Впродовж останніх років продовжує залишатися високою післяопераційна 

летальність, яка сягає від 3,1 до 11,3% [9,10,50,118,124,125]. Деякі автори 

[159,161,184,132] повідомляють про показник післяопераційної летальності до 

13,0%. Зберігається також високий відсоток післяопераційних ускладнень – 10,7-
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26,0% [1,28,29,41,46,58], рецидивів 6,9-14,8% [11,12,13,16,18,19]. Що засвідчує про 

те, що проблема защемлених гриж далека від вирішення і вимагає подальшого 

удосконалення. 

Аналіз результатів летальних наслідків показав, що в 39-68% випадків 

основною причиною смерті хворих, оперованих з приводу защемленої грижі, 

ускладненої гострою кишковою непрохідністю, є перитоніт [24,78,82,89,119,130]. 

Останній може виникнути до операції та прогресує в подальшому, або до нього 

призводить неспроможність швів анастомозу після операції з резекцією кишечника. 

У ряді випадків перитоніт розвивається внаслідок прогресуючого тромбозу 

брижових судин і некрозу кишечника в післяопераційному періоді як наслідок 

неправильного визначення життєздатності защемленої кишкової петлі 

[78,120,127,134,137,138]. 

За даними Т.І. Тамм (2017) у 14,3% випадків життєздатність защемленої 

кишки була оцінена невірно. Відомо, що в структурі летальних наслідків 

неспроможність швів анастомозу складає 51,6% серед повторно оперованих хворих 

[11,55,61,172,175]. Причиною таких ускладнень є певні труднощі, що виникають 

при визначенні життєздатності защемленої петлі кишки під час операції та 

визначенні достатніх меж її резекції [52,57,68,87,117,156]. 

Серцево-судинна і серцево-легенева недостатність, як причина смертності в 

післяопераційному періоді у хворих із защемленою грижею, варіюють у широких 

межах, складаючи за зведеною статистикою в середньому 27,8% і посідають друге 

місце після перитоніту [4,18,37,130,148]. При цьому, в останнє десятиліття деякі 

клініцисти відзначають тенденцію до перерозподілу причин, що призводять до 

смерті в післяопераційному періоді, в бік збільшення питомої ваги серцево-

судинних і легеневих ускладнень до 45,9 - 50,0% [92,96,128,152].  

Важливе місце в структурі причин смертності таких пацієнтів у 

післяопераційному періоді посідають тромбоемболічні ускладнення, які становлять 

10,3-27,7% [73,74,92,154]. Значно рідше причиною летальних випадків є гострий 

інфаркт міокарда, гостре порушення мозкового кровообігу, діабетична кома та інші 

ускладнення післяопераційного періоду, що складає 3-6% [161,169,216]. 
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Таким чином, висока післяопераційна летальність при защемлених грижах 

обумовлена низкою причин, а саме: пізніми термінами госпіталізації хворих, 

збільшенням питомої ваги осіб похилого та старечого віку з вираженою супутньою 

патологією вітальних систем, допущеними помилками на догоспітальному етапі, а 

також тактичними та технічними помилками в хірургічному лікуванні. 

Пізні терміни госпіталізації хворих із защемленими грижами є основною 

причиною високої післяопераційної летальності. Так, переважна більшість авторів 

вважають, що основний відсоток летальних наслідків припадає на групу хворих, які 

потрапили до хірургічного стаціонару в терміни понад 12 годин з моменту 

защемлення з клінічною картиною гострої кишкової непрохідності, некрозом 

кишечника і, як наслідок, тяжкими порушеннями гомеостазу 

[12,84,179,184,194,204]. Існує пряма залежність між термінами госпіталізації: якщо 

хворий прооперований до 6 годин з моменту защемлення, летальність становить 0,8 

– 1,8%, до 24 годин - 1,4 – 4,4%, а через добу - вона зростає в десятки разів 

[83,113,118,123,124,255]. 

Незважаючи на залежність результатів лікування від термінів госпіталізації, за 

останні 10 років у цьому напрямі відбувалось мало зрушень. А.С. Ермолов и соавт. 

(2009) повідомляють, що в перші 6 годин після защемлення гриж до лікарні  

доставлено лише 12% хворих, від 6-24 годин - 32%, а пізніше 24 годин – 26%. 

Летальність в останній групі сягає 30%. В.П. Сажин і співав. (2009), узагальнюючи 

результати 10-річного досвіду лікування хворих на защемленими грижами 

констатує, що пізніше ніж 24 годин до лікарні потрапляють 21,7% пацієнтів, а В.В. 

Рыбачков (2011) вказує, що за останні десять років кількість хворих, 

госпіталізованих пізніше 24 годин з моменту защемлення, збільшилася на 4% 

[3,4,12,124]. 

Основна причина пізньої госпіталізації - несвоєчасне звернення хворих за 

медичною допомогою. Саме через це пізно госпіталізуються 69-88% хворих 

[4,12,19,44,68,245]. При цьому, практично всі хворі, які пізно звернулися за 

медичною допомогою, є грижоносіями впродовж останніх 6-10 років 

[63,68,87,178,193].  



37 

 

Одним з важких ускладнень, що залежать від термінів госпіталізації, є 

розвиток гострої кишкової непрохідності, оскільки защемлення в грижовому мішку 

петель тонкої та товстої кишок, або їх поєднання із чепцем, трапляються досить 

часто –у 45,5-77,0% випадків [51,65,78,250]. Тому виникають очевидні наслідки, 

чим пізніші терміни госпіталізації таких хворих, тим ймовірніше виникає 

можливість розвитку гострої кишкової непрохідності. За даними літератури, гостра 

кишкова непрохідність при защемлених грижах виявляється в 19,4-65,5% випадків 

[89,116,119,149]. 

Іншою причиною пізньої госпіталізації є помилки клінічної діагностики 

патології на догоспітальному етапі які, за даними О.О. Воровського та співав. (2003) 

мають місце в 11,5 – 11,6% випадків, а за даними В.П. Сажина і співав. (2009) такі 

показники є ще вищими, сягаючи до 12–30% [12,18,50,68,92]. Причинами 

діагностичних помилок є об'єктивні труднощі, що виникають при диференціації 

невправимих і защемлених гриж у разі защемлення кишки у внутрішньому отворі 

пахового каналу, при ріхтерівскому защемленні, діагностики защемлення грижі у  

людей похилого віку зі значним ступенем ожиріння, особливо коли защемлення 

грижі є першим її проявом [15,22,59,86,149,152]. 

Наступною за значущістю причиною, що сприяє розвитку незадовільних 

результатів лікування хворих на защемлену грижу, є збільшення кількості осіб 

похилого та старечого віку [15,22,43,59,159]. При вивченні вікового контингенту 

хворих із защемленими грижами відзначено, що хворі старше 60 років складають 50 

– 80% від загального числа тих, хто потрапив до стаціонару [15,22,43,59, 86, 159]. 

Варто зазначити, що якщо загальна летальність з-поміж усіх вікових груп таких 

пацієнтів становить в середньому 2 – 8%, а з-поміж хворих геронтологічної групи 

перевищує 7,4–21,2% [15,22,43,159,198]. 

Ю.С. Винник і співав. (2013) зазначають, що післяопераційна летальність у 

хворих старших вікових груп є у 8 разів вищою, ніж у хворих до 60 років. За даними 

В.Ф. Саенко та Л.С. Белянского (2003) 75-88% померлих складають особи, старші 60 

років. Виходячи з наведених даних можна дійти висновку, що проблема защемлених 

гриж, по суті, є проблемою геронтологічною. Основною причиною високої 
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летальності в даній групі хворих є наявність важкої супутньої патології, яка 

загострюється на тлі защемлення та призводить у подальшому до декомпенсації 

життєвоважливих органів і систем. Післяопераційний період перебігає у них значно 

важче, а декомпенсація хронічної соматичної патології нерідко є причиною 

розвитку ускладнень, що призводять до смерті пацієнтів [86,126,158,169,198]. 

Практично всі хворі старші 60 років, мають в анамнезі хронічні захворювання 

різного ступеня важкості. Супутня патологія в основному представлена вираженим 

атеросклерозом, гіпертонічною хворобою, коронарним кардіосклерозом, ішемічною 

хворобою серця, цукровим діабетом, нерідко повторним інфарктом міокарда та 

порушенням мозкового кровообігу, хронічною легеневою патологією тощо 

[59,161,187,193,200,205]. 

Тактичні та технічні помилки, що допускаються хірургами стаціонарів, також 

є однією з причин несприятливих результатів захворювання. До таких помилок 

варто віднести відсутність, неадекватність або невиправдано тривала 

передопераційна підготовка [3,21,76,80,90,97]. Наприклад, В.В. Жебровский (2003) 

зазначає, що у 30% померлих, передопераційна підготовка була недостатньою. 

До тактичних помилок належить також невірно обраний метод знеболювання і 

операційного доступу у разі ускладнення перебігу захворювання перитонітом, або 

виникнення в процесі проведення операції необхідності резекції кишки. Так, Н.Н. 

Милица і співав. (2003) зазначають, що з 37 хворих, які померли, в 4 випадках 

доступ був обраний неправильно: резекція була виконана з герніотомного розрізу, 

тоді як потрібна серединна лапаротомія. Про неприпустимість резекції кишки за її 

некрозу з місцевого доступу повідомляє також В.Ф. Саєнко і співав. (2003) 

[106,134,176,202]. 

До інших, найбільш частих помилок у цієї категорії хворих варто віднести 

неправильне визначення життєздатності кишки при її некрозі або неадекватність 

обраних меж резекції; ушивання странгуляційної борозни та точкових ділянок 

некрозу замість резекції защемленої петлі, інфікування черевної порожнини при 

флегмонах грижового мішка, відсутність інтубації кишечнику при явищах гострої 

кишкової непрохідності, зайвий радикалізм і невиправдане розширення обсягу 
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оперативного втручання у важко хворих; неадекватне ведення післяопераційного 

періоду [3,5,28,30,41,45]. За даними А.І. Годлевського та співат. (2003), хірургами 

стаціонару помилки були допущені у 58% померлих. 

Таким чином, враховуючи високу питому вагу защемлених гриж серед 

гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини, стабільно високу 

летальність протягом останніх років (3,0-19,7%), досить високий відсоток 

післяопераційних ускладнень (10,7-26,0%) і рецидивів (6,9-14,8%), слід визнати 

результати лікування хворих із защемленими грижами далекими від бажаних. 

У структурі ускладнень, що розвиваються в післяопераційному періоді у 

хворих на защемлені грижі, перитоніт, як причина смерті, займає перше місце, на 

другому знаходяться ускладнення з боку серцево-судинної і легеневої системи і на 

третьому – тромбоемболічні ускладнення.  

Отже, як засвідчують літературні дані, причини високої летальності у 

післяопераційному періоді у хворих на защемлені грижі є такими: пізні терміни 

госпіталізації з моменту защемлення грижі і розвиток у частини таких пацієнтів 

гострої кишкової непрохідності з порушенням гідроіонного, білкового, жирового та 

вуглеводного обмінів речовин; висока питома частка осіб похилого та старечого 

віку з вираженою супутньою патологією вітальних систем з обмеженими 

адаптаційно-компенсаторними ресурсами, а також тактичні та технічні помилки на 

догоспітальному і стаціонарному етапах лікування. 

Вивчення і рішення навіть окремих з вище перелічених факторів даної 

проблеми є актуальним, бо буде сприяти поліпшенню результатів лікування цієї, 

інколи складної, і частої патології. 

 

1.2 Порушення гомеостазу у хворих із защемленими грижами, 

ускладненими гострою кишковою непрохідністю. 

Розглядаючи порушення гомеостазу у хворих на защемлені грижі, перебіг 

захворювання можна умовно розділити на два етапи. Перший етап - захворювання 

перебігає як місцевий патологічний процес, другий - до місцевих симптомів 

приєднуються явища гострої кишкової непрохідності з явищами перитоніту, 
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інтоксикації, коли процес з місцевого патологічного переходить на 

загальноорганізмовий рівень. На першому етапі загальний вплив на організм 

хворого визначається лише патологічною ноцицептивною імпульсацією з явищами 

гострого порушення пасажу по кишечнику. Основним патогенетичним механізмом 

цього періоду є гіпертонус симпатичної нервової системи, який обумовлений 

появою вогнища патологічно посиленого збудження і больової реакції на процес 

[49,93].  

З прогресуванням захворювання наступає наступна стадія. Ключовим 

патогенетичним моментом його є зрив компенсаторних механізмів і вихід проявів на 

загальноорганізмовий рівень: порушення внутрішньостінкової гемоциркуляції 

защемленої кишки з наростанням проявів кишкової непрохідності та інтоксикації 

[37,45,81,82,146,153]. 

Рефлекторні та органічні зміни кровообігу в кишковій стінці призводять до 

порушення евакуації вмісту, накопичення рідини і газу в просвіті кишки. Подальші 

механізми порушення гомеостазу включають такі основні моменти [4,21,35,84]: 

1.Різні види дисгідрій в результаті втрати рідини в порожнину третього 

простору і в черевну порожнину. 

2. Порушення електролітного обміну. 

3. Порушення білкового обміну. 

4. Зміни складу червоної крові за рахунок депонування і ексудату. 

5. Порушення процесів оксигенації та зміна рН в кислу сторону. 

6. Активація симпатико-адреналової системи. 

7. Інтоксикація. 

8. Шок . 

Вихід процесу на загальноорганізмовий рівень є наслідком розвитку явищ 

гострої кишкової непрохідності та інтоксикації. Саме хворі, що поступили в 

стаціонар в такому стані на защемлені грижі, є найбільш важкими і дають основний 

відсоток летальності. Такий стан хворих дозволив В.В. Рибачкову і співавт. (2011) 

висловити думку, що хворі із защемленими грижами повинні розглядатися як 

пацієнти, які мають одну з форм гострої кишкової непрохідності. З наростанням 
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явищ гострої кишкової непрохідності до патологічного процесу поступово 

залучаються всі основні органи й системи [52,198,200,206,219,225]. 

Так, при вивченні реакції серцево-судинної системи при защемлених грижах 

виявлено зміни гемодинаміки як у бік підвищення артеріального тиску (АТ), так і в 

бік гіпотонії, особливо у хворих, що госпіталізовані у важкому стані. На ЕКГ 

відзначається зниження вольтажу, порушення ритму, поява ознак вираженої гіпоксії 

міокарда. Через 24-72 години після защемлення визначаються виражені зміни 

структури міокарда: набухання мʼязових волокон, втрата поперечної 

посмугованості, вогнищева фрагментація і повнокрівʼя судин, навколо яких 

спостерігалися клітинні інфільтрати [99,132,143,155,169]. З боку судин легенів до 

наслідків першої доби приєднуються дисциркуляторні зрушення: повнокров'я 

капілярів, розширення вен, венул, стаз. Наслідком цього є зниження дихального 

об'єму альвеолярної вентиляції і альвеолярна гіпоксія [84,94]. За допомогою 

ферментних тестів і гістологічних методів дослідження доведено, що вже в ранні 

терміни захворювання проявляються різко виражені біохімічні й морфологічні зміни 

в печінці. Вони безсумнівно призводять до порушення функціональної діяльності 

органу [171,187,226]. Вже до кінця першої доби перебігу захворювання відмічається 

повнокрівʼя судин печінки, яке надалі посилюється. Швидко розвиваються 

порушення стабільності мембран лізосом [118,128,129]. Реографічні дані 

печінкового кровотоку, а також динаміка кровʼяного тиску свідчать про наявність 

прогресуючх дистрофічних і некробіотичних процесів в печінці [5,17,57,98]. 

У 2/3 хворих у звʼязку з розвитком гострої кишкової непрохідності, 

спостерігаються порушення функціонального стану нирок у вигляді зменшення 

ниркового плазмотоку, клубочкової фільтрації, хвилинного діурезу, гіпокаліємії 

[46,64,72,98]. 

Зміни в наднирниках починаються з перших годин перебігу захворювання, а в 

термінальній фазі розвивається тотальний некроз адренокортикальних і 

адреномедулярных структур з повною втратою їх функціонального навантаження. 

Розвиток таких порушень гомеостазу в короткі терміни призводять до альтерації й 
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загибелі інсулінопродукуючих структур в острівцях підшлункової залози, що 

супроводжується розвитком інсулярної недостатності [137,156,161]. 

Дослідження стану коагуляційних властивостей крові вказують на те, що при 

защемлені кишки є чітка спрямованість у бік гіперкоагуляції [146,198,200]. 

Вивчення білкового обміну показали наявність зсуву по фракціях білків і 

порушення вмісту амінокислот мембранних білків. Електрофоретичний спектр 

останніх змінюється за рахунок збільшення вмісту низькомолекулярних білків за 

паралельного зменшення вмісту високомолекулярних пептидів, що призводить до 

порушення проникності мембран еритроцитів з подальшими незворотніми змінами 

[7,23,49,200]. 

Стан калекріїн-кінінової системи плазми крові вказує на різку активацію 

кінінової системи з подальшим її виснаженням упродовж 3 діб. Причина - 

неспроможність антитоксичних процесів у печінці на тлі її гіповолемії. Розвиток 

патологічних змін в організмі хворих на защемлену грижу супроводжується 

підвищенням рівня сіалових кислот у сироватці крові більше, ніж на 54,5% 

[194,200], збільшенням протеолітичної активності плазми і зниженням 

антитриптичної ємності з поглибленням морфологічних змін у кишковій стінці 

[37,47,90,92,99,110]. 

Подальше прогресування патологічного процесу при защемленій грижі, 

призводить до виражених патоморфологічних змін в усіх життєво-важливих органах 

і системах з розвитком поліорганної недостатності в термінальній фазі [81,105]. 

Відомо, що при багатьох хірургічних захворюваннях, що супроводжуються 

оперативними втручаннями, розвивається стан вираженої імуносупресії 

[15,77,88,94]. 

Оперативне втручання як таке призводить до значного, але скороплинного 

зниження лімфоцитів периферичної крові в ранньому післяопераційному періоді, 

при цьому зниження лімфоцитів відбувається, в основному, за рахунок зниження Т-

клітин [88,94,184]. В-клітини, зазвичай, знаходяться в межах норми або на 

підвищених показниках [122,169,184]. Інколи в післяопераційному періоді 
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підвищується продукція антитіл. Мабуть, операція активізує гуморальний імунітет у 

відповідь на антигени, що виділяються травмованими тканинами [33,46,88,94]. 

При вивченні стану імунної системи у хворих на защемлені грижі після 

операції виявляється значне порушення імунозахисних сил [12,88,94], що 

виявляється в зниженні титру комплементу, рівня повних і неповних гетерофільних 

антитіл, збільшенні активності і інтенсивності фагоцитозу, зниженні сироваткового 

лізоциму. Відзначається незначне підвищення вмісту імуноглобулінів і показників 

реакції спонтанного розеткоутворення [84,88,94]. Істотне зниження неспецифічної 

резистентності організму при гострій кишковій непрохідності виявив[84,88,94]. 

Причиною цих змін автор вважає зниження процесів ацетилювання в печінці на тлі 

збільшення лейкоцитарного індексу інтоксикації. Механізми імуносупресії при 

хірургічній патологіїі, зокрема при защемленій грижі, складні і різноманітні. Вони 

включають кількісний і функціональний дефіцит Т-лімфоцитів, дисрегуляцію 

імунної відповіді і переважання імуносупресії при зниженні співвідношення Т-

хелперів і Т-супресорів тощо. При цьому імунний статус конкретного хворого 

визначається і таким чинником, як вік [84,88,]. До головних причин зниження 

імунологічної реактивності в старості належить кількісний дефіцит клітин-

попередників, зменшення інтенсивності міграції стовбурових елементів і кооперації 

Т- і В-лімфоцитів[88]. Очевидно, що у хворих геронтологічної групи зниження 

імунологічної реактивності,значно обтяжує перебіг захворювання. 

Аналіз представлених літературних даних засвідчує  необхідність проведення 

комплексних досліджень, що вивчають порушення гомеостазу у хворих із 

защемленми грижами, ускладненими гострою кишковою непрохідністю. Оскільки 

роботи за даною проблематикою нерідко мають фрагментарний характер і 

висвітлюють, як правило, окремі ланки патологічного процесу. Такий стан проблеми 

вимагає подальшого комплексного  вивчення порушень гомеостазу у цієї категорії 

хворих для розробки патогенетично  обгрунтованої корекції виявлених порушень. 
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1.3 Морфофункціональні зміни в кишковій стінці при защемленій 

грижі і методи визначення її життєздатності. 

Зміни в защемленій петлі кишки відбуваються з першої години перебігу 

захворювання і, в кінцевому  результаті, закінчуються її некрозом. Кишка є органом 

дуже чутливим до ішемії, при цьому некротичні зміни виникають спочатку в 

слизовій оболонці, а потім поширюються на всі шари кишкової  стінки [7,104]. 

Термін, впродовж якого розвиваються некротичні зміни, за даними різних авторів, 

різний  і займає проміжок від 2-3 годин до 5-6годин [44]. Однією з причин 

неспівпадіння цих даних, є відсутність уніфікованої моделі експериментів. Крім 

того, учені доводять, що термін розвитку некротичних змін залежить від виду 

защемлення судин брижі: при стисненні та збереженні циркуляції в артеріях кишки 

некроз розвивається через 1-2 години, при повному припиненні кровообігу - через 5-

6 годин. Це пояснюється більшою стійкістю кишечника до тимчасової аноксії, ніж 

до венозного застою. Крім того, толерантність кишечника до ішемії пов'язана зі 

станом колатерального кровообігу [46,48,73,84,89]. 

Зміни, що відбуваються в перші години перебігу захворювання, мають 

спочатку функціональний характер і обмежуються порушенням моторної функції 

кишечника, з різкою активацією симпатичної і парасимпатичної нервової системи та 

посиленням перистальтики[92,105,203,247]. Залучення до странгуляційної борозни 

судин і нервів брижі змінює перебіг захворювання. При цьому через 2-3 години 

повного пригнічення моторики кишки, відбувається зміна стадії та її відновлення зі 

значним збільшенням амплітуди ритмічної складової і, збереженням пригнічення 

моторики у відділах, розташованих нижче рівня перепони [92,94,98,105,113]. 

Черговість включення патогенетичних механізмів, що порушують моторику 

кишечнику, вивчався [92,97,156,165,187]. Виявлено, що в першу чергу рефлекторно 

пригнічується здатність її до прояву травної перистальтики, але  основні зміни 

рухової активності кишечника повʼязані з порушенням ˮмігруючого 

міоелектричного потенціалуˮ. У цьому процесі бере участь ЦНС, а також 

гуморальні чинники регуляції перистальтики кишечника. Подальші дистрофічні та 

некробіотичні зміни в кишковій стінці призводять до неспроможності структур, які 
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стимулюють перистальтику. Ішемічні ушкодження кишкової стінки призводять до 

порушення цілісності інтрамуральних гангліїв тонкої кишки від аргірофільності 

структур, нечіткості контурів, звивистості відростків до деформації тіл клітин, 

некрозу ядер, вакуолізації нейтроплазми [92,100,123,169]. Особливий інтерес 

представляють морфологічні зміни в кишковій стінці під час порушення 

мікроциркуляції. Починаючи з першої години перебігу захворювання, відбуваються 

порушення кровопостачання в ділянці странгульованої петлі, особливо у відділах, 

які розміщуються оральніше. На тлі розширення кишкової петлі  в результаті 

скупчення рідини і газів виникають місцеві та рефлекторні зміни мікроциркуляції, 

що проявляються, насамперед, порушеннями у венозній системі кишечника 

[89,123,198]. Венозний застій супроводжується геморагічним набряком  і масивними 

крововиливами в стінку кишечника, а також місцевим підвищенням венозного 

тиску, що призводить до припинення всмоктування рідини і відходження газів, 

подальшим перерозтяганням і порушення живлення кишкової стінки 

[55,67,200,206]. За даними літератури критичним рівнем тиску в просвіті кишки, 

який призводить до порушення мікроциркуляції в ній є 65-96 мм.рт.ст. 

[92,178,194,214].  

Наслідком подразнення інтерорецепторів кишкової петлі, є рефлекторне 

порушення регіонарного кровообігу, яке зумовлене зниженням судинного тонусу, 

підвищенням проникності судин зі значною транссудацією рідини, насамперед, в 

просвіт розтягнутих петель [132,155,194,215]. 

І. В. Мельник, О.В. Пиптюк (2010), М.В. Ануров та співав. (2010) в дослідах 

на тваринах довели, що зміни в кишковій стінці за ішемії, вже на другій  годині 

перебігу стають критичними, а через три години- мають незворотній характер 

[184,176,230]. При цьому спочатку відбуваються судинні розлади: швидкість 

кровотоку в мікроциркуляторному руслі різко сповільнюється, зменшується 

кількість функціонуючих капілярів, спостерігається набряк судинної оболонки і 

набряк строми. Артеріолярна ланка при біомікроскопії виглядає різко спазмованою, 

прекапіллярні сфінктери перебувають в стані паралічу, а венули розширюються і 

стають звивистими. Кровотік має спочатку маятникоподібний характер, а потім 
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припиняється взагалі [171,194,202,248]. Через 12 годин перебігу защемлення в 

капілярах утворюються еритроцитарні агреганти, через 48 годин контури судин 

стають нечіткими, а в капілярах відбувається повний стаз і вони виключаються з 

кровотоку. Такі зміни розцінюються як термінальна стадія порушень 

мікроциркуляторного русла, що свідчить про його дезадаптацію. 

Зміни в кишковій стінці мають виражений фазний характер. У початковій фазі 

відбувається адаптація мікросудинного русла до змінених умов регіонарного 

кровотоку [89,92,99], що проявляється в капілярному спазмі і відкритті артеріо-

венулярних шунтів. У подальшому порушення кровообігу приймають патологічний 

характер і відповідають кризовим проявам мікроциркуляції з подальшою його 

декомпенсацією [65,92,97]. У цей період розвиваються незворотні 

мікроциркуляторні розлади, з-поміж яких основними є ущільнення агрегантів 

формених елементів та їх перехід в емболи, потім в тромби з розвитком локального 

дисемінованого внутрішньосудинного згортання [69,74,92]. Гемореологічні 

порушення відіграють провідну роль в патогенезі розвитку некрозу кишки 

[67,90,92]. 

З наростанням мікроциркуляторних порушень прогресують структурні й 

ультраструктурні зміни в шарах кишкової стінки і, передусім, в слизовій оболонці 

[28,30,78,87,139]. Ці зміни зростають від початкового ураження глікокалікса 

ˮпухкого шаруˮ щіткової облямівки і запальних змін в стромі кишкових ворсин та 

епітеліоцитів з некрозом органел і порушенням цілісності клітин епітелію. 

На тлі парезу кишечнику та мікроциркуляторних змін розвиваються 

патологічні порушення в секреторно-резорбтивній функції кишкового тракту, що 

посилює метаболічні розлади. Зниження травної активності при гострій кишковій 

непрохідності обумовлене структурними і ультраструктурними змінами слизової 

оболонки [30,37,46,96,207], основу яких складають циркуляторні зміни, що 

обумовлюють гіпоксію слизової оболонки з розвитком дегенеративних процесів. 

Патологічні зміни тонкої кишки функціонального і морфологічного характеру 

при її защемлені мають індивідуальний характер, що дозволило виділити цей стан 

як синдром ентеральної недостатності в хірургії [68,81,89,98,105]. 
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Паралельно з деструктивними змінами в кишковій стінці наростають явища 

інтоксикації. Науковці [194,246,225] доводять, що при неушкодженій слизовій 

оболонці інтоксикація не наступає, а коли відбувається некроз кишкової стінки і 

вона перетворюється на напівпроникну мембрану, токсичні речовини і 

мікроорганізми проникають в черевну порожнину та всмоктуються очеревиною. 

Основним джерелом інтоксикації слугує як патогенна, так і сапрофітна флора 

кишечнику, а в більш пізніші терміни - анаеробна неклостридіальна та 

клостридіальная мікрофлора [90,110,220]. 

При вивченні проникності кишкової стінки в експерименті виявлено, що при 

трьохгодинному защемленні кишки ексудат очеревинної порожнини ще стерильний, 

а при шестигодинному і більше - в ексудаті виявляється як кишкова паличка, так і 

змішані культури [92,198,225,243]. 

Іншим джерелом інтоксикації слугують продукти аутолізу кишкової стінки, а 

також перехід від власного до симбіотного травлення. При цьому в кишковому 

хімусі збільшується кількість продуктів неповного гідролізу білків-поліпептидів, що 

становлять істотну частку в групі токсичних молекул середньої маси 

[65,77,92,103,132,169]. 

Дослідження щодо вивчення резорбтивної функції тонкої кишки в умовах 

вираженого парезу кишечника показали, що, незважаючи на загальне пригнічення 

резорбції, поступлення з кишечника в очеревинну порожнину продуктів неповного 

гідролізу білків істотно зростає [46,66,89,92,108,121]. 

Таким чином, послідовність змін, які відбуваються в защемленій кишці, 

складна і різноманітна. Зміни в кишковій стінці не обмежуються місцевим рівнем, а 

дають поштовх до розвитку ланцюгових і патогенетичних порушень, що 

реалізовуються на рівні усього організму. Локальні зміни в кишці вивчені досить 

детально, але праці, присвячені комплексному дослідженню реакцій цілісного 

організму у відповідь на защемлення, поодинокі. Подальші дослідження саме в 

цьому напрямі доповнять маловивчені ланки порушень гомеостазу для 

патогенетично обгрунтованої комплексної корекції їх під час проведення як 

передопераційної підготовки, так і в післяопераційному періоді. 
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Вирішення питання про життєздатність кишки на інтраопераційному етапі є 

ключовим моментом при проведенні операцій з приводу защемлених гриж, оскільки 

помилкове визначення життєздатності защемленої кишкової петлі призводить до 

летальних наслідків в 16,4-42,6% випадків [83,106,128,234]. Тому запропоновано 

багато різних методів визначення життєздатності ураженої ділянки кишки– від 

простого візуального спостереження за зміною зовнішнього вигляду органу до 

складних і громіздких методів, що використовують останні досягнення науки і 

техніки. 

А.Е. Костин (1995) запропонував усі методи розділити на дві великі групи: 

субʼєктивні і обʼєктивні. Кожна група методів включає інвазивні й неінвазивні 

способи. Субʼєктивні неінвазивні методи грунтуються на інтраопераційній оцінці 

візуальних характеристик кишки: її кольору, блиску серозної оболонки, пульсації 

брижових судин і наявність перистальтики. При рожевому забарвленні кишки, 

блискучій серозній оболонці, наявній пульсації судин брижі та чіткій перистальтиці 

- кишку вважають життєздатною [38,39,41,51,225]. При сумнівній життєздатності 

защемленої петлі кишки застосовують прийоми ˮпожвавленняˮ кишки через дію на 

неї тепловим або холодовим агентом. Якщо в результаті такої дії кишка набуває 

вищезгаданих ознак життєздатності, її залишають в черевній порожнині 

[45,46,54,92,121,198]. Ряд авторів пропонує оцінювати життєздатність кишки 

додатково стимулюючи її перистальтику різними способами[66,89,96,108]. 

До інвазивних методів стимуляції перистальтики відноситься метод В.В. 

Іванова (1966), який рекомендував уведення у брижу кишки або її просвіт розчину 

ацетілхоліну в пропорції 1:10. И.А. Тельцов (1977) запропонував оцінювати 

життєздатність кишки після розтину її просвіту і огляду слизової оболонки в 

сукупності з оцінкою інтенсивності кровотечі зі стінки кишки. Травматичність 

методу і, можливість додаткового інфікування черевної порожнини, обмежили 

застосування даного методу в ургентній хірургії. Крім того, життєздатність кишки 

визначали зануренням її в черевну порожнину, а через 12 годин шляхом 

релапаротомії проводили контроль [4,15,17,18]. Запропонований метод, на нашу 



49 

 

думку є небезпечним, оскільки швидкий розвиток некрозу зануреної кишки 

призводить до виникнення перитоніту. 

Великий відсоток помилок при визначенні життєздатності кишки 

вищепереліченими візуальними методами свідчить про те, що жоден з них не є 

оптимальним для вирішення поставленого завдання. По-перше, усі методи не 

унеможливлюють помилкової інтерпретації інтраопераційних даних, зважаючи на 

субʼєктивність їх сприйняття та відсутності обʼєктивних критеріїв оцінки отриманих 

результатів. Крім того, ˮнормальнийˮ зовнішній вигляд кишки не завжди свідчить 

про відсутність некротичних змін в слизовій оболонці, які після занурення кишкової 

петлі в черевну порожнину прогресують. Забарвлення кишки в ранні терміни 

порушення кровообігу може залишатися практично незміненим, тому колір кишки і 

стан її серозної оболонки не завжди можуть об'єктивно характеризувати стан 

кишкової стінки [24,52,84,249]. 

Пульсація судин брижі також не може бути надійним тестом для визначення 

життєздатності защемленої кишки, оскільки виразна пульсація можлива і за 

наявності тромбозу інтрамуральних судин. Отже, цей показник не характеризує стан 

мікроциркуляторного русла кишки [73,77,78,84]. 

Орієнтуватися в життєздатності кишки тільки по її перистальтиці ще 

ризиковано, оскільки задовільна перистальтика свідчить про життєздатність 

м'язового шару, тоді як слизова оболонка може бути вже некротично 

зміненою[85,90,116,128]. Наступним етапом пошуку методів оцінки життєздатності 

кашки стали способи, коли для поставленої мети використовувалися різні прилади і 

апарати, які дозволяють об’єктивізувати результати їх досліджень. Найбільш 

простим і доступним з групи обʼєктивних неінвазивних методів є метод термометрії. 

Відомо, що інтенсивність кровообігу в органі визначає міру його теплопродукції. 

Між станом кровообігу в органі та його тепературою існує певна кореляція 

[92,96,104,183]. На сьогодні термометрія проводиться контактним і дистанційним 

способом. При контактній термометрії використовуються напівпровідникові 

прилади [92,138,149,164]. Останнім часом для вимірювання температури 

досліджуваного органу застосовують рідкі кристали. Однією з принципових переваг 
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рідких кристалів є можливість точно визначати межі ділянок з підвищеною 

температурою. Точність їх як температурних датчиків досить висока + 0,3° С. 

Дистанційна термометрія проводиться через використання тепловізорних 

установок або рідких холестеричних кристалів. Метод грунтується на теплообміні 

між чутливою рідкокристалічною плівкою і досліджуваною поверхнею. Безперервна 

реєстрація температури великих ділянок шкіри створює більш детальну і чітку 

картину стану кровообігу досліджуваного органу, ніж при вимірюванні температури 

за точками термопар і термометрів. Цей метод відрізняється наочністю 

нешкідливістю, обʼєктивністю, проте вимагає спеціальної дороговартісної 

апаратури і, не завжди можливий до використання під час ургентних випадків. Крім 

того, основний недолік термометричного методу полягає в тому, що коливання 

температури відбувається в межах якої життєздатність кишки сумнівна. Так, 

доведено, що при різниці температур до 20С кишку можна вважати життєздатною, а 

при різниці в 2,2°-3,5°– некротизованою. Даний факт засвідчує, що метод 

термографії може використовуватись як допоміжний для вирішення питання про 

необхідність резекції кишки [92,96,167,175,229]. 

Науковці [89,98,226,245] зазначають можливість застосування методу 

фотометрії для визначення життєздатності кишки. Метод грунтується на реєстрації 

зміни оптичної щільності тканин стінки кишки, яка обумовлюється її 

кровонаповненням. Достовірність методу досить висока, проте інформативність 

його помітно знижується за наявності гематом у стінці кишки. 

Для оцінки стану інтрамуральних судин, з метою визначення життєздатності 

кишечника запропоновано використовувати метод трансілюмінаційної ангіоскопії. 

Удосконалюючи метод трансілюмінації, розроблено методику вимірювання 

кров'яного тиску в інтрамуральних судинах порожнистих органів - 

ангіотензометрію, яка дала можливість не лише визначити наявність пульсуючого 

кровотоку, але й вимірювати пульсовий тиск. Також запропонована 

пульсомоторографія, метод, що реєструє наявність інтрамурального пульсового 

тиску і моторної активності кишки. Ці методи оцінюються як одні з найбільш 

достовірних, проте і вони не позбавлені недоліків. Вони вимагають від хірурга 



51 

 

спеціальних знань архітектоніки судин кишечнику, швидкості кровотоку тощо. За 

наявності крововиливів в стінку кишки, інформативність їх знижується. Крім того, 

відбувається додаткове інфікування черевної порожнини при розтині кишки для 

введення освітлювача; а також важко використати метод при роздутих кишкових 

петлях і в ділянці накладеного анастомозу [85,89,98,107,109,157]. 

