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Значення спайкової хвороби і її про�

явів як хірургічної проблеми було визнано

в 60�х роках минулого століття завдяки

розвитку хірургії, коли вивчення окре�

мих випадків цього патологічного стану

набуло системного характеру. З'явилася

необхідність більш детального вивчення

патологічних чинників, об'єктивної

оцінки клінічних проявів захворювання,

розробки досконалих методів діагности�

ки та лікувальної тактики [5]. Для ки�

шечнику характерне відносно вільне пе�

реміщення в черевній порожнині, що

визначається необхідністю постійного

пристосування його обсягу та моторної

функції до характеру і вмісту. Рухливість

кишечнику залежить від фіксуючого

апарату, представленого брижою, паріє�

тальною очеревиною і зв'язками [1, 6].

Утворення спайок – реакція очеревини

на травму. Однак за певних умов локалі�

зації, поширеності та вираженості спа�

йок формується спайкова хвороба очере�

вини. Перитонеальні спайки різного

ступеня вираження можуть виявлятися у

93�100% пацієнтів, прооперованих на

черевній порожнині, хоча більшість з

них мають безсимптомний перебіг. Утво�

рення спайок – це основна причина піс�

ляопераційних ускладнень (гострого чи

хронічного абдомінального і тазового

болю, безпліддя, спайкової кишкової

непрохідності) в абдомінальній хірургії

та гінекології  [7�9]. Крім того, перито�

неальні спайки можуть спричинити

збільшення тривалості оперативного

втручання та підвищити ризик ятроген�

них пошкоджень кишечнику при по�

вторних операціях [10, 11]. За даними

різних авторів, спайкова хвороба очере�

вини у 32% випадках призводить до гос�

трої кишкової непрохідності [12, 13], у

75% випадків – до тонкокишкової не�

прохідності [14]. Однак при спайковому

процесі очеревини не завжди розвива�

ється спайкова кишкова непрохідність, і

в таких випадках основними проявами

захворювання є больовий синдром та

диспепсія. Це пов'язано зі зміною фун�

кціональних можливостей кишечнику

при появі додаткових (вроджених чи на�

бутих) ділянок його фіксації. Ці фактори

лежать в основі розвитку симптомоком�

плексу, характерного для спайкової хво�

роби очеревини. У 5�18% прооперованих

хворих спостерігаються клінічні прояви

різного ступеня вираження, пов'язані зі

спайковим процесом у черевній порож�

нині, близько 3,8% таких пацієнтів по�

требують повторної госпіталізації та опе�

ративних втручань [13]. У 5,0�23,2% ви�

падків операцій з приводу спайкової

хвороби виникає потреба в резекції ді�

лянки кишечнику [4]. Ентероліз при клі�

нічно маніфестованій спайковій хворобі

очеревини – необхідна і рутинна проце�

дура, але він спричиняє формування но�

вих спайок, при цьому 12�19% пацієнтів

потребують повторних операцій [9].

При розділенні перитонеальних спа�

йок у разі розкриття травного каналу

неминуча мікробна контамінація, яка

суттєво збільшує ступінь вираження

спайкового процесу та пов'язаних з ним

ускладнень [4, 5, 9]. Тому профілактика

спайкової хвороби є надзвичайно важли�

вою. Оскільки ані вдосконалення мето�

дів хірургічного лікування захворювань

органів черевної порожнини, ані поява

нових ендохірургічних технологій не

зменшують частоти розвитку спайок,

важливим аспектом вирішення пробле�

ми залишається розроблення комплексу

лікувально�діагностичних і профілак�

тичних заходів. 

Доведено дію 6 основних механізмів, які
запобігають утворенню спайок:

1) зниження пошкодження очеревини; 

2) зменшення первинної відповіді на

запалення; 

3) попередження утворення фібрину;

4) активація фібринолізу; 

5) запобігання скупченню фібрину і

розвитку фібропластичних процесів; 

6) використання бар'єрів, які  попере�

джають утворення спайок. 

