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АНОТАЦІЯ 

 

Матвійчук О. Б. Третинний перитоніт – клініка, діагностика, 

лікування. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.03 – хірургія (22 Охорона здоров’я). – Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, 2018. 

У дисертації проведено узагальнення світових наукових даних із 

актуальної науково-практичної проблеми хірургічної інфекції – 

абдомінального сепсису, зокрема гострого перитоніту та його ускладненої 

форми – третинного перитоніту. Опрацьовано новий напрям вирішення 

проблеми, який полягає у створенні об’єктивізованої шкали прогнозування 

ризику розвитку третинного перитоніту, розробленої на основі поглибленого 

аналізу анамнестичних, клінічних, інтра- та післяопераційних даних, 

стресорної та імунної реакцій організму хворого, визначенні 

мікробіологічного спектру та антибактерійної чутливості отриманих 

культиватів. Також, розпрацьовано ефективні інтраопераційні способи 

попередження третинного перитоніту.  

За дизайном дослідження, робота складалась із 2 частин: ретро- та 

проспективної. Ретроспективна частина полягала в аналізі актуальної 

класифікаційної номенклатури, особливостей хірургічного лікування хворих 

із гострим вторинним перитонітом, змін їх лабораторних показників 

гомеостазу, результатів мікробіологічного дослідження перитонеального та 

ранового ексудатів та антибактерійної чутливості виділеної мікрофлори, 

аспектів антибактерійної та інших видів терапії, структури післяопераційних 

ускладнень і причин смерті.  

Матеріалом ретроспективного дослідження стали 917 медичних карт 

стаціонарних хворих, оперованих у клініці хірургії та ендоскопії Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького (клінічна 
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база – 1-ше та 3-тє хірургічні відділення Комунальної міської клінічної 

лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова) за період 2006-2011 р. р.  

При аналізі протоколів операційних втручань і заключних діагнозів 

виявлено суттєві розбіжності в трактуванні розповсюдженості перитоніту: 

„загальним” перитоніт названо у 35,6% випадках, „розлитим” – у 30,1%, 

„поширеним” – у 23,5% та „дифузним” – у 10,8%. Мангеймський індекс 

перитоніту підраховано лише у 70,9% оперованих. У 16,1% випадках при 

визначенні Мангеймського Індексу Перитоніту характеристики „загальний”, 

„розлитий” та „поширений” було утотожнено з „дифузним”. При повторному 

підрахунку Мангеймського індексу перитоніту для кожного хворого з 

врахуванням класифікацій Савельева В. С. та Hinchey E. J., у 31,7% хворих 

виявлено заниження первинного значення порівняно з перерахованим, 

відповідно, з ІІІ до ІІ у 35,1%, з ІІ до І у 42,7% та з ІІІ до ІІ у 26,5%, з ІІ до І у 

19,1%. 

При аналізі даних передопераційного обстеження, у 84,8% хворих 

виявлено поліорганну недостатність ІІ та ІІІ стадій. Звернуто увагу на те, що 

превалюючими в її структурі були серцево-судинна та печінково-ниркова 

недостатності. Згідно результатів автопсій, поліорганну недостатність 

визнано причиною смерті в 92,8% оперованих з приводу гострого 

перитоніту. Також, у 14,1% стверджено ознаки резидуального запалення 

очеревини без окреслених меж і суттєво сповільнене формування дренажних 

каналів. 

У ретроспективному масиві клінічної інформації вивчено показники 

лейкоцитарної реакції та ендогенної інтоксикації, а саме лейкоцитарний 

індекс інтоксикації та ядерний індекс. Встановлено, що в день госпіталізації 

лейкоцитоз виявлено лише у 43,4% пацієнтів. Лейкоцитоз периферійної крові 

спостережено здебільшого у хворих із перитонітом на грунті деструкційного 

апендициту (51,8%) або перфораційної виразки шлунка та / або 

дванадцятипалої кишки (20,1%). Для кожного клінічного випадку обчислено 

показник лейкоцитарного індексу інтоксикації – він знаходився у межах 0,5-
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30,0 (середній – 4,85+2,11) і не мав прямої залежності від віку хворих, 

наявності чи ступеня компенсованості супутньої патології та загальної 

тяжкості стану при госпіталізації. У 79,7% пацієнтів виявлено тенденцію до 

зниження значень лейкоцитарного індексу інтоксикації по мірі одужання. 

При ускладненому післяопераційному періоді, а саме персистенції 

перитоніту або розвитку сепсису, цей показник зростав до 26,7-28,9. 

Значення ядерного індексу перебували в межах 0,1-1,03 (середнє – 

0,13+0,08). Враховуючи діапазон норми ядерного індексу, стан 56,6% 

оперованих трактовано, як середньотяжкий (0,3-1,0), 14,5% – як тяжкий 

(>1,0). При персистенції перитоніту, розвитку сепсису чи смерті пацієнта 

значення ядерного індексу складало 0,67-1,02. 

Аналізу піддано й хірургічний компонент лікування цих хворих, а 

саме роль та значення лапароскопії як методу діагностики та потенційно – 

лікування. На догоспітальному етапі перитоніт запідозрено лише у 14,4% 

випадків, однак після фізикального обстеження та встановлення 

попереднього (доопераційного) діагнозу „Гострий живіт”, його було у 100% 

верифіковано саме методом лапароскопії. Вартим уваги є те, що 

лапароскопію у 80% хворих виконано через 2 порти, через 3 – у 18% та через 

4 – у 2%.  

Також проаналізовано особливості виконання релапаротомій у 

хворих, первинно оперованих із приводу гострого вторинного перитоніту. 