Полярографічний метод визначення життєздатності кишки дозволяє 

безпосередньо визначати її межі [87,135,187,196]. Проте методика при всій 

обʼєктивності отриманих результатів трудоємка при застосуванні в умовах 

ургентної хірургії, оскільки вимагає спеціальної апаратуриі додаткової підготовки 

хірургів. 

Дослідження біопотенціалів кишечнику (електроміоентерографія) є 

поширеним методом дослідження його моторної функції кишечника 

[76,96,97,101,193]. Проте, даний метод, як і візуальний метод визначення 

перистальтики, не відображають стан слизового і підслизового шарів. 

Метод ультразвукової доплерографії для визначення життєздатності 

кишечника застосовується часто [23,48,67,83,161,177]. Метод дозволяє визначити 

лінійну швидкість кровотоку в ішемізованому органі. Інформативність методу 

досить висока, проте, він може давати як псевдопозитивні, так і псевдонегативні 

результати при підвищенні внутрішньопросвітного тиску в кишці від 10 мм рт. ст. і 

вище. Коли інтрамуральний тиск знижувався до 40 - 60 мм рт. ст., на 

ультразвуковому доплерограмі хвилі не фіксувалисяя. 

У літературі описані способи визначення життєздатності кишки методом 

реографії та методом вимірювання електропровідності кишки [71,78,96,134,173]. 

Методи, робота яких базуєтьсяна на різниці між зниженням інтенсивності 

кровообігу та, відповідно, зниженням відносного числа іонів, що є основними 

носіями зарядів і, як наслідок, знижується електропровідність тканин, що 

реєструється приладами. Головний недолік методу полягає в залежності 

електропровідность тканин кишки залежить від сили притискування електродів до її 

стінки, що стандартизувати досить складно. 
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До інвазивних методів належить також метод кольорової та загальної 

пігментної ангіоскопії, який проводиться прижиттєво й забарвлює кишечнику 

різними барвниками, що вводяться до судинног кровотоку. Для цієї мети 

використовується індигокармін, метиленова синь і конгорт. При цьому 

некротизовані ділянки кишечника, що підлягають резеції, не профарбовуються 

[78,87,189]. Вивчення життєздатності защемленої кишки методом прижиттєвого 

забарвлення її проводили багато дослідників [75,78,191,204], проте помітили низку 

недоліків, внутрішньосудинного регіонарного введення барвників відноситься те, 

що вони вводяться під різним тиском, що може по-різному впливати на 

інтенсивність забарвлення. Крім того, при внутрішньосудинних уведеннях можливі 

утворення гематом і тромбів [35,38,68,109,176]. 

Запропоновано також спосіб визначення життєздатності кишечника 

люмінесцентним методом [75,167,221]. Для цього до периферичної вени хворого, 

що перебуває на операційному столі, вводиться 10 мл розчину флуоресцина. 

Ділянки кишечнику з ослабленим або неоднорідно-плямистим світінням вважають 

нежиттєздатними. Виокремлюють люмінесцентну макроскопію, контактну 

операційну мікроскопію [74,134,193,224] й люмінесцентну лапароскопію 

[22,23,32,79,126]. Ці методи не знайшли широкого застосування у зв'язку з 

необхідністю наявності складної апаратури, збільшенням часу операції, можливістю 

отримання недостовірних результатів. 

Метод рентгеновазографії для визначення життєздатності кишечнику 

базується на ангіографічних проявах життєздатності кишечника з контрастуванням 

петель в пізню артеріальну і капілярну фази. На нашу думку, ангіографія не може 

бути точним методом дослідження, оскільки  може призвести до тромбозу брижових 

судин. Крім того, в літературі є численні приклади ускладнень при введенні 

рентгеноконтрастних речовин до артерії [76,92,130,187]. Метод вимагає спеціальної 

рентгенівської апаратури й уміння читати ангіограми. 

Для вивчення кровопостачання кишечнику використовувався радіологічний 

метод, суть якого полягає в реєстрації швидкості розсіювання радіоактивних 

речовин при введенні їх всередину стінки кишки, або по швидкості накопичення їх в 
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стінці кишечнику при введенні до загального кровотоку. через складність виконання 

методика не знайшла широкого практичного застосування [76,92,217,226]. 

 Найбільш ефективним критерієм життєздатності кишки, на нашу думку, є 

результати гістологічних і гістохімічних досліджень. Вивчення матеріалу біопсії є 

дуже інформативним для висновку щодо функціональної активності та збереження 

мікроструктури кишкової стінки. Проте трудомісткість, тривалість і висока 

специфічність методу обмежують його застосування в умовах ургентної хірургії 

[18,20,22,33,38,70]. 

 Таким чином, усі вищеперераховані методи мають певні недоліки, які 

обмежують їх застосування в клініці, зважаючи на складність і громіздкість, 

можливість розвитку ускладнень, або недостатню інформативність про стан 

мікроциркуляції досліджуваної частини кишки. Саме тому при визначенні 

життєздатності защемленої ділянки кишки продовжує зберігатися досить високий 

відсоток помилок, що призводять до різних ускладнень. Отже, удосконалювати 

наявні й досліджувати нові, більш ефективні і надійні методи, завдання сучасної 

хірургії. 

 

1.4. Принципи хірургічного лікування хворі на защемлені грижі та 

спричинену ними гостру кишкову непрохідністю. 

Нині існує загальновідоме правило -хворі на защемлені грижі підлягають 

екстреному оперативному лікуванню. Простежується пряма залежність між 

термінами, що пройшли від початку защемлення до проведення операції і 

результатами оперативного лікування [18,45,79,81,102,131,]. Тривалість 

догоспітального етапу неминуче призводить до появи некротичних змін защемлених 

органів, що значно погіршує прогноз захворювання. За даними сучасних досліджень 

[3,38,44,130,150,156] при давності защемлення до 6 годин незворотні ішемічні зміни 

защемлених органів виявлені в 2,6% випадків, при 24 годинному защемленні вже у 

32,2%, а при 48 годинному - у 37,1% пацієнтів. Найшвидше деструктивні зміни 

настають у хворих літнього і старечого віку, що повʼязано зі зниженням 

компенсаторних можливостей старечого організму на тлі інволютивних змін 
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мікросудинного русла внутрішніх органів. За даними [15,21,22,86,167]. 80% хворих 

із некрозом защемленого органу складали особи літнього та старечого віку. 

Швидкість настання деструктивних змін диктує необхідність швидкого розрішення 

защемлення оперативним шляхом. Накопичений клінічний досвід свідчить про те, 

що, особливо у хворих похилого віку, які доправлені до стаціонару в пізні терміни, 

защемлені грижі перебігають як варіант гострої кишкової непрохідності й інфаркту 

кишечнику. 

У хворих геронтологічної групи важкість стану посилюється ще й тим, що 

різко загострюються з декомпенсацією хронічні супутні захворювання 

[15,21,22,72,86,128]. У такій ситуації патологія виходить за межі місцевого 

патологічного процесу на загальноорганізмовий рівень. Тому варто відмовлятися від 

думок про те, що защемлена грижа - це місцевий патологічний 

процес[3,38,44,65,156,164]. 

У звʼязку з цим, поряд з необхідністю виконання екстреного оперативного 

лікування, особливого значення набуває адекватна передопераційна підготовка. 

Якщо ж для  хворих на защемлені грижі, що потрапляють до стаціонару з явищами 

перитоніту, кишкової непрохідності, ознаками декомпенсації життєво-важливих 

органів і систем, - є серйозною тактичною помилкою [12,24,31,83,98,149]. 

Особливе значення на результативність перебігу захворювання має 

передопераційна підготовка у хворих геронтологічної групи з важкою супутньою 

патологією. Аналізуючи результати лікування хворих із защемленими грижами, Т.І. 

Тамм і співав. (2017) дійшли висновку, що в 78% випадків летальний наслідок 

настає не внаслідок перитоніту, а від некоригованого гомеостазу до виконання 

операції. Автор підкреслює, що разом з проведенням екстреного оперативного 

втручання необхідно проводити доопераційну корекцію гомеостазу 

[37,45,81,124,146,159], при цьому підготовка не має невиправдано затягуватися на 

тривалий час. 

Проте, якщо необхідність проведення передопераційної підготовки сумнівів 

не викликає, то відбір контингенту хворих, що її потребують, обсяг і терміни - 

вимагають уточнення. В.М. Завьялов (2008) наприкад рекомендує проводити 
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передопераційну підготовку хворим, що потрапили до стаціонару через 12 і більше 

годин з моменту защемлення з явищами кишкової непрохідності та інтоксикації, в 

терміни 1,5-2,0 години, а за необхідності і більше 2 годин. 

Предметом дискусії також залишається вибір методу знеболення при 

операціях щодо защемлених гриж. У хірургічній практиці широко застосовується як 

місцеве знеболення, так і загальне. Проте, чітких показань, що дозволяють 

орієнтуватися у виборі методу знеболення у кожному конкретному випадку немає. 

Якщо за наявності розлитого і загального перитоніту, задавненої кишкової 

непрохідності усі автори вважають показаним ендотрахеальний наркоз, то у важких 

хворих геронтологічної групи без наявності явних ознак вище перелічених 

ускладнень у виборі способу знеболення є розбіжності. На нашу думку, необхідно 

кожного хворого на защемлену грижу потенційно готувати до наркозу для 

можливості управління життєво важливими функціями організму під час операції і 

зручності роботи при мʼязовій релаксації[87,91,171]. 

При виборі доступу у разі наявності явищ перитоніту і флегмони грижового 

мішка показана серединна лапаротомія, при неускладненому перебігу захворювання 

усі автори схиляються на користь місцевого доступу [86,87]. Розбіжності щодо 

доступу виникають у разі виявлення некрозу кишки при герніотомії з місцевого 

розрізу. Для обʼєктивної оцінки меж нежиттєздатної частини кишки і адекватної 

резекції її в межах здорових тканин, деякі хірурги вважають достатнім 

герніолапаротомний розріз [57,64,116,119,147]. Інші автори в таких випадках 

рекомендують серединну лапаротомію [27,29,178]. Вивчаючи причини летальних 

наслідків при защемлених грижах, великого значення набуває чинник вибору 

способу операції й якості технічного виконання оперативного втручання. Якщо 

підходити до лікування защемлених гриж як до геронтологічної проблеми, а вона 

саме така, то варто строго враховувати чинник травматичності майбутньої операції. 

Пацієнти похилого і старечого віку, часто з важкими супутніми захворюваннями, з 

малими функціональними резервами організму, дуже чутливі до операційної травми 

і погано переносять травматичні втручання, вимагаючи максимально дбайливого 

відношення до органів і тканин під час виконання операції. В осіб геронтологічної 
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групи будь-яке оперативне втручання, у тому числі і діагностична лапаротомія, є 

далеко небезпечними в плані післяопераційного ведення їх, а інколи й сама 

лапаротомія становить ризик для їхнього життя. Тому, за необхідності резекції 

кишки, вони надають перевагу герніолапаротомії, вважаючи небезпечним для 

хворих старших 60 років розширення показів до серединної лапаротомії та наркозу. 

Лише при явищах перитоніту єдиним адекватним доступом є серединна лапаротомія 

[27,29,178,201]. 

У сучасному хірургічному лікуванні ГКН нерідко використовуються різні 

методи декомпресії кишок, які спрямовані на корекцію провідного синдрому 

інтоксикації у хворих з цією патологією [13,47,77,81].  

Назогастроінтестинальна інтубація (НГІІ) широко використовується при ГКН 

та внесена до протоколів надання допомоги в Україні, але практично не 

використовується за кордоном [7,12,47,82]. У 2011 році прийнятий Болонський 

консенсус щодо лікування спайкової кишкової непрохідності відповідно до якого 

різниці між використанням для декомпресії шлункових зондів та довгих кишкових 

зондів немає. Цей факт також підтверджений проспективним радномізованим 

дослідженням [16,82,87]. 

Згідно з рекомендаціями EAST (Eastern Association for the Surgery of Trauma) 

щодо лікування ГТКН що набули чинності в 2007 році, при спайковій кишковій 

непрохідності консервативне лікування з декомпресією зондом рекомендовано 

проводити протягом 48-72 годин, якщо заходи виявляються неефективними, то 

показане негайне операційне лікування [86,125,146,157,158,162]. 

Основною функцією НГІІ зонда під час хірургічної операції є декомпресія 

кишок, що забезпечує ліквідацію інтраінтестинальної та інтраабдомінальної 

гіпертензії, зменшує натяг при зашиванні черевної порожнини. Також використання 

інтубації кишечнику дозволяє покращити перфузію кишкової стінки, сприяє 

ранньому відновленню моторно-евакуаторної та резорбтивної функції кишечнику, 

знижує ризик розвитку аспіраційної пневмонії [72,73,137,149]. 

У літературі описані різні методи декомпресії кишок. Найпоширеніші з-поміж 

них, які найчастіше застосовуються в хірургічній практиці є: інтубація кишковими 



57 

 

зондами, введеними трансназально, через гастростому, або ентеростому, метод 

«здоювання» кишкового вмісту ретроградно в шлунок чи антеградно в товсту 

кишку; аспірація кишкового вмісту через ентеротомний доступ, або через кінець 

кишки в місці резекції [168, 169]. 

За даними А. М.Мамедова і співав. (2007), вибір способу інтубації залежить 

виключно від патології та обсягу оперативного лікування. Автор є прихильником 

багатоцільового використання інтестинального зонда, проте провідною його 

функцією вважає детоксикаційну й пропонує наступну класифікацію способів 

інтубації: за способом введення зонда — ендоскопічна, хірургічна; за місцем 

введення зонда — проксимальна (закрита, відкрита), дистальна (ретроградна); за 

тривалістю декомпресії — одномоментна (інтраопераційна), тривала 

(післяопераційна); за способом використання декомпресійного зонда — кишковий 

лаваж, фракційний, постійний, ентеральне зондове харчування [6,17,170]. 

Проте, оптимального методу декомпресії кишок на сьогодні не розроблено, 

оскільки кожен з відомих методів має низку переваг та недоліків. Тому це питання 

залишається предметом дискусій серед хірургів і переважно обирається хірургами за 

прихильністю до того чи іншого методу, хоча більш правомірним є 

диференційований підхід, що визначається клінічною ситуацією чи 

інтраопераційною картиною. 

Таким чином, незважаючи на різноманітність методів декомпресії кишок та 

досвід їх застосування питання інтестинальної інтубації з погяду доказової 

медицини залишається неоднозначним та дискутабельним. Розбіжності в поглядах 

багатьох авторів полягають з одного боку в травматичності маніпуляції, збільшенні 

ризиків виникнення ускладнень, з іншого боку в необхідній потребі видалити 

агресивне і токсичне середовище з просвіту кишок та створити умови для 

проведення лаважу та детоксикації. Тому вибір способу інтраопераційної й 

післяопераційної декомпресії травного тракту повинен вирішуватися індивідуально 

для кожного пацієнта, ґрунтуватися на особливостях його патології, досвіду клініки, 

оперуючого хірурга й даних сучасних наукових досліджень. Однак, на думку О. О. 

Руммо і співав. (2010), якої дотримуємось і ми,  необхідність дренування 
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первинного вогнища інтоксикації є одним з найважливіших етапів лікування ГНТК. 

Виконання ефективної декомпресії кишки - механічно евакуює з її просвіту 

токсичний вміст, що дозволяє знизити вплив кишкового фактора в розвитку та 

прогресуванні ендогенної інтоксикації й запобігає пошкодженню  слизової оболонки 

ШКТ. Крім того, призводить до зниження інтраінтестинального та 

внутрішньочеревного тиску, що супроводжується відновленням мікроциркуляції в 

кишковій стінці й покращує системну гемодинаміку за рахунок ліквідації 

інтраабдомінальної гіпертензії[73,89,182,185]. 

Літературні дані свідчать, що ендогенна інтоксикація є складним 

симптомокомплексом, що супроводжується порушенням мікро- та макроциркуляції 

крові, розладами водно-електролітного балансу, кислотно-лужного стану, змінами 

клітин на структурному, ультраструктурному рівнях та є  провідним фактором 

клініки й патогенезу найбільш важких форм ГНТК [81,82,83,173]. 

Методика «лаважу» тонкої кишки є найбільш ефективним способом корекції 

токсичного кишкового вмісту. А.М. Мамедов і співавт. (2007) запропонували 

проводити лаваж кишки ізотонічним розчином, розчином Рінгера та окислювачами 

(слабкий розчин перекису водню, перманганату калію, відваром ромашки) 

[84,85,87,95]. 

У комплексному лікуванні ендогенної інтоксикації широкого розповсюдження 

набула через зондова ентеросорбція. Основними її перевагами є простота 

застосування, значна ефективність та різноманітність препаратів, що мають 

сорбційні властивості. Методика фракційного лаважу кишок 2% розчином натрію 

хлориду,з через зондовою ентеросорбцією та селективною деконтамінацією розчинами 

антибіотиків була запропонована та впроваджена О. Г Момотовим і співавт. у 2007 

році. 

У своїй науковій праці О.О. Біляєва рекомендує виконувати інтраопераційний 

кишковий лаваж у поєднанні з діалізом, який проводять через утримання 2 % 

розчину натрію хлориду у просвіті тонкої кишки, що запобігає можливості 

всмоктування токсичних речовин та продуктів катаболізму [92,186,191]. 

При дослідженні пасивного зондового інтестинального дренування 
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встановлено, що такий метод забезпечує оптимальні параметри 

внутрішньокишкового тиску лише протягом перших 9-10 годин, після чого 

спостерігається зниження його декомпресійної функції і потребує промивання зонда 

розчинами антисептиків з наступною активною аспірацією [92,154,178,243]. 

Низка дослідників, з метою лікування кишкового дисбактеріозу, описують 

застосування комплексних препаратів, які складаються з пробіотиків у поєднанні з 

сорбентами [92,168,213,252]. 

У комплексному лікуванні хворих на ГНТК актуальним є раннє ентеральне 

харчування, що забезпечує покращання обмінних процесів, гемоциркуляції. Це 

стимулює більш раннє відновлення функціонального стану кишкової стінки та 

покращує роботу імунної системи[94,151,197,226]. 

З-поміж науковців існують розбіжності щодо термінів початку ентерального 

харчування. Окремі дослідники стверджують, що ентеральне харчування варто 

розпочинати при відновленні перистальтики з 2-3 доби післяопераційного періоду 

[13,45,76,91,171]. Також відомо проведення череззондового харчування після 

операції у вигляді сольових розчинів, а при відновленні активної перистальтики, 

застосування розчинів амінокислот [92,111,126,176]. 

За даними В.С. Савельєва, при парезі ШКТ потрібно використовувати 

парентеральне харчування, а ентеральне розпочинати за наявності перистальтики 

тонкої кишки [56,77,141,156]. 

Таким чином, важливою складовою комплесного лікування хворих на ГНК є 

застосування інтестинального лаважу та ентерального харчування. Проте 

невирішеним та дискутабельним залишається питання щодо початку, тривалості та 

послідовності застосування вищеописаних методик. Оптимальним засобом для 

забезпечення кишкового лаважу та нутрієтивної підтримки є інтестинальний зонд, 

але виникає питання щодо можливості його застосування в складних випадках у 

хворих з важкою супутньою серцево-легеневою патологією. 

Резекція кишки з герніолапаротомного доступу, особливо при великих 

некрозах, може викликати значні труднощі і вимагає високої хірургічної 

кваліфікації. В якості методу вибору можна виконувати операції при защемлених 
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грижах з передочеревинного доступу як більш ощадний, особливо у хворих 

похилого і старечого віку. Даний доступ, на думку авторів, значно полегшує 

виконання грижосічення при защемленій грижі, дає можливість хірургові оцінити 

стан прилеглих органів черевної порожнини до розтину защемлюючого кільця, 

виявити, який орган защемлений, чи є ретроградне защемлення кишки, 

діагностувати пристінкове защемлення, виконати резекцію кишки, не виконуючи 

серединної лапаротомії. 

Надпахвинний передочеревинний доступ уперше застосований R. Hadson в 

1943 р. У подальшому доступом при операціях з приводу пахвинних гриж 

користувалися інші автори, повідомляючи про позитивні результати його 

застосування. Авторські результати операцій з передочеревинного доступу у 50 

хворих на защемлені грижі у віці 16-90 років такі: резекція тонкої кишки з цього 

доступу виконана в 3 випадках. З 50 прооперованих померла одна хвора у віці 75 

років у першу добу після операції при явищах гострої серцево-судинної 

недостатності. Летальність склала 2%. 

Резюмуючи вище викладене, слід зазначити, що, враховуючи високу питому 

вагу защемлених гриж в структурі гострої хірургічної патології органів черевної 

порожнини (3-е місце), летальність упродовж останніх років коливається на рівні 

3,0-19,7% є достатньо високою, відсоток післяопераційних ускладнень складає 10,5 - 

39,0% та виникнення рецидивів (6,9-14,8%), що результати лікування хворих на 

защемлені вентральні грижі є незадовільними. 

У структурі ускладнень, що розвиваються в післяопераційному періоді у 

хворих на защемлені грижі, перитоніт, як причина смерті, посідає перше місце. На 

другому місці знаходяться серцево-судинні і легеневі ускладнення, на третьому - 

тромбоемболічні. Причини високої летальності в післяопераційному періоді у 

хворих на защемлені грижі такі: пізні терміни госпіталізації з моменту защемлення 

грижі та розвиток у частини таких хворих гострої кишкової непрохідності, з 

властивими їй важкими порушеннями гомеостазу; висока питома вага осіб похилого 

і старечого віку серед оперованих з приводу защемлених гриж. Такий контингент 

хворих, як правило, має важку супутню патологію вітальних систем і обмежені 
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адаптаційно-компенсаторні можливості організму, що значно обтяжує перебіг 

післяопераційного періоду і погіршує прогноз захворювання; відсутність надійного, 

обʼєктивного способу визначення життєздатності защемленої кишки і, за наявності 

некрозу, меж її резекції; тактичні й технічні помилки на догоспітальному й 

стаціонарному етапах. Апробовані та широко впроваджені методи корекції 

гомеостазу й способи оперативних втручань свідчить про їх, іноді, недостатню 

ефективність, що обумовлює актуальність їхню подальшого вдосконалення. 

Для поліпшення результатів лікування цієї категорії хворих варто 

зосередитися зусилля на подальшому комплексному вивченні механізмів порушень 

гомеостазу, у тому числі й імунної системи, для розробки патогенетично 

обгрунтованої перед- і післяопераційній корекції виявлених порушень і виборі 

оптимального методу оперативного втручання, особливо в осіб похилого і старечого 

віку. Необхідно розробити патогенетично обгрунтовані критерії індивідуального 

підходу у виборі хірургічної тактики і методики виконання майбутньої операції. 

Таким чином, поглиблені й різнобічні дослідження, проведені у вказаних 

напрямах, сприятимуть вирішенню цієї складної проблеми. 

Висвітлений в розділі матеріал оприлюднений у таких працях: 

1. Грижі живота: передумови виникнення, патоморфологія та патофізіологія, 

дискусійні питання лікування/ В.П.Польовий, Р.І.Сидорчук, В.В.Власов, C. І. 

Райляну //Чернівці: Медуніверситет. – 2015. – 300 с. 

2. Дисплазія сполучної тканини як предиктор виникнення гриж передньої 

черевної стінки/ монограф./ За ред. В.П.Польовий, В.В. Власов, В.В. Арсенюк, С.І. 

Райляну та ін.//Чернівці: Медуніверситет.–2016., 288 с. 

3. Роль дисплазії сполучної тканини в розвитку поєднаної хірургічної 

патології./ В.П. Польовий, Р.І. Сидорчук, В.В. Арсенюк, С.І.Райляну,А.С. 

Паляниця, О.О. Карлійчук.//Клінічна та експериментальна патологія. – 2016. – Том 

XV, №4 (58). – C. 79-82. 



62 

 

РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Матеріал дослідження. 

В основу дослідження покладено аналіз клінічного обстеження та хірургічного 

лікування 180 хворих на защемлені вентральні грижі, що перебували на 

стаціонарному лікуванні у хірургічних відділеннях №1 та №2 ОКУ «Лікарня 

швидкої медичної допомоги» м. Чернівці за період 2012-2018 років. 

Залежно від наявності ознак защемлення гриж передньої черевної стінки та 

ускладнень що виражались гострою кишковою непрохідністю спостережувані хворі 

були розділені на дві групи:  І клінічна група - до якої увійшло 78 хворих (чоловіків 

- 27, жінок - 51) і представлена пацієнтами із защемленою грижею, у яких клінічні 

ознаки гострої кишкової непрохідності не виявлялися; ІІ клінічна група - 72 хворих 

(чоловіків - 30, жінок – 42) і представлена хворими з явними клінічними 

симптомами гострої кишкової непрохідності. Для отримання вірогідних даних хворі 

ІІ клінічної групи розподілені на дві підгрупи: ІІА – хворі (45) на защемлені грижі 

ускладнені гострою кишковою непрохідністю в стадії компенсації (гострого 

порушення кишкового пасажу), ІІБ - хворі (27) із защемленими грижами 

ускладненими гострою кишковою непрохідністю в стадії субкомпенсації (гострих 

розладів внутрішньостінкової кишкової гемоциркуляції) за класифікацією В.П. 

Петрова, І.А. Єрюхіна (1989).  

За даними хворих застосовувалась така тактика: хворим І клінічної групи 

виконувалось оперативне втручання з метою ліквідації защемлення грижі, при 

необхідності, дренування черевної порожнини. Пацієнтам ІІ А підгрупи після 

ліквідації причини кишкової непрохідності в післяопераційному періоді вводили 

шлунковий зонд лише для пасивного відтоку кишкового вмісту. Хворим ІІ Б 

підгрупи після ліквідації причини кишкової непрохідності інтраопераційно 

виконували назогастральну інтубацію кишечнику для проведення лаважу, 

оксигенотерапії та ентерального харчування. Лаваж кишок проводили 0,9 % 
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розчином NaCl, ентеральне харчування розпочинали з появою перистальтики (2-3 

доба післяопераційного періоду) за допомогою розчину «Пептамен». З метою 

відновлення нормальної кишкової флори в просвіт тонкої кишки вводили пробіотик 

Пробіз (вміст 2 капсул розчиняли на 100 мл фізіологічного розчину двічі на добу). 

У 19 хворих дослідних груп із защемленими пахвинними грижами 

використовували пластику пахвинного каналу власного напрацювання (Патент 

України № 133288). Запропонований спосіб пластики пахвинних гриж полягає в 

накладанні безперервного двохрядного шва із формуванням дуплікатури з листків 

поперечної фасції без фіксації до пахвинної зв’язки, який відрізняється тим, що 

застосовується поліпропіленовий алотрансплантат, який фіксується до пахвинної 

зв’язки вузловими швами на 7-15 мм від свого краю таким чином, щоб він заходив 

за межі лінії пахвинної зв’язки для запобігання утворення стегнових гриж (рис. 2.1-

2.5). 

 

 

Pис. 2.1. Реконструкція внутрішнього пахового кільця. У результаті розрізу, 

виконаного раніше, на латеральному кінці сітки утворюється два хвости. Після 

досягнення швами внутрішнього кільця верхній хвіст сітки укладається над нижнім 

і фіксується одним вузловим швом, який також включає край пахової звʼязки. 

Операція завершується ушиванням апоневроза зовнішнього косого мʼяза над сіткою, 

підшкірними швами і шкірними скріпками. 
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Рис 2.2. 1 - апоневроз зовнішнього косого мʼяза живота; 2 - сімʼяний канатик; 

3 - внутрішній косий мʼяз живота; 4 - поперечний мʼяз живота; 5 - пахова звʼязка; 6 - 

поперечна фасція. 

 

 

 

Рис 2.3. 1 - пересічений мʼяз, що піднімає яєчко; 2 - пересічені зовнішні сімяні 

судини; 3 - розсічена поперечна фасція; 4 - сімʼяний канатик. 

 

Рис 2.4. Другий ряд безперервно починається захлестом нитки близько 

сімʼяного канатика, формуючи внутрішнє пахове кільце. 
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Рис 2.5. 1- апоневроз зовнішнього косого мʼяза живота; 2 - сімяний канатик; 3 

- внутрішній косий мʼяз живота; 4 - поперечний мʼяз живота; 5 - пахова звʼязка; 6 - 

клубово-лобковий тракт; 7 - нижній листок розсіченої поперечної фасції: 8 - верхній 

листок розсіченої поперечної фасції. 

 

А також проводили запобігання виникненню в післяопераційному періоді 

гнійно-запальних процесів м’яких тканин. Спосіб запобігання гнійно-запальним 

ускладненням після пластики задньої стінки пахового каналу при защемленій 

пахвовій грижі полягає в тому, що у запропонованому способі попередження 

гнійно-запальних ускладнень після пластики задньої стінки пахового каналу за 

защемленої пахової грижі шляхом інтраопераційного зрошення ранової поверхні 

розчином антибактеріального вітчизняного препарату «Діоксизоль» (Патент № 

11389), де діюча речовина діоксидин у комбінації з місцевим анестетиком 

лідокаїном сприяє зменшенню як післяопераційних больових відчуттів, так і 

розвитку гнійно-запальних процесів. 

Контрольну групу склали 30 хворих, що оперувалися в клініці в плановому 

порядку щодо пахових (23), пупкових (5) і післяопераційних вентральних гриж (2). 

З-поміж чоловіків - 14, жінок - 16. За віком, локалізації гриж, застосованих методів 

знеболення і способів герніопластики хворі обох груп цілком відповідали хворим 

контрольної групи. 
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Усім хворим із защемленими грижами в екстреному порядку виконувалося 

оперативне втручання грижосічення. При важкому стані хворого і, при необхідності 

проведення передопераційної підготовки, остання проводилася впродовж 1 - 1,5 

годин і тривала під час операції. Обсяг оперативного втручання в цих випадках був, 

по можливості, максимально скорочений. У 121 випадку (80,67%) операції 

виконувалися під спинномозковою анестезією. У інших 59 випадках (39,33%) 

застосовували загальне знеболення (40 хворих (26,67%)) та місцеву анестезію (19 

хворих (12,67%)). Вивчаючи досвід застосування різних видів знеболення при 

операціях щодо защемлених гриж, ми дійшли висновку, що більш прийнятною є 

спинномозкова анестезія, а за проявів гострої кишкової непрохідності – 

інтубаційний наркоз, оскільки при ньому досягається повна релаксація хворого, що 

забезпечує виконання оперативного втручання в максимально сприятливих умовах і 

дозволяє здійснювати контроль і корекцію діяльності вітальних систем організму 

хворого. Варто зауважити, що при використанні спинномозкової анестезії та 

загального знеболення жодного разу не було відмічено самовільного вправлення в 

черевну порожнину защемленого вмісту грижового мішка до його розтину. 

Розподіл хворих на защемлені грижі за роками представлено в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Розподіл хворих на защемлені грижі за досліджуваний період 

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всього 

Кількість 

хворих 

35 

19,44% 

31 

17,22% 

18 

10,00% 

27 

15,00% 

25 

13,89% 

23 

12,78% 

21 

11,67% 

180 

100% 

  

Наведені в таблиці 1 дані свідчать про те, що кількість хворих із защемленими 

грижами залишається практично постійною і тенденції до зменшення їх не 

спостерігається. 

Спостережувані хворі за статтю розподілили так: чоловіків було 61; жінок - 

119. Отже, за нашими даними, жінки іззащемленими грижами потрапляють до 

стаціонару частіше, ніж чоловіки. Віковий діапазон хворих із защемленими грижами 

представлений в таблиці 2.2. 



67 

 

Аналізуючи приведені в таблиці 2.2 дані, варто зауважити, що 62 хворих 

(41,33%) були старше 60 років, що відповідає літературним даним останніх років. 

Терміни в які хворі порапляють до стаціонару із моменту защемлення грижі до 

госпіталізації їх в клініку представлені в таблиці 2.3.  

Таблиця 2.2 

Розподіл хворих на защемлені грижі за віком 

Всього 

хворих 

Вік хворих (роках) 

до 20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Старше 70 

150 2 12 14 21 28 39 34 

100,0% 1,33 8,00 9,33 14,00 18,67 26,00 22,67 

   

Таблиця 2.3 

Терміни госпіталізації хворих в клініку з моменту защемлення грижі 

Всього 

хворих 

Терміни защемлення (в годинах) 

до 6 7 - 12 13 - 24 Більше 24 

150 81 29 15 25 

100,0% 54.00 19.33 10.00 16.67 

 

З таблиці 2.3 видно, що до 6 годин з моменту защемлення були госпіталізовані 

81 хворий (54,00%) від 7 до 24 годин - 44 (29,33%) і в термін понад 24 години - 25 

(16,67%). Важливо, що пізні терміни госпіталізації є найважливішою передумовою 

важких порушень гомеостазу, некрозу кишки і високої післяопераційної летальності 

таких хворих. 

Аналізуючи причин, що призвели до пізньої госпіталізації, встановлено, що 

найбільш частою причиною її, є запізніле звертання хворих за медичною 

допомогою, оскільки нерідко пацієнти звикають до грижоносійства, сподівання на 

самостійне вправлення грижі, що неодноразово вдавалося хворим раніше, 

неправильна самооцінка свого стану. З-поміж, що потрапили до лікарні в пізні 

терміни, грижоносійство, в середньому, склало 4-8 років. Планові герніотомії цьому 

контингенту хворих раніше або не пропонувалися взагалі, або хворі відмовлялися 

від операції. 

Розподіл защемлених гриж за локалізацією і статю представлений в таблиці 
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2.4.  

З наведених в таблиці даних бачимо, що найчастіше защемляються пахові – 59 

(39,33%) та пупкові - 35 (23,33%) грижі, на третьому місці знаходяться 

післяопераційні вентральні грижі - 24 (16,00%), за ними стегнові - 22 (14,67%) 

хворих і грижі білої лінії живота - 10 (6,67%) хворих. 

Таблиця 2.4 

Розподіл защемлених вентральних гриж за локалізацією та статтю 

Локалізація 

гриж 

Стать 

Всього 
чоловіки жінки 

кількість 

спостережень 
% 

кількість 

спостережень 
% 

Пахові 39 54.92 20 25.32 59 

Стегнові 5 7.04 17 21.52 22 

Пупкові 15 21.13 20 25.32 35 

П/о вентральні 9 12.68 15 18.99 24 

Білої лінії 3 4.23 7 8.85 10 

Всього 71  79  150 

 

Супутня патологія була виявлена у 82 (54,67%) хворих. Якщо згадати, що з-

поміж хворих із защемленими грижами старше 60 років було 69 (46,00%) пацієнтів, 

то стає зрозумілим високий відсоток хворих із супутньою патологією. Структура 

супутніх захворювань представлена в таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5 

Структура супутніх захворювань у хворих на защемлені вентральні грижі. 

Супутня патологія Кількість 

спостережень 

% 

Аортокоронарокардіосклероз, ІХС, 

недостатність кровообігу різного ступеня 
42 28,00 

Захворювання органів дихання 14 9,34 

Гіпертонічна хвороба 6 4,00 

Ожиріння 34 22,67 

Цукровий діабет 8 5,33 

Інші захворювання 23 15,33 

Без супутніх захворювань 23 15,33 
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З наведених в таблиці стає зрозумілим, що в 37,33% випадків, ці захворювання 

представлені патологією серцево-судинної і дихальної систем. Варто зазначити про 

досить високий відсоток ожиріння серед цього контингенту хворих - 34 хворих 

(22,67%). 

Клінічна картина при защемленій грижі, прогноз захворювання значною 

мірою залежать від того, який орган черевної порожнини защемлений в грижовому 

мішку. Вміст грижового мішка в спостережуваних хворих представлений в таблиці 

2.6. 

У 14 хворих (9,33%) защемлення петлі кишки визнана нежиттєздатною, що 

потребувало її резекції, що виконувалася за умов загального знеболення з 

серединного доступу. При відновленні безперервності кишкового тракту перевагу 

віддавали накладанню ентеро-ентероанастомозу ˮбік у бікˮ. 

