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ДОСВІД ЕТАПНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
ГОСТРОЇ ОБТУРАЦІЙНОЇ КИШКОВОЇ
НЕПРОХІДНОСТІ ПУХЛИННОГО ГЕНЕЗУ
Реферат. Мета — покращити результати хірургічного лікування пацієнтів з гострою обтураційною кишковою непрохідністю пухлинного генезу.
Матеріали та методи дослідження. За період з 2014 по 2020 рік
у хірургічних клініках Військово-медичного клінічного центру
Південного регіону (м. Одеса) проходили лікування 186 хворих
з гострою обтураційною товстокишковою непрохідністю пухлинного ґенезу.
Результати досліджень та їх обговорення. У 34 (18,3 %) пацієнтів з ГОКН у ході застосованих консервативних заходів
спостерігалась позитивна динаміка, що дало змогу детально
обстежити пацієнтів та підготувати до операції. У 6 (3,2 %) пацієнтів літнього віку з важкою супутньою патологією виконано
реканалізацію пухлини та встановлення стенту. У 146 (78,5 %)
пацієнтів консервативні заходи не привели до успіху, вони були
прооперовані за життєвими показаннями і на першому етапі
виконано кишкове стомування.
Висновки. Етапна тактика хірургічного лікування гострої обтураційної кишкової непрохідності пухлинного генезу із застосуванням на першому етапі лапароскопічної колостомії застосована у 60,3 % пацієнтів, що дозволило провести остаточну верифікацію діагнозу, безпечно компенсувати водноєлектролітні
і нутритивні порушення у пацієнта, провести корекцію супутніх захворювань та спланувати подальшу тактику лікування.
Ключові слова: гостра кишкова непрохідність, кишкове стомування, лапароскопія.

Вступ
Гостра кишкова непрохідність (ГКН) — синдромна категорія, що об’єднує ускладнення
різних за етіологією захворювань і патологічних процесів, які формують морфологічний
субстрат ГКН. У структурі гострої кишкової
непрохідності (ГКН) виділяють гостру обтураційну кишкову непрохідність (ГОКН), однією
з причин виникнення якої є колоректальний
рак [1, 2]. За останні десятиліття питома вага
обтураційної кишкової непрохідністі (ОКН)
у структурі всіх форм кишкової непрохідності
збільшилась з 2-5 % до 20-24 % [3]. При виконанні операції у ступені декомпенсації кишкової непрохідності післяопераційні ускладнення
досягають 64,6 % [4]. Серед хворих з ГКН загальна післяопераційна летальність варіює від
14 до 47 % [5].
Варіації хірургічної тактики у лікуванні ГКН
залишають неоднозначними питання хірургічного об’єму операції і оперативного доступу, що
залежить від профілю хірургічного відділення,
матеріально-технічного забезпечення, кваліфікації хірурга з однієї сторони, та індивідуальності перебігу патологічного процесу у пацієнта
з іншої сторони [4, 5].
K H A R K I V S U RG I C A L S C H O O L

№ 2(107) 2021

При госпіталізації пацієнтів в неспеціалізовані хірургічні стаціонари лікування часто
спрямоване на усунення ГКН шляхом формування колостоми з подальшим переведенням в
спеціалізоване відділення. Актуальність такої
тактики полягає в необхідності подальшого дообстеження пацієнта, патологічної верифікації
пухлинного процесу, підготовки пацієнта до
радикального оперативного втручання. Разом
з тим, така тактика супроводжується великою
операційною травмою, тому як на попередньому етапі для усунення ГКН застосовують лапаротомію та переважно обструктивні резекції
товстої кишки. В кінцевому результаті серія
оперативних втручань призводить до збільшення післяопераційних ускладнень і тривалості
реабілітації, зниження якості життя, збільшення фінансових затртрат.
За останнє десятиліття впроваджено та широко розвивається застосування лапароскопії у
лікуванні пацієнтів з ГКН. Це дало можливість
виконання лапароскопічно-асистованих і лапароскопічних операцій направлених на усунення ГКН, радикальних онкологічних операції,
які у порівнянні з традиційними операціями
є мінімально травматичними, що призводить
37
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до зменшення післяопераційних ускладнень
та швидкої реабілітації пацієнтів, покращання
якості життя.
Матеріали та методи досліджень
За період з 2014року по 2020 рік у хірургічних
клініках Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (м. Одеса) проходили
лікування 186 хворих з гострою обтураційною
товстокишковою непрохідністю пухлинного
ґенезу. Чоловіків було 138 (74,1 %), жінок 48
(25,8 %) у віці від 47 до 89 років. У 4 (2,1 %)
хворих пухлина локалізувалась у сліпій кишці,
у 12 (6,1 %) — у висхідній, у 14 (7,5 %) — у печінковому вигині попереково-ободової кишки,
у 6 (3,2 %) у попереково-ободовій кишці, у 16
(8,6 %) — у селезінковому вигині попереково-ободової кишки, у 5 (2,6 %) — у нисхідній
товстій кишці, у 46 (24,7 %) — у сигмоподібній
кишці, у 57 (30,6 %) — у ректо-сигмоподібному
відділі прямої кишки, та у 26 (13,9 %) — в ампулярному відділі прямої кишки. Причиною
ГОКН у всіх хворих була обтурація просвіту
кишки злоякісною пухлиною. У 32 (17,8 %)
хворих було виявлене метастатичне враження
печінки. У 21 (11,2 %) хворих були виявлені
ознаки розлитого перитоніту, що свідчило про
дуже пізню госпіталізацію хворих з різних причин (табл. 1).
Таблиця 1
Ллокалізація пухлинного процесу товстої кишки серед
досліджуваних пацієнтів з ГОКН
Кількість
пацієнтів
4