Встановлено, що всі програмовані релапаротомії проведено у терміни 24-36 

год пацієнтам, які знаходились на лікуванні у відділенні анестезіології та 

інтенсивної терапії, та мали позитивну діагностичну цінність у 38,9% 

випадків. У структурі інтраопераційних знахідок, у 19,8% виявлено ознаки 

інтра-абдомінальної інфекції. Релапаротомію за вимогою виконували через 

48-120 год. після першої операції, зазвичай у хворих, які знаходились у 

хірургічному стаціонарі. Інтраопераційні знахідки в часі цього типу 

релапаротомії у 93,5% співпали з передбачуваними передопераційно. У групі 

хворих, яким проведено релапаротомію за вимогою, ліжкодень був нижчим 
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порівняно з хворими, яким виконано програмовані релапаротомії (16,6+4,1 

проти 27,2+5,8), меншою була і летальність (31,3% проти 57,1%, р>0,05). 

Характерно, що основною (87,6%) причиною смерті у хворих, яким виконано 

програмовані релапаротомії, стала поліорганна недостатність. 

Ранові ускладнення розвинулись у 14% оперованих. Спектр цих 

ускладнень утворили нагноєння рани (74,3%), флегмона передньої черевної 

стінки (10,8%), лігатурний абсцес (6,2%), кишкова нориця (4,8%) та 

евентрація (3,9%).  

Результати ретроспективних досліджень 917 випадків вторинного 

перитоніту підтвердили високу актуальність проблеми гострого перитоніту 

та абдомінального сепсису, виявили нові невивчені питання у сфері 

ускладненої інтра-абдомінальної інфекції, чим частково визначили програму 

проспективного наукового дослідження. 

Проспективним матеріалом стали 109 хворих, прооперованих із 

приводу гострого вторинного перитоніту у клініці хірургії та ендоскопії 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

(клінічна база – 1-ше та 3-тє хірургічні відділення Комунальної міської 

клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова) за період 2010-2016 

р. р. Хворих поділено на 2 підгрупи – із вторинним (n=89) та третинним 

(n=20) перитонітом. 

Задля реалізації концепції панорамного дослідження гуморальних та 

клітинних параметрів у хворих із гострим перитонітом, вивчено низку 

імунних, гормональних та цілого комплексу анамнестичних, 

загальноклінічних біохімічних показників стану хворого, визначених при 

госпіталізації, на 3-тю та 7-му добу після неї, а у підгрупі третинного 

перитоніту – додатково в добу встановлення діагнозу та на 2-гу послідовну 

добу. 

З метою оцінки гуморальних імунних змін, дано порівняльну 

характеристику серійних рівнів інтерлейкінів-1, -4, -10 та фактора некрозу 
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пухлин- сироватки крові при розвитку вторинного та третинного 

перитонітів. У підгрупі вторинного перитоніту при поміщенні в клініку рівні 

інтерлейкіну-1 були підвищеними, поступово знижувались до 3-ї та 7-ї доби 

пропорційно одужанню. При госпіталізації концентрації інтерлейкіну-1 у 

підгрупі третинного перитоніту були високими, знижувались до 3-ї доби та 

повторно наростали до 7-ї доби. У добу госпіталізації показники 

інтерлейкіну-4 в обох підгрупах не продемонстрували статистично істотних 

різниць, проте у підгрупі вторинного перитоніту концентрації інтерлейкіну-4 

з 3-ї до 7-ї доби знижувались. У підгрупі третинного перитоніту показники 

інтерлейкіну-4 на 3-тю та 7-му добу були статистично сигніфікантно 

нижчими та продовжили подальше падіння (p<0,001). Значення інтерлейкіну-

10 статистично суттєво відрізнялись у всі доби порівняння у бік вищих у 

підгрупі третинного перитоніту: на момент госпіталізації, 3-тю та 7-му доби 

(р<0,05). В обох підгрупах найвищими показники інтерлейкіну-10 були на 3-

тю добу після операції. У межах обох підгруп спостережено поступове 

зниження значень фактора некрозу пухлин-. При госпіталізації рівні цього 

інтерлейкіну не мали сигніфікантної різниці між підгрупами порівняння. На 

3-тю добу показники фактора некрозу пухлин- виявили статистичну 

тенденцію у бік зниження у підгрупі третинного перитоніту (р=0,09). У 

подальшому, така динаміка виявила статистичну сигніфікантність на 7-му 

добу, коли у підгрупі третинного перитоніту рівні фактора некрозу пухлин- 

стали істотно вищими за такі у підгрупі вторинного перитоніту (р<0,05). 

Виявлені закономірності дозволили суттєво доповнити картину реакції 

гуморального імунітету на інтраабдомінальну інфекцію як при вториному, 

так і третинному перитонітах. 

Цитологічну ланку імунної відповіді хворих на абдомінальний сепсис 

оцінено визначенням абсолютної кількості лейкоцитів, відносного числа 

лімфоцитів, обчисленням лейкоцитарного індексу інтоксикації, 

фагоцитарних індекса та числа. У підгрупі вторинного перитоніту кількість 
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лейкоцитів крові знижувалась по мірі одужання пацієнтів. Періопераційно 

цей показник виявив тенденцію у бік вищого при третинному перитоніті 

(р=0,073). У цій же підгрупі кількість лейкоцитів зростала та була 

сигніфікантно вищою на 3-тю та 7-му доби після операційного втручання 

(p<0,05). При міжгруповому порівнянні відносної кількості лімфоцитів 

встановлено, що у підгрупі третинного перитоніту вона була суттєво нижчою 

протягом всього періоду спостереження. При оцінці змін лейкоцитарного 

індексу інтоксикації встановлено, що цей показник вже в добу госпіталізації 

був сигніфікантно вищим при третинному перитоніті (p<0,05). У 

подальшому, лейкоцитарний індекс інтоксикації у підгрупі третинного 

перитоніту відрізнявся у бік істотно вищого (р<0,001).  