Таблиця 2.6 

Вміст грижового мішка у звʼязку із защемленням вентральних гриж 

Кількість 

спостержень 

Защемлення органів черевної порожнини 

Кишка 
Чепець 

Сечовий 

міхур Тонка Товста 

150 72 12 65 1 

100,0% 48,00% 8,00% 43,33% 0,67% 

 

На нашу думку, критерії визначення нежиттєздатності кишки такі, які 

збігаються з даними літератури: тьмяна серозна оболонка, синюшний або чорний 

колір кишки, наявність субсерозних петехій або наявність на кишці фібрину, а 

також мутного випоту в грижовому мішку, відсутність самостійної і стимульованої 

перистальтики та пульсації периферичних судин брижі, відсутність позитивної 

динаміки після введення в брижу 0,25% розчину новокаїну і відігрівання її 

серветкою, змоченою теплим фізіологічним розчином. Слід зазначити, що вище 

перелічені критерії визначення життєздатності защемленої кишкової петлі багато в 

чому суб'єктивні і,їх трактування тісно пов'язане з особистим досвідом хірурга. 

Для виключення субʼєктивного чинника вирішенні даного питання, нами 

використаний розроблений пристрій (Соловей Ю.М., Польовий В.П., 2010) [119], 
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який дозволяє об'єктивно оцінити стан защемленої петлі кишки. В основу методу 

покладений принцип девіації частоти задаючого кварцового генератора за рахунок 

перистальтики кишки, що викликає зміну відстані між електродами залежно від її 

ємності. 

З метою усунення суб'єктивного чинника у вирішенні цього питання, нами 

розроблено пристрій для визначення життєздатності защемленої ділянки кишки. У 

клініці пристрій для визначення життєздатності кишки було застосоване у 15 хворих 

із защемленими грижами в пізні терміни їх госпіталізації з моменту защемлення. Вік 

хворих коливався від 46 до 75 років. Чоловіків було 10, жінок - 5. По локалізації 

грижі розподілялися наступним чином: пахвинні - 8, пупкові - 1, післяопераційні 

вентральні - 5, стегнові - 1. У термін від 7 до 12 годин з моменту защемлення грижі 

були госпіталізовані 1 хворий, від 13 до 24 годин - 10 і в терміни понад 24 години - 4 

хворих. При оперативному втручанні місцева анестезія була застосована в 2 

випадках, спиномозкова анестезія - в 11, інтубаційний наркоз – в 2. У грижовому 

мішку була защемлена петля тонкої кишки в 15 випадках, при чому у 4 - з пасмом 

великого чепця. 

Функціональна схема облаштування для визначення життєздатності 

ішемізованої кишки відображена на рис. (2.1) 

  

Рис. 2.1. Схема приладу для визначення перистальтики защемленої петлі 

кишки: 1 - гольчасті електроди; 2 - сполучний кабель; 3 - задаючий кварцевий 

генератор; 4 - цифровий вимірник частоти; 5 - панель індикації. 
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Основою електричної підлоги є склотекстолітова пластина 30×50 см з 

поперечно закріпленими на ній з інтервалом 1.5 мм мідними шинами шириною 3мм. 

Защемлену кишку розміміщували на електричну підлогу, попередньо змочивши 

поверхню кишки стандартним електролітом (0,005 М NaCl) без додаткової фіксації. 

Подавали напругу між сусідніми токопровідними шинми через лабораторний 

автотрансформатор, плавно підвищуючи з 1В і вище з одночасною фіксацією на 

вольтметрі моменту виникнення перистальтики кишки від поверхні електропідлоги. 

Саме цю реакцію, яка відображає поріг сприйняття розряду, взято за критерій 

сприйняття стимуляції перистальтики кишки. У результаті отримані такі межі 

варіації порогу чутливості - від 1,2 до 9,3В.  

Голчасті електроди (1) сполучним кабелем (2) підключаються паралельно 

кварцовому генератору як додаткова ємність, що змінює свої параметри залежно від 

відстані між електродами. Вихід задаючого кварцового генератора (3) підключений 

до входу цифрового вимірника частоти (4), значення частоти синусоїдальних 

коливань, що виробляє енергію, в цифровий код, що з вимірника частоти потрапляє 

на панель індикації (5), де виконується відображення значення частоти кварцового 

генератора в цифровій формі на тих, що відповідають індикатору. 

Вивчаючи здорову кишку, встановлено, що девіація частоти задаючого 

кварцового генератора при цьому дорівнювала 130 ± 11,2 кГц. При розвитку 

експериментальної ішемії ділянки кишки через затягування лігатури, девіація 

частоти задаючого генератора знижувалася до 50 кГц (8 досліджень), 40 кГц (17), 30 

кГц (18), 20 кГц (16) і 10 кГц (13 досліджень). Після встановлення необхідної 

частоти задаючого генератора видаляли ділянку експериментальної ішемії кишки в 

межах здорових тканин на гістологічне дослідження. Залежність девіації частоти 

кварцового генератора від життєздатності кишки при її експериментальній ішемії 

представлена в таблиці 7. 

Як бачимо з таблиці, при девіації частоти задаючого генератора до 10 кГц 

завжди відзначався некроз защемленої ділянки кишки. При збільшенні девіації 

частоти задаючого генератора до 20 кГц некроз кишки був виявлений в 43,7 % до 30 

кГц - лише в 5,5 %, при девіації частоти задаючого генератора 40 кГц і 50 кГц усі 
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досліджувані ділянки кишки були визнані життєздатними.  Таким чином, результати 

проведених досліджень доводять, що девіація частоти задаючого кварцового 

генератора за рахунок перистальтики здорової кишки складала в середньому 130 ± 

11,2 кГц з дисперсією 0,05. 

Таблиця 2.7 

Залежність девіації частоти кварцового генератора від життєздатності кишки при її 

експериментальній ішемії 

Девіація частоти 

задаючого 

генератора 

Кількість 

досліджень 

Некроз кишки 

число спостережень в % 

10 13 13 100,00 

20 16 7 43,75 

30 18 1 5,56 

40 17 0 0,00 

50 8 0 0,00 

  

З поглибленням ішемії кишки пригнічувалася її перистальтика, що призводило 

до зменшення девіації частоти. Девіацію частоти задаючого генератора 40 кГц 

пропонуємо визнати критичною і, при її менших значеннях варто вважати зміни в 

кишці незворотними і проводити її резекцію в межах здорових тканин, де девіація 

перевищує критичний рівень. Впровадження методу дозволяє не лише обʼєктивно 

визначати життєздатність кишки, але при необхідності,виконати її резекцію в межах 

життєздатних тканин. 

За допомогою пристрою було визначено також межі нежиттєздатної ділянки 

кишки, після чого робили його резекцію в межах життєздатних тканин, з 

накладенням ентеро-ентероанастомозу ˮбік у бікˮ. Післяопераційний період у цих 

хворих перебігав без ускладнень. Патогістологічне дослідження в усіх трьох 

випадках підтвердило не лише наявність некрозу защемленої петлі кишки, але і 

передбачувані межі її резекції. 

У 72 обстежених хворих було діагностовано гостру кишкову непрохідність 

внаслідок защемлених вентральних гриж. Цим пацієнтам після дообстеження та 

передопераційної підготовки в термін до 6 годин було виконане операційне 
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лікування в ургентному порядку, що включало лапаротомію, ліквідацію кишкової 

непрохідності, назогастроінтестинальну інтубацію, дренування черевної порожнини. 

НГІІ виконували кишковими зондами виробництва Кам’янець-Подільського ДО 

“КАММЕД-ТЕХНО” власної розробки (рис. 2.2). 

В основі розробленого зонда 5-ти просвітна поліхлорвінілова трубка з 

просвітами різних діаметрів і довжиною до 250-300 см з таким розрахунком, щоб дві 

трубки (просвіти зонда) з меншим діаметром (до 2-2,5 мм) можна було 

використовувати для: 1 – наповнення повітрям (або рідиною) контрольних «міток-

провідників» (еластичних кульок) зонда; 2 – механічного промивання розчином 

отворів стінок трубки більшого діаметру під час післяопераційного використання 

зонда в клінічній ситуації.  

Для інтубації кишечнику в 27 випадках нами використаний розроблений 

«Зонд для інкубації кишечника з провідником і світлодіодом» (Патент України № 

134046) (рис. 2.2 - 2.3). 

 

 

Рис. 2.2. Авторський зонд для інтубації кишечника. 

 

Просвіт зонда більшого діаметру (6-8 мм) використовується для 

інтраопераційної ентеролаважа та ентеросанації тонкого кишечника та евакуації  

На стінках трубки більшого діаметру прорізають отвори (до 4-5 мм діаметром) 

в шаховому порядку на відстані 8-10 см протягом 1,5-2 метра залежно від довжини 

зонда. Навпроти прорізаних отворів, в трубці меншого діаметру, наносяться отвори 
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(до 1,5-2 мм в діаметрі) з метою можливої механічної промивки отворів більшого 

просвіту зонду рідиною під час клінічного використання світлодіод із 

провідниками-електродами, які проходять в просвітах останніх 2-х трубок (№3 та 

№4 до 1,5 мм в діаметрі) в стінці зонда до проксимального кінця, де на відстані 15-

20 см від краю виведені назовні і закінчуються клемою для підключення вимикача 

та блока живлення (DC≈3.0 V). Ззовні дистального кінця зонда, за світлодіодом (на 

відстані 5-7 мм), фіксована за допомогою перехідника (на зразок «шарового 

з’єднання») металева олива, яка вільно рухається в круговому напрямку на 3600, а 

від осі зонда на 450 у всі сторони. Окремою складовою винаходу є внутрішня трубка 

зонд-провідник довжиною до 1,5 метра, зовнішнім діаметром до 5-7 мм та отворами 

в стінках до 3-4 мм в діаметрі в дистальній третині зонда (протягом 30-40 см). 

Внутрішня трубка зонд-провідник заводиться в просвіт більшого діаметру 

зонда, закриваючи зовнішні отвори даного просвіту та отвори внутрішньої трубки 

(меншого діаметру), що виключає під час проведення зонда можливість 

потрапляння вмісту шлунка та тонкого кишківника в порожнину рота, і подальшу 

аспірацію в дихальні шляхи, забезпечує гігієнічні умови для проведення зонда по 

кишечнику і не заважає евакуації кишкового вмісту з дистальних відділів шлунково-

кишкового тракту під час маніпуляції. 

Поштовхоподібними рухами внутрішній зонд проводиться в зовнішній 

(основний) зонд. Зібраний зонд заводять через ніс та проводять по кишечнику до 

ілеоцекального кута з таким розрахунком, щоб останній отвір проксимального кінця 

зонда знаходився в шлунку. Внутрішній зонд-провідник видаляється, зовнішній 

(основний) зонд фіксується за допомогою лейкопластиря або марлевої завʼязки до 

шкіри. 

Перед видаленням зонда необхідно змастити внутрішню трубку гліцерином, а 

потім поштовхоподібними рухами завести внутрішню трубку з таким розрахунком, 

щоб проксимальний отвір зовнішньої трубки був закритим, що створить 

герметичність зонда в цілому.  
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Рис. 2.3. Схема розробленого зонда для інтубації кишечнику із направляючою 

оливою-провідником, промивною системою, світлодіодним контролером місця 

розташування зонда та внутрішньою трубкою-запобіжником аспірації: 1 – еластична 

поліхлорвінілова трубка з перфораційними отворами (із мітками від останнього 

проксимального отвору 25, 50 та 75 см для контролю розташування та проходження 

зонда у кишечнику); 2 – рентгенконтрастна (нержавіюча медична сталь) 

направляюча олива-провідник; 3 – світлодіодний контролер місця розташування 

зонда в кишечнику; 4 – просвіт каналу системи промивання зонда; 5 – перфораційні 

отвори каналу системи промивання зонда; 6 – внутрішня трубка-запобіжник 

аспірації; 7 – просвіти електропровідників системи живлення світлодіоду. 

 

Особливим його аспектом є використання додаткових пристроїв зонда 

(«оливи-провідника» та «світлодіода») для полегшення його проведення останнього 

по шлунково-кишковому тракті. «Олива-провідник» завдяки своїй мобільності 

(рухливості на 3600) дозволяє зменшити негативні аспекти проходження зондом 

«підкови» дванадцятипалої кишки, а «світлодіод» в умовах зниженої зорової 
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візуалізації структур, дозволяє верифікувати місце знаходження проксимального 

кінця зонда в даний момент. 

Крім того, нами запропоновано спосіб контролю розташування інтубаційного 

зонда в шлунково-кишковому тракті, який полягає у використанні інтубаційного 

зонда з нанесеними на ньому мітками, що відповідають відстані 25, 50 та 75 см від 

останнього проксимального отвору (або інтраопераційно: 45 см - зонд в шлунку, 55 

см - зонд в дванадцятипалій кишці, 75 см – можливість перекрута зонда в шлунку). 

Переваги винаходу такі: по-перше, спрощуються технічні аспекти проведення 

зонда по шлунково-кишковому тракту, по-друге, є можливість промивати отвори та 

просвіт зонда під час використання його після операції, по-третє, створюється 

можливість контролю за розташуванням зонду в кишечнику в післяопераційному 

періоді, уникаючи можливих ускладнень, пов’язаних зі зміною локалізації зонда 

(рефлюкс-езофагіт). Еластична трубка-провідник, яка закриває усі перфораційні 

отвори під час проведення зонда, дає можливість провести інтубацію кишечнику 

таким чином, що кишковий вміст не буде потрапляти у носоглотку й створювати 

загрозу аспірації його у дихальні шляхи, поки маніпуляція не буде завершена. 

Дану методику використали у лікуванні 27 хворих (ІІ Б група) на гостру 

кишкову непрохідність у стадії субкомпенсації. 

Також у комплексі ентерального харчування з появою перистальники через 

зонд вводили крапельно повільно (20-30 крапель/хвилину) суміш Пептамен. З метою 

відновлення нормальної кишкової флори в просвіт тонкої кишки вводили пробіотик 

Пробіз (вміст 2 капсул розчиняли на 100 мл фізіологічного розчину двічі на добу). 

Загальною схемою проведення раннього ентерального харчування в структурі  

комплексу череззондової терапії є наступна послідовність дій: 

– проведення ентерального лаважу 0,9 % розчином натрію хлориду в кількості 400 

мл 3 рази на добу; 

– уведення енергетичних сумішей до просвіту тонкої кишки в добовій дозі 15 

мл/кг; 

– перекриття каналу зонда, після чого зонд відкривається для пасивного відтоку. 
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Комісією з біоетики ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет» зроблено заключення про те, що проведене дисертаційне дослідження 

не суперечать основним біоетичним нормам (протокол №3 від 15.11. 2018 р.). 

 

2.2 Методи дослідження 

У всіх хворих визначали необхідні загальноклінічні та біохімічні показники в 

момент госпіталізації, на першу добу лікування та в його подальшій динаміці 

залежно від характеру перебігу післяопераційного періоду. 

Всім обстежуваним пацієнтам виконувалось визначення загального аналізу 

крові, загального аналізу сечі, біохімічного аналізу крові (загального білірубіну та 

його фракцій, аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, сечовини, 

креатиніну, загального білка, калію, натрію, хлоридів), показників коагулограми. 

Уміст гемоглобіну у хворих визначали за допомогою гемоглобінціанідного 

методу. Кількість еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів підраховували у камерах 

Горяєва. Лейкоцитарну формулу підраховували у мазку периферичної крові, 

зафарбованому гематоксилін-еозином за загальноприйнятою методикою. 

Концентрацію загального білірубіну та його фракцій визначали методом 

Єндрашика-Клегхорна, концентрацію сечовини – за методом Караванського, 

активність аланінамінотрансферази та аспартатамінотрансферази методом – 

Ратмана-Френкеля, концентрацію загального білка – біуретовим методом. 

Існує прямий взаємозв’язок між рівнем ендотоксикозу та кількісним 

співвідношенням клітин крові. Одним з таких показників є запропонований Я.Я. 

Кальф–Каліфом лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) [55], який розраховували за 

формулою: ЛІІ = (4мі+3+2п+с)(пл+1)/(л+м)(е+1), де: мі – мієлоцити, п – 

паличкоядерні нейтрофіли, с – сегментоядерні нейтрофіли, пл – плазматичні 

клітини, л – лімфоцити, м – моноцити, е – еозинофіли. 

Крім цього, всім обстежуваним пацієнтам виконували специфічні 

дослідження. Проводили забір крові з ліктьової вени при госпіталізації та в динаміці 

в оперованих та не оперованих хворих. У забраній крові визначали вміст молекул 

середньої маси (МСМ), циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) та імуноглобулінів 
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(Іg) A, M, G. 

Вміст молекул середньої маси у крові визначали з метою виявлення 

ендотоксемії. Для цього виміряли рівень молекул середньої маси (МСМ) у сироватці 

крові за методикою, описаною М.І. Габріеляном і співавт. (1984, 1985), після 

обробки її 10 % розчином трихлороцтової кислоти. Виміри фракцій МСМ 

проводили на спектрофотометрі СФ-26 в ультрафіолетовому світлі при довжині 

хвилі 238, 254, 260 та 280 нм. [56]. 

Вміст циркулюючих імунних комплексів (ЦІК)у сироватці крові визначали 

преципітацією їх розчином поліетиленгліколю – 6000. До 0,3 мл сироватки додавали 

0,6 мл 0,1 М боратного буферу (рН = 8,4). Суміш розливали в 2 пробірки по 0,3 мл і 

додавали до 1-ї пробірки 2,7 мл того ж боратного буферу, а до 2-ї - 2,7 мл розчину 

поліетиленгліколю-6000 (10 г ПЕГ в 240 мл боратного буферу). Проби інкубували 

60 хв за кімнатної температури і фотометрували на спектрофотометрі СФ-46 при 

450 нм. Розрахунок кількості ЦІК проводили за формулою: ЦІК (ум. од.)=(Ед – Ек) × 

1000, 

 де Ед – екстинкція вмісту 2-ої пробірки, 

 Ек – екстинкція вмісту 1-ої пробірки [25]. 

Вміст сироваткових імуноглобулінів (Ig) A, M, G визначали імуноферментним 

аналізом (ІФА) за допомогою реактивів фірми «Гранум», (Україна). Для визначення 

імуноглобулінів в лунки стрипів, підготовлених до аналізу, вносили по 250 мкл 

промиваючого розчину на 30 хвилин. Потім видаляли рідину з лунок і вносили до 

лунки по 100 мкл розчинника у робочій концентрації і 100 мкл сироватки щурів. 

Інкубували 120 хв при t=37 °С. Видаляли вміст стрипів і 2 рази промивали лунки 

250 мкл промиваючого розчину. Потім додавали по 100 мкл кон’югату й інкубували 

60 хв при t=37 °С. Видаляли вміст стрипів і тричі промивали лунки по 250мкл 

промиваючого розчину, вносили в лунки по 100 мкл субстратного розчину, 

інкубували у темному місці при кімнатній температурі, після чого вносили по 50 

мкл зупиняючого реагенту та вимірювали при 450 нм. Концентрацію сироваткових 

імуноглобулінів (Ig) A, M, G виражали у г/л. 

Вимірювання внутрішньочеревного тиску. Всім обстежуваним пацієнтам 
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проводили вимірювання внутрішньочеревного тиску за допомогою непрямого 

методу, запропонованого I.L. Krön  та S.J. Iberty в 1984 році, через вимірювання 

тиску в сечовому міхурі [208, 209]. Даний метод є найбільш безпечний, точний, 

економічно вигідним і широко використовується у світі. Метод активно 

застосовують не лише для одноразового вимірювання тиску в черевній порожнині, 

але є оптимальним для його моніторингу. 

Пацієнт перебуває в горизонтальному положенні тіла. У сечовий міхур 

вводиться стерильний 2-х або 3-х канальний катетер Фолея відповідно до правил 

асептики. Сеча з міхура перед вимірюванням повністю евакуюється. 

До сечового міхура через катетер уводиться 20-25 мл 0,9% розчину натрію 

хлориду (кількість рідини рекомендована погоджувальною комісією з проблем 

СІАГ). Вивідний канал катетеру під’єднується до системи Unometer™Abdo-

Pressure™ (Unomedical, Данія). Нульовою точкою вважається рівень лобкового 

симфізу або рівень передньої верхньої клубової ості. 

Діагностична програма обстеження пацієнтів вміщує також такі 

інструментальні методи діагностики: як оглядові рентгенограми органів грудної та 

черевної порожнин, ультразвукову діагностику органів черевної порожнини (апарат 

фірми “TOSHIBA” Nemio XG SSA-580A), при наявності показань – 

фіброгастродуоденоскопію (апарат фірми “Olimpus”, Японія). 

Бактеріологічні методи дослідження. З метою вивчення мікробного спектру 

досліджуваного матеріалу у всіх оперованих пацієнтів проводили бактеріологічне 

дослідження перитонеального ексудату та виділень з інтубаційних зондів. Забір 

матеріалу проводили безпосередньо під час оперативного втручання, на 1, 3 та 5 

добу після операції. Досліджуваний матеріал збирали в стерильні ємності, з 

дотриманням правил асептики і доправляли до лабораторії не пізніше 2 год з 

моменту забору. Мікробіологічні дослідження здійснювались загальноприйнятими 

методами [73] та проводились  відповідно до вимог «Правил влаштування і безпеки 

роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю» [36]. 

Первинний посів матеріалу здійснювали кількісним методом на поживні 

середовища (АГВ, кров’яний агар, жовтково-сольовий агар Чистовича, середовища 
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Ендо, Сабуро). У дослідженнях враховували умовно-патогенну мікрофлору 

(мікроорганізми родини Enterobacteriaceae, неферментуючі грамнегативні 

мікроорганізми, стафілококи, гриби роду Candida) у кількості >104 КУО/мл. 

Проводили інкубацію в термостаті (при температурі середовища 370 С 18-24 год). В 

подальшому з колоній мікроорганізмів робили мазки для мікроскопії, фарбували їх 

за методом Грама. Подальшу ідентифікацію мікроорганізмів здійснювали на основі 

вивчення цукролітичних, протеолітичних та ферментативних властивостей мікробів 

за допомогою тест-систем для ідентифікації ентеробактерій ЕНТЕРОТЕСТ 24, 

стафілококів СТАФІТЕСТ 16 (Pliva-Lachema, Чеська республіка), автоматичного 

аналізатора VITEK 2 Compact 15 (BioMerieus, Франція). 

Цитологічні методи дослідження. Для цитологічного дослідження 

перитонеального ексудату мазки відбитки фарбували за Романовським–Гімзою 

[127]. 

Статистичні методи. Одержаний цифровий матеріал обробляли у 

програмному пакеті STATISTICA («StatSoft Inc.», США) з використанням критерію 

Стьюдента в разі нормального розподілу порівнюваних статистичних сукупностей 

та непараметричного критерію Манна–Уїтні при відсутності нормального розподілу. 

Відмінності вважали достовірними при вірогідності нульової гіпотези не більше 5% 

(р≤0,05). 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІЧНІ, БІОХІМІЧНІ ТА ЦИТОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ 

ПЕРЕБІГУ ЗАЩЕМЛЕНИХ ВЕНТРАЛЬНИХ ГРИЖ, УСКЛАДНЕНИХ 

ГОСТРОЮ КИШКОВОЮ НЕПРОХІДНІСТЮ 

 

3.1 Клінічні прояви гострої кишкової непрохідності внаслідок 

защемлення вентральних гриж на різних стадіях перебігу. 

При високому поліморфізмі клінічних симптомів у хворих на гостру кишкову 

непрохідності, викликаного защемленими грижами провідними симптомами є 

наявність грижового випинання на передньо-боковій стінці живота, біль в животі 

різної тривалості, ступеня виразності та порушення моторно-евакуаторної, 

секреторної та резорбтивної функції тонкої кишки, що супроводжується здуттям 

живота, затримкою газів та стільця, нудотою, блювотою. 

Проведено аналіз частоти виникнення провідних клінічних симптомів у 150 

прооперованих хворих на гостру кишкову непрохідність внаслідок защемлення 

вентральних гриж на різних стадіях перебігу. 

Клінічні прояви ГКН залежали від багатьох чинників. Основними з них, що 

впливали на клінічний перебіг захворювання, були: рівень обструкції кишечника, 

ступінь компресії судинно-нервового пучка брижі тонкої кишки, тривалість 

захворювання, наявність супутньої патології, індивідуальні особливості пацієнта. 

Провідними клінічними симптомами були: наявність грижового випинання на 

вентральній стінці, характер болю в животі, здуття та асиметрія живота, блювота, 

особливості перистальтики, затримка газів та калу, шум «кишкового плеску». 

Проведено аналіз частоти та характеру клінічних симптомів та розраховано 

показники їх чутливості, специфічності та діагностичної точності на стадії 

компенсації під час госпіталізації хворих до стаціонару, які подані в табл. 3.1. 

З табл. 3.1 видно, що при госпіталізації до стаціонару хворих на защемлені 

грижі з ознаками кишкової непрохідності у стадії компенсації наявність грижового 

випинання на передній черевній стінці спостерігалося в 98% випадків, 

нападоподібний біль спостерігався у 40 (88,89%) пацієнтів, тоді як лише у 5 
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(11,11%) хворих характер болю був постійним і помірним. У 31 (68,89%) хворих 

відмічалось здуття живота. 

Таблиця 3.1 

Розподіл хворих на гостру кишкову непрохідність унаслідок защемлення гриж 

за клінічними симптомами на стадії компенсації (n=45) 

Клінічний 

симптом, 

фізіологічний  

процес 

 

Характер  

ознаки 

Частота, 

абс. (%) 

Чутли-

вість, 

% 

Специфіч- 

ність, 

% 

Діагнос-

тична 

точність, 

% 

1. Біль  

нападо-

подібний 

40 

(88,89%) 
91,7 56,5 87,1 

постійний 

помірний 

5 

(11,11%) 
66,4 53,4 57,6 

2. Здуття 

живота  

наявне 
31 

(68,89%) 
85,2 52,8 75,9 

відсутнє 
14 

(31,11%) 
– – – 

3. Асиметрія 

живота 

наявна 
6 

(13,33%) 
67,9 52,7 53,3 

відсутня 
39 

(86,67%) 
– – – 

4. Блювання  

наявне 
18 

(40,00%) 
76,1 55,8 62,4 

відсутнє 
27 

(60,00%) 
– – – 

5.Перисталь-

тика  

посилена 
39 

(86,67%) 
95,6 53,6 88,0 

звичайна 
6 

(13,33%) 
61,2 56,4 57,1 

6. «Шум  

кишкового  

плеску» 

позитивний 
10 

(22,22%) 
61,3 57,5 56,0 

негативний 
35 

(77,78%) 
– – – 

7.Затримка 

газів та калу 

наявне 
33 

(73,33%) 
78,6 56,5 72,3 

відсутнє 
12 

(26,67%) 
– – – 

8.Наявність 

грижового 

випинання 

наявне 98%    
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Таблиця 3.2 

Розподіл хворих на на гостру кишкову непрохідність унаслідок защемлення гриж за 

клінічними симптомами на стадії субкомпенсації (n=27) 

Клінічний 

симптом, 

фізіологічний 

процес 

Характер 

ознаки 

Частота, 

абс. (%) 

Чутли-

вість, 

% 

Специфіч- 

ність, 

% 

Діагнос-

тична 

точність, 

%    

1 2 3 4 5 6 

1. Біль  

нападо-

подібний 

7 

(25,93%) 
65,7 53,1 57,7 

постійний 

помірний 

20 

(74,07%) 
98,0 54,3 94,5 

2. Здуття  

живота  

наявне 
25 

(92,59%) 
97,8 55,5 94,9 

відсутнє 
2 

(7,41%) 
– – – 

3. Асиметрія 

живота 

наявна 
7 

(25,93%) 
63,9 55,0 57,0 

відсутня 
20 

(74,07%) 
– – – 

4. Блювання 

наявне 
23 

(85,19%) 
91,8 65,2 86,2 

відсутнє 
4 

(14,81%) 
– – – 

5. Перисталь-

тика  

посилена 
10 

(37,04%) 
75,0 52,6 61,0 

ослаблена 
16 

(59,26%) 
85,7 56,3 70,1 

не вислухо-

вується 

1 

(3,70%) 
25,0 55,7 51,6 

6. «Шум  

кишкового  

плеску» 

позитивний 
25  

(92,59%) 
98,5 55,9 94,2 

негативний 
2 

(7,41%) 
– – – 

7. Затримка 

газів та калу 

наявне 
27 

(100,00%) 
100 42,5 100 

відсутнє – – – – 

8. Наявність 

грижового 

випинання 

наявне 
27 

(100,00%) 

27 

(100,00%) 

27 

(100,00%) 

27 

(100,00%) 
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Асиметрія живота була виявлена тільки у 6 (13,33%), блювання – у 18 

(40,00%) хворих. Гіперперистальтика спостерігалась у 39 (86,67%) пацієнтів. «Шум 

кишкового плеску» (симптом Склярова) був позитивним у 10 (22,22%) 

обстежуваних хворих. Затримка газів та калу спостерігалась у 33 (73,33%) хворих. 

Найбільшу чутливість та діагностичну точність серед клінічних симптомів у стадії 

компенсації мали: нападоподібний біль – (91,7 % та 87,1 %), здуття живота – (85,2 % 

та 75,9 %) та гіперперистальтика – (95,6 % та 88 %). Специфічність коливалась в 

межах 52,8 % – 56,5 %.  

 Частота та характер клінічних симптомів, їх чутливість, специфічність та 

діагностична точність у хворих на гостру кишкову непрохідність у стадії 

субкомпенсації подані в табл. 3.2. 

Табл. 3.2 показує, що в стадії субкомпенсації постійний помірний біль 

спостерігався – у 20 (74,07%) пацієнтів, а нападоподібний біль лише у –7 (25,93%) 

хворих. Здуття живота було наявне – у 25 (92,59%) пацієнтів, блювання – у 23 

(85,19%) хворих. У 7 (25,93%) хворих була виявлена асиметрія живота, у 20 

(74,07%) хворих цей симптом був відсутній. Гіперперистальтика спостерігалась у 10 

(37,04%) пацієнтів та ослаблена перистальтика була виявлена у 16 (59,26%) хворого. 

«Шум кишкового плеску» був позитивним у 25 (92,59%) обстежуваних хворих. 

Затримка газів та калу спостерігалась у 100 % пацієнтів. Найбільшу чутливість та 

діагностичну точність на стадії субкомпенсації мали клінічні симптоми: постійний 

помірний біль – (98 та 94,5%), здуття живота – (97,8 та 94,9%), блювання – (91,8 та 

86,2 %) та «шум кишкового плеску» – (98,5 % та 94,2 %), затримка газів та калу – 

100 %. Специфічність коливалась в межах 54,3 % – 65,2 %. 

Таким чином, найбільшу чутливість та діагностичну точність серед клінічних 

симптомів у стадії компенсації мали наявність грижового випинання, 

нападоподібний біль, здуття живота та гіперперистальтика, у той час, як у стадії 

субкомпенсації – постійний помірний біль, здуття живота, блювання, «шум 

кишкового плеску», затримка газів та калу. 
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3.2 Використання інструментальних діагностичних критеріїв на різних 

стадіях перебігу гострої кишкової непрохідності грижового генезу. 

Нами було вивчено показники рівня ВЧТ у обстежуваних хворих на стадії 

компенсації, які подані в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Розподіл хворих на гостру кишкову непрохідність грижового генезуза рівнем 

внутрішньочеревного тискув стадії компенсації (n=45) 

Рівень ВЧТ Частота, 

абс. (%) 

Чутли-

вість,% 

Специфіч- 

ність,% 

Діагности

чна точні-

сть,% 
   

нормальний (7-11 мм.рт.ст.) 12 

(26,67%) 
73,8 54,9 64,3 

І ступінь ВЧТ  

(12-15 мм.рт.ст.) 

33 

(73,33%) 
94,7 42,1 85,7 

ІІ ступінь ВЧТ 

(16-20 мм.рт.ст.) 
– – – – 

ІІІ ступінь ВЧТ 

(20-25 мм.рт.ст.) 
– – – – 

 

Як показано на табл. 3.3, із 45 обстежуваних пацієнтів на стадії компенсації у 

33 (73,33%) виявлено І ступінь підвищення ВЧТ, що має найвищу чутливість – 94,7 

% та діагностичну точність  – 85,7 % у цій стадії захворювання. У 23 (26,1 %) 

хворих виявлено нормальний рівень ВЧТ. 

Показники рівня ВЧТ в обстежуваних хворих в стадії субкомпенсації подані в 

табл. 3.4. 

Як видно з табл. 3.4, із 27 хворих в стадії субкомпенсації у 21 (77,78%) 

виявлено ІІ ступінь підвищення внутрішньочеревного тиску, його чутливість – 97,4 

% та діагностична точність – 89,4 % були найвищими у цій стадії захворювання.У 2 

(7,41%) хворих виявлено І ступінь підвищення ВЧТ та у 4 (14,81%) пацієнтів ІІІ 

ступінь підвищення ВЧТ.  

ВЧТ вимірювався всім хворим на защемлені грижі ана стадії компенсації та 

декомпенсації. 

 



86 

 

Таблиця 3.4 

Розподіл хворих на гостру кишкову непрохідність грижового генезу за рівнем 

внутрішньочеревного тиску в стадії субкомпенсації (n=27) 

Рівень внутрішньочеревного 

тиску 

Частота 

абс. (%) 

Чутли-

вість,% 

Специфіч- 

Ність% 

Діагнос-

тична точ-

ність%    

нормальний (7-11 мм.рт.ст.) – – – – 

І ступінь ВЧТ  

(12-15 мм.рт.ст.) 

2 

(7,41%) 
56,7 51,5 51,6 

ІІ ступінь ВЧТ 

(16-20 мм.рт.ст.) 

21 

(77,78%) 
97,4 52,5 89,4 

ІІІ ступінь ВЧТ 

(21-25 мм.рт.ст.) 

4 

(14,81%) 
72,3 56,6 66,7 

 

При сонографічному обстеженні пацієнтів (рис. 3.1 – 3.3) основними ознаками 

механічної кишкової непрохідності були: 

– розширення просвіту тонкої кишки 30 мм, «секвестрація рідини» в її 

просвіті; 

– маятникоподібна перистальтика; 

–  потовщення стінки кишки 4 мм; 

– збільшення висоти керкрінгових складок 10 мм; 

– гіперпневматизація кишок у привідному відділі тонкої кишки. 

 

Рис. 3.1. Збільшення висоти Керкрінгових складок (1) та збільшення відстані 

між ними (2). 

2 

1 
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Рис. 3.2.  Феномен «секвестрації рідини» в просвіті кишки. 

 

 

Рис. 3.3. Гіперпневматизація привідного відділу кишки. 

 

Проведено аналіз показників частоти, чутливості, специфічності та 

діагностичної точності сонографічних ознак ГКН в обстежуваних пацієнтів на стадії 

компенсації, які подані в табл. 3.5. Як показано в табл. 3.5, у стадії компенсації 

розширення просвіту кишки ˃ 30 мм та «секвестрація рідини» в її просвіті виявлено 

у 34 (75,56%) хворих, чутливість цієї сонографічної ознаки була високою та 

становила 92,8%, діагностична точність – 79,3 %. Гіперпневматизація кишківника 

виявлена у 40 (88,89%) пацієнтів, чутливість та точність ознаки були найвищими – 

97,5% та 89,7 %. Специфічність цих критеріїв перебквала в межах 55,5 % – 56,1 %. 
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Таблиця 3.5 

Розподіл хворих на гостру кишкову непрохідність грижового генезуза 

сонографічними ознаками на стадії компенсації(n=45) 

Сонографічна ознака Частота 

абс. (%) 

Чутли-

вість,% 

Специфіч- 

ність,% 

Діагнос-

тична точні-

сть,%    

1. Розширення просвіту кишки 

30 мм, «секвестрація рідини» в 

її просвіті 

34 

(75,56%) 
92,8 56,1 79,3 

2. Наявність маятникоподібної 

перистальтики 

29 

(64,44%) 
89,1 56,4 73,9 

3. Потовщення стінки кишки 4 

мм 

12 

(26,67%) 
87,2 53,4 75,2 

4.Збільшення висоти 

керкрінгових складок 10 мм 

20 

(44,44%) 
85,7 53,1 72,8 

5.Гіперпневматизація 

кишківника 

40 

(88,89%) 
97,5 55,5 89,7 

6. Наявність вільної рідини – – – – 

 

У 29 (64,44%) пацієнтів сонографічно діагностовано маятникоподібну 

перистальтику, потовщення стінки кишки 4 мм – у 12 (26,67%) обстежуваних 

хворих, збільшення висоти керкрінгових складок 10 мм – у 20 (44,44%) хворих. 

