
Переважна більшість форм дилатації товстої кишки в тій чи іншій клінічній маніфестації трапляються
у практиці невідкладної хірургії і асоціюються з синдромом гострої кишкової непрохідності, що ставить
перед хірургом непросте завдання. Саме тому знання етіології, патогенезу різних нозологічних форм
мегаколону є досить актуальною проблемою. Майже кожному хірургу в своїй практиці доводилося
потрапляти в ситуацію, коли при виконанні лапаротомії з приводу гострої кишкової непрохідності
органічної причини непрохідності знайти не вдалося. В представленому огляді розглядаються найбільш
актуальні, на думку авторів, рідкісні форми дилатації товстої кишки.

Непрохідність кишківника являється старою та завжди новою проблемою,
вивчення якої не втратило своєї актуальності.
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Гостра непрохідність кишок – це симптомоком�

плекс, який супроводжується частковим або повним

порушенням просування кишкового вмісту шлунково�

кишковим трактом та є ускладненням різних етіопато�

генетичних захворювань і патологічних процесів.

Причиною гострих форм мегаколону може бути меха�

нічна перешкода (пухлина, стриктура ішемічної або

запальної природи), синдром псевдообструкції товстої

кишки, токсична дилатація товстої кишки. Хронічні

варіанти дилатації здебільшого зумовлені ураженням

центральної нервової системи, спінальною травмою,

низкою ендокринологічних, ревматологічних, метабо�

лічних та психіатричних захворювань. Крім того, хро�

нічний мегаколон спостерігається на тлі хвороби Гір�

шпрунга в дорослих, аноректальних вад розвитку, хво�

роби Чагаса. Деякі літературні джерела в поняття «ме�

гаколон» вкладають лише дилатацію товстої кишки

без ознак органічної обструкції. Варіанти мегаколону,

які пов’язані з порушенням іннерваційного механізму

регуляції моторики товстого кишечнику, визначають�

ся терміном «дисгангліоз», який згідно зі стандартизо�

ваною номенклатурою, прийнятою на погоджувальній

конференції в 1990 р., поділяється на 5 підтипів, серед

яких виділяють хворобу Гіршпрунга та її варіанти, ізо�

льований гіпогангліоз, інтестинальну нейрональну

дисплазію, набуті стани (зокрема, хворобу Чагаса), ко�

морбідні форми. До цієї групи захворювань певною мі�

рою можна віднести синдром псевдообструкції товстої

кишки, базуючись на теоріях патогенезу захворюван�

ня, про які мова піде далі.

Перші згадки про патологічне розширення товстої

кишки датуються I половиною ХVІІ ст. Ідіопатичне

розширення товстої кишки вперше описано Ebers

(1823). В 1946 р. з’явилася робота італійського лікаря

Favalli, присвячена хворобі розширеної товстої кишки.

Безперечно, на сьогоднішній день розкрито більшість

можливих механізмів та причин розвитку мегаколону,

що дозволило розробити патогенетичні підходи до

його лікування, але попри все залишаються варіанти

мегаколону, причину яких встановити неможливо.

Хвороба Гіршпрунга – це нейрогенна форма кишко�

вої непрохідності, що характеризується вродженою від�

сутністю гангліозних клітин у підслизовому і м’язовому

сплетінні ободової кишки. Термін «хвороба Гіршпрун�

га у дорослих» (ХГД) використовується у випадках, ко�

ли діагноз встановлено у віці понад 10 років. Перша

згадка про це захворювання пов’язана з ім’ям F. Ruycot

(1691), який виявив розширення товстої кишки при

аутопсії 5�річної дитини. І тільки в 1886 р. датський пе�

діатр H. Hirschsprung зумів узагальнити 57 описаних на

той час випадків і 2 власні спостереження пацієнтів

з мегаколоном. Не з’ясувавши справжню причину за�

хворювання, H. Hirschsprung назвав її megacolon con�

genitum idiopaticum. У подальшому цю патологію стали

називати за ім’ям автора – хворобою Гіршпрунга. Піз�

ніше F.R. Whitehouse і I.W. Kernohan (1948) було вста�

новлено, що в основі захворювання лежить вроджена

аномалія інтрамурального нервового апарата товстої

кишки (агангліоз) з розвитком вторинного мегаколону.