Показники фагоцитарної активності оцінено за значенням 

фагоцитарних індекса та числа. При госпіталізації, фагоцитарний індекс у 

пацієнтів з третинним перитонітом був істотно нижчим, порівняно з таким у 

підгрупі вторинного перитоніту (p<0,05). У динаміці, його значення у хворих 

із третинним перитонітом сигніфікантно не змінювалось (р>0,05). Натомість, 

фагоцитарне число у перші доби після операційного втручання не виявило 

значущих міжгрупових різниць (р>0,05). Суттєва різниця значень 

фагоцитарного числа з’явилась на 7-му добу у підгрупі третинного 

перитоніту (p<0,05). 

Гуморальний сегмент імунної реакції додатково оцінено визначенням 

рівнів Ig у сироватці крові. Періопераційний вміст Ig A у підгрупі третинного 

перитоніту мав тенденцію до нижчого за таку при вторинному перитоніті 

(р=0,054). У наступні доби сигніфікантних різниць у значеннях Ig А між 

підгрупами не було. Показники цього Ig в обох підгрупах продемонстрували 

поступове падіння з часом. Рівні Ig M проявили суттєві міжгрупові 

відмінності у всі доби спостереження, а саме в бік нижчих у підгрупі 

третинного перитоніту. Подібно до змін рівнів Ig A, концентрації Ig М теж 

виявили динаміку падіння в кожній з підгруп. У добу госпіталізації показник 

Ig G між підгрупами не відрізнявся, однак вже з 3-ї доби в підгрупі 
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третинного перитоніту його значення стало сигніфікантно меншим (p<0,001). 

У цій підгрупі на 7-му добу констатовано статистичну тенденцію різниць 

(10,1 (0-24,3) [6-15,1] г/л проти 12,3 (0-40,2) [9,5-19] г/л; р=0,067). У цілому, 

Ig G знижувався в часі незалежно від різновиду перитоніту. 

З метою оцінки змін рівнів біомаркерів запалення при розвитку 

перитоніту, проведено визначення концентрацій прокальцитоніну та С-

реактивного білка як найбільш інформаційних. У підгрупі вторинного 

перитоніту при поступленні показники прокальцитоніну були підвищеними, 

поступово знижуючись до 3-ї доби по мірі одужання. У підгрупі третинного 

перитоніту рівні прокальцитоніну були також високими при госпіталізації, 

дещо знижувались на 3-тю добу, однак зростали ближче до моменту 

розвитку третинного перитоніту, виявивши статистично значуще вищі 

показники за такі у підгрупі вторинного перитоніту (р<0,05). Додатково, 

виявлено статистичну тенденцію при порівнянні значень прокальцитоніну в 

добу поступлення до вищого в підгрупі третинного перитоніту (р=0,062). У 

добу поступлення рівень С-реактивного білка в обох підгрупах не мав 

статистично значущої відмінності. Подібні особливості мали й рівні С-

реактивного білка на 7-му добу. Статистично істотну різницю між 

значеннями С-реактивного білка констатовано на 3-тю добу після 

операційного втручання в бік нижчого у підгрупі третинного перитоніту 

(p<0,05). 

З метою оцінки стресорної реакції хворих із гострим перитонітом, 

вивчено зміни концентрацій кортизолу сироватки крові згідно описаної 

серійності заборів. Вміст кортизолу в підгрупі вторинного перитоніту 

проявився зменшенням показників із доби поступлення до 3-ї та 7-ї доби. У 

підгрупі третинного перитоніту рівень кортизолу при госпіталізації був 

високим із подальшим зниженням на 3-тю та 7-му добу. При міжгруповому 

порівнянні відзначено статистично значуще вищі значення рівня кортизолу в 

добу поступлення у підгрупі третинного перитоніту (р<0,05). Примітною 
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також стала статистична тенденція при порівнянні концентрацій кортизолу 

на 3-тю добу в бік нижчого в підгрупі третинного перитоніту (р=0,09). 

Проаналізовано мікробний спектр гострого перитоніту за умов 

наявності та відсутності поліорганної недостатності та вивчено їх 

взаємозв’язок. Позитивним посів перитонеального ексудату виявився у 

85,7% випадків. Найчастіше серед Грам-негативних збудників виявлено E. 

сoli (60,6%), серед Грам-позитивних – Staphylococcus aureus (62,1%) та 

Streptococcus viridans (35,4%). У 12,1% виявлено асоціації з Pseudomonas 

аeruginosa, у 8,7% з Proteus vulgaris, у 5,6% – з Klebsiella mobilis та в 1,9% – із 

Citrobacter freundii. У мікробний спектр також увійшли Serratia spp. (6,1%), 

Candida spp. (9,7%). У групі хворих із поліорганною недостатністю 

домінувала аеробна Грам-негативна флора з переважанням Enterobacter spp. в 

асоціаціях із Staphylococcus aureus. У цій групі частіше розвинулись гнійно-

септичні ускладенння (23,6% проти 5,1% у групі хворих без поліорганної 

недостатності, р<0,05) та була вищою летальність (23,1% проти 4%, p<0,01). 

Септичний шок стверджено у 19,9% оперованих, які мали явища 

поліорганної недостатності.  

Мікробіологічна складова досліджень полягала у культивації 

перитонеального ексудату як при первинному, так і при повторному 

операційному втручанні. У випадку персистуючої (>48 год) гіпертермії, 

порушеній свідомості (згідно показників шкали Glasgow), тривалих (>4 діб) 

виділеннях із дренажів та у всіх випадках розвитку третинного перитоніту 

проведено гемокультивацію з обидвох кубітальних вен. Отримані бактерійні 

культури протестовано на чутливість до 19 антибактерійних, грибкові – до 3 

антифунгальних засобів.  