Хірургічні втручання залишаються ос�

новною причиною формування спайок.

Одним із шляхів профілактики утворен�

ня післяопераційних спайок є не тільки

розробка сучасних методів оперативних

втручань, інтактних шовних матеріалів

та сучасних імплантатів, а й пошук нових

методів запобігання післяопераційним

зрощенням за допомогою протиспайко�

вих препаратів.

Найефективнішими протиспайкови�

ми препаратами є сполуки на основі кар�

боксиметилцелюлози та гіалуронової

кислоти, полісахаридів, які утворюють

бар'єр між органами черевної порожни�

ни, запобігаючи випадінню на них фіб�

рину та склеюванню. 

Властивості гіалуронової кислоти:

• механічний вплив: бар'єр/лубри�

кація; 

• зволожуючі властивості: високий

ступінь зв'язування води;

• загоювальні властивості: нормаліза�

ція міграції і проліферації клітин;

• заповнення простору дефектів;

• допоміжна функція: переривання

запального каскаду.

Показання для використання проти�

спайкових препаратів нечіткі, відсутні

зрозумілі алгоритми та інструкції для

застосування в загальній хірургії, і через

це більшість хірургів уникають їх при�

значення [3, 5, 7, 8].

Мета дослідження: вивчити безпосе�

редні результати лікування пацієнтів із

спайковою хворобою очеревини, яким

проведено ентероліз і використано пре�

парат Дефенсаль.

Дефенсаль – стерильна апірогенна

прозора безбарвна або блідо�жовта ріди�

на на основі гіалуронової кислоти нетва�

ринного походження для одноразового

застосування. Використовується у про�

цесі хірургічного лікування в якості інс�

тиляту з метою зменшення утворення

зрощень після операцій на органах че�

ревної порожнини, малого таза, плев�

ральної порожнини та ін. Складається з

трьох компонентів, які впливають на ос�

новні ланки патогенезу спайок: гіалуро�

нової кислоти (полісахариду, що входить

до складу позаклітинної рідини сполуч�

ної тканини, забезпечує роз'єднання

листків очеревини у критичний період

утворення спайок), декаметоксину (анти�

септика широкого спектра дії, що чи�

нить протизапальну та антиексудативну

дію, забезпечує зниження локальної за�

пальної відповіді в зоні оперативного

втручання), сукцинату натрію (має висо�

ку буферну ємність, чинить антигіпок�

сичну та антиоксидантну дію). 

Відповідно, препарат має такі клінічні
ефекти: 

• вкриває і зволожує серозні оболон�

ки, забезпечує захист від висихання та

інших видів пошкоджень; 

• виконує регенераторну біологічну

функцію з тривалістю дії до 4 діб; 

• чинить виражену бактерицидну і

фунгіцидну дію в широкому діапазоні

рН, пригнічує синтез протеїнів мікроор�

ганізмів і їх поділ, інактивує їхні екзо�

токсини.

Матеріали і методи
За період з 2013 по 2014 р. обстежено

та проліковано 26 пацієнтів (жiнок – 20)

із спайковою хворобою, яким проведено

роз'єднання зрощень, віком від 31 до 78

років. Середній вік хворих становив

55,4±12,1 року, 67% пацієнтів були пра�

цездатного віку – до 60 років.

Хворих розподілили на такі групи:

• до контрольної групи увійшли 16

пацієнтів із хворобою зрощень очереви�

ни, інцізійними грижами великих розмі�

рів, яким проведено планове оперативне

і консервативне лікування з використан�

ням загальноприйнятих методик;

• в основній групі (10 хворих) прове�

дено планове оперативне втручання і

роз'єднання зрощень із застосуванням

препарату Дефенсаль. 