Хвороба Гіршпрунга є однією з найбільш поширених

аномалій товстої кишки. Сьогодні більшість дослідників

зазначають, що хвороба Гіршпрунга зустрічається часті�

ше, ніж прийнято вважати. Нині хворобу Гіршпрунга

розглядають як поліетіологічне захворювання. На

7�12�му тижні вагітності спостерігається порушення

формування нервових структур певної ділянки прямої

кишки. Відбуваються значні зміни в нервових сплетіннях

Ауербаха (м’язовий шар) і Мейснера (підслизовий шар),

а іноді й повна їх відсутність. Доведено генетичний ге�

терогенний характер аномалії. Таким чином, у наш час

основною теорією, що пояснює відсутність гангліїв

у товстій кишці, є порушення міграції нейробластів

з вагусного нервового гребінця у процесі ембріогенезу,

і чим раніше припиняється міграція, тим довший аган�

гліонарний сегмент. Є певні передумови для повільно�

го, часом латентного перебігу ХГД, які полягають в іс�

нуванні варіантів вроджених морфологічних змін, та�

ких як короткі зони агангліозу та гіпогангліонарні фор�

ми за відсутності виражених дегенеративних процесів

у м’язовій тканині дистальних відділів товстої кишки.

Питання ізольованого гіпогангліозу як окремого стану,

при якому зменшується кількість гліозних клітин

у м’язовому шарі за нормальної їх кількості в підслизо�

вому, досить широко розглянуто в міжнародній літера�

турі. При цьому зазначається, що клініко�епідеміоло�

гічні особливості цього стану подібні до таких при ХГД,

хоча середній вік хворих на момент встановлення діа�

гнозу більший майже на 5 років. Патологія належить

переважно до сфери дитячої хірургії, оскільки захворю�

вання виявляють у дитячому віці. Поширеність ХГД

становить близько 5%. Перший задокументований ви�

падок цієї патології у дорослих датується 1950 р., коли

Rosin описав історію хвороби 54�річного чоловіка.

У подальшому низка авторів вивчали випадки цього за�

хворювання у дорослих пацієнтів. У 1964 р. Myers опи�

сав випадок тотального агангліозу товстої кишки у

37�річного чоловіка. Проте у частини пацієнтів хворо�

ба протягом тривалого часу може перебігати без вира�

жених клінічних проявів, коли закрепи мають

періодичний та нестійкий характер і ліквідовуються

усуваються завдяки використанню очисних клізм.

У 3/4 пацієнтів клінічні симптоми захворювання спо�

стерігаються з дитинства. У дослідженні, проведеному

S. Nurko, взяли участь 29 пацієнтів, у яких діагноз було

встановлено після досягнення 10�річного віку. Серед�

ній вік хворих на момент постановки діагнозу становив

26 років (в діапазоні 11�73 роки). Згідно з даними анам�

незу у більшості пацієнтів перші симптоми захворю�

вання з’являються у ранньому дитинстві, проте у час�

тини хворих не було виявлено подібної закономірності.

Основною скаргою був хронічний закреп, ліквідувати

який вдавалося лише за допомогою очисних клізм.

Оскільки зазначена патологія, по суті, є основним

симптомом захворювання в дорослому віці, з метою

диференційної діагностики необхідно проводити де�

тальне обстеження. У низці випадків хвороба може

проявлятись у вигляді атипового коліту. За даними

Ameell A. Hasshiissh, основними клінічними особли�

востями ХГД є: закреп з народження – 100%; затримка

виділення меконію – 71,4%; значне здуття живота –

69%; використання проносних препаратів – 100%; ви�

користання клізм – 69%; гіпертонус сфінктера – 61,5%;

ректальні копроліти – 46,2%; ознаки недостатнього

харчування – 15,4%. Частота виявлення хвороби Гірш�

прунга у новонароджених в останні роки становила

в середньому 1:2000�1:5000. Практично всі дослідження

вказують на переважання осіб чоловічої статі, в тому

числі і серед випадків захворювання у дорослих. Хво�

роба Гіршпрунга часто є сімейним захворюванням. Ри�

зик виникнення цієї патології у родичів значно вищий

порівняно з рештою населення. Сімейні випадки аган�

гліозу становлять 20% від усіх зареєстрованих із зазна�

ченим захворюванням осіб.

Анатомічно виділяють такі форми захворювання

(Г.І. Воробйов, 1982):

– наданальна форма (зона ураження локалізується

в нижньоампулярному відділі прямої кишки);

– ректальна форма (зона ураження включає всю

пряму кишку);

– ректосигмоїдна форма (агангліоз включає всю

пряму кишку і частину/всю сигмовидну кишку);

– субтотальна форма (в зону ураження залучена та�

кож поперечна ободова кишка);

– тотальна форма (ураження всієї товстої кишки).