У підгрупі вторинного перитоніту ідентифіковано 85,7% культиватів, 

у підгрупі третинного перитоніту – 76,2%. Аеробна кокова флора кількісно 

переважала у первинних зразках вторинного перитоніту. У хворих, в яких в 

подальшому розвинувся третинний перитоніт, відзначено переважання Грам-

негативної флори та Candida albicans. Мікробні асоціації в підгрупі 
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третинного перитоніту у 23,1% вміщали Candida non-albicans spp. У випадку 

програмованої релапаротомії об'єм рідини в черевній порожнині був 

незначним, такими ж були і мікробні знахідки (позитивний ріст – 51,4%): 

кокова флора у 88,3% в асоціаціях з E. coli (14,3% випадків). На відміну від 

цього, зразки, взяті під час релапаротомії за вимогою, були представлені 

ширшим (89,5%) діапазоном мікроорганізмів, серед яких E. coli, Klebsiella 

spp., Proteus spp. і Enterobacter spp., асоційовані з Candida albicans у 13,1% 

випадків. У 58,7% випадках діагноз третинного перитоніту був встановленим 

на релапаротомії за вимогою, у 15,4% – у часі програмованої релапаротомії.  

Первинна гемокультивація була успішною в 41,2% випадків 

вторинного перитоніту, хибно-позитивною – у 9,3%. У структурі 

гемокультиватів, патогенну флору було виявлено у 35,4% випадків: 

Streptococcus pyogenes (23,4%), E. coli (10,3%), Proteus vulgaris (34,1%) та 

Acinetobacter Baumanii (32,2%). Після розвитку третинного перитоніту, 

гемокультури виявились позитивними у 15,1% та були представленими в 

основному Proteus spp. і Candida non-albicans spp. У підгрупі вторинного 

перитоніту каспофунгін показав найвищий протигрибковий потенціал (23%), 

воріконазол – 22,8%, флуконазол – 17,8%. З-поміж антибактерійних 

лікарських засобів, найвищу кумулятивну ефективність продемонстрували 

карбапенеми 2-ї групи, моксифлоксацин і тайгециклін. 

Окремо досліджено взаємозв’язок між поширеністю перитоніту, 

наявністю поліорганної недостатності та її стадією. У часі передопераційного 

обстеження поліорганну недостатність ІІ та ІІІ стадій стверджено в 84,8% 

випадках. Провідними у структурі прогресуючої поліорганної недостатності, 

як і раніше, були серцево-судинна та печінково-ниркова. Домінуючим 

(74,3%) у групі хворих із поліорганною недостатністю виявилось дифузне 

розповсюдження перитоніту. Також, методом ультразвукового 

доплерівського скенування верифіковано тромбоз глибоких вен нижніх 

кінцівок у 85,7%, який мав латентний характер у 88,9% хворих із третинним 

перитонітом.  
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Третинний перитоніт мав несприятливий вислід у 90% випадків, 

основною причиною смерті визнано сепсис. За результатами автопсій, 

поліорганну недостатність констатовано у 92,8% випадків, у 14,1% 

встановлено ознаки резидуального запалення очеревини, у 75 % виявлено 

тромбоз/-емболію сегментарних гілок легеневої артерії. 

Отриманий масив показників та виявлені тенденції їх змін було 

статистично проаналізовано на предмет прогностичної цінності та 

інтегровано у бальну шкалу прогнозування ризику розвитку третинного 

перитоніту. Розпрацьована бальна шкала, яка складається з 19 фактичних та 

цифрових параметрів, на додатковій проспективній групі (n=84) виявила 

високі прогностичні чутливість, специфічність і точність, відтак дозволила 

ефективно передбачити ризик розвитку третинного перитоніту вже в день 

госпіталізації та уможливила стратифікацію хворих за ступенем ризику. 

Поглиблений аналіз патогенезу абдомінального сепсису, 

патофізіології гострого перитоніту та хірургічних методик його лікування 

покладено в основу пошуку шляхів інтраопераційного підвищення 

ефективності перитонеального лаважу та протиінфекційного захисту як 

способів попередження розвитку третинного перитоніту. Опрацьовано та 

клінічно доведено ефективність методів лаважу черевної порожнини з 

використанням екстемпорально підігрітих та озонованих розчинів 

антисептиків. 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова праця є 

комплексним дослідженням, метою якого було покращення результатів 

комплексного лікування хворих на гострий перитоніт шляхом поглибленого 

аналізу патогенезу, клініки, діагностики та лікування абдомінального сепсису 

та гострого перитоніту з метою пошуку ранніх маркерів їх ускладненого 

перебігу, а саме третинного перитоніту, задля створення шкали раннього 

прогнозування ризику його розвитку. 

Уперше встановлено стереотипи змін гормональної та імунної реакцій 

організму, які вказують на високий ризик розвитку третинного перитоніту. 
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Уперше простежено динаміку змін біомаркерів сепсису при розвитку 

третинного перитоніту. 

Доповнено наукові дані щодо мікробного та фунгального пейзажу 

перитонеального ексудату, післяопераційних ран та крові за умов вторинного 

і третинного перитонітів. 

Уточнено спектр чутливості отриманих, в особливості нозокоміальних 

патогенів до антибактерійних і антифунгальних засобів із виділенням групи 

малоефективних. 

Уперше доведено взаємозв’язок і діагностичну цінність 

програмованих релапаротомій та релапаротомій за вимогою у розвитку 

третинного перитоніту.  

Науково доведено недостатню інформаційність застосування 

більшості поширених шкал у прогнозуванні ризику розвитку третинного 

перитоніту з причин їх неспецифічності.  

Вдосконалено показання до вибору як режиму проведення, складу 

засобів так і їх фізичних характеристик для виконання перитонеального 

лаважу при гострому перитоніті як способу попередження третинної його 

форми. 

Уперше науково розроблено та клінічно апробовано шкалу раннього 

прогнозування ризику розвитку третинного перитоніту з можливістю 

стратифікації хворих на групи ризику і встановленням показань до корекції 

діагностично-лікувальної тактики. 