2,1 %

Висхідна ободова кишка

12

6,1 %

Печінковий вигин ободової кишки

14

7,5 %

Поперекова ободова кишка

6

3,2 %

Селезінковий вигин ободової кишки

16

8,6 %

Нисхідний відділ ободової кишки

5

2,6 %

Сигмоподібна кишка

46

24,7 %

Ректо-сигмоподібний перехід

57

30,6 %

Пряма кишка

26

13,9 %

Всього:

186

100 %

Відділи товстої кишки
Сліпа кишка

%

Усіх хворих госпіталізували у відділення невідкладної хірургії та клініку колопроктології,
де виконувались діагностичні дослідження, в
окремих клінічних випадках за необхідністю
пацієнти госпіталізувались в відділення реанімації для інтенсивної підготовки до операції
протягом 2–6 годин. Всім хворим виконувався повний спектр клінічних і лабораторних
досліджень. З інструментальних досліджень
обов’язково виконували оглядову рентгенографію органів черевної порожнини і грудної
клітки, електрокардіографію, УЗД, КТ грудної
клітки, живота і таза, огляд лікаря- терапевта.
У передопераційному періоді пацієнтам прово38

дились гастроінтубація для декомпресії шлунку, очисні, сифонні клізми та ургентна колоноскопія з точною верифікацією локалізації
пухлини зі спробами реканалізувати пухлину,
виконати біопсію.
Результати досліджень та їх обговорення
У 34 (18,3 %) пацієнтів з ГОКН у ході застосованих консервативних заходів спостерігалась
позитивна динаміка, що дало змогу детально
обстежити пацієнтів та підготувати до операції. У 6 (3,2 %) пацієнтів літнього віку з важкою
супутньою патологією виконано реканалізацію
пухлини та встановлення стенту. У 146 (78,5 %)
пацієнтів консервативні заходи не привели до
успіху, вони були прооперовані за життєвими
показаннями, на першому етапі утручання виконано кишкове стомування.
У 98 (67,1 %) з 146 оперованих, оперативне
втручання починалось з діагностичної лапароскопії, яка дозволяла здебільшого виявити
розташування пухлини та рівень обтураційної
непрохідності, наявність віддаленого метастатичного ураження. У 12 (8,2 %) хворих було
виявлено пухлинний процес правої половини
ободової кишки та лапароскопічним доступом
виконано формування дводольної ентеростоми. Враховуючи локалізації рівня обструкції
у 21 (14,4 %) хворих виконана лапароскопічна
колостомія на рівні попереково-ободової кишки (рис. 1), у 26 (17,8 %) — на рівні нисхідної
ободової кишки, у 29 (19,9 %) хворих виконана
лапароскопічна колостомія на рівні сигмоподібної кишки.

Рис. 1. Кінцевий вигляд операційного поля після лапароскопічної колостомії попереково-ободової кишки

У 4 (2,7 %) хворих оперативне втручання
закінчилось діагностичною лапароскопією,
у зв’язку з тотальною генералізацією ракової
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хвороби та багаторівневою тонко-товстокишковою непрохідністю, прогресуванням поліорганної недостатності ці пацієнти визнані інкурабельними. У 6 (4,1 %) хворих виконана
конверсію, перехід до лапаротомії, із них у 4
(2,7 %) — у зв’язку обмеженим внутрішньо очеревним простором внаслідок значно збільшених у діаметрі петель тонкої й товстої кишки,
що унеможливило відеофіксацію, та у 2 (1,4 %)
пацієнтів у ході діагностичної лапароскопії виявлено ятрогенне пошкодження товстої кишки
троакаром, що призвело до конверсії. Вибір
доступу для створення карбоксиперитонеуму
був індивідуальним, в переважній більшості застосовували доступ за Хасен, що забезпечувало
безпечний вхід у черевну порожнину.
Двоетапна тактика операційного лікування
ГОКН із застосуванням малоінвазивних технологій (лапароскопія) супроводжувалась найбільш вдалими післяопераційними результатами. Після лапароскопічної ентеро чи колостомії
вдалось усунути ГКН, стабілізувати стан пацієнта, провести корекцію супутньої патології,
провести необхідне дообстеження, в тому числі з визначенням патоморфологічної структури
пухлини. Це дозволило коректно спланувати
подальший план лікування, провести консультації з суміжними спеціалістами у тому числі з
хіміотерапевтами та радіологами. Нездатність
товстокишкового анастомозу після лапароскопічно виконаних радикальних операцій становила 12,7 %. В переважній більшості це варіації
ободово-прямокишкових анастомозів.
Разом з тим, у 48 (32,8 %) хворих після передопераційної підготовки виконувалась лапаротомія в зв’язку з вираженим спайковим процесом та ускладненою супутньою патологією, що
супроводжувалась високим ризиком ускладнень від карбоксиперитонеуму (рис. 2). Із них
36 (24,6 %) хворим виконана операція по типу
Гартмана і 12 (8,2 %) – колостомія (локалізація
пухлин у нижньоампулярному відділі). Паці-
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єнтам цієї групи виконували інтубацію товстої
кишки зондом Мюлера-Еббота. Подальша тактика лікування полягала у виборі адьювантної
та неадьювантної терапії, плануванні реконструктивно-відновлювальних операцій.