Поширеність спайкового процесу оці$
нювали згідно із класифікацією О.І. Блін$
нікова [1]:

• І стадія – локальний спайковий

процес, обмежений ділянкою післяопе�

раційного рубця або частиною черевної

порожнини, поширених не більше ніж

на один поверх, за відсутності спайок на

інших ділянках;

• ІІ стадія – локальний спайковий

процес у поєднанні з поодинокими

спайками на інших ділянках;

• ІІІ стадія – спайковий процес, по�

ширений на 1/3 черевної порожнини;

• ІV стадія – дифузний спайковий

процес, поширений на 2/3 черевної по�

рожнини.

Для отримання достовірних даних в ос�

новну і контрольну групу відібрали пацієн�

тів з ІІІ і ІV стадіями спайкового процесу.

Тяжкість спайкового процесу оцінюва$
ли згідно з класифікацією Q. Zeng і
співавт. [15]:

• 0 ступінь – відсутність спайок;

• 1�й ступінь – найменш тяжкі: тонкі,

аваскулярні, прозорі, легко роз'єднують�

ся тупим шляхом;

• 2�й ступінь – середньої тяжкості:

середньої товщини та прозорості, част�

ково васкуляризовані;

• 3�й ступінь – украй тяжкі: дуже

щільні та високоваскуляризовані.

До основної і контрольної груп увійшли

хворі зі спайками 2 і 3 ступеня тяжкості.

Коротка схема обстеження і підготовки
пацієнта до оперативного втручання, про$
філактики ускладнень:

• огляд хірурга (встановлення діагно�

зу, виявлення супутньої патології);

• загальний план обстеження (лабо�

раторне, інструментальне, консультації

суміжних спеціалістів, УЗД, функціо�

нальні проби);

• виявлення супутньої терапевтичної

патології (проведення консервативного

лікування супутньої патології з метою

профілактики ускладнень);

• інтерпретація вихідних даних у кла�

сифікації наркозного ризику за систе�

мою ASA  (спільний огляд анестезіолога

і хірурга, система заходів для підвищен�

ня анестезіологічної безпеки);

• госпіталізація до хірургічного відді�

лення; під час операції – правильний ви�

бір втручання для профілактики  абдомі�

нального компартмент�синдрому, гній�

них ускладнень;

• у післяопераційному періоді – спо�

стереження анестезіолога�реаніматолога,

консультації суміжних спеціалістів, УЗД,

ЕКГ, моніторинг лабораторних показни�

ків і динамічний нагляд за пацієнтом,

профілактика тромботичних ускладнень. 

Результати дослідження 
та їх обговорення

Згідно з TASC (2000) результати ліку�

вання оцінювали за стандартизованими

часовими інтервалами, рекомендованими

хірургами і серцево�судинними хірургами:

безпосередні результати – протягом 30

днів, короткотермінові результати – від 1

до 6 міс після операції, проміжні результа�

ти – від 12 до 24 міс після операції, відда�

лені результати – від 2 років після операції. 

Оцінку післяопераційного періоду

представлено в таблиці 1.

Комплексне лікування хвороби зрощень очеревини
з використанням препарату Дефенсаль: перший досвід

О.В. Пиптюк, С.Б.Телемуха, О.М. Малютін, Л.Б. Телемуха, кафедра хірургії стоматологічного факультету Івано�Франківського національного медичного університету

Продовження на стор. 6.

Спайкова хвороба очеревини – одна з найскладніших та остаточно не вирішених проблем абдомінальної хірургії,
значення якої зростає у зв'язку зі збільшенням кількості та обсягу оперативних втручань на органах черевної
порожнини. Незважаючи на значні зусилля щодо розробки ефективних методів профілактики спайкового процесу
в черевній порожнині, він залишається частим явищем після абдомінальних операцій. Після повторних лапаротомій
кількість пацієнтів із хворобою очеревини та її ускладненнями зростає. За даними низки авторів [2&4], після однієї
лапаротомії спайки розвиваються у 10,4% хворих, а після повторних – у 93%. 