Вільної рідини в черевній порожнині не виявлено у жодного пацієнта. 

Частоту, чутливість, специфічність та діагностична точність сонографічних 

ознак кишкової непрохідності на стадії субкомпенсації подано в таблиці 3.6. 

 

Таблиця 3.6 

Розподіл хворих на гостру кишкову непрохідність грижового генезу за  

сонографічними ознаками в стадії субкомпенсації (n=27) 

Сонографічна ознака Частота, 

абс. (%) 

Чутли-

вість,% 

Специфіч- 

ність,% 

Діагностична 

точність,% 

   

1. Розширення просвіту кишки 

30 мм, «секвестрація рідини» в 

її просвіт 

27 

(100,00%) 
100 55,6 100 
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Продовження таблиці 3.6 

2. Наявність маятникоподібної 

перистальтики 

29 

(64,44%) 
89,1 56,4 73,9 

3. Потовщення стінки кишки 4 

мм 
12 

(26,67%) 
87,2 53,4 75,2 

4.Збільшення висоти 

керкрінгових складок 10 мм 

20 

(44,44%) 
85,7 53,1 72,8 

5.Гіперпневматизація 

кишківника 

40 

(88,89%) 
97,5 55,5 89,7 

6. Наявність вільної рідини – – – – 

 

З табл. 3.6 видно, що у хворих на стадії субкомпенсації розширення просвіту 

кишки 30 мм та «секвестрація рідини» в її просвіт, збільшення висоти керкрінгових 

складок 10 мм та гіперпневматизація кишечнику виявлено у 27 (100,00%) пацієнтів. 

Чутливість та діагностична точність цих сонографічних критеріїв була 100 %. 

Маятникоподібна перистальтика діагностована у 23 (85,19%) хворих з чутливістю – 

96,5 % та діагностичною точністю – 88,7 %. Вільна рідина в черевній порожнині 

була виявлена у 23 (85,19%) пацієнтів, чутливість цієї ознаки становила – 92,8 %, 

діагностична точність – 82,5 %. 

 Проведено аналіз рентгенологічних критеріїв кишкової непрохідності у 

обстежуваних пацієнтів у стадії компенсації, які подані в табл. 3.7. Як бачимо, що у 

хворих на цій стадії гіперпневматизація була виявлена у 35 (77,78%) випадках, 

чутливість показника становила 94,3%, діагностична точність – 81,7%, 

специфічність – 55,3%. Чаші Клойберга виявлено у 10 (22,22%) хворих. 

Також проведено аналіз рентгенологічних критеріїв кишкової непрохідності у 

обстежуваних пацієнтів у стадії субкомпенсації, що поданий у табл. 3.8. 

З табл. 3.8 видно, що у хворих на стадії субкомпенсації чаші Клойберга були 

виявлені у 27 (100,00%) пацієнтів. Чутливість та діагностична точність ознаки 

становила 100 %, специфічність – 53,8 %. Гіперпневматизація виявлена у 19 

(70,37%) хворих. 
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Таблиця 3.7 

Розподіл хворих на гостру кишкову непрохідність грижового генезу за 

рентгенологічними ознаками в стадії компенсації (n=45) 

Рентгенологічна ознака Частота, 

абс. (%) 

Чутли- 

вість, 

% 

Специфіч- 

ність, 

% 

Діагностич-

на точність, 

% 

1. Гіперпневматизація кишок 35 

(77,78%) 
94,3 55,3 81,7 

2. Чаші Клойберга 10 

(22,22%) 
74,2 53,4 65,2 

 

 

Таблиця 3.8 

Розподіл хворих на гостру кишкову непрохідність грижового генезу за 

рентгенологічними ознаками в стадії субкомпенсації (n=27) 

Рентгенологічна ознака Частота, абс. 

(%) 

Чутли-вість, 

% 

Специфіч- 

ність, 

% 

Діагностич-

на точність, 

% 

1.Гіперпневматизація 

кишечнику 

19 

(70,37%) 
79,6 54,5 68,7 

2. Чаші Клойберга 27 

(100,00 %) 
100 53,8 100 

 

Таким чином, з-поміж обстежених пацієнтів на стадії компенсації у 73,33 % 

виявлено І ступінь підвищення ВЧТ, що має найвищу чутливість та діагностичну 

точність на цій фазі. У той час, як у стадії субкомпенсації у 77,78 % пацієнтів 

спостерігали ІІ ступінь підвищення ВЧТ, що має найвищу чутливість та 

діагностичну точність на цій фазі. У 14,81 % пацієнтів у стадії субкомпенсації 

діагностовано ІІІ ступінь підвищення ВЧТ. 

Сонографічно на стадії компенсації гострої кишкової непрохідності 

розширення просвіту кишки 30 мм та «секвестрація рідини» в її просвіті виявлено у 

75,56 %, збільшення висоти Керкрінгових складок ˃ 10 мм – у 44,44 % хворих та 

гіперпневматизацію кишечнику – у 88,89 % пацієнтів. Водночас, ці сонографічні 

ознаки на стадії субкомпенсації гострої кишкової непрохідності виявлено з 100 % 

частотою. За умов компенсованої гострої кишкової непрохідності потовщення 
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стінки кишки 4 мм виникло в 26,67 % хворих, маятникоподібна перистальтика – у 

64,44 %, тоді як на стадії субкомпенсації ці ознаки виникали значно частіше – у 

88,89 % та 85,19 % хворих відповідно. Також на стадії компенсації вільної рідини у 

черевній порожнині не виявляли, а на стадії субкомпенсації ця ознака спостерігалась 

у 85,19 % хворих. 

Рентгенологічно у хворих на стадії компенсації чаші Клойберга були виявлені 

у 22,22 %, а у стадії субкомпенсації ознаку виявлено в 100 % хворих. Проте, у стадії 

компенсації гіперпневматизація виявлялась – у 77,78 % хворих, а на стадії 

субкомпенсації цю ознаку виявлено – у 70,37 % пацієнтів. 

 

3.3 Лабораторно-біохімічні порушення в організмі хворих на защемлені 

грижі, ускладненими гострою кишковою непрохідністю. 

Аналіз летальних наслідків хворих, які оперувалися з приводу защемлених 

вентральних гриж показав, що основний відсоток несприятливих результатів 

припадає на групу пацієнтів, у яких перебіг захворювання ускладнився гострою 

кишковою непрохідністю. Незважаючи на даний факт наукових розвідок, 

присвячених вивченню порушень гомеостазу у хворих на защемлені грижі не 

багато. Вони мають переважно, фрагментарний характер і присвячені одному чи 

кільком аспектам складного ланцюга патологічних змін, що відбуваються під час 

гострої кишкової непрохідності грижового генезу. Тому для повноцінного вивчення 

порушень гомеостазу при защемлених грижах, ускладнених гострою кишковою 

непрохідністю нами проведене комплексне, динамічне дослідження патогенетичних 

порушень з боку водного, вуглеводногота електролітного обмінів речовин. 

Проведено аналіз змін основних біохімічних параметрів у 78 хворих, що 

оперувалися у звʼязку з защемленими грижами передньої черевної стінки, без ознак 

гострої кишкової непрохідності (I група) і 72 хворих, у яких перебіг ускладнився 

гострою кишковою непрохідністю кишечнику (II група). 

Результати біохімічних досліджень, проведених в динаміці у хворих на 

защемлені грижі без клінічних ознак гострої кишкової непрохідності (I група), 

представлені в таблиці 3.9. 
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З наведених в таблиці 3.9 даних можемо зробити висновок, що у хворих I 

групи до операції істотних відхилень від норми досліджуваних параметрів виявлено 

не було, до того ж загальний стан хворих розцінювався як задовільний. Зберігалася 

нормальна температура тіла. Клінічні аналізи крові й сечі були в межах нормальних 

величин. 

Перша доба післяопераційного періоду у даних хворих характеризувалася 

відносно задовільним станом. У частини хворих відзначалося підвищення 

температури тіла до субфебрильних цифр. У клінічному аналізі крові був виявлений 

незначний лейкоцитоз без зрушення лейкоцитарної формули. У сироватці крові 

визначалася слабопозитивна реакція на С-реактивний білок. Інші досліджувані 

показники знаходилися в межах нормальних величин. Реакція на С-реактивний 

білок була слабо позитивною. Загальний стан хворих при цьому був середньої 

важкості. Була виражена сухість шкірних покривів, тахікардія, турбувала спрага. У 

клінічному аналізі крові відзначався помірний лейкоцитоз, у кількох хворих зі 

зсувом лейкоцитарної формули вліво. Інші досліджувані показники знаходилися в 

межах нормальних величин.  

Порушення білкового обміну полягали в гіпоальбумінемії і диспротеїнемії за 

рахунок неоднорідного збільшення глобулінових фракцій, при чому до операції і на 

першу добу післяопераційного перебігу зміни, в основному, відбувалися за рахунок 

альфа2-глобулінів, а на третю добу - за рахунок альфа-, альфа1- і гамма-глобулінів. 

Порушення електролітного обміну проявлялися в гіпокаліємії, яка проявлялась до 

операції і в першу добу післяопераційного періоду, а також гіпернатріємії як до 

операції, так і з подальшою нормалізацією цього показника на тлі інфузійної терапії 

в післяопераційному періоді. Упродовж клінічного одужання пацієнтів вище 

перелічені порушення знижувалися, але диспротеїнемія зберігалася навіть до 

моменту виписки з стаціонару. Упродовж клінічного одужання пацієнтів вище 

перелічені порушення знижувалися, але диспротеїнемія зберігалася навіть до 

моменту виписки з стаціонару. Отримані лабораторні дані узгоджуються з 

клінічним перебігом захворювання, що дозволяє робити висновки щодо їх 

достовірності. 
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Таблиця 3.9 

Динаміка змін показників білкового, вуглеводного та електролітного обміну речовин у хворих на защемлені грижі без 

ознак гострої кишкової непрохідності (І клінічна група) 

Показники 
Контроль 

М±м 

Термін обстеження (доба) 

до операції 

М±м >Р 

1-а доба 

М±м >Р 

3-а доба 

М±м >Р 

5-а доба 

М±м >Р 

Загальний білок (г/л) 71,1±0,8 70,8±0,7 Р>0,5 69,2±0,9 Р>0,1 70,2±0,6 Р>0,5 72,0±0,8 Р>0,5 

Альбуміни (г/л) 56,4± 0,7 54,8±0,9 Р>0,1 54,9±0,7Р>0,05 55,3±0,7 Р>0,2 55,4±1,0 Р>0,2 

Глобуліни (%)      

альфа – 1 5,0±0,2 4,9±0,3 Р>0,5 4,7±0,1 Р>0,1 4,9±0,1 Р>0,2 5,2±0,4 Р>0,5 

альфа – 2 7,1±0,2 6,9±0,3 Р>0,1 7,3±0,1 Р>0,5 7,1±0,3 Р>0,5 7,4±0,3 Р>0,5 

бета 9,4±0,3 9,5±0,4 Р>0,5 9,7±0,3 Р>0,5 9,6±0,2 Р>0,5 9,3±0,3 Р>0,5 

гамма 16,3±0,6 16,5±0,5 Р>0,5 17,4±0,8 Р>0,2 17,1±0,7 Р>0,5 16,6±0,7 Р>0,5  

А/г коефіцієнт 1,28±0,1 1,21±0,1 Р>0,5 1,22±0,3 Р>0,5 1,24±0,2 Р>0,5 1,24±0,05 Р>0,5  

Сечовина (ммоль/л) 6,3±0,9 6,2±0,4 Р>0,5 6,5±0,7 Р>0,5 6,4±0,3 Р>0,5 6,4±0,2 Р>0,5 

К (ммоль/л) 5,1±0,1 5,3±0,2 Р>0,2 4,9±0,2 Р>0,5 5,2±0,5 Р>0,5 5,0±0,4 Р>0,2 

Nа (ммоль/л) 142,1±1,3  141,4±1,2Р>0,5 141,8±1,1Р>0,1 142,4±1,3 Р>0,1  142,2±1,6 Р>0,1 

Глюкоза (ммоль/л) 5,4±0,5 5,6±0,4 Р>0,5 5,8±0,3 Р>0,5 5,2±0,3 Р>0,5 5,5±0,5 Р>0,5 

С – реакт. білок 0 0 + + 0 

Примітка: Р– достовірний інтервал  порівняно з контролем.
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Загальний стан хворих I групи на третю добу післяопераційного періоду 

розцінювався як задовільний. Температура тіла у абсолютної більшості хворих 

нормалізувалася. Клінічні аналізи крові і сечі були без патологічних змін. 

Досліджувані біохімічні показники мали незначні коливання в межах нормальних 

величин. 

До моменту виписування зі стаціонару (7 доби), на тлі клінічного одужання, 

загальний стан хворих I групи був задовільним. У клінічних і біохімічних 

показниках істотних відхилень від норми виявлено не було. 

У цілому, у хворих цієї групи, відзначався сприятливий перебіг захворювання 

в післяопераційному періоді. Консервативна терапія, що проводилась, була 

спрямована на зняття больового синдрому після операції і, при необхідності, 

корекцію супутньої патології. Обовʼязково проводилася антикоагулянтна терапія у 

хворих старших вікових груп. Випадків декомпенсації супутньої патології в цій 

групі хворих виявлено не було. 

Більш значніші порушення досліджуваних параметрів було виявлено в групі 

хворих на защемлені грижі, у яких при поступленні в клініку були виявлені ознаки 

гострої кишкової непрохідності (II група - 72 хворих). Динамікаїхнього показників 

білкового, вуглеводного і електролітного обмінів представлена в таблиці 3.10. 

З наведених в таблиці 3.10 даних бачимо, що ще до операції у хворих цієї 

групи відзначалося, порівняно з нормою, зниження калію в сироватці крові на 

30,5%, складаючи в середньому 3,2 ± 0,1 ммоль/л і збільшення кількості натрію на 

2,25%  (145,3 ± 1,3 ммоль/л). Реакція на С-реактивний білок була слабо позитивною. 

Загальний стан хворих при цьому страждав сильніше. Була виражена сухість 

шкірних покривів, тахікардія, турбувала спрага. У клінічному аналізі крові 

відзначався помірний лейкоцитоз, у кількох хворих зі зсувом лейкоцитарної 

формули вліво. 

На першу добу післяопераційного перебігу загальний стан у більшості хворих 

був середнього ступеня важкості і вони потребували інфузійної терапії. 
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Таблиця 3.10  

Динаміка показників білкового, вуглеводного та електролітного обміну у хворих на защемлені грижі з клінічними 

проявами гострої кишкової непрохідності (II клінічна група) 

Показники 
Котроль 

М±м 

Терміни обстеження (доба) 

до операції 

М±м Р1 Р2  

1-а доба 

М±м Р1 Р2 

3-а доба 

М±м Р1 Р2 

7-а доба 

М±м Р1 Р2 

Загальний білок (г/л) 71,1±0,8 70,4±0,7 Р1>0,2 

Р2>0,2 

69,3±0,7 Р1>0,1 

Р2>0,2 

68,7±0,9 Р1 

>0,05 Р2>0,2 

69,8±0,9 Р1>0,1 

Р2>0,05 

Альбуміни (г/л) 56,4±0,7 54,7±0,5 Р1>0,05 

Р2>0,1 

49,9±0,4 Р1>0,01 

Р2>0,01 

47,8±0,5 Р1>0,01 

Р2>0,01 

55,5±0,6 Р1 >0,3 

Р2>0,1 

Глобуліни (%)      

альфа – 1 5,0±0,2 4,7±0,1 Р1>0,1 

Р2>0,1 

4,3±0,2 Р1>0,02 

Р2>0,1 

5,5±0,1 Р1>0,05 

Р2>0,01 

4,8±0,2 Р1>0,3 

Р2>0,1 

альфа – 2 7,1±0,2 7,7±0,2 Р1>0,05 

Р2>0,05 

8,6±0,3 Р1>0,01 

Р2>0,01 

8,5±0,2 Р1>0,01 

Р2>0,01 

8,8±0,1 Р1>0,01 

Р2>0,01 

бета 9,4±0,3 9,0± 0,3 Р1>0,3 

Р2>0,3 

8,4±0,2 Р1>0,02 

Р2>0,02 

8,0±0,2 Р1>0,01 

Р2>0,01 

9,1± 0,3 Р1>0,2 

Р2>0,1 

гамма 16,3±0,6 16,8±0,5 Р1>0,5 

Р2>0,3 

16,1±0,4 Р1>0,5 

Р2>0,1 

19,4±0,6 Р1>0,01 

Р2>0,02 

17,5±0,5 Р1>0,1 

Р2>0,1  

А/г коефіцієнт 1,28±0,1 1,21±0,2 Р1>0,5 

Р2>0,5 

0,98±0,1 Р1>0,05 

Р2>0,1 

0,91±0,2 Р1>0,1 

Р2>0,1 

1,25±0,5 Р1>0,1 

Р2>0,1 

Сечовина (ммоль/л) 6,3±0,9 6,0± 0,5 Р1>0,3 

Р2>0,1 

5,9± 0,6 Р1>0,5 

Р2>0,1 

6,1±0,8 Р1>0,5 

Р2>0,1 

6,2±0,9 Р1 >0,5 

Р2>0,1 

К (ммоль/л) 4,6±0,1 3,2±0,1 Р1>0,01 

Р2>0,01 

3,4±0,2 Р1 >0,01 

Р2>0,01 

4,7±0,3 Р1>0,2 

Р2>0,2 

5,0± 0,2 Р1>0,3 

Р2>0,3 

Nа (ммоль/л) 142,1±1,3  145,3±1,3 Р1>0,05 

Р2>0,5 

144,2±1,0 Р1>0,1 

Р2>0,1 

143,2±1,0 Р1>1,4 

Р2>0,1  

142,8±1,1 Р1>0,1 

Р2>0,1 

Глюкоза (ммоль/л) 5,4±0,5 5,5±0,3 Р1>0,5 

Р2>0,5 

5,8±0,4 Р1>0,3 

Р2>0,3 

6,1±0,4 Р1>0,2 

Р2>0,3 

5,7±0,3 Р1>0,3 

Р2>0,2 

С – реакт. білок 0 0 + + 0 
Примітка:  Р1 - достовірність даних по відношенню до контрольної групи; Р2 - достовірність даних по відношенню до І-ї групи 
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У клінічному аналізі крові зберігався помірний лейкоцитоз. Температурна 

реакція характеризувалася субфебрилітетом. У даний термін дослідження, як і 

раніше, зберігалася гіпокаліємія, вміст калію в сироватці крові складав 3,4 ± 0,2 

ммоль/л, що на 26,1% нижче нормального рівня. Незважаючи на проведену 

інфузійну терапію, зберігалася тенденція до гіпернатріємії. З боку білкового обміну 

виявлена, порівняно з нормою, гіпоальбумінемія, вміст альбуміну в сироватці крові 

склав 49,4 ± 0,4%, а вміст глобулінових фракцій мав тенденцію до неоднорідного 

збільшення. Достовірно збільшувався вміст альфа-глобулінів - на 21,1%  (8,6 ± 

0,3%). 

Найбільш виражені порушення досліджуваних параметрів в II групі хворих 

були виявлені на третю добу післяопераційного періоду. Незважаючи на 

поліпшення загального соматичного стану більшості хворих, поступове відновлення 

моторної функції кишечнику, нормалізацію вмісту калію і натрію в сироватці крові 

(4,7 ± 0,3 ммоль/л і 143,2 ± 1,4 ммоль/л), порушення з боку білкового обміну 

продовжували наростати. Так, в цей термін дослідження зберігалася 

гіпоальбумінемія (47,8 ± 0,5%), що на 15,3% нижче порівняно з показниками 

контролю і на  2,75% нижче, ніж в попередній термін дослідження. Зберігалася 

також, гіперглобулінемія за рахунок неоднорідного збільшення глобулінових 

фракцій : альфа1 - на 10%  (5,5 ± 0,1%), альфа2 - на 19,7%  (8,5 ± 0,2%). Рівень бета-

глобулінів, навпаки, знизився на 14,9%  (8,0 ± 0,2%), а вміст гамма-глобулінів 

перевищив норму на 19,1%  (19,4 ± 0,6%). Реакція на С-реактивний білок 

зменшувалася до позитивної (+++). Незважаючи на загальну позитивну динаміку, у 

8-ми хворих (19%) зберігалася тахікардія (до 90 поштовхівна 1хв.), гіпертермія (до 

37,40 С), а в клінічних аналізах крові зберігався помірний лейкоцитоз, з незначним 

зсувом лейкоцитарної формули вліво. 

До моменту клінічного одужання і виписування зі стаціонару (7-8 доба) стан 

хворих II групи наближувався до задовільного. Хворі були активні, пасаж по 

кишечнику відновлений, температура тіла нормалізувалася. Клінічні аналізи крові і 

сечі були в межах нормальних величин. Більшість досліджуваних параметрів 

перебували в межах норми, зберігалася лише помірна диспротеїнемія за рахунок 
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збільшення альфа 2 -глобулінової фракції на 23,9%  (8,8 ± 0,1%). У хворих на 

защемлені грижі, ускладненими гострою кишковою непрохідністю (II група), при 

поступленні в стаціонар були виявлені значні порушення гомеостазу, які наростали і 

були найбільш виражені на 3-ю добу післяопераційного періоду, а потім, по мірі 

одужання, знижувалися і практично зникали до 7-8 доби. 

Враховуючи поставлену мету дослідження, у 120 хворих на защемлені грижі в 

динаміці вивчали порушення гомеостазу організму пацієнтів.  

Результати обстеження хворих контрольної групи представлені в таблиці 3.11. 

  

Таблиця 3.11 

Показники гомеостазу у 30 хворих, оперованих в клініці в плановому порядку з 

щодо гриж передньої черевної стінки (контрольна група) 

Показники 
Одиниці 

вимірювання 
М ± m 

1. Загальний білок % 71,0 ± 0,8 

2. Альбуміни % 56,4 ± 0,7 

3. Глобуліни   

- альфа 1 % 5,0 ± 0,2 

- альфа 2 % 7,1 ± 0,2 

- бета % 9,4 ± 0,3 

- гамма % 16,3 ± 0,6 

4. А/Г коефіціент - 1,28 ± 0,1 

5. Сечовина ммоль/л 6,3 ± 0,9 

6. К+ мэкв/л 4,6 ± 0,1 

7. Na+  мэкв/л 142,1 ± 8,3 

8. Глюкоза ммоль/л 5,4 ± 0,5 

 

Аналізуючи віковий діапазон хворих, варто зауважити, що переважна 

більшість хворих другої групи були особами похилого і старечого віку - 26 хворих. 

У першій групі їх було значно менше –16 хворих. 

Таким чином, аналіз проведених досліджень показав, що у хворих I групи, які 

потрапилидо стаціонару в ранні терміни з моменту захворювання без явних ознак 

гострої кишкової непрохідності, істотних відхилень від норми у білковому, 

вуглеводному і водно-електролітному обмінах виявлено не було. Отримані 
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лабораторні дані узгоджуються з клінічним перебігом захворювання, що дозволяє 

робити висновки про їх достовірність і клінічну значущість. 

Більш помітніші зміни параметрів були у хворих II групи, що потрапили до 

стаціонару в пізніші терміни з моменту захворювання і мали виражені клінічні 

ознаки гострої кишкової непрохідності. Порушення білкового обміну полягали в 

гіпоальбумінемії і диспротеїнемії за рахунок неоднорідного збільшення 

глобулінових фракцій, причому до операції і на першу добу післяопераційного 

перебігу зміни, в основному, відбувалися за рахунок альфа2 -глобулінів, а на третю 

добу - за рахунок альфа -, альфа1- і гамма-глобулінів.Порушення електролітного 

обміну проявлялися в гіпокаліємії, яка зʼявилося до операції і, в першу добу 

післяопераційного періоду, а також гіпернатріємії як до операції, так і з подальшою 

нормалізацією цього показника на тлі інфузійної терапії, в післяопераційному 

періоді. У процесі одужання пацієнтів вище перелічені порушення знижувалися, але 

навіть до моменту виписування  із стаціонару зберігалася диспротеїнемія. 

 

3.4 Клітинний склад перитонеального ексудату у хворих на защемлені 

вентральні грижі у стадії компенсації та субкомпенсації в динаміці 

післяопераційного періоду при традиційному лікуванні. 

На 1 добу після операції цитологічне дослідження перитонеального ексудату у 

хворих на защемлені вентральні грижі у стадії компенсації виявило клітинний 

ексудат, в якому з-поміж еритроцитів зʼявилась переважно повноцінні нейтрофіли із 

специфічною зернистістю цитоплазми та різними контурами ядер, частка яких 

становила 61 %, незначна кількість еозинофільних гранулоцитів (5 %) (рис. 3.4, 

табл. 3.12). Лімфоцити складали 25 % клітин. Плазмоцити та гістіоцити траплялись 

лише в окремих полях зору. Невелику кількість макрофагів виявлено лише в 

ділянках скупчення еритроцитів. У десквамованих мезотеліоцитах частково 

змінювались форми, контури клітин, структура цитоплазми та ядер, що свідчило про 

розвиток дистрофічних змін. 
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Рис. 3.4. Цитограма. Клітинний склад запального перитонеального ексудату у 

хворих на защемлені вентральні грижі у стадії компенсації на 1 добу 

післяопераційного періоду. Невелика кількість макрофагів виявлялась лише в 

ділянках скупчення еритроцитів. Забарвлення за Паппенгеймом × 200. 

 

На 3 добу після операції цитологічне дослідження клітинного складу 

перитонеального випоту виявлено зростання кількості лейкоцитів, проте відсоткове 

порівняння показало стабільну кількість нейтрофільних гранулоцитів (60 %) та 

часткове зменшення кількості еозинофільних гранулоцитів (20 %). Кількість 

гістіоцитів зростала (табл. 3.12).  

На 5 добу післяопераційного періоду в клітинному складі перитонеального 

ексудату спостерігалось різке зменшення кількості лейкоцитів (порівняно із 3 

добою) на 25%, основною часткою яких були нейтрофільні гранулоцити, проте різко 

(вдвічі) зростала кількість лімфоцитів та становила 43 %. Помітно збільшувалась 

макрофагальна активність та зменшувалась кількість десквамованих мезотеліоцитів 

(табл. 3.12, рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Цитограма. Клітинний склад запального перитонеального ексудату у 

хворих на защемлені вентральні грижі на стадії компенсації на 5 добу 

післяопераційного періоду. Зменшення кількості нейтрофільних гранулоцитів, 

некротично змінених клітин, зростання кількості лімфоцитів. Забарвлення за 

Паппенгеймом × 200. 

 

Клітинний склад перитонеального ексудату у хворих на защемлені вентральні 

грижі на стадії субкомпенсації в динаміці післяопераційного періоду при 

традиційному лікуванні мав певні відмінності. На 1 добу післяопераційного періоду 

цитологічне дослідження перитонеального ексудату у хворих на защемлені 

вентральні грижі у стадії субкомпенсації виявлено клітинний інфільтрат, в якому 

проявлялась помірна частина еритроцитів, повноцінних нейтрофілів зі специфічною 

зернистістю цитоплазми та різними контурами ядер, частка яких становила – 74 %, 

поодинокі еозинофільні гранулоцити (2 %) (табл. 3.12) та мізерна кількість 

гістіоцитів та макрофагів (по 2% відповідно). У десквамованих мезотеліальних 

клітинах, частка яких складала 7 %, було видно зміни форми та контурів клітин, 

структури цитоплазми та ядер, що свідчило про розвиток дистрофічно-некротичних 

змін (рис. 3.6). 
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Таблиця 3.12 

Клітинний склад перитонеального ексудату в хворих на ГНТК в динаміці 

післяопераційного лікування у стадії компенсації (традиційне лікування) та 

субкомпенсації (традиційне та запропоноване лікування) 

 

 

І клінічна група 

хворих 

 

ІІ А клінічна група 

хвори 

 

ІІ Б клінічна група 

хворихї 

 

Число 

вимірювань 

n=78 

 

n=45 

 

n=27 

 

Доба 

спостереження  
1 3 5 1 3 5 1 3 5 

Еритроцити, 

Г/л 
8 9 13 14 30 32 14 21 20 

Лейкоцити, Г/л 13 20 15 38 40 42 15 17 13 

Нейтрофільні 

гранулоцити, 

% 

61 60 40 74 77 80 75 68 52 

Еозинофільні 

гранулоцити, 

% 

5 4 5 2 3 1 2 5 8 

Лімфоцити, % 25 20 43 12 8 8 15 17 28 

Моноцити , % – 2 2 1 – 1 – 1 – 

Плазмоцити, % – 1 1 – – – – 1 2 

Гістіоцити, % 1 3 3 2 3 1 1 2 3 

Макрофаги, % 1 2 4 2 3 2 3 1 4 

Мезотеліоцити, 

% 
7 8 4 7 6 6 5 5 3 

 

Через 3 доби в ексудаті з-поміж помірної кількості еритроцитів дещо зростав 

відсоток лейкоцитів, в основному за рахунок нейтрофільних гранулоцитів (77 %) та 

еозинофільних гранулоцитів (3 %). Виявлялись поодинокі мононуклеари (за 

структурою наближені до гістіоцитів), тобто клітини пухкої сполучної тканини 

моноцитарного ґенезу. Їх цитоплазма, невелика за об’ємом, містила незначну 

кількість включень. Ці клітини належать до макрофагального компоненту та є 

маркерами внутрішньотканинного гомеостазу. Кількість апоптозно змінених, 

злущених мезотеліоцитів не зменшувалась, переважна їх більшість не містили ядер 

(рис 3.6). У клітинному інфільтраті дещо зросла кількість гістіоцитів та макрофагів. 
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Рис. 3.6 Цитограма. Клітинний склад запального перитонеального ексудату у 

хворих на защемлені вентральні грижі на стадії субкомпенсації на 1 добу 

післяопераційного періоду при лікуванні традиційним методом. Десквамовані 

мезотеліоцити, лейкоцити, гістіоцити, еритроцити. Забарвлення за Паппенгеймом × 

200. 

 
 

Рис. 3.7 Цитограма. Клітинний склад запального перитонеального ексудату у 

хворих на защемлені вентральні грижі на стадії субкомпенсації на 3 добу 

післяопераційного періоду при лікуванні традиційним методом. Переважна 

більшість нейтрофілів, дегенеративно-змінені клітини мезотелію, поодинокі 

фіброцити. Забарвлення за Паппенгеймом × 200. 

 

На 5 добу запальний ексудат продовжував насичуватися еритроцитами, також 
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помічено зростання кількості лейкоцитів, переважно нейтрофільних гранулоцитів – 

на 8 % у порівнянні із 1 добою спостереження (рис. 3.8). Кількість еозинофільних 

гранулоцитів зменшувалась майже у 2 рази. Серед клітинного складу практично не 

змінювалась популяція лімфоцитів, макрофагів та мезотеліоцитів. 

 

 

Рис. 3.8 Цитограма. Клітинний склад запального перитонеального ексудату у 

хворих на защемлені вентральні грижі на стадії субкомпенсації на 5 добу 

післяопераційного періоду при лікуванні традиційним методом. Зростання кількості 

нейтрофільних гранулоцитів  та еозинофілів, некротично-змінених клітин, 

поодинокі лімфоцити та макрофаги. Забарвлення за Паппенгеймом × 200. 

 

Випіт ставав в’язким та пінистим унаслідок високого вмісту білка, в ньому 

візуалізувались поодинокі нитки фібрину (рис. 3.9). У клітинному інфільтраті також 

збільшувалась кількість зруйнованих клітин. Накопичення дистрофічно-змінених 

мезотеліоцитів та клітинного детриту в поєднанні із фібрином та колагеном 

поглиблювало блокування лімфодренажу. 

Збільшення кількості поліпотентних бластоподібних клітин в 

перитонеальному ексудаті ймовірно вказує на диференціювання їх в фібробласти і 

початок синтезу колагенових волокон та процесів формування спайок (рис. 3.10). 



104 

 

 
 

Рис. 3.9 Цитограма. Клітинний склад запального перитонеального ексудату у 

хворих на защемлені вентральні грижі на стадії субкомпенсації на 3 добу 

післяопераційного періоду при лікуванні традиційним методом. Нейтрофільні 

гранулоцити, мезотелій, білкові маси. Забарвлення за Паппенгеймом × 200. 

 
 

Рис. 3.10 Цитограма. Клітинний склад запального перитонеального ексудату у 

хворих на защемлені вентральні грижі на стадії субкомпенсації на 5 добу 

післяопераційного періоду при лікуванні традиційним методом. Нейтрофільні 

гранулоцити, мезотелій, білкові маси, поліпотентні бластоподібні клітини. 

Забарвлення за Паппенгеймом × 200. 

Матеріали розділу висвітлені в наступних публікаціях: 

1. Biochemical disorders in patients with strangulated abdominal hernias, 
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РОЗДІЛ 4 

ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ ЕНДОТОКСИКОЗУ,  КЛІТИННОГО ТА 

ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ МІКРОБНОЇ КОНТАМІНАЦІЇ 

ОЧЕРЕВИННОЇ ПОРОЖНИНИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ 

НА ЗАЩЕМЛЕНІ ВЕНТРАЛЬНІ ГРИЖІ, УСКЛАДНЕНІ ГОСТРОЮ 

КИШКОВОЮ НЕПРОХІДНІСТЮ 

 

Гостра кишкова непрохідність є одним з найбільш частих ускладнень у хворих 

із защемленими вентральними грижами. Наслідки таких ускладнень загальновідомі: 

розвиток явищ ендотоксикозу внаслідок ентеральної недостатності та синдрому 

поліорганної дисфункції вже на початкових стадіях перебігу патології. Саме хворі, 

що потрапляють до хірургічного стаціонару іззащемленими грижами, є найбільш 

важкими і складають основний відсоток летальності. Такий стан хворих дозволив 

В.В. Рибачкову і співавт. (2011) [116] припустити, що хворі із защемленими 

грижами повинні оглядалися як пацієнти, які мають странгуляційну гостру кишкову 

непрохідність. З наростанням явищ гострої кишкової непрохідності до патологічних 

процесів поступово залучаються всі основні органи і системи організму. 

При ГКН до комплексу лікувальної програми з метою лікування АКС 

обов’язково входить кишкова декомпресія, хоча погляди на її використання інколи 

діаметрально різняться. Проте, ми її виконували за допомогою розробленого нами 

інтестинальнго зонда власної конструкції. Питання щодо тривалості застосування 

інтестинального зонда сьогодні є дискусійним, проте більшість авторів 

рекомендують його використовувати до моменту відновлення рухової функції 

кишок. Ця маніпуляція дає можливість зменшити травматичність операції, 

покращити мікроциркуляцію в кишковій стінці та знизити інтраінтестинальний, а, 

відповідно, і внутрішньочеревний тиск, отже належить до ефективних методів 

профілактики та лікування АКС [98, 99]. Тому нами для адекватної інтепретації 

показників, за якими робили висновки про розвиток і перебіг ендогенної 

інтоксикації виділено окрема група пацієнтів (ІІБ група n=27), яким в комплексному 
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лікуванні защемлених вентральних гриж, ускладнених гострою кишковою 

непрохідністю, проводилась назоінтестинальна декомпресія тонкої кишки. 

4.1 Динаміка показників вмісту в крові молекул середньої маси та 

лейкоцитарного індексу інтоксикаії у хворих на защемлені вентральні грижі, 

ускладнені гострою кишковою непрохідністю. 

Як показано в табл. 4.1 і рис. 4.1, у контрольній групі при госпіталізації 

порівняно зі здоровими у сироватці крові помічено підвищений вміст фракції МСМ 

– на 40,9 % (р<0,05). У процесі лікування до 5 доби після госпіталізації цей показник 

поступово знижувався, проте статистично вірогідно перевищував рівень здорових: 

через 1 добу – на 38,9 % (р<0,05), через 3 доби – на 37,4 % (р<0,05), через 5 діб – на 

23,1 % (р<0,05).  