Діагностика захворювання ґрунтується на викори�

станні ректальної біопсії, ректороманоскопії з метою

діагностики органічної обструкції, використанні іри�

госкопії, аноректальної манометрії. Комп’ютерна діа�

гностика може стати корисним інструментом в діа�

гностиці та диференційній діагностиці з колоректаль�

ним раком.

У повідомленні Jiang�Feng Qiu та співавт. було пока�

зано, що із чотирьох випадків ХГД у трьох пацієнтів на

першому етапі лікування використовували резекційні

методики з приводу клінічної картини гострої кишко�

вої непрохідності (правобічна геміколектомія, субто�

тальна колектомія, резекція сигмовидної кишки)

з формуванням колостоми, та лише в одному випадку

діагноз був встановлений на доопераційному етапі. За�

значені спостереження ще раз підкреслюють склад�

ність діагностики на доопераційному етапі, особливо

на фоні явищ гострого ілеуса, складності інтраопера�

ційної інтерпретації причин мегаколону, а іноді і сум�

нівів хірурга щодо низької органічної ректальної об�

струкції, причиною якої є колоректальний рак.

Хірургічні підходи до лікування ХГД залишаються су�

перечливими, але безсумнівним є той факт, що опера�

тивний метод лікування залишається єдиним радикаль�

ним методом. Окремі роботи в періодичних виданнях

присвячені лише плановій хірургії хвороби Гіршпрунга.

Єдиним доцільним підходом оперативної корекції у ви�

падку ХГД, яка ускладнилася декомпенсацією захворю�

вання та розвитком гострої кишкової непрохідності, є

резекція (за можливості) гіпо/аганліонарної зони з фор�

муванням товстокишкової стоми. Кожне із розробле�

них планових оперативних втручань у дітей було засто�

совано до дорослих зі змінним успіхом. У радикальному

оперативному лікуванні хвороби Гішпрунга використо�

вуються операції за типом Свенсона, Дюамеля, Соаве,

Ребейна та ін. Жоден із видів операцій не може гаранту�

вати гладкого перебігу післяопераційного періоду, а та�

кож одужання. Існують як загальні, так і специфічні для

кожного способу оперативного лікування ускладнення.

Так, для операції Дюамеля, яка найчастіше використо�

вується при хірургічному лікуванні хвороби Гіршпрунга

у дорослих, характерним є таке специфічне ускладнен�

ня, як залишення надмірної кукси прямої кишки і над�

лишкової колоректальної перегородки, що призводить

до затримки калових мас. Операція Свенсона технічно

складна і травматична, що обумовлює значний відсоток

розвитку неспроможності і стенозування анастомозу,

а також запальних ускладнень. Операція Соаве пов’яза�

на зі значними труднощами на етапах демукозації та

низведення гіпертрофованої кишки, а також часто

супроводжується неспроможністю та рубцюванням

анастомозу. Погляди стосовно об’єму резекції діамет�

рально відрізняються від промежино�анальної резекції

до субтотальної колектомії, мезоректумектомії.

Неспецифічні запальні захворювання кишечнику

становлять одну з найбільш серйозних проблем у сучас�

ній гастроентерології, яку досі не вирішено. За тяжкіс�

тю перебігу, частотою виникнення ускладнень та ле�

тальністю вони посідають одне з провідних місць

у структурі хвороб шлунково�кишкового тракту

Токсичний мегаколон

Хвороба Гіршпрунга у дорослих

Продовження на стор. 38.
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в усьому світі. Поширеність неспецифічного виразко�

вого коліту становить 40�117, а хвороби Крона – 30�50

випадків на 100 тис. осіб. Найбільша кількість випадків

припадає на вік 20�40 років, тобто на соціально та еко�

номічно продуктивну частину населення. Найвищі по�

казники смертності спостерігаються протягом першо�

го року хвороби внаслідок випадків вкрай тяжкого,

блискавичного перебігу захворювання, а також через

10 років після його початку через розвиток колорек�

тального раку. Токсичний мегаколон – це рідкісне та

потенційно фатальне ускладнення низки неспецифіч�

них запальних захворювань товстої кишки, зокрема

хвороби Крона та неспецифічного виразкового коліту.