Рис. 2. Приклад гострої обтураційної кишкової непрохідності пухлинного генезу. Хірургічний доступ — лапаротомія

У 6 (3,2 %) пацієнтів літнього віку з важкою
супутньою патологією виконано реканалізацію
пухлини та встановлення стенту (рис. 3).
Таким чином, видячи з наведеного практичного матеріалу показано високу ефективність
застосування лапароскопії в етапній тактиці
хірургічного лікування гострої кишкової непрохідності пухлинного генезу.
Висновки
1. Етапна тактика хірургічного лікування
гострої обтураційної кишкової непрохідності
пухлинного генезу із застосуванням на першому етапі лапароскопічної колостомії застосована у 60,3 % пацієнтів, що дозволило провести остаточну верифікацію діагнозу, безпечно

Рис. 3. Приклад стентування пухлини товстої кишки
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компенсувати водноелектролітні і нутритивні
порушення у пацієнта, провести корекцію супутніх захворювань та спланувати подальшу
тактику лікування.
2. Лапароскопічна колостомія як перший
етап хірургічного лікування пацієнтів з го-

строю обтураційною кишковою непрохідністю
пухлинного генезу приводить до зменшення
операційної травми, кількості післяопераційних ускладнень, скорочуює термін підготовки
хворих до радикальних операційних втручань,
покращує якість життя.
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Реферат. Цель — улучшить результаты хирургического лечения пациентов с острой обтурационной кишечной непроходимостью опухолевого генеза.
Материалы и методы исследования. За период с 2014 по 2020
год в хирургических клиниках Военно-медицинского клинического центра Южного региона (г. Одесса) проходили лечение
186 больных с острой обтурационной толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза.
Результаты и их обсуждение. У 34 (18,3 %) пациентов с ООКН
в ходе примененных консервативных мероприятий наблюдалась положительная динамика, что позволило детально обследовать пациентов и подготовить к операции. У 6 (3,2%) пациентов пожилого возраста с тяжелой сопутствующей патологией
выполнено реканализацию опухоли и установку стента. У 146
(78,5%) пациентов консервативные меры не привели к успеху,
они были прооперированы по жизненным показаниям и на
первом этапе выполнено кишечное стомирование.
Выводы. Этапная тактика хирургического лечения острой обтурационной кишечной непроходимости опухолевого генеза с
применением на первом этапе лапароскопической колостомии
применена у 60,3 % пациентов, что позволило провести окончательную верификацию диагноза, безопасно компенсировать
водноелектролитные и нутритивные нарушения у пациента,
провести коррекцию сопутствующих заболеваний и спланировать дальнейшую тактику лечения .
Ключевые слова: острая кишечная непроходимость, кишечное
стомування, лапароскопия.

Summary. Objective: to improve the results of surgical treatment of
patients with acute intestinal obstruction of tumor origin.
Materials and methods of research. During the period from 2014 to
2020 in the surgical clinics of the Military Medical Clinical Center
of the Southern Region (Odessa) 186 patients were treated with acute
obstructive colonic obstruction of tumor origin.
Research results and their discussion. In 34 (18.3 %) patients with
GOKN during the applied conservative measures positive dynamics
was observed, which allowed to examine patients in detail and prepare for surgery. In 6 (3.2 %) elderly patients with severe comorbidities, tumor recanalization and stent placement were performed. In
146 (78.5 %) patients, conservative measures were unsuccessful and
were operated on according to vital signs, the first stage of which was
intestinal fatigue.
Conclusions. Step-by-step tactics of surgical treatment of acute
intestinal obstruction of tumor origin with the use of laparoscopic
colostomy in the first stage were used in 60.3 % of patients, which
allowed final verification of the diagnosis, safe compensation of electrolyte and nutritional disorders in the patient and further treatment
and correction. .
Key words: аcute intestinal obstruction, intestinal fatigue, laparoscopy.
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