Таблиця 4.1  

Вплив комплексного лікування на вміст у крові фракції МСМ (ум. од.) у хворих на 

защемлені вентральні грижі, ускладнені гострою кишковою непрохідністю(Мm) 

Групи 

хворих 

Котроль 

(n=30) 

При 

госпіта-

лізації 

Термін спостереження 

1 доба 3 доба 5 доба 

Контрольна 

(n=30) 

0,910 

0,003 

1,282 

0,043* 

1,264 

0,025* 

1,250 

0,026* 

1,120 

0,022* 

І кл. група 

(n=78) 
1,388 

0,027*# 

1,424 

0,024*# 

1,361 

0,021*# 

1,202 

0,015*# 

ІІ А група 

(n=45) 
1,702 

0,027*# 

1,730 

0,031*# 

1,688 

0,032*# 

1,612 

0,017*# 

ІІ Б група 

(n=27) 
1,724 

0,041*# 

1,688 

0,053*# 

1,506 

0,035*# 

1,332 

0,022*# 

р1-2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

р1-3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

р2-3 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

 Примітки: 

1. * – відмінності щодо здорових статистично вірогідні (р˂0,05); 

2. # – відмінності щодо контрольної групи статистично вірогідні (р˂0,05); 

3. р1-2 – вірогідність відмінностей між І і ІІ А групами; 

4. р1-3 – вірогідність відмінностей між І і ІІ Б групами; 

5. р2-3 – вірогідність відмінностей між основними групами ІІ А і ІІ Б групами. 

 



108 

 

Через 5 діб показник досягав мінімального рівня і був статистично вірогідно 

меншим, ніж при госпіталізації і через 1 та 3 добу лікування (відповідно на 12,6 %, 

11,4 % і 10,4 % відповідно, р<0,05). 

 

 

 

Рис. 4.1. Динаміка відхилень вмісту МСМ у сироватці крові (у відсотках від 

вихідного рівня) в процесі комплексного лікування хворих на защемлені вентральні 

грижі, ускладнені гострою кишковою непрохідністю. 

 

При госпіталізації вміст МСМ в сироватці крові хворих І клінічної групи був 

підвищеним порівняно зі здоровими на 52,5 % (р<0,05). Через 1 добу після операції 

показник зростав порівняно з контролем – на 56,5 % (р<0,05). У подальшому – 

поступово знижувався, проте статистично достовірно перевищував рівень здорових 

осіб: через 3 доби – на 49,6 % (р<0,05), через 5 діб – на 32,1 % (р<0,05). Через 5 діб 

досліджуваний показник ставав статистично вірогідно меншим, ніж при 

госпіталізації і через 1 та 3 доби лікування (на 13,4 %, 15,6 % і 11,7 %, відповідно, 

р<0,05).  

З-поміж пацієнтів ІІ А клінічної групи при госпіталізації вміст у сироватці крові 

фракції МСМ порівняно зі здоровими був підвищеним на 87 % (р<0,05). 
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У подальшому його динаміка була подібною до хворих І клінічної групи з 

підвищенням через 1 добу після операції (на 90,1 % порівняно зі здоровими, р<0,05) 

і наступним зниженням до 5 доби, яке не досягало рівня здорових. Через 3 і 5 доби 

показник виявився істотно більшим: на 85,5 і 77,1 % відповідно (р<0,05). Досягаючи 

мінімального рівня через 5 діб, вміст у сироватці крові фракції МСМ був також 

істотно меншим, ніж при госпіталізації та через 1 та 3 доби лікування (р<0,05).  

Серед пацієнтів ІІ Б клінічної групи при госпіталізації вміст МСМ в сироватці 

крові теж був підвищеним порівняно зі здоровими – на 89,4 % (р<0,05). 

Починаючи з 1 доби післяопераційного періоду, показник поступово 

знижувався без періоду тимчасового підвищення через 1 добу, що мало місце в 

основних групах 1 і 2. Проте, в всі терміни він залишався статистично вірогідно 

більшим, ніж у здорових (через 1 добу – на 85,5 %, через 3 доби – на 65,5 %, через 5 

діб – на 46,4 % (р<0,05). Звертає на себе увагу той факт, що вже через 3 доби 

післяопераційного періоду вміст у сироватці крові фракції МСМ ставав істотно 

меншим, ніж при госпіталізації та 1 добою пост операційного періоду (на 12,6 % і 

10,8 % відповідно, р<0,05). Досягаючи мінімального рівня через 5 діб, показник 

виявився статистично вірогідно меншим, ніж при госпіталізації (на 22,7 %, р<0,05) 

та порівняно з попередніми термінами спостереження (на 21,1 % і 11,6 % 

відповідно, р<0,05). 

Порівняння величини досліджуваного показника між основними групами і 

контрольною, показало, що і при госпіталізації і в процесі лікування в основних 

групах вміст фракції МСМ у сироватці крові виявився статистично вірогідно 

більшим (р<0,05).  

Порівнюючи між собою клінічні групи при госпіталізації та в динаміці 

лікування бачимо таке: при госпіталізації вміст у сироватці крові фракції МСМ 

спостерігали найбільшим в клінічних групах ІІА і ІІБ порівняно з І клінічною 

групою (на 34,5 % і 36,9 %, р1-2<0,05, р1-3<0,05). В цих групах показник був 

практично однаковим (р2-3>0,05). У процесі лікування на 1 добу вміст у сироватці 

крові фракції МСМ так само виявили найбільшим в клінічних групах ІІ А і ІІ Б 

порівняно з хворими І клінічної групи (на 33,6 % і 29 % відповідно, р1-2<0,05, р1-
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3<0,05, р2-3>0,05). Через 3 доби лікування показник залишався вірогідно меншим в І 

клінічні групі (на 35,9 % порівняно з основною групою 2, р1-2<0,05 та на 15,9 % 

порівняно з ІІ Б групою 3, р1-3<0,05). Звертає на себе увагу той факт, що в даний 

термін в ІІ Б групі вміст у сироватці крові фракції МСМ ставав статистично 

вірогідно меншим, ніж в основній групі 2 (на 20 %, р2-3<0,05). Через 5 діб лікування 

величина досліджуваного показника в клінічних групах зменшувалася, проте він 

залишався істотно нижчим в І клінічній групі (на 45 % порівняно з ІІ А групою, р1-

2<0,05 та на 14,3 % меншим порівняно з основною групою 3, р1-3<0,05). В ІІ Б групі 

3, внаслідок запропонованого нами лікування показник був істотно меншим ніж в ІІ 

А групі, де виконували стандартну післяопераційну терапію (на 30,7 %, р2-3<0,05).  

Таким чином, гостра непрохідність тонкої кишки призводить до накопичення 

у сироватці крові фракції МСМ. У ході лікування показник до 5 доби знижується, 

проте в усіх клінічних групах продовжує перевищувати рівень контрольної групи та 

здорових осіб. Розроблений нами спосіб лікування хворих з гостроютонкокишковою 

непрохідністю (ІІ Б група) вже з 3 доби після операції супроводжувався більшим 

зниженням вмісту в сироватці крові фракції МСМ, порівняно з аналогічними 

хворими, яких лікували стандартним методом (ІІ А група). Виявлена закономірність 

посилилась на 5 добу післяопераційного періоду. 

Як відображено в табл. 4.2 і рис. 4.2, у контрольній групі при госпіталізації 

порівняно зі здоровими відмічався підвищений рівень ЛІІ у крові – у 2,87 рази 

(р<0,05). У процесі лікування до 5 доби даний показник поступово знижувався, 

проте статистично вірогідно перевищував рівень здорових: через 1 добу – у 2,55 

раза (р<0,05), через 3 доби – у 2,20 рази (р<0,05), а через 5 діб – на 86,4 % (р<0,05). 

Через 5 діб лікування досліджуваний показник досягав мінімального рівня табув 

меншим ніж при госпіталізації, через 1 та 3 доби лікування (на 35,1 %, 26,9 % і 15,5 

% відповідно, р<0,05). 

В І клінічній групі при госпіталізації рівень ЛІІ в крові був підвищеним 

порівняно зі здоровими у 3,46 рази (р<0,05). Через 1 добу післяопераційного періоду 

показник зростав відносно групи здорових – у 3,56 рази (р<0,05). В подальшому – 

поступово знижувався, проте статистично достовірно перевищував рівень здорових: 
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через 3 доби – у 3,21 рази (р<0,05), через 5 діб – у 2,94 рази (р<0,05).  

  

Таблиця 4.2 

Вплив комплексного лікування на величинуЛІІ (ум. од.) у хворих назащемлені 

грижі, ускладнені гострою кишковою непрохідністю (Мm) 

Групи 

хворих 

Здорові 

(n=30) 

При 

госпіта-

лізації 

Термін спостереження 

1 доба 3 доба 5 доба 

Контрольна 

(n=30) 

0,96 

0,03 

2,76 

0,10* 

2,45 

0,11* 

2,12 

0,09* 

1,79 

0,06* 

І клінічна 

група 

(n=78) 

3,35 

0,06*# 

3,42 

0,08*# 

3,08 

0,05*# 

2,82 

0,04*# 

ІІА кл. група 

(n=45) 
5,30 

0,11*# 

5,49 

0,14*# 

4,86 

0,12*# 

4,26 

0,06*# 

ІІБ кл. група 

(n=27) 
5,24 

0,13*# 

5,08 

0,11*# 

3,96 

0,11*# 

3,29 

0,03*# 

р1-2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

р1-3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

р2-3 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 

У ІІ А клінічній групі досліджуваного показника при госпіталізації порівняно 

зі здоровими був підвищеним у – 5,52 рази (р<0,05). В подальшому його динаміка 

була подібною до хворих І клінічної групи з зростанням через 1 добу після операції 

(у 5,71 раза порівняно зі здоровими, р<0,05) і наступним зниженням до 5 доби, яке 

не досягало рівня здорових. Через 3 і 5 діб показник виявився істотно більшим: у 

5,06 і 4,43 раза відповідно, (р<0,05). У подальшій динаміці лікування досліджуваний 

показник знижувався, проте статистично достовірно перевищував рівень здорових: 

на 3 добу – у 5,06 раза (р<0,05), на 5 добу – у 4,02 рази (р<0,05). Досягаючи 

мінімального рівня через 5 діб рівень ЛІІ був також істотно меншим, ніж при 

госпіталізації, через 1 та 3 доби лікування (на 19,6 %, 22,4 % і 12,3 % відповідно, 

р<0,05). 

З-поміж пацієнтів ІІ Б клінічної групи при госпіталізації рівень ЛІІ також був 

підвищеним – у 5,46 рази (р<0,05). Починаючи з 1 доби післяопераційного періоду 

показник поступово знижувався, без періоду тимчасового підвищення через 1 добу, 
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що мало місце в клінічних групах І і ІІ А. Проте, у всі терміни він залишався 

статистично вірогідно більшим, ніж у групі здорових (через 1 добу – у 5,29 раза 

(р<0,05), через 3 доби – у 4,12 раза (р<0,05), через 5 діб – у 3,43 рази (р<0,05). 

Досягаючи мінімального рівня через 5 діб показник виявився статистично вірогідно 

меншим, ніж при госпіталізації (на 37,2 %, р<0,05) та порівняно з попередніми 

термінами спостереження (на 35,2 % і 16,9 % відповідно, р<0,05). 

 

 

Рис. 4.2. Динаміка відхилень рівня ЛІІ (у відсотках від вихідного рівня) в 

процесі комплексного лікування хворих назащемлені вентральні грижі 

Через 5 діб лікування досліджуваний показник досягав мінімального рівня табув 

меншим ніж при госпіталізації, через 1 та 3 доби лікування (на 15,8 %, 17,5 % і 8,4 % 

відповідно, р<0,05).  

 

Порівняння рівня ЛІІ між клінічними групами і контрольною, показало, що і 

при госпіталізації і в ході лікування в основних групах даний показник виявився 

статистично вірогідно більшим (р<0,05).  

При порівнянні між собою основних груп на етапі госпіталізації та в динаміці 

лікування показало таке: при госпіталізації найбільший рівень ЛІІ спостерігали в ІІ 

А і ІІ Б клінічних групах, порівняно з І клінічною групою (на 58,2 % і 56,4 %, р1-
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2<0,05, р1-3<0,05). В цих групах досліджуваний показник був практично однаковим 

(р2-3>0,05). В ході лікування через 1 добу рівень досліджуваного показника так само 

виявили найбільшим в ІІ А і ІІ Б клінічних групах, порівняно з І клінічною групою 

(на 60,5 % і 48,5 % відповідно, р1-2<0,05, р1-3<0,05, р2-3>0,05). Через 3 доби лікування 

цей показник залишався вірогідно меншим в І клінічні групі (на 57,8 % порівняно з 

групою ІІ А, р1-2<0,05 та на 28,6 % порівняно з групою ІІ Б, р1-3<0,05). Звертає на 

себе увагу той факт, що в даний термін в ІІ Б групі рівень ЛІІ був статистично 

вірогідно меншим, ніж в ІІ А групі (на 22,7 %, р2-3<0,05). Через 5 діб лікування 

величина досліджуваного показника в клінічних групах зменшувалася, проте він 

залишався істотно нижчим в І клінічній групі 1 (на 51 % порівняно з ІІ А, р1-2<0,05 

та на 16,6 % меншим порівняно з ІІБ групою 3, р1-3<0,05). В хворих ІІБ клінічної 

групи внаслідок запропонованого нами лікування показник був істотно меншим, ніж 

в ІІ А клінічній групі, де в післяопераційному періоді виконували традиційне 

лікування (на 29,5 %, р2-3<0,05). 

Таким чином, у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки величина ЛІІ 

при госпіталізації суттєво перевищує контрольну групу та групу здорових. В 

процесі лікування показник зменшується, проте до 5 доби не досягає рівня здорових 

і є більшим, ніж у контрольній групі. Застосування розробленого методу лікування у 

хворих на субкомпенсовану кишкову непрохідність (ІІ Б клінічна група) вже з 

першої доби післяопераційного періоду супроводжується суттєво меншим ЛІІ, ніж в 

аналогічній групі, де використовували традиційне лікування (ІІ А клінічна група). 

 

4.2 Характер і динаміка імунологічних порушень в хворих за перебігу 

защемлених гриж, ускладнених гострою кишковою непрохідністю. 

Відомо, що хірургічне втручання є комплексом складних дій на організм 

пацієнта як на інтра-, так і пясляопераційному періодах. Окрім місцевих реакцій 

воно викликає значні порушення імунологічних механізмів організму, що 

проявляються змінами як клітинної, так і гуморальної ланки імунітету, що значною 

мірою визначає перебіг і, результат захворювання. 
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У звʼязку з уцим нами проведено дослідження імунологічної реактивності у 

150 хворих із защемленими грижами залежно від відсутності (I група) або наявності 

ознак гострої кишкової непрохідності (II група) у динаміці. 

Динаміку показників імунної системи у хворих із защемленими грижами без 

ознак гострої кишкової непрохідності (I група) наведені в таблицях 4.3 і 4.4. 

Із наведених в таблицях 4.3 і 4.4 даних бачимо, що в хворих I групи до 

операції, на тлі загального задовільного стану не було відмічено істотних зрушень 

долсліджуваних параметрів від норми. Зберігалась нормальна температура тіла. 

Клінічні аналізи крові  й сечі знаходились в межах норми. 

Перша доба післяопераційного перебігу характеризувалася відносно 

задовільним станом хворих. У клінічних аналізах крові відмічався помірний 

лейкоцитоз без зсуву формули вліво. Значні порушення мали місце в Т-системі 

імунітету. Так, в даний період дослідження відзначено зниження загальних Т-

лімфоцитів на 21,1%(46,2±0,2), активних Т-лімфоцитів на 27,1%(24.3±1,6%), Т-

хелперів на 32,8% (27,5±0,8%), Т-супресорів на 8,0% (16,2±0,6%), зниження 

імунорегуляторного індексу на 27,0% (1,68±0,3%). 

До моменту одуження та виписування їх із стаціонару на тлі 

загальногозадовільного стану хворих кількість В-лімфоцитів все ще була 

підвищеною на 9% (21,8±0,4%), при нормальному рівні інших досліджуваних 

параметрів. 

Більш грубі порушення досліджуваних параметрів були виявлені в групі 

хворих із защемленими грижами, ускладненими гострою кишковою непрохідністю 

(II група). 

Результати проведених досліджень у даній групі хворих наведені в таблицях 

4.5 і 4.6.  

Відповідно в таблицях 4.5 і 4.6,бачимо, що ще до операції, у хворих була 

знижена кількість В-лімфоцитів на 9% (18,2±0,7 г/л) і наявна тенденція до зниження 

імуноглобулінів класу А і G. З боку клітинної ланки імунітету виявлені більш значні 

зміни, в порівнянні з хворимиI групи, а саме: зниження загальних Т-лімфоцитів на 

29,0% (41,3±0,6%), активних Т-лімфоцитів на 36,6%(21,2±0,9%), Т-хелперів на 
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41,8% (23,8±0,4%), Т-супресорів на 15,4% (14,9±0,5%) та імунорегуляторного 

індексу на 30,9% (1,59±0,3%), у порівнянно з контролем. Інтенсивність і активність 

фагоцитозу були підвищені на 61,1%(2,9±0,1) і 9,3% (67,3±0,9%) відповідно, 

порівняно з нормою. У цей термін дослідження загальний стан хворих значно 

погіршився. Була сухість шкірних покривів, турбувала слабкість, спрага. У 

клінічних аналізах крові відзначався помірний лейкоцитоз. 

На першу добу післяопераційного періоду загальний стан більшості хворих 

був середньої тяжкості. Вони потребували інтенсивної коригуючої терапії, 

включаючи інфузійну в об'ємі до 2,5 - 3 літрів. У клінічних аналізах крові зберігався 

помірний лейкоцитоз. Зі сторони гуморальної ланки імунітету відзначалося 

зниження рівня імуноглобулінів класу А і G,порівняно з нормою на 15,9%(1,22±0,03 

г/л) і 8,9% ) 11,3±0,3 г/л), відповідно, при нормальних величинах імуноглобуліну М 

(1,01±0,3 г/л). 

Зі сторони клітинної ланки імунітету наявні до операції зміни наростали. Так, 

загальна кількість Т-лімфоцитів зменшилася на 35,5%(37,8±0,5%), в порівнянні з 

нормою і на 6%, в порівнянні з доопераційним рівнем. Кількість активних Т-

лімфоцитів зменшилася на 39,1% (20,3±0,7%), в порівнянні з нормою і, на 2,8% 

відповідно до доопераційного рівня. Кількість субпопуляцій Т-хелперів склала 

(20,6±0,5%), що на 49,6% нижче нормального показника і на 7,8% нижче 

доопераційного рівня. Кількість субпопуляції Т-супресорів склала (13,9±0,3%), що 

на 21,1% нижче норми і на 5,7% нижче аналогічного показника до операції. 

Знижувався імунорегуляторний індекс (співвідношення субпопуляцій Т-хелперів/Т-

супресорів на 35,7% (1,48±0,6%), в порівнянні з нормою і, на 4,8%, в порівнянні з 

доопераційним рівнем. Інтенсивність і активність фагоцитозу підвищувалася  

Найбільш виражені порушення з боку гуморального імунітету в II групі 

хворих були виявлені на третю добу післяопераційного періоду. На тлі наявного 

зниження рівня В-лімфоцитів на 8%(18,4±0,5%) відзначалося зниження 

імуноглобулінів класів А і G на 24,9%(1,09±0,01 г/л) і на 16,9%(10,3±0,2 г/л), 

відповідно. На 11,8%(0,90±0,02 г/л) знижувався рівень імуноглобуліну М, який в 

попередні терміни дослідження знаходився в межах норми.  
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Таблиця 4.3 

Показники В-системи імунітету та неспецифічної імунологічної реактивності організму у хворих із защемленими 

гржами без ознак кишкової непрохідності (I клінічна група) 

Показники які 

досліджуються 

Контрольні 

показники 

М±м  

Термін дослідження ( добова) 

до операції 

М±м Р 

1-а доба 

М±м Р 

3-а доба 

М±м Р 

5-а доба 

М±м Р 

В - лімф. (%) 20,0±0,5 20,6±0,4 Р >0,1 20,8± 0,5 Р>0,1 21,3±0,6 Р<0,1 21,8±0,4 Р<0,01 

Jg A (г/л) 1,45±0,03 1,39±0,04 Р>0,02 1,42±0,05 Р>0,5 1,2±0,02 Р<0,01 1,39±0,05 Р>0,2 

Jg G (г/л) 12,4±0,2 12,6±0,3 Р>0,5  11,8±0,5 Р>0,2 10,8±0,3Р <0,01 11,9± 0,5 Р>0,3 

Jg M (г/л) 1,02±0,05 1,05±0,04 Р>0,5 1,03±0,05 Р>0,2 1,0±0,02 Р >0,2 1,01±0,03 Р>0,5 

ІФ (%) 1,8±0,5 1,7±0,3 Р>0,5 1,7±0,4 Р >0,5 2,8±0,1 Р<0,05 1,9±0,3 Р>0,5 

АФ (%) 63,4±0,9 63,6±0,8 Р >0,5 64,3± 1,0 Р>0,3 67,4±0,8Р <0,01 62,8±1,1 Р>0,5 

 

Примітка: Р – достовірність різниці у порівнянні із хворими контрольної групи. 
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Таблиця 4.4  

Показники Т-системи імунітету у хворих із защемленими грижами без ознак кишкової непрохідності 

(I клінічна група) 

Показники, які 

досліджуються 

Контрольні 

показники 

М±м  

Терміни дослідження (доба) 

до операції 

М±м Р 

1-а доба 

М±м Р 

3-а доба 

М±м Р 

5-а доба 

М±м Р 

Т – загал. (%) 58,56±0,7 57,5± 0,9 Р>0,1 46,2±0,6 Р<0,01 55,8±1,1Р <0,05 58,1±0,8 Р >0,1 

Т – акт. (%) 33,35±0,85 32,8±0,7 Р >0,1 24,3±1,6 Р<0,01 31,6±0,9 Р < 0,1 34,2±0,7 Р >0,1 

Т – хелп. (%) 40,9±0,5 41,3±0,6 Р>0,1  27,5±0,8 Р<0,01 37,9±0,5 Р < 0,1 40,1±0,4 Р>0,1 

Т – супр. (%) 17,6±0,4 17,1±0,4 Р >0,1 16,2±0,6Р<0,01 16,6±0,5 Р< 0,1 17,3±0,5 Р>0,1 

Тх / Тс 2,3±0,1 2,4±0,1 >0,1 1,68±0,3 Р<0,05 2,28±0,1 Р< 0,1 2,31±0,3 Р>0,1 

 

Примітка: Р – достовірність різниці у порівнянні із хворими контрольної групи. 
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Таблиця 4.5 

Показники В-системи імунітету і неспецифічної імунологічної реактивності в хворих із защемленими грижами з 

ознаками гострої кишкової непрохідності (II клінічна група) 

Показники, які 

досліджуються 

 

Контроль 

М±м 

 

До операції 

М±м 

Термін дослідження (доба) 

1-а доба 

М±м 

3-а доба 

М±м 

5-а доба 

М±м 

В – лімф. (%) 
20,0±0,5 18,2±0,7 Р1<0,05 

Р2<0,01 

19,3±0,9 Р1>0,1 

Р2>0,1 

18,4±0,5 Р1<0,05 

Р2<0,05 

18,7±0,3 Р1<0,02 

Р2<0,01 

Jg A (г/л) 
1,45±0,03 1,39±0,02 Р1>0,1 

Р2>0,1 

1,22±0,03 Р1<0,01 

Р2<0,01 

1,09±0,01 Р1<0,01 

Р2<0,01 

1,18±0,02 Р1<0,01 

Р2<0,01 

Jg G (г/л) 
12,4±0,2  12,1±0,2 Р1 >0,3 

Р2>0,3 

11,3±0,3 Р1<0,01 

Р2>0,1 

10,3±0,2 Р1<0,01 

Р2>0,1 

10,8±0,2 Р1<0,01 

Р2<0,01 

Jg M (г/л) 
1,02±0,05 1,04±0,02 Р1>0,2 

Р2>0,1 

1,01±0,03 Р1 >0,2 

Р2>0,1 

0,90±0,02 Р1<0,05 

Р2<0,01 

1,01±0,02 Р1>0,2 

Р2>0,1 

ІФ (%) 
1,8±0,5 2,9±0,1 Р1<0,05 

Р2<0,01  

3,0±0,1 Р1<0,05 

Р2<0,01 

3,1±0,3 Р1<0,05 

Р2>0,1 

3,0±0,2 Р1<0,05 

Р2<0,01 

АФ (%) 
63,5±0,9 67,3±0,9 Р1<0,01 

Р2<0,01 

74,4±1,2 Р1<0,01 

Р2<0,01 

73,6±1,4 Р1<0,01 

Р2>0,1 

71,8±1,1 Р1<0,01 

Р2<0,01 

Примітка:  Р1 – достовірна різниця по відношенню до хворих контрольної групи; 

Р2 – достовірна різниця по відношенню до хворих І-ї групи. 
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Таблиця 4.6 

Показники Т-системи імунітету у хворих із защемленими грижами з клінічними ознаками гострої кишкової 

непрохідності (II клінічна група) 

Показники, які 

досліджуються 

 

Контроль 

М±м 

 

До операції 

М±м 

Термін дослідження (доба) 

1-а доба 

М±м 

3-я доба 

М±м 

5-а доба 

М±м 

Т – заг. (%) 
58,56±0,7 41,3±0,6 Р1<0,01 

Р2<0,01 

37,8±0,5 Р1<0,01 

Р2<0,01 

38,8±0,9 Р1<0,01 

Р2<0,01 

48,9±0,7 Р1<0,01 

Р2<0,01 

Т – акт. (%) 
33,3±0,85 21,2±0,9 Р1<0,01 

Р2<0,01 

20,3±0,7 Р1<0,01 

Р2<0,05 

23,3±0,3 Р1<0,01 

Р2<0,01 

29,6±0,4 Р1<0,01 

Р2<0,01 

Т – хелп. (%) 
40,9±0,5  23,8±0,4 Р1<0,01 

Р2<0,01 

20,6±0,5 Р1<0,01 

Р2<0,01 

24,3±0,7 Р1<0,01 

Р2<0,01 

31,8±0,9 Р1<0,01 

Р2<0,01 

Т – супр. (%) 
17,6±0,4 14,9±0,05 Р1<0,01 

Р2<0,01 

13,9±0,3 Р1<0,01 

Р2<0,01 

14,3±0,4 Р1<0,01 

Р2<0,01 

15,9±0,5 Р1<0,01 

Р2<0,01 

Тх / Тс 

2,3±0,1 1,59±0,3 Р1<0,05 

Р2<0,01  

1,48±0,6 Р1<0,01 

Р2>0,01 

1,69±0,2 Р1<0,01 

Р2<0,01 

2,0±0,1 Р1<0,05 

Р2>0,1 

Примітка:  Р1 — достовірна різниця по відношенню до хворих контрольної групи; 

  Р2 — достовірна різниця по відношенню до хворих І групи. 
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Зміни з боку клітинної ланки імунітету були не менш виражені, проте 

намітилася тенденція до нормалізації цих показників. Загальна кількість Т-

лімфоцитів склала 38,8±0,9%, що на 33,8% нижче нормального рівня і, на 1,7% 

більше аналогічного показника першої доби післяопераційного періоду. Кількість 

активних Т-лімфоцитів склала (23,3±0,3%), що на 30,1% нижче норми і на 9% 

більше аналогічного показника першої доби післяопераційного періоду.Кількість 

субпопуляцій Т-хелперів і Т-супресорів була меншою, в порівнянні з нормою на 

40,6%(24,3±0,7) і 18,75%(14,3±0,4%), відповідно. Співвідношення Тх/Тс склало 

(1,62±0,2%), залишаючись нижче норми на 26,5%. Активність і інтенсивність 

фагоцитозу перевищили в ці терміни дослідження норму на 20,2%(76,2±0,4%) і 

72,1%(3,1±0,3%), відповідно. До моменту клінічного одужання і виписки хворих II 

групи із стаціонару (7-8 діб), досліджувані параметри наближалися до нормальних 

показників, проте не завжди досягали меж норми.Так, кількість В-лімфоцитів склала 

(18,7±0,3%), що на 6,5% нижче норми. Як і раніше було зниженим буввміст 

імуноглобулінів класу А і G на 18,7%(1,18±0,2 г/л) і 12,9% (10,8±0,2 г/л), відповідно, 

при нормальному вмісті імуноглобуліну М (1,01±0,02 г/л). Загальна кількість Т-

активних лімфоцитів склала 29,6±0,4%, що на 11,2% нижче нормального рівня. 

Кількість субпопуляцій Т-хелперів і Т-супресорів були нижчими контрольного на 

22, 3%(31,8±0,9%) і 9,7%(15,9±0,5%), відповідно. Імунорегуляторний індекс був 

нижчим на 13,1%(2,0±0,1%), порівняно з нормою. Інтенсивність фагоцитозу була 

підвищеною на 66,9%(3,0±0,2%), а активність на 13,2%(71,8±1,1%). 

Таким чином, аналізуючи отримані результати досліджень можна дійти 

висновку, що у хворих, що поступили в клініку в ранні терміни після защемлення 

вентральних гриж без виражених клінічних ознак гострої кишкової непрохідності (I 

група), зміни з боку імунної системи, в першу чергу торкаються клітинної ланки 

імунітету. При цьому на першу добу післяопераційного періоду виявлено зниження 

усіх складових Т-системи імунітету, але найвірогідніше зменшується кількість Т-

активних лімфоцитів (на 27,1%) і лімфоцитів субпопуляції Т-хелперів (на 32,8%).До 

третьої доби неускладненого перебігу післяопераційного періоду більшість 

показників клітинної ланки імунітету нормалізуються, за винятком загального числа 
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Т-лімфоцитів, кількість яких залишалася зниженою по відношенню до норми на 

4,7%. До сьомої доби післяопераційного періоду змін показників Т-системи істотних 

відхилень від норми не спостерігали. Зміни з боку гуморальної ланки полягали в 

короткочасному підвищенні імуноглобулінів класу А і G на 17,3% і на 12,9%, 

відповідно, на 3-ю добу післяопераційного періоду з нормалізацією їх рівня до 7-ї 

добі.На 7-у добу перебігу післяопераційного перебігу також відмічено підвищення 

рівня В-лімфоцитів на 9%(Р<0,01). У показниках неспецифічної резистентності 

організму виявлено значне підвищення активності і інтенсивності фагоцитозу (на 

6,3% і 55,5%, відповідно) на третю добу післяопераційного періоду, з нормалізацією 

його до 7-ї доби. Значно виражені зміни імунологічної реактивності організму були 

виявлені у хворих, що поступили в пізні терміни з моменту початку захворювання і, 

що мали клінічні ознаки гострої кишкової непрохідності. 

У цій групі хворих ще до операції спостерігалося зниження кількості В- і 

загальних Т-лімфоцитів, зменшення кількості Т-активних лімфоцитів, Т-хелперів, Т-

супресорів, імунорегуляторного індексу. У післяопераційному періоді виявлені 

порушення продовжували зростати і були значно виражені на 1-у і 3-ю доби 

післяопераційного періоду, причому ці зміни були вірогідніші, ніж у хворих першої 

групи. Так, на третю добу післяопераційного періоду виявлено зниження 

імуноглобулінів класу А і G на 24,9% і 16,9%, відповідно, порівняно з нормою.Крім 

того, в II групі хворих відмічалося зниження імуноглобуліну класу М, чого не було 

виявлено у хворих першої групи. А з боку клітинної ланки імунітету вірогідніші 

порушення досліджуваних параметрів спостерігалися в II групі хворих. У 

порівнянні з хворими першої групи,восіб другої групи на першу добу 

післяопераційного перебігу кількість загальних Т-лімфоцитів була меншою на 

14,4%, Т-активних лімфоцитів на 12%, Т-хелперів на 16,8%, Т-супресорів на 13,2%, 

імунорегуляторний індекс був зниженим на 8,7%. Якщо у хворих першої групи 

абсолютна більшість досліджуваних показників до 7-8 доби післяопераційного 

періоду достовірних відмінностей від нормальних величин не зазнавали, то у хворих 

другої групи в ці ж терміни дослідження вони лише наближалися до нормальних, не 

досягаючи їх. 
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Враховуючи поставлену мету дослідження, у 30 хворих контрольної групи 

(пацієнти – планові грижоносії) нами проведені такі ж самі дослідження на третю 

добу післяопераційного періоду. Результати обстеження хворих контрольної групи 

представлені в таблиці 4.7. 

 Таблиця 4.7 

Показники імунологічного гомеостазу у 30 хворих, оперованих в клініці в 

плановому порядку з приводу гриж передньої черевної стінки (контрольна група) 

Показники 
Одиниці 

вимірювання 
М±m 

1. Інтенсивність фагоцитоза % 1,8±0,5 

2. Активність фагоцитоза % 63,4±0,9 

3. IgA мг/мл 1,45±0,03 

4.IgG мг/мл 12,4±0,2 

5. IgM мг/мл 1,02±0,05 

6. Т-лімфоцити % 58,56±0,7 

7. Активні Т-лімфоцити % 33,3±0,85 

8. Т-хелпери % 40,9±0,5 

9. Т-супресори % 17,6±0,4 

10. Індекс співвідношення Тх/Тс - 2,3±0,1 

11. В-лімфоцити % 20,0±0,5 

 

Таким чином, при неускладненому перебігу захворювання (I група хворих) 

після оперативного втручання спостерігається значне, але скороплине зниження 

лімфоцитів периферичної крові та імуноглобулінів у ранньому післяопераційному 

періоді.На 7-8 добу неускладненого післяопераційного перебігу, практично усі 

показники імунної системи хворих досягали нормальних величин. 

Наші дослідження показали, що зниження рівня лімфоцитів відбувається за 

рахунок дефіциту Т-клітин, а вміст В-лімфоцитів знаходиться в межах норми або 

дещо підвищений. Зниження співвідношення Т-хелпери/Т-супресори, за нашими 

даними, відбувається за рахунок переважного зменшення кількості субпопуляції Т-

хелперів. Зміни з боку гуморальної ланки імунітету менш виражені і 

характеризуються зниженням кількості імуноглобулінів класів G і А на третю добу 

післяопераційного періоду, що за даними Mc. Ritchie (2000), може бути пов'язано не 

лише з кількісним і функціональним дефіцитом В-клітин, але й недостатньою 
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активністю цитокінів, що виділяються Т-клітинами. Отримані дані дозволяють дійти 

висновку про те, що при ускладненні защемлених гриж гострою кишковою 

непрохідністю спостерігаються значні порушення в системі імунологічної 

реактивності організму, що проявляються в зниженні показників як клітинної, так і 

гуморальної ланки імунітету і підвищенням активності системи неспецифічної 

імунологічної реактивності організму. Ці зміни глибші і стійкіші, ніж у хворих з 

неускладненим перебігом защемлених гриж. Імуносупресія найбільш виражена на 1-

у і 3-ю добу післяопераційного періоду; по мірі клінічного одужання хворих за 

сприятливого перебігу захворювання, досліджувані показники поступово 

нормалізуються. Проте, навіть до 5-ої доби післяопераційного періоду контрольних 

цифр не досягають. 

Реакція неспецифічної ланки імунітету проявлялася у збільшенні активності і 

інтенсивності фагоцитозу у хворих обох груп, найбільш вірогідно, за даними 

дослідження, на третю добу післяопераційного періоду. 

Підсумовуючи отримані результати можна дійти висновку, що з боку імунної 

системи спостерігалося короткочасне зниження показників клітинної і гуморальної 

ланки імунітету з нормалізацією даних показників до 5-ї доби післяопераційного 

періоду. Проведеними дослідженнями виявлено стан значної і стійкої імуносупресії, 

який був достовірнішим, ніж у хворих з неускладненим перебігом захворювання. 