Крім того, відмічається зростання кількості повідом�

лень про випадки токсичного мегаколону у пацієнтів

з псевдомембранозним колітом. Чітко окреслених ме�

ханізмів патогенезу токсичної дилатації немає. Існу�

ють припущення, що хімічні медіатори, а саме оксид

азоту та інтерлейкіни, можуть відігравати ключову

роль в патогенезі захворювання. Токсичний мегаколон

вперше описаний Marschak в 1950 р. Дані щодо часто�

ти виникнення токсичної дилатації різняться та зале�

жать від захворювання, на фоні якого зазначена пато�

логія виникла. У середньому токсичний мегаколон

розвивається в 10% випадків при неспецифічному ви�

разковому коліті, у 2,3% – у разі хвороби Крона, у 0,4�

3% – у пацієнтів із псевдомембранозним колітом,

з тенденцією до зростання серед останньої нозології,

що пов’язано із збільшенням поширеності захворю�

вання. Zilberberg та співавт. повідомляють про 23%

приріст частоти госпіталізацій та приріст смертності з

1,2 до 2,2% з причин псевдомембранозного коліту

в клініках США. Смертність серед пацієнтів, у яких

виникла токсична дилатація, в середньому становить

19% (Strauss et al.).

На відміну від інших форм мегаколону, таких як

синдром Огілві та хвороба Гіршпрунга в дорослих, ток�

сичний мегаколон характеризується обов’язковою

присутністю системної запальної відповіді інфекцій�

ної етіології. Протягом останніх десятиліть перелік ін�

фекційних етіологічних агентів значно розширився:

Clostridium (C. dificile), Salmonella, Shigella,

Campylobacter, Сytomegalovirus, Entamoeba. Сприяю�

чими факторами розвитку ускладнення можуть бути:

ішемічний коліт, хвороба Бехчета, злоякісні новоутво�

рення.

Діагностика токсичного мегаколону базується на

виявленні ознак системної запальної відповіді в поєд�

нанні з рентгенологічними ознаками дилатації ободо�

вої кишки. Встановлено, що пацієнти з неспецифічни�

ми запальними захворюваннями кишечнику мають

найвищий ризик розвитку токсичної дилатації на ран�

ніх етапах захворювання (30% випадків протягом пер�

ших 3 міс захворювання). За даними Ausch та співавт.,

токсичний мегаколон є першою клінічною маніфеста�

цією попередньо не діагностованого неспецифічного

виразкового коліту у 13% випадків. Проте здебільшого

розвиток токсичної дилатації виникає на фоні розпалу

тяжкого коліту. Клінічні прояви на початку розвитку

токсичної дилатації досить мінливі та не завжди прояв�

ляються класично, а саме у вигляді діареї, лихоманки і

ознобу. Передвісниками розвитку токсичної дилатації

можуть бути закреп, здуття живота, відсутність пери�

стальтики, гіпотонія.

Клінічні критерії токсичного мегаколону за Jalan i

співавт.:

1. Великі критерії (принаймні 3 з перерахованих):

– лихоманка >38,6 °С;

– тахікардія >120 уд/хв;

– лейкоцитоз >10,5×109/л;

– анемія.

Крім того, щонайменше один з наступних:

– дегідратація;

– зміна рівня свідомості;

– електролітний дисбаланс.

2. Гіпотензія.

3. Інструментальна візуалізація:

• Оглядова рентгенографія органів черевної порож�

нини:

– розширення ободової кишки >6 см;

– втрата товстокишкової гаустрації;

– повітряно�рідинні рівні;

– розширення тонкого кишечнику.

• Додаткові ознаки, виявлені під час комп’ютерної

томографії (КТ) органів черевної порожнини:

– потовщення кишкової стінки;

– симптоми «гармоні» та «мішені»;

– ознаки абсцедування, перфорації, висхідного пі�

лефлебіту.

Акцент на клініко�анамнестичних та неінвазивних

рентгенологічних ознаках особливо принциповий,

оскільки інвазивні процедури (такі як колоноскопія)

протипоказані у зв’язку з високим ризиком перфора�

ції. Виконання стандартної оглядової рентгенографії

органів черевної порожнини в прямій проекції є

обов’язковим методом діагностики. Типовою рентге�

нологічною ознакою токсичного мегаколону є дилата�

ція висхідної та поперечно�ободової кишки >6 см (не�

рідко може досягати 15 см).