Практичне значення отриманих результатів. Основні положення 

роботи науково обгрунтовують доцільність уніфікації номенклатури 

перитоніту, а саме чіткого виділення третинного перитоніту як окремої 

форми з власними критеріями; необхідність раннього прогнозування ризику 

розвитку третинного перитоніту шляхом багатовекторної оцінки клінічного 

стану хворого, врахування параметрів стресорної та імунної реакції 

організму в умовах абдомінального сепсису та особливостей їх динаміки; 

ретельного моніторингу мікробіологічної складової виконанням серійних 
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посівів перитонеального вмісту та крові; доцільність застосування нових 

патофізіологічно обгрунтованих методів фракційного лаважу черевної 

порожнини та застосування екстемпорально озонованого розчину 

декаметоксину; використання шкали раннього прогнозування ризику 

розвитку третинного перитоніту задля вчасного прийняття нових або 

корекції використовуваних діагностично-лікувальних заходів. 

У результаті комплексу науково-клінічних досліджень у практику 

охорони здоров’я впроваджено: 

• Спосіб фракційного промивання черевної порожнини при перитоніті 

(патент на корисну модель № 59839); 

• Спосіб прогнозування ризику розвитку третинного перитоніту (патент 

на корисну модель № 123045); 

• Спосіб промивання черевної порожнини при вторинному і третинному 

перитонітах (патент на корисну модель № 123046). 

За матеріалами дисертаційної роботи видано інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров’я № 108 „Спосіб прогнозування 

ризику розвитку третинного перитоніту” (Київ, 2018 р.). 

Ключові слова: абдомінальний сепсис, вторинний перитоніт, 

третинний перитоніт, раннє прогнозування. 

 

ANNOTATION 

 

Matviychuk O. B. Tertiary peritonitis – clinic, diagnostics, treatment. 

Qualification scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Medical Sciences in specialty 14.01.03 – 

surgery (22 Health care). Danylo Halytskyi Lviv national medical university, Lviv, 

2018. 

In the dissertation, global scientific data on the actual scientific and practical 

problem of surgical infection – abdominal sepsis, in particular acute peritonitis and 
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its complicated form – tertiary peritonitis, had been generalized. The new solution 

of the problem, which consists of creation of an objectified scale of the prognosis 

of the risk of development of tertiary peritonitis on the basis of in-depth analysis of 

anamnestic, clinical, intra-and postoperative data, stress and immune responses of 

the patient's organism, determination of the microbiological spectrum and 

antibacterial sensitivity of the cultivates was worked out. Also, effective 

intraoperative methods for prevention of tertiary peritonitis have been developed. 

According to the research design, the work consisted of 2 parts: retro- and 

prospective. The retrospective part contained the analysis of the actual 

classification nomenclature, peculiarities of surgical treatment of patients with 

acute secondary peritonitis, changes in their laboratory parameters of homeostasis, 

results of microbiological testing of peritoneal and wound exudates and 

antibacterial sensitivity of the isolated microflora, aspects of antibacterial and other 

types of therapy, structure of postoperative complications and causes of death. 

The retrospective study included 917 medical files of patients operated at the 

Clinic of Surgery and Endoscopy at the Lviv Danylo Halytskyi national medical 

university (clinical base – 1st and 3rd surgical departments of the Lviv city 

emergency clinical hospital) for the period 2006-2011. In the analysis of protocols 

of surgical interventions and final diagnoses, significant discrepancies were found 

in the treatment of the incidence of peritonitis: in general, peritonitis was 

mentioned in 35,6% of cases, "flake" – in 30,1%, "common" – in 23,5%, and 

"diffuse" – in 10,8%. The value of the Mannheim Peritonitis Index was calculated 

only in 70,9% of cases. In 16,1% of cases, while determining the Mannheim 

Peritonitis Index, the characteristics of "general", "flake" and "common" were 

identified as "diffuse". When re-counting the values of the Mannheim Peritonitis 

Index for each patient, taking into account the classifications of Savelyev V. S. and 

of Hinchey E. J., 31,7% of cases showed understatement of its primary value 

compared with the above, respectively, from III to II in 35,1%, from ІІ to І in 

42,7% and from ІІІ to ІІ in 26,5%, from ІІ to І in 19,1%. 
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In the analysis of data of preoperative examination, 84,8% of patients 

showed multiple organ failure of ІІ and ІІІ stages. Noteworthy is the fact that 

cardiovascular and hepatic-renal insufficiency prevailed in its structure. According 

to autopsy findings, multiple organ failure was recognized as the cause of death in 

92,8% of operated for acute peritonitis. Also, in 14,1%, signs of residual 

inflammation of the peritoneum without specified limits were confirmed and the 

formation of drainage channels was considerably slow. 

In the retrospective array of clinical information, the indicators of leukocyte 

response and endogenous intoxication, namely the Leukocytic Intoxication Index 

and the Nuclear Index, were studied. Leukocytosis was detected only in 43,4% of 

patients on the day of hospitalization. Peripheral blood leucocytosis was observed 

mainly in patients with peritonitis due to acute destructive appendicitis (51,8%) or 

perforated ulcer (20,1%). For each clinical case, the indicator of Leukocytic 

Intoxication Index was calculated – it was within the range of 0,5-30,0 (mean – 

4,85+2,11) and had no direct dependence on the age of the patients, the presence or 

degree of compensation of concomitant pathology and general severity of 

condition upon admission. In 79,7% of patients, a tendency towards decrease of 

values of Leukocytic Intoxication Index was seen closer to recovery. In 

complicated postoperative period, namely, the persistence of peritonitis or the 

development of sepsis, this figure increased to 26,7-28,9. The values of the 

Nuclear Index stayed within the range of 0,1-1,03 (mean – 0,13+0,08). Given the 

range of normal limits of the Nuclear Index, condition of 56,6% of the patients was 

classified as moderate (0,3-1,0), 14.5% – severe (>1,0). With the persistence of 

peritonitis, the development of sepsis or death of a patient, the value of the Nuclear 

Index was 0,67-1,02. 