При цьому знижувалися показники як клітинної, так і гуморальної ланки імунітету і 

навіть до моменту клінічного одужання (до 7-8 діби післяопераційного періоду), 

досліджувані показники відрізнялися від контрольних).У показниках неспецифічної 

резистентності організму виявлено найбільше підвищення активності фагоцитозу та  

його інтенсивності на третю добу післяопераційного періоду. Нашими 

дослідженнями виявлено, що зниження рівня лімфоцитів відбувається за рахунок 

дефіциту Т-клітин, а вміст В-лімфоцитів знаходиться в межах норми або дещо 

підвищений. Зниження співвідношення Т-хелпери/Т-супресори, по отриманих нами 

даним, відбувається за рахунок переважного зменшення кількості субпопуляції Т-

хелперів. Зміни з боку гуморальної ланки імунітету менш виражені  і 

характеризуються зниженням кількості імуноглобулінів класів G і А на третю добу 
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післяопераційного періоду, може бути повязано не лише з кількісним і 

функціональним дефіцитом В-клітин, але і недостатньою активністю цитокінів, що 

виділяються Т-клітинами. Отримані дані дозволяють зробити висновок про те, що 

при ускладненні ущемлених гриж гострою кишковою непрохідністю 

спостерігаються значні порушення в системі імунної реактивності організму, що 

виражаються в зниженні показників як клітинної, так і гуморальної ланки імунітету 

і підвищенням активності системи неспецифічної імунологічної реактивності 

організму. Імуносупресія найбільш виражена на 1-шу та 3-тю добу 

післяопераційного періоду, у міру клінічного одужання хворих при сприятливому 

перебігу захворювання досліджувані показники поступово нормалізуються 

Виявлені зміни поза сумнівом відіграють важливу роль в перебігу 

захворювання і можливості розвитку післяопераційних ускладнень. Корекція 

порушень гомеостазу у хворих з ускладненим перебігом защемлених гриж є одним 

із чинників, що дозволяють поліпшити результати лікування таких пацієнтів. 

Таким чином, при неускладненому перебігу захворювання  після оперативного 

втручання спостерігається значне, але скороплине зниження лімфоцитів 

периферичної крові та імуноглобулінів у ранньому післяопераційному періоді.На 7-

8 добу неускладненого післяопераційного перебігу, практично усі показники 

імунної системи хворих досягали нормальних величин. Таким чином, аналізуючи 

отримані результати досліджень можна дійти висновку, що у хворих, що поступили 

в клініку в ранні терміни після защемлення вентральних гриж без виражених 

клінічних ознак гострої кишкової непрохідності (I група), зміни з боку імунної 

системи, в першу чергу торкаються клітинної ланки імунітету. При цьому на першу 

добу післяопераційного періоду виявлено зниження усіх складових Т-системи 

імунітету, але найвірогідніше зменшується кількість Т-активних лімфоцитів (на 

27,1%) і лімфоцитів субпопуляції Т-хелперів (на 32,8%).. Отримані дані дозволяють 

дійти висновку про те, що при ускладненні защемлених гриж гострою кишковою 

непрохідністю спостерігаються значні порушення в системі імунологічної 

реактивності організму, , що проявляються в зниженні показників як клітинної, так і 
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гуморальної ланки імунітету і підвищенням активності системи неспецифічної 

імунологічної реактивності організму. 

 

4.3 Мікробна контамінація очеревини та тонкої кишки при защемлених 

грижах, ускладнених гострою кишковою непрохідністю та її корекції. 

При аналізі мікробіологічних досліджень встановлено, що на першу добу 

після операції кількість умовно-патогенних ентеробактерій (E. coli, Proteusvulgaris, 

Klebsiellaspp., Enterobactercloaceae) у виділеннях з дренажів в першій групі хворих 

складала(4,570,14) КУО/г, дещо вищим цей показник був в третій групі хворих – 

(5,330,12) КУО/г та найвищим – в другій групі (6,090,15) КУО/г (табл. 4.8). 

Відмінності між досліджуваними групами були статистично вірогідні (р<0,05). 

Оскільки в першій групі хворих назогастроінтестинальний зонд не 

використовувався, оцінку мікробного пейзажу виділень з зонда проводили в другій 

та третій групі хворих. Так, кількість облігатних анаеробних мікроорганізмів 

(Bifidumbaccilus, Lactobaccilus) та кількість E. сoli в досліджуваних групах була 

майже на одному рівні станом на першу добу після операції (4,000,14) і (3,800,14) 

КУО/г − облігатні анаеробні мікроорганізми (р>0,05), (7,120,21) і (7,100,14) 

КУО/г − E. сoli (р>0,05) відповідно (табл. 4.1). Ці показники статистично вірогдіно 

відрізнялись від норми ((7,6±0,20) КУО/г – нормальний рівень біфідум- та 

лактобактерій, (1,50±0,10) КУО/г − нормальний рівень E. coli в тонкій кишці, 

р<0,05), що може свідчити про глибокий дисбіоз тонкої кишки, спричинений 

защемленою грижею з гострою кишковою нерпохідністю. 

На третю добу після операції у виділеннях з дренажів було відмічено 

зниження рівня умовно-патогенних ентеробактерій в 1,5 раза порівняно з першим 

післяопераційним днем в першій групі хворих ((3,130,23) проти (4,570,14) КУО/г 

відповідно, р<0,05) (табл. 4.8, 4.9).  

У клінічних ІІ А і ІІ Б групах хворих зниження обсіменіння перитонеального 

ексудату на третю добу виявилось, відповідно, на 18,8 % і 25,0 % (р<0,05) (табл.4.9). 



126 

 

При посівах вмісту із НГІІ зонда на третій день після операції спостерігалось 

зниження більш ніж на 25 % кількості облігатних анаеробних мікроорганізмів 

((2,730,13) КУО/г) в другій групі хворих (р<0,05) на противагу кількісного рівня E. 

coli, який залишався в межах (6,820,17) КУО/г і суттєво від результату першої доби 

не відрізнявся (р>0,05). Ці дані можуть свідчити про посилення дисбіотичних змін в 

тонкій кишці хворих другої групи.  

Таблиця 4.8 

 Показникимікробного спектру виділень із перитонеального ексудату з дренажів у 

оперованих хворих на защемленні вентральні грижі, ускладнені гострою кишковою 

непрохідністю на першу добу післяопераційного періоду(Мm), lg КУО/г 

Групи 

хворих 

Мікробний пейзаж виділень із зонда 
Мікробний пейзаж 

виділень із дренажів 

Кількісний склад 

облігатних 

анаеробних 

мікроорганізмів 

Кількісний склад 

E. coli 

Кількісний склад 

умовно-патогенних 

ентеробактерій 

І кл. група 

(n=78) 
* * 4,570,14 

ІІ А кл. 

група 

(n=45) 
4,000,14 7,120,21 6,090,151 

ІІ Б кл. 

група 

(n=27) 
3,800,14 7,100,14 5,330,121,2 

 

Примітки: тут і в інших таблицях: 

1. * – назогастроінтестинальний зонд відсутній; 

2. 1,2 – відмінності стосовно клінічних груп ІІ А і ІІ Б статистично вірогідні 

(р<0,05). 

 

Кількісний склад облігатних анаеробних мікроорганізмів виділених із зонда 

хворих ІІ Б групи не зазнав суттєвих змін на третю добу після операції порівняно з 

першою добою (р>0,05), відмічалася незначна тенденція до зростання: 

(4,130,14) КУО/г проти (3,800,14) КУО/г. Проте, кількісний склад E. coli, 

виділеної із зонду хворих ІІ Б групи знизився на 18,3 % порівняно з першою добою 
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(р<0,05) і становив (5,800,14) КУО/г, що свідчить про позитивну динаміку 

відновлення мікробіоценозу тонкої кишки хворих ІІ Б (табл. 4.9). 

 

Таблиця 4.9 

Показникимікробного спектру виділеньз назогастроінтестинального зонда та 

перитонеального ексудату з дренажів у оперованих хворих на защемлені грижі, 

ускладнені гострою кишковою непрохідністю на третю добу післяопераційного 

періоду(Мm), lg КУО/г 

Групи 

хворих 

Мікробний пейзаж виділень з зонда 
Мікробний пейзаж 

виділень з дренажів 

Кількісний склад 

облігатних 

анаеробних 

мікроорганізмів 

Кількісний склад 

E. coli 

Кількісний склад 

умовно-патогенних 

ентеробактерій 

І клін. 

група 

(n=78) 

* * 3,130,23 

ІІ А кл. 

група 

(n=45) 
2,730,13 6,820,17 4,940,181 

ІІ Б кл. 

група 

(n=27) 
4,130,142 5,800,142 4,000,181,2 

  

Звертає на себе увагу той факт, що у хворих ІІ Б групи кількість облігатних 

анаеробних мікроорганізмів у виділеннях із зонда була статистично вірогідно 

більша, ніж у хворих ІІ А групи (на 51,3 %, р<0,05), у той же час кількість виділених 

E. coli, та кількість умовно-патогенних ентеробактерій, виділених з дренажів була 

істотно меншою (на 15 % і 19 %, р<0,05). Отриманий результат вказує, що 

запропоноване комплексне післяопераційне лікування починаючи з третьої доби 

післяопераційного періоду супроводжувалося вищою ефективністю, ніж традиційне. 

На п’яту добу післяопераційного періоду (табл. 4.10) кількість облігатних 

анаеробних мікроорганізмів в просвіті тонкої кишки зросла як в другій, так і в ІІ А, 

так і ІІ Б групах хворих, порівняно з третьою добою (у 2 раза та на 47,4 %, 

відповідно, р<0,05), що свідчить про позитивну динаміку відновлення облігатної 
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мікрофлори тонкої кишки. Однак їх вміст у хворих ІІ Б групи був статистично 

вірогідно більшим, ніж другої (на 11,3 %, р<0,05). 

Аналогічно через п’ять діб, порівняно з третьою добою, знижувалася кількість 

E. coli: у ІІ А групі хворих – на 14,7 % (р<0,05), у ІІ Б групі – на 54,5 % (р<0,05). 

Звертає на себе увагу той факт, що кількісний рівень кишкової палички в виділеннях 

з назогастроінтестинального зонда у ІІ А групі хворих у 2,21 раза перевищував 

аналогічний показник ІІ Б групи хворих. Цей факт свідчить про істотне зниження 

колонізації кишковою паличкою просвіту тонкої кишки хворих, лікованих 

запропонованим нами методом. 

Таблиця 4.10 

Показники мікробного спектру виділень із назогастроінтестинального зонда та 

перитонеального ексудату з дренажів у оперованих хворих на защемлені грижі, 

ускладнені гострою кишковою непрохідністю на п’яту добу післяопераційного 

періоду(Мm), lg КУО/г 

 ч 

Мікробний пейзаж виділень з зонда 
Мікробний пейзаж 

виділень з дренажів 

Кількісний склад 

облігатних 

анаеробних 

мікроорганізмів 

Кількісний склад 

E. coli 

Кількісний склад 

умовно-патогенних 

ентеробактерій 

І клін. 

група 

(n=78) 

* * 0,910,11 

ІІ А кл. 

група 

(n=45) 
5,470,18 5,820,13 4,330,121 

ІІ Б кл. 

група 

(n=27) 
6,090,152 2,630,122 0,670,122 

 

Через п’ять діб після операції також спостерігалось значне зниження 

бактеріальноїконтамінації перитонеального ексудатупорівняно з третьою добою: в І 

групі хворих – у 3,44 раза (р<0,005), у ІІА групі – на 12,4 % (р<0,05, у ІІБ групі – у 

5,97 раза (р<0,05). Слід зауважити, що кількість умовно-патогенних ентеробактерій 

через п’ять діб після операції у ІІ Б групі виявилася у 6,46 раза меншою, ніж у ІІА 

групі (р<0,05). Тому суттєве зниження колонізації умовно-патогенними 
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ентеробактеріями перитонеального ексудату відмічали на п’яту добу 

післяопераційного періоду в ІІ А (стадія компенсації) та ІІБ (використання 

запропонованого комплексу лікувальних заходів) групі пацієнтів.  

Наочно ефективність запропонованого методу лікування демонструють 

графіки динаміки показників у післяопераційному періоді (рис. 4.3–4.6). 

 

Рис.4.3.Динаміка кількісного складу умовно-патогенних ентеробактерій у 

виділеннях з дренажів (lg КУО/г). 

 

 Рис.4.4. Зміна кількісного складу E. coli у виділеннях із 

назогастроінтестинального зонда (lg КУО/г).  
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За динамікою кількісного складу умовно-патогенних ентеробактерій у 

виділеннях з дренажів ефективність запропонованого способу лікування в пацієнтів 

ІІБ групи була подібною до І клінічної групи і значно перевищувала ІІА.  

В ІІ Б групі у виділеннях із назогастроінтестинального зонда відмічалося 

більш інтенсивне зниження обсіменіння E. coli вмісту тонкої кишки й одночасно 

прискорювалося зростання кількості облігатних анаеробних мікроорганізмів.  

Таким чином, при защемлених грижах, ускладнених гострою кишковою 

нерпохідністю, значно збільшується кількість умовно-патогенних ентеробактерій у 

перитонеальному ексудаті з дренажів, зростає кількість E. coli та знижується 

кількість облігатних анаеробних мікроорганізмів у виділеннях із 

назогастроінтестинального зонда. В умовах компенсованої гострої кишкової 

непрохідністю спричиненою защемленням гриж, до 5 доби післяопераційного 

періоду суттєво знижується вміст умовно-патогенних ентеробактерій у виділеннях з 

дренажів. Аналогічною є динаміка й у пацієнтів з субкомпенсованою гострою 

кишковою непрохідністю спричиненою защемленням гриж, яким у 

післяопераційному періоді застосовували запропонований нами спосіб комплексного 

лікування. У цій групі також більше знижується кількість E. coli та зростає кількість 

облігатних анаеробних мікроорганізмів у виділеннях із назогастроінтестинального 

зонда порівняно з аналогічними пацієнтами, лікованими традиційним методом. 

Отримані результати вказують на те, що мікробний чинник патогенезу гострої 

кишкової непрохідністю спричиненою защемленням гриж залежить від тяжкості 

захворюваня та характеру післяопераційного лікування. Активні методи, спрямовані 

на зниження ендотоксикозу, прискорення відновлення перистальтики та раннє 

ентеральне харчування істотно збільшують резистентність кишкової стінки і 

знижують прояви ентерального синдрому.  

На основі отриманих у розділі 4 результатів можна зробити такі проміжні 

висновки:  

1. Гостра кишкова непрохідність спричинена защемленням гриж призводить 

до накопичення у сироватці крові МСМ. Упроцесі лікування показники до 5 доби 
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знижуються, стають меншими, ніж при госпіталізації, проте у всіх основних групах 

продовжують перевищувати рівень контрольної групи та здорових осіб. 

Розроблений нами спосіб комплексного лікування хворих на защемлені грижі, 

ускладнені гострою кишковою непрохідністю в післяопераційному періоді (ІІБ 

група) вже з 3 доби після операції супроводжується більшим зниженням вмісту в 

сироватці крові фракцій МСМ порівняно з аналогічними хворими, яких лікували 

традиційним методом (ІІ А група). Через 3 і 5 діб післяопераційного періоду 

показник стає істотно меншим в ІІ Б групі, порівняно з ІІА групою.  

2. У хворих на защемлені грижі, ускладнені гострою кишковою непрохідністю 

величина ЛІІ при госпіталізації суттєво перевищує контрольну групу та групу 

здорових. В ході лікування показник зменшується, проте до 5 доби не досягає рівня 

здорових і є більшим, ніж у контрольній групі. 

3. Застосування розробленого методу лікування у хворих на декомпенсовану 

гостру кишкову непрохідність, як наслідок защемленої гриж, (ІІБ група) вже з 

першої доби післяопераційного періоду супроводжується суттєво меншим ЛІІ, ніж в 

аналогічній групі, де використовували традиційне лікування (ІІА група). 

4. У хворих на защемлені грижі, ускладнені гострою кишковою непрохідністю 

при госпіталізації в сироватці крові відмічається суттєво більший вміст IgA, ніж у 

здорових. В пацієнтів з субкомпенсованими защемленими грижами, ускладненими 

гострою кишковою непрохідністю, лікованих традиційним способом (ІІА група) 

показник до 3 доби наростає з наступним зниженням через 5 діб. Застосування 

розробленого способу лікування викликає поступове статистично значуще зниження 

вмісту в сироватці крові Ig A з 1 до 5 діб післяопераційного періоду. Через 3 і 7 діб в 

цій групі показник істотно менший, ніж в основній групі 2. 

5. При госпіталізації в усіх групах пацієнтів відмічається суттєво вищий вміст 

в сироватці крові Ig M порівняно зі здоровими. У процесі лікування показник 

знижується, досягаючи рівня здорових тільки в контрольній групі. В ІІ А групі, 

лікованій традиційним способом, показник істотно знижується лише через 7 діб 

післяопераційного періоду, в той час, як в ІІ Б групі (розроблений спосіб лікування) 

він досягає мінімальної величини вже з 3 доби, а на 7 добу істотно менший, ніж в ІІ 
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А групі.  

6. Вміст у сироватці крові Ig G в пацієнтів із защемленими грижами, 

ускладненими гострою кишковою непрохідністю при госпіталізації суттєво 

більший, ніж у здорових осіб та хворих контрольної групи. Через 1 добу після 

операції показник зростає і в подальшому до 5 доби знижується, стає меншим, ніж у 

попередні терміни спостереження. На тлі застосування розробленого способу 

лікування (ІІ Б група) вже з 3 доби вміст Ig G в сироватці крові суттєво менший, ніж 

в ІІ А групі, в якій застосовувалася традиційнелікування. 

7. У хворих на защемлені грижі, ускладнені гострою кишковою непрохідністю 

спостерігається дисбіоз кишкового вмісту, який більш виражений у стадії 

субкомпенсації. При розвитку синдрому кишкової недостатності спостерігається 

бактеріальна транслокація в черевну порожнину, ефективність корекції якої є 

більшою при застосуванні запропонованого способу комплексного лікування, що 

знижує прояви дисбіозу та бактеріальної транслокації. 

 

 Основні положення розділу висвітлені в наступних наукових працях: 

     1. Стан клітинної ланки імунітету хворих на защемлені грижі передньої черевної 

стінки/ В.П. Польовий, С.І. Райляну, Р.І. Сидорчук, А.С. Паляниця//Клінічна 

анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – Т. 14, №2. – С. 40-42. 

     2. Характер і динаміка гуморальних імунних порушень за перебігу гострої 

кишкової непрохідності внаслідок защемлення гриж/ В.П.Польовий, Р.І.Сидорчук, 

С.І.Райляну, О.О.Карлійчук//Буковинський медичний вісник. – 2015. – Том 19, №3 
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      3. Райляну С.І., Польовий В.П., Паляниця А.С.Морфологічне обґрунтування 

причин рецидивів після ненатяжних протезних герніопластик вентральних гриж. 
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защемлених гриж передньої черевної стінки. Матеріали Міжнародної наук.-
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РОЗДІЛ 5 

ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ 

ХВОРИХ ІЗ ГОСТРОЮ КИШКОВОЮ НЕПРОХІДНІСТЮ, СПРИЧИНЕНОЮ 

ЗАЩЕМЛЕНОЮ ГРИЖЕЮ 

 

Для хворих, особливо, які госпіталізуються в хірургічні стаціонари в пізні 

терміни з моменту защемлення вентральних гриж, характерним є розвиток такого 

грізного ускладнення як гостра кишкова непрохідність, з усіма властивими для неї 

наслідками. При цьому до патологічного процесу залучаються практично всі ланки 

обмінних процесів, які притаманні людському організму. Особливо важкі прояви 

защемлених гриж, ускладнених гострою кишковою непрохідністю в осіб літнього та 

старечого віку. Це пов'язано, в першу чергу, з обмеженими адаптаційно-

компенсаторними властивостями організму людей старших вікових категорій, а 

також зі швидкою декомпенсацією на тлі глибоких змін гомеостазу супутньої 

патології, яка наявна у більшості таких хворих. Враховуючи, що найбільший 

відсоток післяопераційної летальності спостерігаються саме в цих групах хворих, 

набуває особливого значення компенсація показників гомеостазу як в до-, так і 

післяопераційному періодах. 

 

5.1 Корекція порушень гомеостазу у хворих на защемлені грижі, 

ускладнені гострою кишковою непрохідністю в до- та післяопераційному 

періодах. 

На основі клінічних і лабораторних даних, які отримані нами в процесі 

дослідження, в клініці розроблена патогенетично обгрунтована схема 

передопераційної підготовки і післяопераційного ведення хворих із защемленими 

грижами. Вона включає в себе корекцію виявлених біохімічних та імунологічних 

порушень, а також рекомендації щодо об'єму і вибору методу оперативного 

втручання. 
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Комплексна схема передопераційної підготовки і післяопераційного ведення 

хворих на защемлені грижі, ускладнені гострою кишковою непрохідністю в клініці 

загальної хірургії проводиться наступним чином: 

1. У передопераційному періоді ведення таких хворих, окрім 

загальноприйнятого клінічного мінімуму проводимо спеціальні методи 

дослідження: визначення електролітів, показників кислотно-лужної рівноваги, 

загального білка та білкових фракцій сироватки крові, а також спеціальних методик, 

що дозволяють оцінити стан імунологічної реактивності організму. Усім хворим, які 

госпіталізуються, виконується ЕКГ і оглядова рентгенографія органів грудної клітки 

та черевної порожнини. Отримані дані дозволяють проводити повну і всебічну 

корекцію виявлених змін гомеостазу і, по можливості, компенсувати наявні 

порушення в діяльності основних життєвоважливих органів і систем. 

2. За наявності клінічних ознак гострої кишкової непрохідності або важкої 

супутньої патології - вважаємо обов'язковим проведення передопераційної 

підготовку впродовж 1,5-2 годин, згідно отриманих клінічних і лабораторних даних, 

а також з урахуванням характеру і тяжкості супутньої патології. У передопераційну 

підготовку входить інфузійна терапія в об'ємі не менше 1,5 - 2,0 літрів, включаючи 

переливання плазмозамінників, розчинів електролітів, глюкози. Для поповнення 

дефіциту калію вводимо 7,5% розчин калію хлориду. Також проводиться 

медикаментозна корекція виявлених порушень з боку серцево-судинної і дихальної 

систем, корекція рівня глюкози в крові в хворих на цукровий діабет, тощо. 

Інфузійна терапія проводиться на доопераційному етапі та продовжується в процесі  

виконання операції. 

3. При неускладненому перебігу захворювання екстрена операція 

(герніотомія) виконується під місцевою інфільтраційною або спиномозковою 

анестезією. За наявності великих вентральних грижах, флегмони грижового мішка, а 

також клінічних ознак гострої кишкової непрохідності і перитоніту, застосовується 

загальне знеболення із ШВЛ.  

4. При вирішенні питання про життєздатність защемленої кишкової петлі слід 

використовувати не лише загальноприйняті критерії (оцінка зовнішнього вигляду 
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защемленої петлі, кольору серозної оболонки, наявність перистальтики і пульсації 

судин брижі), але і об'єктивні методи. До таких методів відноситься спосіб, який 

грунтується на використанні запропонованого нами пристрою. Пристрій дозволяє не 

лише об'єктивно визначити життєздатність кишки (девіація частоти задаючого 

кварцевого генератора 40 кГц є критичною і при менших її значеннях слід 

виконувати резекцію кишки), але і об'єктивно визначити чіткі межі ділянки резекції. 

5. Резекцію нежиттєздатної ділянки кишечника слід виконувати в межах 

здорових тканин. Анастомоз накладається за загальноприйнятою методикою "кінець 

в кінець" або "бік у бік". 

6. При герніопластиці чітко дотримуємось етапності згідно обраного способу 

пластики, ретельно контролювати гемостаз, малотравматичного відношення до 

тканин. 

7. При невеликих косих пахових грижах, з урахуванням тяжкості стану і віку 

хворих, слід віддавати перевагу найбільш простим і ощадним способам зміцнення 

передньої стінки пахового каналу, при невеликих прямих пахових грижах - задньої 

стінки, при великих прямих, косих і рецидивних пахових грижах краще формувати 

нове ложе сім'яному канатика за Постемпським. При пупкових грижах 

застосовується герніопластика як за Мейо, так і за Сапежко. У хворих з важкою 

супутньою патологією і високим операційним ризиком, інколи, герніопластика не 

виконується, тільки пошарово ушивається післяопераційна рана. 

8. Для ведення післяопераційного періоду хворі переводяься в палату 

інтенсивної терапії, де продовжуємо проводити інфузійну терапію (у об'ємі 3-4 л на 

добу) до відновлення діяльності кишечника та нормалізації білкового і 

електролітного обмінів. При цьому проводиться лабораторний моніторинг 

адекватності терапії. 

9. З першої доби післяопераційного періоду проводиться профілактика 

легеневих ускладнень і тромбоемболій (раннє активне ведення хворого в ліжку, 

дихальна гімнастика, ЛФК, масаж, інгаляції, еластична компресія нижніх кінцівок 

тощо). 



137 

 

5.2. Вибір методу оперативного втручання при защемлених пахових 

грижах. 

Найбільший відсоток защемлених пахових гриж пов'язаний очевидно, з тим, 

що грижі цієї локалізації найчастіше зустрічаються серед гриж передньої черевної 

стінки. Високий відсоток післяопераційних вентральних гриж (15,2 %), пов'язаний із 

зростанням хірургічної активності та збільшенням кількості операцій на органах 

черевної порожнини. За нашими даними, післяопераційні вентральні грижі 

виникають після будь-яких операцій, але частіше всього після гінекологічних 

операцій; операцій, що виконуються із серединних доступів, а також у випадках, 

коли дренування черевної порожнини тампонами або іншими дренажами 

здійснювалося через операційну рану. Також прослідковується досить високий 

відсоток рецидивних гриж (4,9 %), що свідчить про неадекватний вибір способу 

герніопластики при операції або наявності ускладнень з боку рани в 

післяопераційному періоді. 

Защемлені пахові грижі зустрічаються у чоловіків більш ніж в три рази 

частіше, ніж у жінок: 76,2 % та 23,8 %, відповідно. Грижі інших локалізацій частіше 

спостерігаються у жінок, а пупкові і стегнові зустрічаються в переважній більшості 

у осіб жіночої статі. 

Аналіз нашого матеріалу засвідчує, що основним етіологічним чинником 

защемлення є різке збільшення фізичного навантаження і, як наслідок, різке 

збільшення внутрішньочеревного тиску. Частіше всього, це виникає в результаті 

підняття грузів, кашлю, потуг, тощо. За нашими даними, із 150 випадків 

защемлення гриж, лише у 23 випадках защемлення було першим проявом грижі 

(15,3%). В інших випадках грижоносійство діагностувалося в терміни від 1 до 20 

років і більше. Що засвідчує пасивність як пацієнтів, так і поліклінічних хірургів 

відносно спрямування таких хворих на планове їх оперативне лікування. Активна 

хірургічна тактика в лікуванні гриж в плановому порядку призводить до зменшення 

кількості защемлень. 

Незважаючи на уявну простоту, проблема діагностики защемлених гриж не 

може вважатися вирішеною. За нашими спостереженнями можуть виникати 
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труднощі при диференційній діагностиці невправимих і защемлених гриж, а також 

пахових і, особливо, стегнових защемлених гриж у хворих з ожирінням ІІІ-ІУ ст. 

Зважаючи на рідкість зустрічання, для діагностики є складними випадки 

защемлення гриж замикального отвору, промежини, попереку тощо. Тому, при 

незрозумілій клінічній картині захворювання вважаємо за доцільне застосування 

оглядової рентгеноскопії черевної порожнини, як додаткового методу дослідження, 

що дозволяє виявити ознаки гострої кишкової непрохідності. Окрім того, у хворих 

літнього і старечого віку труднощі діагностики защемлених гриж полягають в 

«стертій» клінічній картині перебігу захворювання, яка обумовлена пониженою 

реактивністю організму, а також наявністю супутньої патології, що, нерідко, 

нівелює клінічні прояви защемлення. 

На сьогодні є єдина догма - хворі із защемленими грижами підлягають 

екстреному оперативному лікуванню. При неускладненому перебігу защемлених 

пахових гриж більшість хірургів рекомендують використати місцевий паховий 

доступ. При цьому розріз м'яких тканин проводиться в проекції грижового 

випинання з метою доступу до пахового трикутника і його анатомічних структур. 

Після виділення, ревізії та видалення грижового мішка виконується пластика 

пахового каналу. Виходячи з останніх даних про патогенез утворення пахових гриж, 

все частіше використовуються методи, що дозволяють зміцнити задню стінку 

пахового каналу, як надійніші та патогенетично обгрунтовані. Це стосується прямих 

пахових гриж, великих, рецидивних, косих пахових гриж або косих пахових гриж з 

випрямленим каналом. Пластика передньої стінки пахового каналу виконується 

лише при невеликих косих пахових грижах зі збереженими нормальними 

анатомічними співвідношеннями пахового трикутника і міцним апоневрозом 

зовнішнього косого м'яза живота. В якості методу знеболення найчастіше 

застосовують місцеву інфільтраційну анестезію. 

При ускладненні защемлених гриж флегмоною грижового мішка, 

перитонітом, занедбаною кишковою непрохідністю існує єдина думка про те, що 

операція повинна виконуватися під загальним знеболенням із широкого 
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серединного доступу. У цій ситуації паховий доступ є недостатнім, оскільки з нього 

неможливо виконати оперативне втручання в повному об'ємі. 

При виявленні під час герніотомії некротично зміненої защемленої кишкової 

петлі у виборі доступу, з якого повинна тривати операція, є розбіжності. Ряд авторів 

вважає, що для об'єктивної оцінки меж нежиттєздатної частини кишки і адекватної її 

резекції в межах здорових тканин потрібне подальше виконання операції з 

серединної лапаротомії. Інші хірурги вважають достатнім для цієї мети розширений 

герніолапаротомний розріз і, лише у разі, коли герніолапаротомний розріз 

недостатній для резекції кишки, необхідно виконувати середньо-серединну 

лапаротомію. Перевага герніолапаротомного доступу найбільш очевидна у хворих 

старших вікових категорій. Особи літнього і старечого віку дуже чутливі до 

операційної травми. Будь-яке збільшення об'єму оперативного втручання значно 

збільшують його ризик, а інколи і сама лапаротомія представляє ризик для їх життя. 

Тому, при лікуванні защемлених гриж в прогнозуванні результату їх 

необхідно враховувати чинник травматичності операції. 

Проте, і герніолапаротомія не позбавлена недоліків. При некрозі ишки, 

операція з цього доступу може викликати значні труднощі і вимагає високої 

хірургічної кваліфікації. Крім того, розширення герніотомного доступу є дуже 

травматичним і вимагає подальшої складної пластики. 

Найбільш важким і відповідальним етапом грижосічення при защемлених 

грижах є питання визначення життєздатності защемленого органу. За нашими 

даними, найчастіше зустрічаються наступні симптоми защемлення грижі: біль і 

наявність патологічного грижового випинання в проекції грижових воріт. 

Тому стає зрозумілим, що у більшості випадків, защемлення в грижових 

воротах стосується защемленої ділянки кишки, оскільки резекція пасма великого 

чепця виконується при найменших сумнівах в його життєздатності. Даний етап 

операції технічно простий, займає мало часу і не впливає на перебіг 

післяопераційного періоду. Резекція ж ділянки кишки, значно розширює об'єм 

оперативного втручання. Вона може перебігати з різними ускладненнями в 

ранньому післяопераційному періоді (перитоніт, у разі неспроможності швів 
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анастомозу, гостра спайкова кишкова непрохідність, тощо), вимагає специфічного 

ведення післяопераційного періоду, може різко знизити всмоктуючу функцію 

кишечника, у разі резекції великих ділянок порожнистої і клубової кишки. 

Незважаючи на великий вибір методів визначення життєздатності 

ішемізованої ділянки кишки, не всі вони можуть бути використані в клініці, 

зважаючи на їх складність виконання, можливість розвитку ускладнень або 

недостатню інформативність більшості з них. Саме тому при визначенні 

життєздатності защемленої ділянки кишки зберігається досить високий відсоток 

помилок, що призводять до летального наслідку. 

Під час операції після розтину защемлюючого кільця під серозну оболонку 

брижового краю сумнівної відносно життєздатності ділянки кишки вводили два 

стерильні голчасті електроди (стерилізацію електродів і сполучного кабелю 

проводили в автоклаві) і знімалися показання приладу. Результати застосування 

розробленого пристрою представлені в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

Результати застосування пристрою 

Девіація частоти задаючого 

генератора в кГц 

Кількість 

спостережень 
% 

Некроз 

кишечника 

40 - 10 2 13,3 + 

50 - 40 - - - 

70 - 50 - - - 

100 - 70 5 30 - 

140 - 100 8 53,3 - 

 

Як видно з таблиці 1 девіація частоти задаючого генератора лише в двох 

випадках була нижча критичного рівня (27 і 32 кГц), а в інших знаходилися в межах 

100-147 кГц. 

За винятком цих двох випадків, усі інші досліджувані ділянки кишки за 

результатами девіації задаючого кварцового генератора були визнані 

життєздатними, оскільки девіація частоти генератора була вищою за критичну. При 

девіації частоти кварцевого генератора нижче критичної (40 кГц), за допомогою 

пристрою визначали також межі нежиттєздатної ділянки кишки, після чого робили 
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резекцію його в межах здорових тканин з накладенням ентеро-ентероанастомоза 

«бік в бік». Післяопераційний період у цих хворих протікав без особливостей. 

Патогістологічне дослідження видалених ділянок кишки підтвердив не лише 

наявність некрозу, але і передбачувані межі його резекції. 

Таким чином, пристрій має ряд переваг: нескладний у виробництві та 

застосуванні, добре стерилізується, не вимагає спеціального навчання медичного 

персоналу, а результати дослідження об'єктивні. Девіацію частоти задаючого 

кварцевого генератора менше 40 кГц слід вважати критичною і необхідно 

виконувати при таких її значеннях резекцію защемленої ділянки кишки в межах 

здорових тканин. Крім того, пристрій дозволяє встановити межі нежиттєздатної 

ділянки, за межами яких цифри девіації задаючого кварцевого генератора 

підвищуються до нормальних величин (в середньому 100-140 кГц). 

Наступним відповідальним етапом у лікуванні пацієнтів із защемленими 

грижами є пластика грижових воріт.  

Незважаючи на успіхи у лікуванні гриж передньої черевної стінки, пов’язані із 

застосуванням сучасних методів у хірургічному лікуванні пахвинних гриж, відсоток 

розвитку ускладнень при даних операціях і досі залишається високим. Тому нами 

розроблений спосіб пластики пахвинних гриж (Патент № 11368) , який полягає в 

вдосконаленні способу лікування пахвинних гриж шляхом накладання 

безперервного двохрядного шва із формуванням дуплікатури з листків поперечної 

фасції без фіксації до пахвинної зв’язки, при якому досягається попередження 

утворення стегнових гриж. 

За допомогою відомих способів пластики пахвинних гриж було проліковано 

93 пацієнти, за допомогою запропонованого способу пластики пахвинних гриж було 

проведено лікування 19 пацієнтів. 

Порівняльна характеристика отриманих результатів наведена у таблиці 5.2. 

Отже, запропонований спосіб оперативного лікування пахвинних гриж є 

ефективним, попереджуються виникнення рецидивів та стегнових гриж після 

пахвинної герніопластики і, відповідно, підвищується ефективність лікування таких 

хворих. 
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Таблиця 5.2  

Порівняльна характеристика ефективності пластики пахвинної грижі відомими та 

запропонованим способом 

 Кількість пацієнтів 

Розвиток стегнової 

грижі у після-

операційному періоді 

Пластика пахвинної 

грижі із застосуванням 

відомих способів 

93 2 (2,15%) 

Пластика пахвинної 

грижі із застосуванням 

запропонованого способу 

19 немає 

   

При виборі способу герніопластики при защемлених вентральних грижах 

віддавали перевагу найбільш простим способам, які представлені в таблиці 5.3.  

Таблиця 5.3 

Способи герніопластики при защемлених вентральних грижах 

Спосіб герніопластики за: Кількість випадків % 

Бассіні 12 8,0 

Жирару-Кімбаровским 14 9,3 

Мейо 15 15,0 

Шоулдайсом 50 30 

Постемпським 18 12,0 

Сапежко 15 15,0 

Авторською методикою 19 12,6 

Ліхтенштейном 7 4,6 

ВСЬОГО 150 100,0 

 

Дані, які приведені в таблиці 5.3 свідчать, що найчастіше при пупковій грижі 

використовували спосіб Мейо (15) і Сапежко (15), при невеликих косих пахових 

грижах, враховуючи тяжкість стану і вік хворих, віддавали перевагу найбільш 

простим і ощадним способам, застосовуючи пластику передньої стінки пахового 

каналу за Жирару-Кимбаровським (14), при невеликих прямих грижах зміцнюється 

задня стінка пахового каналу за Бассіні (12), при великих косих, прямих або 

рецидивних грижах формується нове ложе сім'яного канатику за Постемпським (18), 
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Шоулдайсом (50), Ліхтеншштейном (7). Пластика задньої стінки пахового каналу за 

розробленою нами пластикою виконана в 19 випадках хворих, які включені в групу 

дослідження. 