Ультразвукові критерії здебільшого не є специфіч�

ними та не дають змоги диференціювати токсичну ди�

латацію від інших видів мегаколону. Ультрасоногра�

фічними ознаками розвитку токсичної дилатації є

стоншення кишкової стінки, втрата гаустрації, збіль�

шення діаметра товстої кишки >6 см. КТ – цінний ін�

струмент діагностики, незважаючи на досить невелику

кількість повідомлень щодо його використання. За да�

ними Imbriaco та Balthazar ознаками тяжкого коліту

(токсичної дилатації) є потовщення кишкової стінки

(в середньому 7,2 мм, в діапазоні 2�17 мм), підслизо�

вий набряк, розширення поперечно�ободової кишки

(в середньому 7,7 см), аномальний гаустральний малю�

нок. Чіткий диференційний підхід у використанні те�

рапевтичних та хірургічних методів має вирішальне

значення для успішного лікування токсичної дила�

тації.

Основні принципи лікування представлено в табли�

ці 1.

У літературі не існує єдиного погляду стосовно тер�

мінів виконання оперативного втручання у хворих

з токсичною дилатацією. Беручи до уваги високі по�

казники смертності серед пацієнтів, у яких виникла

перфорація (20%), деякі автори рекомендують невід�

кладне оперативне втручання після короткого пробно�

го курсу терапії кортикостероїдами. Крім того, Grant

and Dozois показали, що 47% пацієнтів з тяжким колі�

том у подальшому потребували оперативної корекції.

Проте низка повідомлень свідчить про доцільність ви�

користання консервативної терапії при її ефективнос�

ті протягом 7 діб. Greenstein та співавт. повідомляють

про різницю летальності в 25% при наданні переваги

відстроченим оперативним втручанням.

Погляди на обсяг оперативного втручання підлягали

змінам згідно з результатами ретроспективних дослі�

джень. У 1970�х роках Turnbull і співавт. запропонували

метод декомпресії товстої кишки шляхом накладання

трьох колостом та ілеостоми. Головною ідеєю методи�

ки була декомпресія ободової кишки для підготовки до

радикального втручання. У подальшому було встанов�

лено, що у 7 з 8 пацієнтів, у яких використовувалась

методика Turnbull, розвинулась кровотеча; летальність

у цій групі становила 71%. Серед пацієнтів, яким вико�

нувалася тотальна колопроктектомія, летальність ста�

новила 21%. Саме тому оптимальним об’ємом опера�

тивного втручання у разі розвитку токсичної дилатації

є субтотальна колектомія з ілеостомією, оскільки ці

методи асоціюються з найменшими показниками

смертності (6%) та післяопераційних кровотеч (8%).

Вперше товстокишкову псевдообструкцію описав

W. Ogilvie у 1948 р. Він виявив виражену дилатацію слі�

пої та висхідної ободової кишки у 2 хворих з заочере�

винними злоякісними новоутвореннями. Синдром

Огілві зустрічається лише у 0,09% хворих, госпіталізо�

ваних до хірургічного стаціонару, та 0,1% серед усіх ви�

конаних оперативних втручань. За даними деяких ав�

торів, на синдром Огієві припадає до 20% у структурі

гострої кишкової непрохідності. Як зазначалося вище,

патологія характеризується масивною товстокишко�

вою дилатацією за відсутності механічної перепони

або запалення, тому синонімом патології є «гострий

нетоксичний мегаколон». У низці випадків синдром

перебігає із симптомами гострого живота, у зв’язку

з чим у 70% спостережень виконуються недоцільні

оперативні втручання.

В опублікованих літературних джерелах та оглядах

чітко вказано, що супутня патологія, запізнілий діа�

гноз та не завжди правильне лікування призводять до

загальної летальності 25�31%; некроз та перфорація зу�

стрічається у 3�15% хворих, летальність при цьому ста�

новить 50%. У 95% випадків захворювання розвиваєть�

ся на фоні інших патологій: травми (10%), інфекційні

захворювання (10%), серцева патологія, особливо сер�

цева недостатність та інфаркт міокарда (10%). Синд�

ром Огілві зустрічається після обширних оперативних

втручань, зокрема у 20% пацієнтів виконувались опе�

ративні втручання на серці, в 52% – операції на хребті.

Патологічні стани, що найчастіше асоціюються з роз�

витком синдрому псевдообструкції товстої кишки,

представлено в таблиці 2.

Згідно з клінічними проявами виділяють гостру та

хронічну форми патології. Співвідношення чолові�

ки/жінки становить 3:2, переважають особи віком

понад 60 років. Висловлюються припущення, що існує

сімейний характер патології.