The surgical component of treatment of these patients was also analyzed, 

namely the role and importance of laparoscopy as a method of diagnosis and, 

potentially, treatment. In the pre-hospital stage, peritonitis was suspected only in 

14,4% of cases, however, after a physical examination and preliminary diagnosis 

of “Acute abdomen”, it was in 100% verified by the method of laparoscopy. It is 
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worth of mentioning that laparoscopy in 80% of patients was performed via 2 

ports, 18% – via 3 and 2% – via 4. Peculiarities of implementation of relaparotomy 

in patients initially operated for acute secondary peritonitis were also analyzed. It 

was found that all planned relaparotomies were performed in the period of 24-36 

hours after initial surgery for patients who were treated in the intensive care unit 

and had a positive diagnostic value in 38,9% of cases. In the structure of 

intraoperative findings, 19,8% revealed signs of intra-abdominal infection. 

Relaparotomy on-demand was performed within 48-120 hours after initial 

operation, usually in patients who were in the in-patient surgical department. 

Intraoperative findings during this type of relaparotomy in 93,5% had coincided 

with the anticipated preoperatively. In the group of patients with relaparotomy on-

demand, hospital stay was lower compared to patients who were programmed for 

relaparotomy (16,6+4,1 vs. 27,2+5,8), mortality was also insignificantly lower 

(31,3% vs. 57,1%; p>0,05). Main (87,6%) cause of death in patients who 

underwent planned relaparotomy was multiple organ failure. Early complications 

developed in 14% of patients. The spectrum of these complications was formed by 

wound infection (74,3%), phlegmon of the anterior abdominal wall (10,8%), 

ligaturic abscess (6,2%), intestinal fistula (4,8%) and eventeration (3,9%). 

Results of retrospective study of 917 cases of secondary peritonitis 

confirmed the high relevance of the problem of acute peritonitis and abdominal 

sepsis, presenting new unexplored issues in the field of complicated intra-

abdominal infection, which was had partly determined by the program of 

prospective scientific research. 

The prospective study enrolled 109 patients, who underwent surgery for 

acute secondary peritonitis in the Clinic of Surgery and Endoscopy at the Lviv 

Danylo Halytskyi national medical university (clinical base – 1st and 3rd surgical 

departments of the Lviv city emergency clinical hospital) for the period 2010-

2016. Patients were divided into 2 groups – with secondary (n=89) and tertiary 

(n=20) peritonitis. In order to implement the concept of panoramic research of 

humoral and cellular parameters in patients with acute peritonitis, series of 
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immune, hormonal and whole complex of anamnestic, common clinical and 

biochemical parameters were determined during hospitalization day, on the 3rd and 

7th day, and in the group of tertiary peritonitis – additionally, on the day of setting 

the diagnosis and on the 2nd consecutive day. 

With the aim to evaluate humoral immune changes during the development 

of secondary and tertiary peritonitis, the comparative characterization of serial 

levels of serum interleukins-1β, -4, -10 and tumour necrosis factor- was done. In 

the group of secondary peritonitis, on hospitalization day, levels of interleukin-1β 

were elevated and gradually decreased to the 3rd and 7th days closer to recovery. 

On admission day, concentration of interleukin-1β in the tertiary peritonitis group 

was high, decreased to the 3rd day and re-elevated until the 7th day. On the day of 

hospitalization, interleukin-4 indices in both groups did not show statistically 

significant differences, but in the group of secondary peritonitis, the concentration 

of interleukin-4 decreased in period from 3rd to the 7th day. In the tertiary 

peritonitis group, interleukin-4 values on the 3rd and 7th day were statistically 

significantly lower and kept decreasing further on (p<0,001). Levels of interleukin-

10 were statistically significantly different in all days of the comparison towards 

higher in the tertiary peritonitis group: at the time of hospitalization, 3rd and 7th 

days (p<0,05). In both groups, the highest indices of interleukin-10 were on the 3rd 

day after initial surgery. Within both groups, a gradual decrease in tumour necrosis 

factor-α values was observed. Upon admission, levels of this cytokine did not have 

significant difference between the comparison groups. On the 3rd day, tumour 

necrosis factor- indexes showed a statistical tendency towards decrease in the 

tertiary peritonitis group (p=0,09). Subsequently, its dynamics revealed a statistical 

significance on the 7th day, when in the tertiary peritonitis group levels of tumour 

necrosis factor-α became significantly higher cf. in the secondary peritonitis group 

(p<0,05). The revealed regularities allowed to substantially complement the picture 

of the reaction of humoral immunity to intra-abdominal infection in both 

secondary and tertiary peritonitis. The cytological part of the immune response of 
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patients with abdominal sepsis was estimated by determining of the absolute 

number of leukocytes, relative number of lymphocytes, levels of IgA, M and G, 

calculating the Leukocyte Index of Intoxication, Phagocytic Index and Phagocytic 

Number. In the secondary peritonitis group, the number of blood leukocytes 

decreased as patients recovered. Perioperationally, this indicator showed a 

tendency towards higher in tertiary peritonitis group (p=0,073). In the same group, 

the number of leukocytes increased and was significantly higher in the 3rd and 7th 

days following initial surgery (p<0,05). During the intergroup comparison of the 

relative number of lymphocytes, we found out that in the tertiary peritonitis group 

it was significantly lower throughout the observation period. While assessing 

changes in the Leukocyte Index of Intoxication, this indicator was significantly 

higher already on the day of hospitalization in tertiary peritonitis group (p<0,05). 