Таблиця 1. Оцінка післяопераційного періоду у пацієнтів

Критерії
Результат

Добрий Задовільний Незадовільний

Біль у черевній порожнині Відсутній Легкої інтенсивності Виражений

Нудота Відсутня Легкої інтенсивності Виражена

Відновлення (поява) перистальтики До 1&ї доби До 2&ї доби Після 2&ї доби

Відходження газів До 2&ї доби До 3&ї доби Після 3&ї доби

Перше самостійне випорожнення До 3&4&ї доби До 5&6&ї доби Після 5&6&ї доби
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Критерії оцінки безпосередніх результа$
тів лікування. Критеріями оцінки ліку�

вання хвороби в період до 30 днів після

операції є пасаж кишечнику (евакуація

контрасту через 24 год – головний кри�

терій), тривалість стаціонарного ліку�

вання, відновлення працездатності. 

Критерії оцінки короткотермінових,
проміжних і віддалених результатів ліку$
вання. Безумовними критеріями оцінки

лікування хвороби зрощень у проміжно�

му і віддаленому періоді є пасаж кишеч�

нику (евакуація контрасту через 24 год),

стаціонарне лікування в терапевтичному

або хірургічному відділі з приводу спай�

кової хвороби, відсутність повторних

оперативних втручань з приводу спайко�

вих непрохідностей, рецидивних вен�

тральних гриж. 

Результати лікування груп хворих на�

ведено в таблиці 2.

У період спостереження тривалістю до

8 міс у контрольній групі добрі результати

отримано у 8 (з 16) хворих, в основній –

у 7 (з 10) пацієнтів.

Проблемні питання, на які слід звертати
увагу при використанні протиспайкових
препаратів.

• Субфебрильна температура тіла в

післяопераційному періоді.

• Під час проведення оперативного

втручання слід наносити необхідну

кількість гелю тільки для зволоження

листків очеревини і серозної оболонки

кишечнику, уникати застосування над�

мірної кількості гелю. При надмірному

накопиченні гелю в черевній порожни�

ні можуть спостерігатися так звані ге�

леоми, які виявляються і контролю�

ються за допомогою УЗД.

• Необхідно уникати потрапляння

препарату в тканини черевної стінки

під час пластики. Можливим є розви�

ток запальної реакції (післяопераційної

рани і черевної стінки, сітчастих імп�

лантатів).

Питання для подальшого вивчення
• Індивідуальний розрахунок (роз�

робка формули) кількості препарату

для введення в черевну порожнину (за�

лежно від об'єму черевної порожнини). 

• Можливість використання препара�

ту Дефенсаль при роз'єднанні зрощень і

операціях на тонкому й товстому кишеч�

нику. Необхідність проведення експери�

менту на тваринах.

• Вивчення віддалених результатів лі�

кування.

Висновки
Досягти стійкого і позитивного ре�

зультату можна тільки у разі використан�

ня комплексного підходу до лікування.

Застосування нових сучасних препара�

тів, таких як Дефенсаль, забезпечує кра�

щі безпосередні і короткотермінові ре�

зультати і сприяє покращенню віддале�

них результатів терапії.
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Комплексне лікування  хвороби зрощень
очеревини з використанням препарату

Дефенсаль: перший досвід

О.В. Пиптюк, С.Б.Телемуха, О.М. Малютін, Л.Б. Телемуха, кафедра хірургії 
стоматологічного факультету Івано�Франківського національного медичного університету

Рис. Середні терміни стаціонарного лікування
у різних групах хворих

Таблиця 2. Результати лікування хворих

Результати Добрий Задовільний Незадовільний

У післяопераційному періоді 
і безпосередні 

Основна 9 (90%) 1 (10%) –

Контрольна 13 (81,25%) 2 (12,5%) 1 (6,25%)

Короткотермінові
Основна 7 (70%) 3 (30%)

Контрольна 8 (50%) 6 (37,5%) 2 (12,5%)
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