Патогенетичні механізми розвитку синдрому псев�

дообструкції не цілком зрозумілі. Проте завдяки вдос�

коналенню знань щодо іннервації товстої кишки пред�

ставлено нові теорії розвитку, які базуються на симпа�

то�парасимпатичному дисбалансі іннервації товстої

кишки, який призводить до розширення товстого ки�

шечнику. Встановлено, що переривання іннервації на

рівні S2�S4 зумовлює значну атонію товстої кишки.

Парасимпатична нервова система підвищує скоротли�

ву здатність товстої кишки на противагу симпатичній

іннервації, яка сприяє уповільненню перистальтики.

Низка патологічних процесів (які наведено в таблиці)

спричиняють пригнічення парасимпатичної системи

або надмірну стимуляцію симпатичної. Досить важли�

ве значення в патогенетичних механізмах розвитку

товстокишкової псевдообструкції належить кишковим

пейсмейкерам, або інтерстиційним клітинам Кахаля.

Описання клінічних проявів синдрому в різних літе�

ратурних оглядах досить дисонансне. Здебільшого

спостерігається середній ступінь тяжкості хвороби,

відсутність тахікардії, вологий язик. Найчастіше опи�

сують такі клінічні ознаки захворювання: здуття живо�

та, збільшення передньої черевної стінки в об’ємі,

Таблиця 2. Патологічні стани, що найчастіше асоціюються
з розвитком синдрому псевдообструкції товстої кишки

Кардіоваскулярні:
– інфаркт міокарда;
– гостре порушення

мозкового
кровообігу;

– застійна серцева
недостатність

Неопластичні:
– заочеревинні

неоплазії;
– лейкемія;
– метастатичне

ураження;
– променева терапія

органів малого таза

Інфекції/
запалення:
– абсцес малого

тазу;
– гострий холе�

цистит;
– гострий панкре�

атит;
– сепсис;
– Herpes Zoster

Неврологічні:
– хвороба

Паркінсона;
– хвороба

Альцгеймера;
– розсіяний склероз;
– «низька»

спінальна
патологія

Післяопераційні:
– кардіохірургічні

втручання;
– трансплантація

нирки;
– гінекологічні

втручання або
операції на органах
малого тазу;

– операція кесаревого
розтину;

– оперативні
втручання на
кульшовому суглобі

Метаболічні:
– електролітний

дисбаланс;
– ниркова/печін�

кова недостат�
ність;

– зловживання
алкоголем

Лікарські засоби:
– антидепресанти;
– антипаркінсонічні;
– опіати

Посттравматичні:
– травма таза;
– спінальна травма;
– перелом стегна

Респіраторні:
– пневмонія;
– ШВЛ

Гостра псевдообструкція
товстої кишки

Таблиця 1. Основні принципи лікування мегаколону

І. Базові принципи:
– внутрішньовенна інфузійна підтримка;
– корекція диселектролітних розладів;
– забезпечення функціонального спокою кишечнику;
– відміна наркотичних та антихолінергічних препаратів;
– виключення інфекційної етіології

ІІ. Декомпресія:
– ректальна трубка;
– назогастральна або назоінтестинальна декомпресія

ІІІ. Медикаментозна підтримка:
– специфічний вплив на кишкові патогени;
– внутрішньовенні кортикостероїди;
– антибіотики широкого спектра

IV. Рентгенологічний моніторинг:
– використання оглядової рентгенографії в динаміці;
– використання КТ

V. Хірургічне лікування:
– при неефективності консервативних заходів;
– у разі прогресування інтоксикації та дилатації;
– за наявності ознак перфорації

Рідкісні форми мегаколону
В.П. Перепелиця, В.С. Хоменко, Л.В. Хоменко, А.В. Сироткін, О.І. Резніков, В.Г. Шкляєв, КУ ЦМЛ № 1 м. Житомира

Продовження. Початок на стор. 37.
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нудота та блювання. Наявність випорожнень та газів

описано в 40% хворих, перистальтика вислуховується у

90% пацієнтів, іноді навіть посилена через підвищену

активність тонкої кишки. Інтоксикаційний синдром

практично завжди відсутній (за винятком випадків

розвитку перфорації товстої кишки). У загальноклі�

нічних лабораторних обстеженнях специфічні зміни

відсутні. Поява гіперлейкоцитозу в загальному аналізі

крові є передвісником перфорації.