Subsequently, the value of the Leukocyte Index of Intoxication in the tertiary 

peritonitis group was significantly higher (p<0,001). Indicators of phagocytic 

activity were estimated by the values of the Phagocytic Index and Phagocytic 

Number. During hospitalization, Phagocytic Index in patients of tertiary peritonitis 

group was significantly lower than in secondary peritonitis group (p<0,05). In 

dynamics, its value in tertiary peritonitis group did not change significantly 

(p>0,05). Instead, Phagocytic Number in first days after initial surgery did not 

reveal significant intergroup differences (p>0,05). A significant difference in the 

values of Phagocytic Number appeared on the 7th day in the tertiary peritonitis 

group (p<0,05). The humoral segment of the immune response was assessed by 

determining the levels of Ig in the serum. Perioperative content of serum Ig A in 

the tertiary peritonitis group tended to be lower cf. secondary peritonitis group 

(p=0,055). Later on, there were no significant differences in Ig A values between 

the groups. Concentrations of this Ig in both groups had demonstrated a gradual 

decline over time. Levels of Ig M showed significant intergroup differences in all 

observation days, in particular towards the lower values in the tertiary peritonitis 

group. Similar to the changes in levels of Ig A, concentrations of Ig M also showed 

a decrease in each of the groups. On the day of admission, levels of Ig G between 
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the groups did not differ, however, since the 3rd day in the tertiary peritonitis 

group, its value was significantly lower (p<0.001). Same significant difference was 

noted in this group and in the 7th day (p<0,05). In general, IgG decreased in time 

regardless of the type of peritonitis. In order to assess changes in the levels of 

inflammation biomarkers in the development of peritonitis, determination of serum 

concentrations of procalcitonin and C-reactive protein as the most informational, 

were done. In the secondary peritonitis group, upon admission, procalcitonin levels 

were elevated, gradually decreasing to the 3rd day alongside recovery. In the 

tertiary peritonitis group, levels of procalcitonin were also high during 

hospitalization, somewhat lowered by the 3rd day, however, grew closer to the 

onset of tertiary peritonitis, revealing statistically significant higher rates cf. those 

in the secondary peritonitis group (p<0,05). In addition, a statistical trend was 

noticed during comparison of the values of procalcitonin on admission day towards 

higher in tertiary peritonitis group (p=0,062). On the day of hospitalization, level 

of C-reactive protein in both groups had no statistically significant difference. 

Similar features also were seen in levels of C-reactive protein on the 7th day. A 

statistically significant difference between the values of C-reactive protein was 

established on the 3rd day after initial surgery towards lesser numbers in the 

tertiary peritonitis group (p<0,05). For the purpose of evaluation of the stress 

response of patients with acute peritonitis, serum cortisol concentrations had been 

studied in accordance with the abovementioned regimen of sampling. The content 

of cortisol in the secondary peritonitis group was manifested by a decrease from 

the day of admission to the 3rd and 7th day. In the tertiary peritonitis group, the 

level of cortisol during hospitalization was high, with a further decrease on 3rd and 

7th day. During the intergroup comparison, statistically significantly higher values 

of cortisol levels were noted in the tertiary peritonitis group on the day of 

admission (p<0,05). A statistically significant trend was also noticed during the 

comparison of cortisol concentrations on the 3rd day towards the lower in the 

tertiary peritonitis group (p=0,09). 
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The microbial spectrum of acute peritonitis has been analyzed in the 

presence and absence of multiple organ failure and their interrelation. Positive 

incidence of peritoneal exudate was stated in 85,7% of cases. Cultivation of E. coli 

(60,6%) was the most frequent among Gram-negative pathogens, while 

Staphylococcus aureus (62,1%) and Streptococcus viridans (35,4%) prevailed 

among Gram-positive pathogens. In 12,1%, associations with Pseudomonas 

aeruginosa were found, in 8,7% – with Proteus vulgaris, 5,6% – with Klebsiella 

mobilis and 1,9% – with Citrobacter Freundii. The microbial spectrum also 

included Serratia spp. (6,1%) and Candida spp. (9,7%). In the group of patients 

with multiple organ failure, aerobic Gram-negative flora dominated and was 

presented by Enterobacter spp. in associations with Staphylococcus aureus. In this 

group, pyo-septic complications (23,6% vs. 5,1% in the group of patients without 

multiple organ failure; p<0,05) and mortality (23,1% vs. 4%; p<0,01) were higher. 

Septic shock was seen in 19,9% of operated patients with multiple organ failure. 

The microbiological component of the study consisted of cultivation of the 

peritoneal fluid in both the initial and repeated surgical interventions. In case of 

persistent (>48 hours) hyperthermia, impaired consciousness (according to 

Glasgow score), prolonged (>4 days) drainage discharge and in all cases of tertiary 

peritonitis, haemocultivation from both cubital veins was performed. The obtained 

bacterial cultures were tested for sensitivity to 19 antibacterial and 3 antifungal 

agents. In the secondary peritonitis group, 85,7% of cultivates were identified, in 

the tertiary peritonitis group – 76,2%. Aerobic coccal flora was quantitatively 

prevalent in primary samples obtained from patients with secondary peritonitis. In 

patients who subsequently developed tertiary peritonitis, prevalence of Gram-

negative flora and Candida albicans was noted. Microbial associations in the 

tertiary peritonitis group contained Candida non-albicans spp. in 23,1%. In case of 

planned relaparotomy, the volume of fluid in the abdominal cavity was scarce and 

the microbial findings (positive growth – 51,4%) were the same: coccal flora was 

seen in 88,3% and was associated with E. coli (14,3% of cases). In contrast, 

samples taken during relaparotomy on-demand, were represented by a wider 
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(89,5%) range of microorganisms, including E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp. 

and Enterobacter spp., associated with Candida albicans in 13,1% of cases. In 

58,7% of cases, the diagnosis of tertiary peritonitis was made on relaparotomy on-

demand, in 15,4% – in course of planned relaparotomy. 