Двом хворим після грижосічення герніопластику не проводили зважаючи на їх 

важкий загальний стан (похилий вік і важка супутня патологія серцево-судинної і 

дихальної систем). У цих випадках виконано пошарове ушивання післяопераційних 

ран. Усі хворі в задовільному стані були виписані на амбулаторне лікування після 

загоєння ран. 

Враховуючи наявність досить високого відсотку розвитку ускладнень при 

операціях з приводу защемлених грижа, то нами розроблений метод профілактики 

розвитку гнійно- запальних процесів м’яких тканин в ділянці грижового випинання. 

Оскільки, особливо небезпечними є защемлені грижі, які характеризуються високим 

відсотком рецидивування та розвитку ускладнень у післяопераційному періоді. 

Одним з найпоширеніших типів ускладнень операцій пластики гриж є розвиток 

гнійно-запальних процесів, що виникають внаслідок інфікування, пов’язаного із 

защемленням, а також травматичністю операції, оскільки найбільш поширеним 

cпособом пластики защемлених гриж є пластика задньої стінки пахового каналу. 

Тому нами розроблений спосіб попередження гнійно-запальних ускладнень після 

пластики воріт за защемлених вентральних гриж шляхом інтраопераційного 

зрошення ранової поверхні розчином антибактеріального препарату, який дозволив 

зменшити післяопераційні больові відчуття (Патент України на корисну модель № 

133296). 

     Порівняльна характеристика отриманих результатів наведена у таблиці 5.4. 

Таким чином, розроблений спосіб ефективно попереджує виникнення гнійно-

запальних ускладнень після пластики воріт за защемлених вентральних гриж та 

зменшенні післяопераційних больових відчуттів і, відповідно, підвищенні 

ефективності лікування таких хворих. 
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Таблиця 5.4 

Порівняльна характеристика ефективності способу попередження гнійно-запальних 

ускладнень після пластики задньої стінки пахового каналу за защемленої пахової 

грижі відомим та запропонованим способом 

 
Кількість 

пацієнтів 

Розвиток гнійно-

запальних уск-

ладнень в піс-

ляопераційному 

періоді 

Розвиток больо-

вого синдрому в 

післяопераційному 

періоді 

Застосування 

відомих способів 
24 3 (12,5%) 5 (20,83%) 

Застосування 

запропонованого 

способу 

19 2 (10,53%) 2 (10,53%) 

 

 

5.3 Обгрунтування лікувальної тактики щодо гострої кишкової 

непрохідності у хворих на защемлені грижі в інтра- та післяопераційному 

періодах. 

За наявності гострої кишкової непрохідності порушення основних функцій 

тонкої кишки і, як наслідок, розвиток патофізіологічних змін в макроорганізмі 

зумовлює патогенетичну обґрунтованість виконання назогастоінтестинальної 

інтубації у таких хворих, що підтверджено даними вітчизняних та зарубіжних 

наукових досліджень. Основними функціями інтубаційного зонда є декомпресія, а 

також можливість проведення післяопераційної череззондової терапії та раннього 

ентерального харчування, що забезпечує так звану «керованість кишки» в ранньому 

післяопераційному періоді. Також враховуючи негативний вплив повторних 

операцій на його розвиток вважаємо доцільним підхід щодо каркасної функції 

зонда. Однак, вважаємо, що застосування цієї маніпуляції, як частини лікувальної 

програми повинно виконуватись за певними показами. Рішення про виконання 

назогастроінтестинальної інтубації приймали інтраопераційно та у кожному 

клінічному випадку індивідуально після візуальної оцінки функціонального стану 

кишки та ступеня вираженості змін в очеревині. Ми використовуємо наступні 

показання: 
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– дилатація петель тонкої кишки більше 4 см у діаметрі, незалежно від того 

переважає в просвіті кишки газ чи секвестрована рідина, відсутність 

перистальтичної активності; 

– інфільтрація стінки тонкої кишки крововиливи під серозну оболонку, 

дряблість, синюшно-багровий колір; 

– множинні десерозації тонкої кишки при роз’єднанні злук; 

– наявність перитоніту у токсичній та термінальній стадії; 

– з профілактичною метою при резекціях кишки з формуванням міжкишкового 

анастомозу або ушивання дефекту стінки кишки при перитоніті, вираженому 

парезі. 

Відомо, що в умовах кишкової непрохідності порушуються основні функції 

тонкої кишки, виникає гіпоксія її стінки та наростає токсичність кишкового вмісту 

за рахунок порушення пасажу по шлунково-кишковому тракту. Також було взято до 

уваги наявність прямої залежності між перистальтичною спроможністю кишки і 

рівнем забезпечення її метаболічної функції, у здійсненні якої провідна роль 

належить кисню макроергічним сполукам. Було взято до уваги також і те, що саме з 

існуванням в тканинах вказаних компонентів, а саме кисню і макроергічних сполук, 

пов'язана функція резистентності клітинних мембран, а отже й самої тканини, 

зокрема кишки. Для лікування паретичної кишкової непрохідності в 

післяопераційному періоді через назогастроінтестинальний зонд фракційно 

подавали молекулярний кисень з об'ємною швидкістю 0,2 мл/кг/хв протягом 30 

хвилин через кожні 4 години та дискретно вводили 0,9% розчин натрію хлориду 1 

мл/кг маси тіла тричі на добу. При цьому введення обох чинників здійснюють 

впродовж 2 діб. Тест-контролем (за допомогою лакмусових тест смужок рН-тест, 

фірми «Норма», Україна) тривалості проведення одноразового лаважу кишки був рН 

виділень із зонда, процедуру завершували при рівні рН в межах 7,0 – 7,5. 

Таким чином, важливим завданням у лікуванні пацієнтів у 

післяопераційному періоді вважаємо визначення періоду перебування інтубаційного 

зонда у кишці, що на нашу думку, залежить від закінчення виконання зондом 
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основних його функцій та визначається терміном відновлення перистальтики, 

динамікою показників інтоксикації та рівнем бактеріальної контамінації кишки. 

У ІІ Б групі хворих середній термін відновлення перистальтики склав 2,3±0,2 

доби (р>0,05), тоді як у ІІ А групі групі цей показник становив 3,1±0,6 доби 

(р>0,05). До 5 доби післяопераційного періоду спостерігалась більш швидка 

динаміка нормалізації показників ендогенної інтоксикації (МСМ, ЛІІ) та зменшення 

рівня бактеріальної контамінації тонкої кишки у ІІ Б групі пацієнтів, порівняно із ІІ 

А групою (р>0,05) (див. розділ 3). Це дозволило скоротити середній термін 

перебування інтубаційного зонда у кишці до 4,7 доби (р>0,05) у ІІ Б групі, 

порівняно із ІІ А групою, пролікованою традиційно, де цей показник становив 

відповідно 5,5 доби (р>0,05). 

Усі ускладнення, які виникли в післяопераційному періоді, ми розділили на 

дві групи. Першу групу склали ускладнення, які безпосередньо пов’язані з 

виконаним оперативним втручанням. До другої групи ми віднесли системні 

ускладнення, які виникли з боку інших органів і систем. 

Структура післяопераційних ускладнень представлена в табл. 5.5. 

Таким чином, післяопераційні ускладнення превалювали в дослідних групах, в 

основному, у вигляді неспроможності швів анастомозу, нагноєнні післяопераційних 

ран, а також післяопераційних ускладнень зі сторони серцево-судинної і легеневої 

систем.  

Летальність після операцій з приводу защемлених гриж склала 2,0 %. Із 150 

оперованих на защемлені грижі померло 3 хворих. Усі померлі були особи літнього і 

старечого віку. Серед померлих переважали жінки (2:1), і всі госпіталізовані в 

терміни понад 24 години. Найбільш висока летальність відзначається при 

защемлених післяопераційних вентральних і пупкових грижах: до 2 і 1 хворий, 

відповідно. 

При вивченні структури летальності виявлено, що найчастіше безпосередньою 

причиною смерті стали перитоніт і інтоксикація – один хворий, коли перитоніт 

розвинувся як наслідок неспроможності швів ентеро-ентероанастомоза. Серцево-

легенева недостатність, як причина смерті, була в одному випадку. Усі хворі були у 
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віці старше 60 років і мали виражену супутню патологію вітальних систем. 

Пневмонія і її поєднання з тромбоемболією легеневої артерії призвели до 

летального наслідку в післяопераційному періоді також в одного хворого. В якості 

ілюстрації приведений наступний клінічний приклад. 

Таблиця 5.5 

Структура післяопераційних ускладнень у оперованих хворих на защемлені грижі, 

ускладнені гострою кишковою непрохідністю 

 

Післяопераційні ускладнення 

І і ІІ А клінічна 

група (n=123) 

ІІ Б клінічна група  

(n = 27) 

абс.  % абс.  % 

Неспроможність швів 

анастомозу 

2 1,3 –  

Нагноєння післяопераційної 

рани 

3 2,0 1 0,6 

Абсцес черевної порожнини 1 0,6 –  

Рання злукова кишкова 

непрохідність 

1 0,6   

Пневмонія 2 1,3 1 1,3 

Тромбофлебіт вен нижніх 

кінцівок 

–  1 1,3 

Гостра серцево-судинна 

недостатність 

1 1,3 –  

ТЕЛА –  1 1,3 

Гострий інфаркт міокарда 1 1,3 –  

Всього 11 7,3 4 2,6 

 

Хвора Г., 82 роки (історія хвороби № 1108) знаходилася на лікуванні в 

терапевтичному відділенні з 12.04.2018 р. з діагнозом: ІХС, атеросклероз з 

переважним ураженням судин головного мозку і серця, кардіосклероз, миготлива 

аритмія, СН IIБ, хронічний пієлонефрит, цукровий діабет, легка форма перебігу, 

післяопераційна вправима вентральна грижа. 23.04.18 р., уранці, близько 12 години, 

після фізичного навантаження з'явилися різкі болі в ділянці грижового випинання, 

нудота, сухість у роті. Оглянута хірургом в 14 г. 20 хв. При огляді: стан важкий, 

шкірні покриви і видимі слизові оболонки бліді, дихання жорстке, в нижніх відділах 

послаблене. Тони серця аритмічні, приглушені. Пульс 90 пошт. у хв., АТ 180/100 мм 

рт.ст.). Язик сухий, обкладений. Живіт помірно роздутий, в надлобковій ділянці, в 
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проекції рубця після гінекологічної операції, є грижове випинання розміром 10,0 х 

8,0 см, різко болюче при пальпації, в черевну порожнину не вправляється. У 

клінічному аналізі крові : ер. - 4,3 - 10 /л, Нв - 138 г/л, ШОЕ - 12 мм/ч, лейкоцити - 

7,8-10 г/л, паличкоядерних – 8, сегментоядерних – 82. У клінічному аналізі сечі : 

колір – сол. - жовтий, реакція кисла, питома вага - 1025, білок - 0,061 г/л, епітелій 

міхура - до 10 в полі зору, лейкоцити - до ½ поля зору, бактерії, слизу збільшена 

кількість. Білірубін - 18,5 мкмоль/л, амілаза в сироватці крові - 28 мг/ (ч-мл). Цукор 

крові - 5,6 ммоль/л. На ЕКГ: блокада правої ніжки пучка Гіса. Миготлива аритмія. 

Клінічний діагноз: защемлена післяопераційна вентральна грижа, ІХС, 

атеросклероз з переважним ураженням судин головного мозку і серця, 

кардіосклероз, миготлива, СН IIБ, хронічний пієлонефрит, цукровий діабет, легка 

форма. Хворий переведений в хірургічне відділення, де впродовж 1 год. 15 хв. 

проводилася передопераційна підготовка. Після стабілізації стану хворої взята в 

операційну, де під загальною інтубаційною анестезією, розрізом через грижове 

випинання розєднана шкіра і підшкірно-жирова клітковина, виділений грижовий 

мішок і розкритий. Вмістом є петля тонкої кишки, яка визнана життєздатною. 

Виконана пластика грижових воріт по Сапежко. Після операції хвора переведена в 

палату інтенсивної терапії. Незважаючи на проведену коригуючу терапію, в 

післяопераційному періоді прогресивно наростали явища серцево-судинної 

недостатності і 25.04.2018 р. в 18.00 констатована смерть. 

Патологоанатомічне заключення: наростаючі в післяопераційному періоді 

явища серцево-легеневої недостатності послужили безпосередньою причиною 

смерті, що підтверджується вираженим венозним застоєм паренхіматозних органів, 

набряком легенів, оболонок речовини головного мозку. 

Летальність після операцій з приводу защемлених гриж склала 2,0 %. Із 150 

оперованих на защемлені грижі померло 3 хворих. Усі померлі були особи літнього і 

старечого віку. Серед померлих переважали жінки (2:1), і всі госпіталізовані в 

терміни понад 24 години. . Найбільш висока летальність відзначається при 

защемлених післяопераційних вентральних і пупкових грижах: до 2 і 1 хворий, 

відповідно. 
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5.4 Вміст перитонеального ексудату у хворих на защемлені грижі, 

ускладнені гострою кишковою непрохідністю у динаміці післяопераційного 

періоду при лікуванні запропонованим методом. 

Результати цитологічного дослідження клітинного складу перитонеального 

ексудату у хворих на защемлені грижі, ускладнені гострою кишковою 

непрохідіністю у стадії субкомпенсації із застосуванням запропонованого методу 

лікування вже на 1 добу післяопераційного періоду показали, що в мазках-відбитках 

спостерігалась незначна кількість лейкоцитів, основну частку яких складали 

нейтрофільні гранулоцити (75%). Лімфоцити складали 15% клітинного інфільтрату, 

що перевищувало даний показник аналогічної доби у стадії субкомпенсації при 

лікуванні традиційним методом. Кількість макрофагів також була вищою.  

Відсотковий показник дистрофічно зміненого (набухшого та десквамованого 

мезотелію) залишався сталим або частково зменшувався, в порівнянні із хворими на 

защемлені грижі, ускладнені гострою кишковою непрохідністю у стадії 

субкомпенсації лікованими традиційним методом, в інфільтратах зростала кількість 

лімфо– та гістіоцитів. Кількість макрофагів та незруйнованих нейтрофілів 

змінювалась незначно, у порівнянні з хворими у стадії субкомпенсації 

пролікованими традиційно. 

На 3 добу спостереження проникність судин продовжувала зростати, про що 

свідчить збільшення кількості як лейкоцитів, так і еритроцитів, проте показники 

дещо покращувались. Спостерігалось достовірне зменшення кількості 

нейтрофільних гранулоцитів (на 39 %), в порівнянні із аналогічною добою 

спостереження хворих у стадії субкомпенсації пролікованих традиційно, та різке 

зростання кількості еозинофілів. Збільшувалась кількість лімфоцитів, моноцитів та 

плазмоцитів. Значна частина клітин ексудату, особливо лейкоцитарного 

походження, перебували у стані лізису, що значно прискорило зростання кількості 

макрофагів та появу білкових нашарувань. 

Зменшення еритродіапедезу (в порівнянні з групою хворих у стадії 

субкомпенсації пролікованих традиційно) та достовірне збільшення клітин 
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лімфоїдного походження свідчить про ініціацію фази проліферації та зменшення 

проявів запальної відповіді. Кількість фібробластів також зростала, про що свідчить 

формування поодиноких колагенових волокон. Навколо зруйнованих клітин 

накопичувались моноцити та макрофаги. 

Через 5 діб кількість лейкоцитів та еритроцитів в ексудаті зменшувалась, в 

тому числі нейтрофільних гранулоцитів (35 %) та еозинофілів (15 %), у порівнянні із 

попередньою групою хворих у стадії субкомпенсації пролікованих традиційно. 

Проте, значно зростала кількість лімфоцитів (до 28 %), моноцитів, плазмоцитів та 

гістіоцитів. 

У клітинному ексудаті виявлялись поліпотентні бластоподібні клітини з 

великими округлими ядрами та нечіткими контурами цитоплазми, які враховуючи їх 

структуру можна віднести до промезотеліоцитів (рис. 5.6-5.8).  

 

 

 

Рис. 5.7. Цитограма. Клітинний склад запального перитонеального ексудату у 

хворих на защемлені грижі, ускладнені гострою кишковою непрохідіністю у стадії 

субкомпенсації на 1 добу післяопераційного періоду при лікуванні запропонованим 

методом. Лейкоцити, злущені мезотеліоцити. Забарвлення за Паппенгеймом × 200. 
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Рис. 5.8. Цитограма. Клітинний склад запального перитонеального ексудату у 

хворих на защемлені грижі, ускладнені гострою кишковою непрохідіністю у стадії 

субкомпенсації на 3 добу післяопераційного періоду при лікуванні запропонованим 

методом. Злущені мезотеліоцити, лейкоцити. Забарвлення за Паппенгеймом × 200. 

 

Рис. 5.9. Цитограма. Клітинний склад запального перитонеального ексудату у 

хворих на защемлені грижі, ускладнені гострою кишковою непрохідіністю у стадії 

субкомпенсації на 5 добу післяопераційного періоду при лікуванні запропонованим 

методом. Злущені мезотеліоцити, лейкоцити, поліпотентні бластоподібні клітини. 

Забарвлення за Паппенгеймом × 200. 

 Отже, при цитологічному дослідженні клітинного складу запального 

перитонеального ексудату у стадії компенсації основними клітинними 
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компонентами були незмінені нейтрофільні гранулоцити та значна кількість 

лімфоцитів. У стадії субкомпенсації спостерігалось різке збільшення кількості 

нейтрофільних гранулоцитів, основна маса яких була у стадії лізису та вдвічі 

зменшувалась кількість лімфоцитів. 

У стадії субкомпенсації при застосуванні запропонованого методу 

післяопераційного лікування спостерігалось значне зростання кількості лімфоцитів, 

макрофагів та зменшення кількості ушкоджених мезотеліоцитів, що свідчить про 

посилення місцевого тканинного імунітету. 

Узагальнюючи приведені дані, слід зазначити, що покращення результатів 

хірургічного лікування хворих із защемленими грижами, можливе лише за умови 

індивідуального підходу у виборі лікувальної програми і методу оперативного 

втручання у цього контингенту хворих. Пацієнти, що поступають в пізні терміни з 

моменту защемлення із явищами гострої кишкової непрохідності повинні 

розглядатися з урахуванням тих глибоких порушень гомеостазу, які властиві цьому 

ускладненню. Комплексна, патогенетично обгрунтована корекція наявних порушень 

обмінних процесів і імунологічної реактивності організму, є одним із чинників, що 

дозволяють зменшити показники післяопераційної летальності при ускладненому 

перебігу защемлених гриж. 

У виборі методу оперативного втручання у хворих, що поступили в стаціонар 

у важкому стані, з обмеженими компенсаторними можливостями організму (як 

правило, це особи літнього і старечого віку), повинен строго враховуватися чинник 

травматичності майбутньої операції. 

Таким чином, детальне дотримання етапів рекомендованої патогенетично 

обгрунтованої схеми лікування хворих із защемленими грижами, ускладненими 

гострою кишковою непрохідністю дозволило знизити ліжко-день на 3,8 доби та 

зменшити кількість післяопераційних ускладнень. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Незважаючи на досягнуті успіхи в останні роки в лікуванні вентральних гриж, 

кількість хворих із защемленими грижами не зменшується[2,17,21,38,92,121]. 

Впродовж останніх років продовжує залишатися високою післяопераційна 

летальність у хворих із защемленими грижами, яка коливається від 3 до 19,7% 

[1,3,12,24,133,155], зберігається високий відсоток післяопераційних ускладнень- 

10,5–39% [3,28,57,66,85,161]. 

Кількість грижосічень при вільній грижі переважає в 5,8–6,2 разів кількості 

таких ургентних, які проводяться хворим із защемленими грижами, що в три рази 

нижче рекомендованого співвідношення [8,13,28,52,106,145]. 

Одним із тяжких і частих ускладнень защемлених гриж є гостра кишкова 

непрохідність, яка зустрічається в 42-53% випадків хворих із защемленими 

вентральними грижами. За даними Т.І. Тамм та співавт., (2013); А.А. Зорькина 

(2015) [44,105] петлі кишечнику в грижовому мішку в хворих із защемленими 

грижами зустрічаються в 45,5 – 55,5% випадків.  

 В останні роки спостерігається тенденція до збільшення питомої ваги осіб 

похилого та старечого віку в структурі патологій, де причиною гострої кишкової 

непрохідності є защемлені вентральні грижі. Так, деякі клініцисти відмічають, що 

хворі старше 60 років становлять від 50 до 80% всіх хворих із защемленими 

грижами [15,21,35]. Слід зазначити, що летальність при защемлених вентральних 

грижах серед осіб похилого та старечого віку досить висока - від 15,2% до 21,2% 

[99,111], що в 5 разів перевищує показники аналогічної патології у віці до 60 років. 

Це обумовлено як супутньою патологією вітальних систем, так і пізнім зверненням 

саме цього контингенту хворих за медичною допомогою [35,121].Так, у терміни до 6 

год з моменту защемлення в хірургічні стаціонари 40-60% хворих, через 24 години - 

15-28% [21,132,145]. Пізні терміни госпіталізації таких хворих є найважливішою 

передумовою виникнення важких порушень гомеостазу, некрозу кишечника і, як 

наслідок, високої летальності. 
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Більшість дослідників, які займаються проблемою лікування защемлених 

гриж, розглядають її як місцевий патологічний процес, нівелюючи при цьому наявну 

гостру кишкову непрохідність з усіма її наслідками.  

Аналіз літературних і власних даних дозволяє дійти висновку, що висока 

післяопераційна летальність при защемлених грижах, ускладненій гострою 

кишковою непрохідністю, обумовлена рядом причин: 

           1. Пізні терміни доставки хворих із защемленими грижами в стаціонар, що 

призводить до розвитку ускладнення у вигляді гострої кишкової непрохідності. 

           2. Збільшення питомої ваги осіб літнього і старечого віку серед оперованих з 

приводу защемлених гриж. Особливістю цього контингенту хворих є наявність 

важкої супутньої патології вітальних систем і недостатні адаптаційно-компенсаторні 

можливості організму. що значно обтяжує перебіг післяопераційного періоду. 

          3. Тактичні і технічні помилки лікарів як на догоспітальному етапі, так і 

госпітальному і післяопераційному періодах. 

На сьогоднішній день хворі із защемленими грижами ускладненими гострою 

кишковою непрохідністю потребують застосування патогенетично обгрунтованої 

корекції як до-, так і в післяопераційному періодах. Немає чітких критеріїв 

визначення меж життєздатності защемленої кишкової петлі, патогенетичного 

обґрунтування корекції порушень гомеостазу, а також індивідуалізації підходу у 

виборі методу оперативного втручання . Крім того, у клінічному плані особливу 

увагу лікарі-хірурги звертають на питання не тільки ранньої діагностики гострої 

кишкової непрохідності, але й розробки нових додаткових лабораторних та 

інструментальних методів дослідження, що сприяють ранньому виявленню цього 

важкого ускладнення, методів виконання хірургічних оперативних втручань як по 

відношенню до причини защемлення, так і лікування в післяопераційному періоді 

гострої кишкової непрохідності. Все це обумовило напрямок і склало підгрунтя для 

проведення даного дисертаційного дослідження. 

Тому ми задались метою - покращити результати лікування хворих на 

защемлені грижі ускладнені гострою кишковою непрохідністю на основі вивчення 
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динаміки стану гомеостазу та розробки патогенетично обґрунтованих методів 

діагностики і оперативного лікування даного ускладнення. 

Для вирішення мети поставили наступні завдання дослідження: 

1.Вивчити у динаміці порушення та ступінь компенсації гомеостазу організму 

хворих на защемлені вентральні грижі ускладнені гострою кишковою 

непрохідністю. 

2.Дослідити в до- та післяопераційному періодах імунологічний станхворих із 

защемленими вентральними грижами ускладненими гострою кишковою 

непрохідністю. 

3.Розробити патогенетично обгрунтований комплексний алгоритм 

передопераційної підготовки та післяопераційного ведення хворих на защемлені 

грижі ускладнені гострою кишковою непрохідністю з об’єктивним і зручним для 

практичного застосування способом визначення життєздатності ішемізованої 

ділянки защемленої петлі кишечнику. 

4.Вивчити та обґрунтувати критерії індивідуального підходу до вибору 

хірургічної тактики щодо хворих на защемлені вентральні грижі. 

5.Оцінити ефективність і результати лікування з використанням 

запропонованої тактики хворих із защемленими вентральними грижами 

ускладненими гострою кишковою непрохідністю. 

В основу дослідження покладено аналіз клінічного обстеження, та 

хірургічного лікування 180 хворих на защемлені вентральні грижі, що знаходились 

на стаціонарному лікуванні у хірургічних відділеннях №1 та №2 ОКУ «Лікарня 

швидкої медичної допомоги» м. Чернівці за період 2012-2018 років. 

Залежно від наявності ознак защемлення гриж передньої черевної стінки та 

ускладнень у вигляді гострої кишкової непрохідності спостережувані хворі були 

розділені на дві групи:  І клінічна група - до якої увійшло 78 хворих (чоловіків - 27, 

жінок - 51) і представлена пацієнтами з защемленою грижею, у яких клінічні ознаки 

гострої кишкової непрохідності не проявлялися; ІІ клінічна група -72 хворих 

(чоловіків - 30, жінок – 42)і представлена хворими з явними клінічними симптомами 

гострої кишкової непрохідності. Для отримання вірогідних даних хворі ІІ клінічної 
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групи розподілені на дві підгрупи: ІІ А – хворі із защемленими грижами 

ускладненими гострою кишковою непрохідністю в стадії компенсації (45 хворих), ІІ 

Б - хворі із защемленими грижами ускладненими гострою кишковою непрохідністю 

в стадії декомпенсації(27 хворих).  

До даних хворих застосовувалась наступна тактика: хворим І клінічної групи 

виконувалось грижосічення, за необхідності, дренування післяопераційної рани. 

Пацієнтам ІІ А підгрупи після ліквідації причини кишкової непрохідності в після 

операційному періоді вводили шлунковий зонд лише для пасивного відтоку 

кишкового вмісту. Хворим ІІ Б підгрупи після ліквідації причини кишкової 

непрохідності інтраопераційно виконували назогастральну інтубацію кишечнику 

для проведення лаважу, оксигенотерапії та ентерального харчування. Лаваж кишок 

проводили 0,9 % розчином NaCl, ентеральне харчування розпочинали з появою 

перистальтики (2-3 доба післяопераційного періоду) за допомогою розчину 

«Пептамен».З метою відновлення нормальної кишкової флори в просвіт тонкої 

кишки вводили пробіотик Пробіз (вміст 2 капсул розчиняли на 100 мл 

фізіологічного розчину двічі на добу). 

19 хворих дослідних груп із защемленими пахвинними грижами 

використовували пластику пахвинного каналу власного напрацювання (патент № 

11368). Запропонований спосіб пластики пахвинних гриж полягає в накладанні 

безперервного двохрядного шва із формуванням дуплікатури з листків поперечної 

фасції без фіксації до пахвинної зв’язки, який відрізняється тим, що застосовується 

поліпропіленовий алотрансплантат, який фіксується до пахвинної зв’язки вузловими 

швами на 7-15 мм від свого краю таким чином, щоб він заходив за межі лінії 

пахвинної зв’язки для попередження утворення стегнових гриж. 

А також проводили попередження розвитку в післяопераційному періоді 

розвитку гнійно-запальних процесів м’яких тканин. Спосіб попередження гнійно-

запальних ускладнень після пластики задньої стінки пахового каналу за защемленої 

пахової грижі полягає в тому, що у запропонованому способі попередження гнійно-

запальних ускладнень після пластики задньої стінки пахового каналу за защемленої 

пахової грижі шляхом інтраопераційного зрошення ранової поверхні розчином 
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антибактеріального вітчизняного препарату «Діоксизоль» (Патент України № 

133296),де діюча речовина діоксидин у комбінації з місцевим анестетиком 

лідокаїном сприяє зменшенню як післяопераційних больових відчуттів, так і 

розвитку гнійно-запальних процесів 

Контрольну групу склали 30 хворих, що оперувалися в клініці в плановому 

порядку з приводу пахових (23), пупкових (5) і післяопераційних вентральних гриж 

(2). Чоловіків було - 14, жінок - 16. За віком, локалізації гриж, застосованих методів 

знеболення і способах герніопластики хворі обох груп цілком відповідали хворим 

контрольної групи. 

Усім хворим із защемленими грижами в екстреному порядку виконувалося 

оперативне втручання грижосічення. При важкому стані хворого і, за необхідності 

проведення передопераційної підготовки, остання проводилася впродовж 1 - 1,5 

годин і тривала під час операції. Об'єм оперативного втручання в цих випадках був, 

по можливості, максимально скорочений. У 121 випадку (80,67%) операції 

виконувалися під спинномозковою анестезією. У інших 59 випадках (39,33%) 

застосовували загальне знеболення (40 хворих (26,67%)) та місцеву анестезію (19 

хворих (12,67%)). Вивчаючи досвід застосування різних видів знеболення при 

операціях з приводу защемлених гриж, ми дійшли висновку, що більш прийнятною 

є спинномозкова анестезія, а за проявів гострої кишкової непрохідності – 

інтубаційний наркоз, оскільки при ньому досягається повна релаксація хворого, що 

забезпечує виконання оперативного втручання в максимально сприятливих умовах і 

дозволяє здійснювати контроль і корекцію діяльності вітальних систем організму 

хворого. Слід зазначити, що при використанні спинномозкової анестезії та 

загального знеболення жодного разу не було відмічено самовільного вправлення в 

черевну порожнину защемленого вмісту грижового мішка до розтину останнього. 

Нами проведений аналіз частоти виникнення провідних клінічних симптомів у 

150 хворих на ГКН, з яких 45 були в стадії компенсації та 27 пацієнтів були в стадії 

декомпенсації і всі були прооперовані. 

Клінічні прояви ГКН залежали від багатьох факторів. Основними з них, які 

впливали на клінічний перебіг захворювання, були: рівень обструкції кишківника, 
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ступінь компресії судинно-нервового пучка брижі тонкої кишки, тривалість 

захворювання, наявність супутньої патології, індивідуальні особливості пацієнта. 

 Провідними клінічними симптомами були: наявність грижового вининання на 

вентральній стінці, характер болю в животі, здуття та асиметрія живота, блювання, 

особливості перистальтики, затримка газів та калу, шум «кишкового плеску». 

Проведено аналіз частоти та характеру клінічних симптомів та розраховано 

показники їх чутливості, специфічності та діагностичної точності в стадії 

компенсації на етапі госпіталізації хворих в стаціонар. що при госпіталізації в 

стаціонар хворих на защемлені грижі з ознаками кишкової непрохідності у стадії 

компенсації наявність грижового вининання на передній черевній стінці 

спостерігалося в 98% випадків, нападоподібний біль спостерігався у 40 (88,89%) 

пацієнтів, тоді як лише у 5 (11,11%) хворих характер болю був постійним помірним. 

У 31 (68,89%) хворих відмічалось здуття живота. Асиметрія живота була виявлена 

тільки у 6 (13,33%),блювання – у 18 (40,00%) хворих. Гіперперистальтика 

спостерігалась у 39 (86,67%) пацієнтів. «Шум кишкового плеску» (симптом 

Склярова) був позитивним у 10 (22,22%) обстежуваних хворих. Затримка газів та 

калу спостерігалась у 33 (73,33%) хворих. Найбільшу чутливість та діагностичну 

точність серед клінічних симптомів у стадії компенсації мали: нападоподібний біль – 

(91,7 % та 87,1 %), здуття живота – (85,2 % та 75,9 %) та гіперперистальтика – (95,6 % 

та 88 %). Специфічність коливалась в межах 52,8 % – 56,5 %. 

Нами встановлено, що в стадії декомпенсації постійний помірний біль 

спостерігався – у 20 (74,07%) пацієнтів, а нападоподібний біль лише у – 7 

(25,93%)хворих. Здуття живота було наявне – у 25 (92,59%) пацієнтів, блювання – у 

23 (85,19%) хворих. У 7 (25,93%) хворих була виявлена асиметрія живота, у 

20(74,07%) хворого цей симптом був відсутній. Гіперперистальтика спостерігалась 

у10 (37,04%) пацієнтів та ослаблена перистальтика була виявлена у 16 

(59,26%)хворого. «Шум кишкового плеску» був позитивним у 25 (92,59%) 

обстежуваних хворих. Затримка газів та калу спостерігалась у 100 % пацієнтів. 

Найбільшу чутливість та діагностичну точність у стадії декомпенсації мали клінічні 

симптоми: постійний помірний біль – (98 та 94,5%), здуття живота – (97,8 та 94,9%), 
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блювання – (91,8 та 86,2 %) та «шум кишкового плеску» – (98,5 % та 94,2 %), 

затримка газів та калу – 100 %. Специфічність коливалась в межах 54,3 % – 65,2 %. 

Таким чином, найбільшу чутливість та діагностичну точність серед клінічних 

симптомів у стадії компенсації мали наявність грижового випинання, 

нападоподібний біль, здуття живота та гіперперистальтика, у той час, як у стадії 

декомпенсації – постійний помірний біль, здуття живота, блювання та «шум 

кишкового плеску», затримка газів та калу. 

Нами було вивчено показники рівня ВЧТ у обстежуваних хворих у стадії 

компенсації. Із 45 обстежуваних пацієнтів у стадії компенсації у 33 (73,33%) 

виявлено І ступінь підвищення ВЧТ, що має найвищу чутливість – 94,7 % та 

діагностичну точність– 85,7 % у цій стадії захворювання.У 23 (26,1 %) хворих 

виявлено нормальний рівень ВЧТ. 

Із 27 хворих в стадії cубкомпенсації, у 21 (77,78%) виявлено ІІ ступінь 

підвищення внутрішньочеревного тиску, його чутливість – 97,4 % та діагностична 

точність – 89,4 % були найвищими у цій стадії захворювання. У 2 (7,41%) хворих 

виявлено І ступінь підвищення ВЧТ та у 4 (14,81%) пацієнтів ІІІ ступінь підвищення 

ВЧТ. 

Сонографічно у стадії компенсації розширення просвіту кишки ˃ 30 мм та 

«секвестрація рідини» в її просвіті виявлено у 34 (75,56%) хворих, чутливість цієї 

сонографічної ознаки була високою та становила 92,8%, діагностична точність –79,3 

%. Гіперпневматизація кишківника виявленау 40 (88,89%) пацієнтів, чутливість та 

точність ознаки були найвищими – 97,5% та 89,7 %. Специфічність цих критеріїв 

знаходилась в межах 55,5 % – 56,1 %. 

У 29 (64,44%) пацієнтів сонографічно діагностовано маятникоподібну 

перистальтику, потовщення стінки кишки ˃ 4 мм – у 12 (26,67%) обстежуваних 

хворих, збільшення висоти керкрінгових складок ˃ 10 мм – у 20 (44,44%) хворих. 

Вільної рідини в черевній порожнині не виявлено у жодного пацієнта. 

У хворих в стадії субкомпенсації розширення просвіту кишки ˃ 30 мм та 

«секвестрація рідини» в її просвіт, збільшення висоти керкрінгових складок ˃ 10 мм 

та гіперпневматизація кишківника виявлено у 27 (100,00%) пацієнтів. Чутливість та 
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діагностична точність цих сонографічних критеріїв була 100 %. Маятникоподібна 

перистальтика діагностована у 23 (85,19%) хворих з чутливістю – 96,5 % та 

діагностичною точністю – 88,7 %. Вільна рідина в черевній порожнині була 

виявлена у 23 (85,19%) пацієнтів, чутливість цієї ознаки становила – 92,8 %, 

діагностична точність – 82,5 %. 

Рентгенологічно у хворих в стадії компенсації чаші Клойбера були виявлені у 

22,22 %, а у стадії декомпенсації ознака виявлена у 100 % хворих. Проте, у стадії 

компенсації гіперпневматизація спостерігалась – у 77,78 % хворих, а у стадії 

субкомпенсації у ознаку виявлено – у 70,37 % пацієнтів. 

У даних хворих відбувалися і зміни у білковому, водно-електролітному 

обмінах. З приведених в таблиці 3.10 даних видно, що ще до операції у хворих цієї 

групи відзначалося, порівняно з нормою, зниження калію в сироватці крові на 

30,5%, складаючи в середньому 3,2 ± 0,1 ммоль/л і збільшення кількості натрію на 

2,25%(145,3 ± 1,3 ммоль/л). Реакція на С-реактивний білок була слабо позитивною. 