Основним методом діагностики, яку використову�

ють для підтвердження синдрому Огілві, є оглядова

рентгенографія органів черевної порожнини, під час

якої виявляють дилатовані петлі товстої кишки. Діа�

метр розширеної сліпої кишки становить не менше

9 см. Основним завданням клініциста є проведення

диференціації з обструктивним ілеусом. Тому здебіль�

шого необхідним є використання додаткових методів

діагностики, а саме проведення КТ із внутрішньовен�

ним контрастуванням та іригографії (чутливість та

специфічність методів – >95%). Ризик виникнення

перфорації пов’язаний із тривалістю дилатації та діа�

метром дилатованої кишки. Діаметр 9�12 см є критич�

ним для розвитку ішемії та перфорації.

Клінічний алгоритм ведення пацієнтів із синдромом

псевдообструкції, що базується на принципах доказо�

вої медицини, був опублікований у 2002 р. амери�

канським товариством гастроінтестинальної ендос�

копії:

І етап: консервативна терапія, яка включає корек�

цію основного захворювання/стану, що призвів до

розвитку синдрому.

ІІ етап: призначення медикаментозних засобів, що

мають доказову базу: (неостигмiн, еритроміцин, ци�

заприд).

ІІІ етап: нехірургічна декомпресія товстої кишки,

яка досягається виконанням декомпресійної колоно�

скопії, постановкою декомпресійних трубчастих зон�

дів, черезшкірної цекостомії.

ІV етап: хірургічне лікування – цекостомія, назоін�

тестинальна декомпресія, або резекційна методика

при розвитку ішемії чи перфорації.

Під поняттям «ідіопатичний мегаколон» (ІМ) розу�

міють аномалію товстої кишки, що характеризується

стійким її розширенням без ідентифікованої причини.

Симптоми захворювання мають схожість з ХГД та син�

дромом Огілві та являють собою хронічні закрепи, що

можуть виникати як у молодому, так і в старечому віці.

При цьому досить характерним є наявність закрепу та

каломазання, що деякою мірою є патогномонічним

лише для ІМ. Із прогресуванням захворювання стійкі

закрепи можуть змінюватись проносами, наростанням

паретичних явищ. У низці випадків розвиток перекру�

ту сигмоподібної кишки призводить до невідкладної

лапаротомії. Не існує відмінностей у статевому розпо�

ділі.

Патогенез хвороби залишається не вивченим. Біль�

шість публікацій відводять значущу роль у розвитку

патології клітинам Кахаля. Крім того, функціональна

недостатність самих гладком’язових клітин та диспро�

порція різних типів колагену розглядаються можливи�

ми причинами розвитку.

Актуальність: захворюваність невідома, але в цілому

це рідкісна хвороба. При ретроспективному аналізі

1600 хворих із закрепами, що звернулись до Лондонсь�

кого королівського госпіталю протягом 10�річного пе�

ріоду, тільки у 20 були виявлені рентгенологічні ознаки

мегаколону/мегаректуму. Але, з іншого боку, помірно

виражені форми цього захворювання часто залиша�

ються не виявленими, і, за деякими даними, до 11%

хворих з рефрактерними закрепами можуть мати мега�

колон.

Загальноприйнятої класифікації не існує; в англо�

мовній літературі зазвичай виділяють 3 види мегако�

лону:

– idiopathic megacolon – розширення відділів ободо�

вої кишки;

– idiopathic megarectum – розширення прямої

кишки;

– idiopathiс megabowel – поєднання розширення

ободової та прямої кишки.

Загальноприйнятих діагностичних критеріїв ідіопа�

тичного мегаколону не існує. Якісний збір анамнезу

має першочергове значення. Більшість хворих відміча�

ють появу симптомів закрепу з раннього дитинства,

проте яскрава маніфестація проявляється в більш зрі�

лому віці. При об’єктивному обстеженні хворих

загальний стан здебільшого не порушений. Спостері�

гається здуття живота, відсутній інтоксикаційний

синдром. Ректальний огляд, ректоманоскопія та коло�

носкопія дозволяють виключити обструктивний харак�

тер захворювання. Визначення активності ацетилхолі�

нестеразної активності є цінним методом у диферен�

ційній діагностиці з ХГД. Основний метод діагностики

– рентгенологічний, що полягає у визначенні ширини

просвіту кишки при тугому її наповненні в умовах по�

двійного контрастування. Альтернативними методами

діагностики мегаректуму є підвищення максимального

переносимого об’єму (МПО) повітря, що вводиться

в ректальний латексний балон при аноректальному фі�

зіологічному дослідженні. Інтегральним показником

адаптаційних можливостей прямої кишки є індекс

МПО – співвідношення МПО до величини створюва�

ного при цьому ректального тиску. Індекс МПО

>15 мл/мм рт. ст. – діагностичний критерій ІМ.

При неускладнених формах ІМ у більшості випадків

проводиться консервативне лікування, мета якого по�

лягає у створенні оптимального режиму випорожнен�

ня та купіруванні симптомів абдомінального диском�

форту.

Потреба в хірургічному лікуванні виникає у разі не�

ефективності/непереносимості консервативної тера�

пії, при розвитку (високому ризику) ускладнень.

Консервативна терапія поетапна:

І – високошлакова дієта з додаванням харчових во�

локон; збільшення рухового та водного навантаження;

іноді додатково призначаються холеретики (жовчні

кислоти, які мають послаблюючу дію).

ІІ – призначення стимулюючих послаблючих засо�

бів – антрахінони (сенна, алое, ревінь); дифенілмета�

ни (бісакодил, пікосульфат нартію).

Для зменшення симптомів абдомінального диском�

форту призначають спазмолітики та препарати симе�

тикону чи поліетиленгліколю. У пацієнтів з розширен�

ням дистальних відділів товстої кишки вищеописану

терапію сполучають з регулярними клізмами, частота

яких визначається індивідуально.

У пацієнтів з мегаколоном та нормальним діаметром

і функцією прямої кишки операцією вибору є колек�

томія з ілео�/цеко�/асцендоректальним або ілеосигмо�

їдним анастомозом. При виконанні сегментарних ре�

зекцій частота рецидивів та, відповідно, повторних

операцій вища. У пацієнтів з ізольованим мегаректум

або в поєднанні з мегасигмою показана проктектомія

з колоанальним анастомозом. У пацієнтів з тотальним

мегаколоном та мегаректумом (megabowel) операцією

вибору є проктоколектомія з тонкокишковим резерву�

аром та ілеоанальним анастомозом.

Прогноз в цілому сприятливий. Консервативна те�

рапія ефективна у більшості пацієнтів. При хіругічно�

му лікуванні субтотальна колектомія була ефективна

в середньому у 71% хворих, сегменальна резекція –

48,4%, вертикальна редукційна проктопластика –

83%, стомування – 65%. Але треба мати на увазі, що

операція в першу чергу направлена на профілактику

розвитку життєзагрожуючих станів, і, нажаль, в довго�

строковому терміні значній частині проопераваних

хворих доводиться накладати постійну ілеостому.

Диференційна діагностика мегаколону представле�

на в таблицi 3.

Ідіопатичний мегаколон

Мегасигма на фоні перекруту доліхосигми

Мегаколон (синдром Огілві)

Ідіопатичний мегаколон

Таблиця 3. Диференційна діагностика мегаколону

Хвороба Гіршпрунга
у дорослих

Токсичний 
мегаколон

Синдром 
Огілві

Ідіопатичний
мегаколон

Вік маніфестації 20�30 років 20�40 років Понад 60 років Понад 50 років.

Статеве співвідношення (чол.:жін.) 3:1 1:1 3:2 1:1

Відділ товстої кишки,
що дилатується

Ліві відділи, іноді
тотально

Тотально 
Більш виражено праві

відділи
Ліві відділи, іноді

тотально

Тяжкість стану Середній Тяжкий Середній
Ближче до

задовільного

Ступінь вираження
інтоксикаційного синдрому

Помірні прояви Виражена інтоксикація Практично відсутній Помірні прояви

Тривалість анамнезу
захворювання

З дитинства
Перші 3 міс з моменту

виявлення НВК
Відрізняється залежно від

форми захворювання
Декілька днів –

тиждень

Провокуючі фактори Дієта
Антибіотикотерапія,

інфекційні коліти
Травма, серцева
недостатність, ІМ

–

1. Поряд із типовими механізмами товстокишкового ілеуса, які представлені карциномою
ободової кишки, відокремлене місце в структурі товстокишкової непрохідності
займають рідкісні форми мегаколону, до яких належать хвороба Гіршпрунга в дорослих,
токсичний мегаколон, синдром Огілві та ідіопатичний мегаколон.

2. Знання клінічних проявів, етіології та патогенезу полегшить «діагностичний шлях»
клініциста.

3. Клініко�анамнестичні та рентгенологічні методи верифікації діагнозу посідають провідне
місце в діагностиці.

4. У значній кількості випадків консервативні підходи є неефективними, що диктує
необхідність використовувати хірургічні методи лікування.

5. За відсутності доопераційної верифікації діагнозу пацієнти часто підлягають ургентним
лапаротоміям.
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