Загальний стан хворих при цьому страждав сильніше. Була виражена сухість 

шкірних покривів, тахікардія, турбувала спрага. У клінічному аналізі крові 

відзначався помірний лейкоцитів, у декількох хворих зі зсувом лейкоцитарної 

формули вліво. 

На першу добу післяопераційного перебігу загальний стан у більшості хворих 

був середнього ступеня тяжкості і вони потребували інфузійної терапії. У 

клінічному аналізі крові зберігався помірний лейкоцитоз. Температурна реакція 

характеризувалася субфебрилітетом. У даний термін дослідження, як і раніше, 

зберігалася гіпокаліємія, вміст калію в сироватці крові складав 3,4 ± 0,2 ммоль/л, що 

на 26,1% нижче нормального рівня. Незважаючи на проводиму інфузійну терапію, 

зберігалася тенденція до гіпернатріємії. З боку білкового обміну виявлена, 

порівняно з нормою, гіпоальбумінемія, вміст альбуміну в сироватці крові склав 49,4 

± 0,4%, а вміст глобулінових фракцій мав тенденцію до неоднорідного збільшення. 

Достовірно збільшувався вміст альфа-глобулінів - на 21,1%(8,6 ± 0,3%). 

Найбільш виражені порушення досліджуваних параметрів в II групі хворих 

були відмічені на третю добу післяопераційного періоду. Незважаючи на 
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поліпшення загального соматичного стану більшості хворих, поступове відновлення 

моторної функції кишечнику, нормалізацію вмісту калію і натрію в сироватці крові 

(4,7 ± 0,3 ммоль/л і 143,2 ± 1,4 ммоль/л), порушення з боку білкового обміну 

продовжували наростати. Так, в цей термін дослідження зберігалася 

гіпоальбумінемія (47,8 ± 0,5%), що на 15,3% нижче в порівнянні з показниками 

контролю і на2,75% нижче, ніж в попередній термін дослідження. Зберігалася 

також, гіперглобулінемія за рахунок неоднорідного збільшення глобулінових 

фракцій : альфа1 - на 10% (5,5 ± 0,1%), альфа2 - на 19,7% (8,5 ± 0,2%). Рівень бета-

глобулінів, навпаки, знизився на 14,9% (8,0 ± 0,2%), а вміст гамма-глобулінів 

перевищив норму на 19,1%(19,4 ± 0,6%). Реакція на С-реактивний білок 

зменшувалася до позитивної (+++). Незважаючи на загальну позитивну динаміку, у 

8-ми хворих (19%) зберігалася тахікардія (до 90 поштовхів на 1хв.), гіпертермія (до 

37,40 С), а в клінічних аналізах крові зберігався помірний лейкоцитоз, з незначним 

зсувом лейкоцитарної формули вліво. 

Таким чином, аналіз проведених досліджень показав, що у хворих I групи, які 

поступили в стаціонар в ранні терміни з моменту захворювання без явних ознак 

гострої кишкової непрохідності, істотних відхилень від норми у білковому, 

вуглеводному і водно-електролітному обмінах виявлено не було. Отримані 

лабораторні дані узгоджуються з клінічним перебігом захворювання, що дозволяє 

судити про їх достовірність і клінічну значущість. 

Нами в динаміці вивчені цитологічний вміст очеревинної порожнини за 

наявності защемлених вентральних гриж із гострою кишковою непрохідністю. Так, 

на 1 добу після операції цитологічне дослідження перитонеального ексудату у 

хворих на защемлені вентральні грижі у стадії компенсації виявило клітинний 

інфільтрат, в якому серед еритроцитів виявлялись переважно повноцінні нейтрофіли 

із специфічною зернистістю цитоплазми та різними контурами ядер, частка яких 

становила 61 %, незначна кількість еозинофільних гранулоцитів (5 %). Лімфоцити 

складали 25 % клітин. Плазмоцити та гістіоцити зустрічались лише в окремих полях 

зору. Невелика кількість макрофагів виявлялась лише в ділянках скупчення 

еритроцитів. В десквамованих мезотеліоцитах частково змінювались форми, 
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контури клітин, структура цитоплазми та ядер, що свідчило про розвиток 

дистрофічних змін. 

На 3 добу після операції цитологічне дослідження клітинного складу 

перитонеального випоту встановило зростання кількості лейкоцитів, проте 

відсоткове порівняння показало стабільну кількість нейтрофільних гранулоцитів 

(60%) та часткове зменшення кількості еозинофільних гранулоцитів (20%). 

Кількість гістіоцитів зростала. 

На 5 добу післяопераційного періоду в клітинному складі перитонеального 

ексудату спостерігалось різке зменшення кількості лейкоцитів (у порівнянні із 3 

добою) на 25%, основною часткою яких були нейтрофільні гранулоцити, проте різко 

(вдвічі) зростала кількість лімфоцитів та становила 43 %. Помітно збільшувалась 

макрофагальна активність та зменшувалась кількість десквамованих мезотеліоцитів 

Нами для адекватної інтепретації показників, за якими судили про розвиток і 

перебіг ендогенної інтоксикації виділена окрема група пацієнтів (ІІ Б група n=27), 

яким в комплексному лікуванні защемлених вентральних гриж, ускладнених 

гострою кишковою непрохідністю, проводилась назоінтестинальна декомпресія 

тонкої кишки. 

Виявлено, що у контрольній групі при госпіталізації, порівняно зі здоровими. 

При госпіталізації вміст МСМ в сироватці крові І клінічної групи був підвищеним 

порівняно зі здоровими на 52,5 % (р<0,05). Через 1 добу після операції показник 

зростав порівняно з контролем – на 56,5 % (р<0,05). У подальшому – поступово 

знижувався, проте статистично достовірно перевищував рівень здорових осіб:  через 

3 доби – на 49,6 % (р<0,05), через 5 діб – на 32,1 % (р<0,05). Через 5 діб 

досліджуваний показник ставав статистично вірогідно меншим, ніж при 

госпіталізації і через 1 та 3 доби лікування (на 13,4 %, 15,6 % і 11,7 % відповідно, 

р<0,05).  

Серед пацієнтів ІІ А клінічної групи при госпіталізації вміст у сироватці крові 

фракції МСМ порівняно зі здоровими був підвищеним на 87 % (р<0,05). 

У подальшому його динаміка була подібною до хворих І клінічної групи з 

підвищенням через 1 добу після операції (на 90,1 % порівняно зі здоровими,р<0,05) і 
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наступним зниженням до 5 доби, яке не досягало рівня здорових. Через 3 і 5 доби 

показник виявився істотно більшим: на 85,5 і 77,1 % відповідно (р<0,05). Досягаючи 

мінімального рівня через 5 діб, вміст у сироватці крові фракції МСМ був також 

істотно меншим, ніж при госпіталізації та через 1 та 3 доби лікування (р<0,05).  

Серед пацієнтів ІІ Б клінічної групи при госпіталізації вміст МСМ в сироватці 

крові теж був підвищеним порівняно зі здоровими – на 89,4 % (р<0,05).У сироватці 

крові відмічали підвищений вміст фракції МСМ– на 40,9 % (р<0,05). У процесі 

лікування до 5 доби після госпіталізації цей показник поступово знижувався, проте 

статистично вірогідно перевищував рівень здорових: через 1 добу – на 38,9 % 

(р<0,05), через 3 доби – на 37,4 % (р<0,05), через 5 діб – на 23,1 % (р<0,05). Через 5 

діб показник досягав мінімального рівня і був статистично вірогідно меншим, ніж 

при госпіталізації і через 1 та 3 добу лікування (відповідно на 12,6 %, 11,4 % і 10,4 % 

відповідно, р<0,05). 

Таким чином, гостра непрохідність тонкої кишки призводить до накопичення 

у сироватці крові фракції МСМ. У ході лікування показник до 5 доби знижується, 

проте у всіх клінічних групах продовжує перевищувати рівень контрольної групи та 

здорових осіб. Розроблений нами спосіб лікування хворих з гостроютонкокишковою 

непрохідністю (ІІ Б група) вже з 3 доби після операції супроводжувався більшим 

зниженням вмісту в сироватці крові фракції МСМ, порівняно з аналогічними 

хворими, яких лікували стандартним методом (ІІ А група). Виявлена закономірність 

посилилась на 5 добу післяопераційного періоду. 

Відомо, що хірургічне втручання є комплексом складних дій на організм 

пацієнта як на інтра-, так і пясляопераційному періодах. Окрім місцевих реакцій 

воно викликає значні порушення імунологічних механізмів організму, що 

проявляються змінами як клітинної, так і гуморальної ланки імунітету, що значною 

мірою визначає перебіг і, результат захворювання. Наші дослідження показали, що 

зниження рівня лімфоцитів відбувається за рахунок дефіциту Т-клітин, а вміст В-

лімфоцитів знаходиться в межах норми або дещо підвищений. Зниження 

співвідношення Т-хелпери/Т-супресори, за нашими даними, відбувається за рахунок 

переважного зменшення кількості субпопуляції Т-хелперів. Зміни з боку 
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гуморальної ланки імунітету менш виражені і характеризуються зниженням 

кількості імуноглобулінів класів G і А на третю добу післяопераційного періоду, що 

за даними Mc. Ritchie (2000), може бути пов'язано не лише з кількісним і 

функціональним дефіцитом В-клітин, але й недостатньою активністю цитокінів, що 

виділяються Т-клітинами. Отримані дані дозволяють дійти висновку про те, що при 

ускладненні защемлених гриж гострою кишковою непрохідністю спостерігаються 

значні порушення в системі імунологічної реактивності організму, що проявляються 

в зниженні показників як клітинної, так і гуморальної ланки імунітету і 

підвищенням активності системи неспецифічної імунологічної реактивності 

організму. Ці зміни глибші і стійкіші, ніж у хворих з неускладненим перебігом 

защемлених гриж. Імуносупресія найбільш виражена на 1-у і 3-ю добу 

післяопераційного періоду;по мірі клінічного одужання хворих за сприятливого 

перебігу захворювання, досліджувані показники поступово нормалізуються. Проте, 

навіть до 5-ої доби післяопераційного періоду контрольних цифр не досягають. 

Реакція неспецифічної ланки імунітету проявлялася у збільшенні активності і 

інтенсивності фагоцитозу у хворих обох груп, найбільш вірогідно, заданими 

дослідження, на третю добу післяопераційного періоду. 

При аналізі мікробіологічних досліджень встановлено, що на першу добу 

після операції кількість умовно-патогенних ентеробактерій (E. coli, Proteusvulgaris, 

Klebsiellaspp., Enterobactercloaceae) у виділеннях з дренажів в першій групі хворих 

складала(4,570,14) КУО/г, дещо вищим цей показник був в третій групі хворих – 

(5,330,12) КУО/г та найвищим – в другій групі (6,090,15) КУО/г. Відмінності між 

досліджуваними групами були статистично вірогідні (р<0,05). Оскільки в першій 

групі хворих назогастроінтестинальний зонд не використовувався, оцінку 

мікробного пейзажу виділень з зонда проводили в другій та третій групі хворих. 

Так, кількість облігатних анаеробних мікроорганізмів (Bifidumbaccilus, 

Lactobaccilus) та кількість E. сoli в досліджуваних групах була майже на одному 

рівні станом на першу добу після операції (4,000,14) і (3,800,14) КУО/г − 

облігатні анаеробні мікроорганізми (р>0,05), (7,120,21) і (7,100,14) КУО/г − E. сoli 

(р>0,05), відповідно. Ці показники статистично вірогідно відрізнялись від норми 
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((7,6±0,20) КУО/г – нормальний рівень біфідум- та лактобактерій, (1,50±0,10) КУО/г 

− нормальний рівень E. coli в тонкій кишці, р<0,05), що може свідчити про глибокий 

дисбіоз тонкої кишки, спричинений защемленою грижею з гострою кишковою 

непрохідністю. 

На третю добу після операції у виділеннях з дренажів було відмічено 

зниження рівня умовно-патогенних ентеробактерій в 1,5 раза, порівняно з першим 

післяопераційним днем в першій групі хворих (3,130,23) проти (4,570,14) КУО/г 

відповідно, р<0,05).  

У клінічних ІІ А і ІІ Б групах хворих зниження обсіменіння перитонеального 

ексудату на третю добу виявилось, відповідно, на 18,8 % і 25,0 % (р<0,05). При 

посівах вмісту із НГІІ зонда на третій день після операції спостерігалось зниження 

більш ніж на 25 % кількості облігатних анаеробних мікроорганізмів ((2,730,13) 

КУО/г) в другій групі хворих (р<0,05) на противагу кількісного рівня E. coli, який 

залишався в межах (6,820,17) КУО/г і суттєво від результату першої доби не 

відрізнявся (р>0,05). Ці дані можуть свідчити про посилення дисбіотичних змін в 

тонкій кишці хворих другої групи.  

Кількісний склад облігатних анаеробних мікроорганізмів виділених із зонда 

хворих ІІ Б групи не зазнав суттєвих змін на третю добу після операції порівняно з 

першою добою (р>0,05), відмічалася незначна тенденція до зростання: 

(4,130,14) КУО/г проти (3,800,14) КУО/г. Проте, кількісний склад E. coli, 

виділеної із зонду хворих ІІБ групи знизився на 18,3 % порівняно з першою добою 

(р<0,05) і становив (5,800,14) КУО/г, що свідчить про позитивну динаміку 

відновлення мікробіоценозу тонкої кишки хворих ІІ Б. 

Звертає на себе увагу той факт, що у хворих ІІ Б групи кількість облігатних 

анаеробних мікроорганізмів у виділеннях із зонда була статистично вірогідно 

більша, ніж у хворих ІІ А групи (на 51,3 %, р<0,05), у той же час кількість виділених 

E. coli, та кількість умовно-патогенних ентеробактерій, виділених з дренажів була 

істотно меншою (на 15 % і 19 %, р<0,05). Отриманий результат вказує, що 

запропоноване комплексне післяопераційне лікування починаючи з третьої доби 

післяопераційного періоду супроводжувалося вищою ефективністю, ніж традиційне. 
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На п’яту добу післяопераційного періоду кількість облігатних анаеробних 

мікроорганізмів в просвіті тонкої кишки зросла як в другій, так і в ІІА, так і ІІБ 

групах хворих, порівняно з третьою добою (у 2 раза та на 47,4 %, відповідно, р<0,05), 

що свідчить про позитивну динаміку відновлення облігатної мікрофлори тонкої кишки. 

Однак їх вміст у хворих ІІБ групи був статистично вірогідно більшим, ніж другої (на 

11,3 %, р<0,05). 

Аналогічно через п’ять діб, порівняно з третьою добою, знижувалася кількість 

E. coli: у ІІ А групі хворих – на 14,7 % (р<0,05), у ІІ Б групі – на 54,5 % (р<0,05). 

Звертає на себе увагу той факт, що кількісний рівень кишкової палички в виділеннях 

з назогастроінтестинального зонда у ІІА групі хворих у 2,21 раза перевищував 

аналогічний показник ІІ Бгрупи хворих. Цей факт свідчить про істотне зниження 

колонізації кишковою паличкою просвіту тонкої кишки хворих. 

Таким чином, за умов защемлених гриж, ускладнених гострою кишковою 

нерпохідністю, значно збільшується кількість умовно-патогенних ентеробактерій у 

перитонеальному ексудаті з дренажів, зростає кількістьE. coli та знижується 

кількість облігатних анаеробних мікроорганізмів у виділеннях із 

назогастроінтестинального зонда. В умовах компенсованої гострої кишкової 

непрохідністю спричиненою защемленням гриж, до 5 доби післяопераційного 

періоду суттєво знижується вміст умовно-патогенних ентеробактерій у виділеннях з 

дренажів. Аналогічною є динаміка й у пацієнтів з декомпенсованою гострою 

кишковою непрохідністю спричиненою защемленням гриж, яким у 

післяопераційному періоді застосовували запропонований нами спосіб комплексного 

лікування. У цій групі також більше знижується кількістьE. coli та зростає кількість 

облігатних анаеробних мікроорганізмів у виділеннях із назогастроінтестинального 

зонда порівняно з аналогічними пацієнтами, лікованими традиційним методом. 

Отримані результати вказують на те, що мікробний чинник патогенезу гострої 

кишкової непрохідністю спричиненою защемленням гриж залежить від тяжкості 

захворюваня та характеру післяопераційного лікування. Активні методи, спрямовані 

на зниження ендотоксикозу, прискорення відновлення перистальтики та раннє 

ентеральне харчування істотно збільшують резистентність кишкової стінки і 
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знижують прояви ентерального синдрому.  

Для хворих, особливо, які госпіталізуються в хірургічні стаціонари в пізні 

терміни з моменту защемлення вентральних гриж, характерним є розвиток такого 

грізного ускладнення як гостра кишкова непрохідність, з усіма властивими для неї 

наслідками. 

На основі клінічних і лабораторних даних, які отримані нами в процесі 

дослідження, нами практикується розроблена патогенетично обгрунтована схема 

передопераційної підготовки і післяопераційного ведення хворих із защемленими 

грижами. Вона включає в себе корекцію виявлених біохімічних та імунологічних 

порушень, а також рекомендації щодо об'єму і вибору методу оперативного 

втручання.Для ведення післяопераційного періоду хворі переводяься в палату 

інтенсивної терапії, де продовжуємо проводити інфузійну терапію (у об'ємі 3-4 л на 

добу) до відновлення діяльності кишечника та нормалізації білкового і 

електролітного обмінів. При цьому проводиться лабораторний моніторинг 

адекватності терапії. При цьому вже з першої доби післяопераційного періоду 

проводиться профілактика легеневих ускладнень і тромбоемболій (раннє активне 

ведення хворого в ліжку, дихальна гімнастика, ЛФК, масаж, інгаляції, еластична 

компресія нижніх кінцівок тощо). 

Аналіз нашого матеріалу засвідчує, що основним етіологічним чинником 

защемлення є різке збільшення фізичного навантаження і, як наслідок, різке 

збільшення внутрішньочеревного тиску. Частіше всього, це виникає в результаті 

підняття тягарю, кашлю, потуг, тощо. За нашими даними, з 150 випадків 

защемлення гриж, лише 23 випадків було першим проявом грижі (15,3%). В інших 

випадках грижоносійсто було в термінах від 1 до 20 років і більше. Даний факт 

підкреслює пасивну позицію як пацієнтів, так і поліклінічних хірургів відносно 

напряму цієї категорії хворих щодо планового їх оперативного лікування. Активна 

хірургічна тактика в лікуванні гриж в плановому порядку призводить до зменшення 

кількості защемлень. 

Найбільш важким і відповідальним етапом грижосічення при защемлених 

грижах є питання визначення життєздатності защемленого органу. За нашими 
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даними, найчастіше зустрічаються наступні симптоми защемлення грижі: біль і 

наявність патологічного грижового випинання в проекції грижових воріт. 

Незважаючи на великий вибір методів визначення життєздатності ішемізованої 

ділянки кишки, не всі вони можуть бути використані в клініці, зважаючи на їх 

складність виконання, можливість розвитку ускладнень або недостатню 

інформативність більшості з них. Саме тому при визначенні життєздатності 

защемленої ділянки кишки зберігається досить високий відсоток помилок, що 

призводять до летального наслідку. 

Тому нами в двох випадках була зафіксована девіація нижче критичного рівня 

(27 і 32 кГц), а в інших знаходилися в межах 100-147 кГц.За винятком цих двох 

випадків, усі інші досліджувані ділянки кишки за результатами девіації задаючого 

кварцового генератора були визнані життєздатними, оскільки девіація частоти 

генератора була вищою за критичну. При девіації частоти кварцевого генератора 

нижче критичної (40 кГц), за допомогою пристрою визначали також межі 

нежиттєздатної ділянки кишки, після чого робили резекцію його в межах здорових 

тканин з накладенням ентеро-ентероанастомоза «бік в бік». Післяопераційний 

період у цих хворих протікав без особливостей. Патогістологічне дослідження 

видалених ділянок кишки підтвердив не лише наявність некрозу, але і передбачувані 

межі його резекції. 

У 19 випадках нами проведена пластика пахвинних гриж за запропонованою 

методикою. Вона полягає в накладання безперервного двохрядного шва із 

формуванням дуплікатури з листків поперечної фасції без фіксації до пахвинної 

зв’язки, який відрізняється тим, що застосовується поліпропіленовий 

алотрансплантат, який фіксується до пахвинної зв’язки вузловими швами на 7-15 мм 

від свого краю таким чином, щоб він заходив за межі лінії пахвинної зв’язки для 

попередження утворення стегнових і рецидивних гриж. 

Враховуючи наявність досить високого відсотку розвитку ускладнень при 

операціях з приводу защемлених грижа, то нами розроблений метод профілактики 

розвитку гнійно- запальних процесів мяких тканин в ділянці грижового випинання. 

Оскільки,особливо небезпечними є защемлені грижі, які характеризуються високим 
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відсотком рецидивування та розвитку ускладнень у післяопераційному періоді. 

Одним з найпоширеніших типів ускладнень операцій пластики гриж є розвиток 

гнійно-запальних процесів, що виникають внаслідок інфікування, пов’язаного із 

защемленням, а також травматичністю операції, оскільки найбільш поширеним 

типом пластики защемлених гриж є пластика задньої стінки пахового каналу. Тому 

нами поставлено завдання вдосконалити спосіб лікування пахвинних гриж шляхом 

вдосконалення попередження гнійно-запальних ускладнень після пластики задньої 

стінки пахового каналу за защемленої пахової грижі шляхом інтраопераційного 

зрошення ранової поверхні розчином антибактеріального препарату, який дозволить 

зменшити післяопераційні больові відчуття і розроблений спосіб попередження 

гнійно-запальних ускладнень після пластики задньої стінки пахового каналу за 

защемленої пахової грижі. 

За наявності гострої кишкової непрохідності порушення основних функцій 

тонкої кишки і, як наслідок, розвиток патофізіологічних змін в макроорганізмі 

зумовлює патогенетичну обґрунтованість виконання назогастоінтестинальної 

інтубації у таких хворих, що підтверджено даними вітчизняних та зарубіжних 

наукових досліджень. Основними функціями інтубаційного зонда є декомпресія, а 

також можливість проведення післяопераційної череззондової терапії та раннього 

ентерального харчування, що забезпечує так звану «керованість кишки» в ранньому 

післяопераційному періоді. Також враховуючи негативний вплив повторних 

операцій на його розвиток вважаємо доцільним підхід до каркасної функції зонда. 

Відомо, що в умовах кишкової непрохідності порушуються основні функції тонкої 

кишки, виникає гіпоксія її стінки та наростає токсичність кишкового вмісту за 

рахунок порушення пасажу по шлунково-кишковому тракту. Також було взято до 

уваги наявність прямої залежності між перистальтичною спроможністю кишки і 

рівнем забезпечення її метаболічної функції, у здійсненні якої провідна роль 

належить кисню макроергічним сполукам. Було взято до уваги також і те, що саме з 

існуванням в тканинах вказаних компонентів, а саме кисню і макроергічних сполук, 

пов'язана функція резистентності клітинних мембран, а отже й самої тканини, 

зокрема кишки. Для лікування паретичної кишкової непрохідності в 
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післяопераційному періоді через назогастроінтестинальний зонд фракційно подають 

молекулярний кисень зоб'ємноюшвидкістю0,2мл/кг/хв протягом 30 хвилин через 

кожні 4 години та дискретно вводять 0,9% розчин натрію хлориду 1 мл/кг маси тіла 

тричі на добу. При цьому введення обох чинників здійснюють впродовж 2 діб. Тест-

контролем (за допомогою лакмусових тест смужок рН-тест, фірми «Норма», 

Україна) тривалості проведення одноразового лаважу кишки був рН виділень із 

зонда, процедуру завершували при рівні рН в межах 7,0 – 7,5. 

Нами для інтубації кишечника використаний зонд власного напрацювання. В 

основі розробленого зонда 5-ти просвітна поліхлорвінілова трубка з просвітами 

різних діаметрів і довжиною до 250-300 см з таким розрахунком, щоб дві трубки 

(просвіти зонда) з меншим діаметром(до 2-2,5 мм) можна було використовувати для: 

1 – наповнення повітрям (або рідиною) контрольних «міток-провідників» 

(еластичних кульок) зонда; 2 – механічного промивання розчином отворів стінок 

трубки більшого діаметру під час післяопераційного використання зонда в клінічній 

ситуації. Просвіт зонда більшого діаметру (6-8 мм) використовується для 

інтраопераційної ентеролаважа та ентеросанації тонкого кишечнику та евакуації 

кишкового вмісту в післяопераційному періоді. На стінках трубки більшого 

діаметру прорізають отвори (до 4-5 мм діаметром) в шаховому порядку на відстані 

8-10 см на протязі 1,5-2 метра залежно від довжини зонда. Навпроти прорізаних 

отворів, в трубці меншого діаметру, наносяться отвори (до 1,5-2 мм в діаметрі) з 

метою можливої механічної промивки отворів більшого просвіту зонду рідиною під 

час клінічного використання. На дистальному кінці основного зонда в структурі 

поліхлорвінілової стінки герметично встановлений світлодіод із провідниками-

електродами, які проходять в просвітах останніх 2-х трубок (№3 та №4 до 1,5 мм в 

діаметрі) в стінці зонда до проксимального кінця, де на відстані 15-20 см від краю 

виведені назовні і закінчуються клемою для підключення вимикача та блока 

живлення (DC≈3.0 V). Ззовні дистального кінця зонда, за світлодіодом (на відстані 

5-7 мм), фіксована за допомогою перехідника (по типу «шарового з’єднання») 

металева олива, яка вільно рухається в круговому напрямку на 3600, а від осі зонда 

на 450 у всі сторони. Окремою складовою винаходу є внутрішня трубка зонд-
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провідник довжиною до 1,5 метра, зовнішнім діаметром до 5-7 мм та отворами в 

стінкахдо 3-4 мм в діаметрі в дистальній третині зонда (на протязі 30-40 см). 

Внутрішня трубка зонд-провідник заводиться в просвіт більшого діаметру 

зонда, закриваючи зовнішні отвори даного просвіту та отвори внутрішньої трубки 

(меньшого діаметру), що виключає під час проведення зонда можливість попадання 

вмісту шлунка та тонкого кишківника в порожнину рота, і подальшу аспірацію в 

дихальні шляхи, забезпечує гігієнічні умови для проведення зонда по кишечнику і 

не заважає евакуації кишкового вмісту з дистальних відділів шлунково-кишкового 

тракту під час маніпуляції. 

У ІІ Б групі хворих середній термін відновлення перистальтики склав 2,3±0,2 

доби (р>0,05), тоді як у ІІ А групі групі цей показник становив 3,1±0,6 доби 

(р>0,05). До 5 доби післяопераційного періоду спостерігалась більш швидка 

динаміка нормалізації показників ендогенної інтоксикації (МСМ, ЛІІ) та зменшення 

рівня бактеріальної контамінації тонкої кишки у ІІ Б групі пацієнтів, порівняно із ІІ 

А групою (р>0,05). Це дозволило скоротити середній термін перебування 

інтубаційного зонда у кишці до 4,7 доби (р>0,05) у ІІ Б групі, порівняно із ІІ А 

групою, пролікованою традиційно, де цей показник становив відповідно 5,5 доби 

(р>0,05). 

Летальність після операцій з приводу защемлених гриж склала 2,0 %. Із 150 

оперованих на защемлені грижі померло 3 хворих. Усі померлі були особи літнього 

і старечого віку. Серед померлих переважали жінки (2:1), і всі госпіталізовані в 

терміни понад 24 години. Найбільш висока летальність відзначається при 

защемлених післяопераційних вентральних і пупкових грижах: до 2 і 1 хворий, 

відповідно. 

При цитологічному дослідженні клітинного складу запального 

перитонеального ексудату у стадії компенсації основними клітинними 

компонентами були незмінені нейтрофільні гранулоцити та значна кількість 

лімфоцитів. У стадії субкомпенсації спостерігалось різке збільшення кількості 

нейтрофільних гранулоцитів, основна маса яких була у стадії лізису та вдвічі 

зменшувалась кількість лімфоцитів. 
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У стадії субкомпенсації при застосуванні запропонованого методу 

післяопераційного лікування спостерігалось значне зростання кількості лімфоцитів, 

макрофагів та зменшення кількості ушкоджених мезотеліоцитів, що свідчить про 

посилення місцевого тканинного імунітету. 

Узагальнюючи приведені дані, слід зазначити, що покращення результатів 

хірургічного лікування хворих із защемленими грижами, можливе лише за умови 

індивідуального підходу у виборі лікувальної програми і методу оперативного 

втручання у цього контингенту хворих. Пацієнти, що поступають в пізні терміни з 

моменту защемлення із явищами гострої кишкової непрохідності повинні 

розглядатися з урахуванням тих глибоких порушень гомеостазу, які властиві цьому 

ускладненню. Комплексна, патогенетично  обгрунтована корекція наявних 

порушень обмінних процесів і імунологічної реактивності організму, є одним із 

чинників, що дозволяють зменшити показники післяопераційної летальності при 

ускладненому перебігу защемлених гриж. 

Запропонований комплексний підхід до лікування хворих на гостру кишкову 

непрохідність вже з 3 доби післяопераційного періоду супроводжується зниженням 

вмісту в сироватці крові фракцій молекул середньої маси, лейкоцитарного індексу 

інтоксикації, циркулюючих імунних комплексів, кількості E. coli у виділеннях із 

назогастроінтестинального зонда та умовно-патогенних ентеробактерій з 

перитонеального ексудату, а також швидшим покращенням гуморального імунітету 

та зростанням кількості облігатних анаеробних мікроорганізмів у кишківнику. До 5 

доби післяопераційного періоду більшість показників на тлі розробленого способу 

лікування наближаються до рівня контролю й статистично вірогідно відрізняються 

від аналогічної групи, пролікованої традиційно, що дозволило скоротити термін 

відновлення перистальтики на 1,2 доби, період перебування інтубаційного зонда в 

кишці на 0,8 доби, знизити кількість гнійно-септичних ускладнень на 5,9 % та рівень 

післяопераційної летальності на 5,8 %. 

 



176 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та вирішення 

актуального наукового завдання, яке полягає у встановленні клініко-діагностичних 

критеріїв і патогенетичних особливостей перебігу гострої кишкової непрохідності, 

спричиненої защемленням вентральних гриж і, розробки комплексу заходів, 

спрямованих на покращення результатів хірургічного лікування таких хворих. 

1.Гостра кишкова непрохідність, за нашими даними, у 49,3% випадків 

ускладнює перебіг защемлених вентральних гриж і супроводжується, особливо за 

пізніх термінів госпіталізації хворих, розвитком диспротеїнемії і порушень 

електролітного обміну, внутрішньочеревної гіпертензії у 73,9% хворих, що має 

найвищу чутливість та діагностичну точність у цих стадіях, відповідно. 

Ультрасонографічно об’єктивними діагностичними ознаками розвитку гострої 

кишкової непрохідності є розширення просвіту кишки >30 мм, збільшення висоти 

керкрінгових складок >10 мм хворих, гіперпневматизація кишківника – у 100% 

пацієнтів, потовщення кишкової стінки > 4 мм (88,3%) та наявність вільної рідини в 

черевній порожнині (80%). 

2.Розвиток гострої кишкової непрохідності за защемлених вентральних гриж 

супроводжується накопиченням у сироватці крові фракцій молекул середньої маси, 

імуноглобулінів основних класів А, M, G, циркулюючих імунних комплексів, 

вищим рівнем лейкоцитарного індексу інтоксикації, що діагностується при 

госпіталізації хворих. Найбільші відмінності між групами хворих виникали за 

вмістом молекул середньої маси  (на 69,1%) (р<0,05), рівнем лейкоцитарного 

індексу інтоксикації, та вмістом циркулюючих імунних комплексів ЦІК (на 34,6%) 

(р<0,05). 

3.Розроблений комплексний алгоритм передопераційної підготовки, 

інтраопераційного визначення життєздатності защемленої ділянки кишки, пластики 

грижових воріт при пахвинних грижах, попередження гнійно-запальних ускладнень 

м’яких тканин в ділянці защемлення вентральних гриж, адекватної інтубації  

кишечнику, за наявності гострої кишкової непрохідності, дозволило знизити 
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розвиток ентеральної недостатності в післяопераційному періоді на 5,2% та 

неспроможності швів анастомозу на 1,2% (р<0,05). 

4.Гостра кишкова непрохідність за защемлених вентральних гриж 

супроводжується порушенням бар’єрної функції тонкої кишки, що проявляється 

появою умовно-патогенних ентеробактерій у виділеннях із перитонеальних 

дренажів і характерними цитологічними порушеннями вмісту очеревинної 

порожнини, що проявляється різким зростанням кількості нейтрофільних 

гранулоцитів, основна маса яких перебуває у стадії лізису та вдвічі зменшується 

кількість  лімфоцитів. Виявлені порушення залежать від стадії перебігу 

патологічного процесу і збільшуються на 24,9 % у хворих із задавненим перебігом 

(більше 24 год) (р<0,05). 

5.Розроблений спосіб післяопераційного лікування хворих на гостру кишкову 

непрохідність вже з 3 доби післяопераційного періоду супроводжується зниженням 

вмісту в сироватці крові фракцій молекул середньої маси, лейкоцитарного індексу 

інтоксикації, циркулюючих імунних комплексів, кількості E. coli у виділеннях із 

назогастроінтестинального зонда та умовно-патогенних ентеробактерій з 

перитонеального ексудату, а також швидшим покращенням гуморального імунітету 

і зростанням кількості облігатних анаеробних мікроорганізмів у кишківнику. До 5 

доби післяопераційного періоду більшість показників на тлі розробленого способу 

лікування наближаються до рівня контролю й статистично вірогідно відрізняються 

від аналогічної групи пролікованої традиційно, що дозволило скоротити термін 

відновлення перистальтики на 1,2 доби, термін перебування інтубаційного зонда в 

кишці на 0,8 доби, знизити кількість гнійно-септичних ускладнень на 5,9% (р>0,05) 

та рівень післяопераційної летальності на 5,8% (р<0,05). 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1.При вирішенні питання щодо життєздатності защемленої ділянки кишки слід 

використовувати не лише загальноприйняті критерії (оцінка зовнішнього вигляду 

защемленої петлі кишки, кольору серозної оболонки, наявність перистальтики та 

пульсації судин брижі) і, об'єктивни метод, який базується на визначенні девіації 
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частоти задаючого кварцового генератора. Пристрій дозволяє не лише об'єктивно 

визначити життєздатність кишки (девіація частоти задаючого кварцового генератора 

40 кГц є критичною, а при її менших значеннях слід виконувати резекцію кишки), 

але і об'єктивно визначити межі майбутньої резекції. 

2.В якості методу вибору у хворих із защемленими пахвинними грижами 

необхідно виконувати пластику пахвинного каналу за запропонованим методом, яка 

полягає в накладанні безперервного двохрядного шва із формуванням дуплікатури з 

листків поперечної фасції без фіксації до пахвинної зв’язки, із застосуванням 

поліпропіленового алотрансплантату, який фіксується до пахвинної зв’язки 

вузловими швами на 7-15 мм від свого краю таким чином, щоб він заходив за межі 

лінії пахвинної зв’язки з метою попередження утворення стегнових гриж. 

3.У хворих із защемленими вентральними грижами необхідно проводити 

попередження розвитку в післяопераційному періоді розвитку гнійно-запальних 

процесів м’яких тканин шляхом інтраопераційного зрошування ранової поверхні 

розчином антибактеріального препарату «Діоксизоль», де діюча речовина діоксидин 

у комбінації з місцевим анестетиком лідокаїном сприяє зменшенню як 

післяопераційних больових відчуттів, так і розвитку гнійно-запальних процесів. 

4.За защемлених гриж із субкомпенсованою кишковою непрохідністю 

вважаємо за необхідне проводити інтубацію кишечника розробленим зондом за 

наступними показаннями: дилатація петель тонкої кишки більше 4 см у діаметрі, 

незалежно від того переважає в просвіті кишки газ чи секвестрована рідина, 

відсутність перистальтичної активності; інфільтрація стінки тонкої кишки 

крововиливи під серозну оболонку, дряблість, синюшно-багровий колір; множинні 

десерозації тонкої кишки при роз’єднанні злук; наявність перитоніту у токсичній та 

термінальній стадії; з профілактичною метою при резекціях кишки з формуванням 

міжкишкового анастомозу або ушивання дефекту стінки кишки при перитоніті, 

вираженому парезі. 
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