Primary haemocultivation was successful in 41,2% of cases of secondary 

peritonitis, false-positive – in 9,3%. In the structure of haemocultivates, pathogenic 

flora was detected in 35,4% of cases: Streptococcus pyogenes (23,4%), E. coli 

(10,3%), Proteus vulgaris (34,1%) and Acinetobacter Baumanii (32,2%). After 

development of tertiary peritonitis, haemoculture became positive in 15,1% and 

was mainly represented by Proteus spp. and Candida non-albicans spp. In the 

secondary peritonitis group, caspofungin showed the highest anti-fungal potential 

(23%), voriconazole – 22.8%, fluconazole – 17,8%. Among antibacterial drugs, the 

highest cumulative efficacy was demonstrated by carbapenems of the 2nd group, 

moxifloxacin and tigecycline. 

The relationship between the spread of peritonitis, presence of multiple 

organ failure and its stage had also been explored. During the preoperative 

examination, multiple organ failure of ІІ and ІІІ stages was confirmed in 84,8% of 

cases. In the structure of progressive multiple organ failure, as previously, 

cardiovascular and hepatic-renal were the leading ones. In the group of patients 

with multiple organ failure, diffuse peritonitis prevailed (74,3%). Also, ultrasonic 

Doppler scan method had verified thrombosis of deep veins of the lower 

extremities in 85,7%, which was latent in 88,9% of patients with tertiary 

peritonitis. 

Tertiary peritonitis had an adverse outcome in 90% of cases, the main cause 

of death being sepsis. According to autopsy results, multiple organ failure was 

noted in 92,8% of cases, 14,1% showed signs of residual inflammation of the 

peritoneum, 75% had thrombosis / -embolism of the segmental branches of the 

pulmonary artery. 

The received array of indicators and the revealed tendencies of their changes 

were statistically analyzed for the subject of predictive value and integrated into 
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the scale of predicting the risk of development of tertiary peritonitis. The 

elaborated scale, which consists of 19 factual and digital parameters, showed a 

high prognostic sensitivity, specificity and accuracy in the additional prospective 

group (n=84) and thus effectively predicted the risk of development of tertiary 

peritonitis already on the day of admission and helped to stratify the risk . 

An in-depth analysis of the pathogenesis of abdominal sepsis, 

pathophysiology of acute peritonitis and surgical techniques of its treatment are the 

basis for seeking intraoperative enhancement of the effectiveness of peritoneal 

lavage and anti-infective protection as the way of prevention of the development of 

tertiary peritonitis. The effectiveness of methods of lavage of the abdominal cavity 

with the use of extemporally heated and ozonized solutions of antiseptics has been 

worked out and clinically proven further on. 

Scientific novelty of the obtained results. Scientific work is a complex 

research aimed at improving the results of the integrated treatment of patients with 

acute peritonitis by in-depth analysis of pathogenesis, clinics, diagnosis and 

treatment of abdominal sepsis and acute peritonitis in order to find early markers of 

their complicated course, namely tertiary peritonitis and to create a scale for early 

predicting the risk of its development. 

For the first time, stereotypes of changes in the hormonal and immune 

responses of the body have been identified, which indicate the high risk of 

development of tertiary peritonitis. 

For the first time, the dynamics of changes in biomarkers of sepsis during 

the development of tertiary peritonitis had been traced. 

The scientific data on microbial and fungal landscape of peritoneal exudate, 

postoperative wounds and blood during secondary and tertiary peritonitis have 

been supplemented. 

The spectrum of sensitivity of cultivated, in particular of nosocomial 

pathogens to antibacterial and antifungal agents with allocation of the group of 

ineffective ones, had been specified. 
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For the first time, the interrelation and diagnostic value of planned 

relaparotomy and relaparotomy on-demand in the development of tertiary 

peritonitis had been proven. 

Insufficient value of majority of common scales in predicting of the risk of 

tertiary peritonitis due to their non-specificity had been scientifically proven. 

The indications for choice of the regimen and composition of the means and 

their physical characteristics for peritoneal lavage in acute peritonitis as a method 

of preventing its tertiary form had been improved. 

For the first time, the scale of early prediction of the risk of development of 

tertiary peritonitis with the possibility of stratification of patients at risk and 

establishing the indications for correction of diagnostic and therapeutic tactics had 

been scientifically developed and clinically approved. 

The practical value of the results. The main provisions of the work 

scientifically justify the expediency of unification of the nomenclature of 

peritonitis, namely the clear allocation of tertiary peritonitis as a separate form of 

peritonitis with its own diagnostic criteria; the need for early prediction of the risk 

of development of tertiary peritonitis by multi-vector assessment of the patient's 

clinical condition, taking into account the parameters of the stress and immune 

response of the organism under conditions of abdominal sepsis and the 

peculiarities of their dynamics; thorough monitoring of the microbiological 

component by obtaining serial cultures of peritoneal contents and blood; the 

expediency of use of new pathophysiologically grounded methods of fractional 

lavage of the abdominal cavity and the use of an extemporally ozonized solution of 

decamethoxin; use of the scale of the early prediction of the risk of development of 

tertiary peritonitis in order to make timely corrections of either new or actual 

diagnostic and therapeutic measures. 

As a result of a complex of scientific and clinical studies, the following was 

implemented into the practice of healthcare: 

• Method of fractional lavage of the abdominal cavity during peritonitis 

(Patent No. 59839); 
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• Method of predicting the risk of development of tertiary peritonitis (Patent 

No. 123045); 

• Method of lavage of the abdominal cavity in case of secondary and tertiary 

peritonitis (Patent No. 123046). 

The materials of the dissertation were implemented into the Information 

sheet of innovations in the System of Health care No. 108 "Method of predicting 

the risk of development of tertiary peritonitis" (Kyiv, 2018). 

Key words: abdominal sepsis, secondary peritonitis, tertiary peritonitis, early 

prognostication. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Гострий перитоніт є однією з найскладніших 

проблем ургентної хірургії з високою післяопераційною летальністю навіть у 

високорозвинених країнах [1, 3, 117, 313, 412, 487, 491]. Складна супутня 

патологія, злоякісні пухлини, самолікування та пізня госпіталізація хворих із 

гострим перитонітом ускладнюють діагностику й надалі призводять до 

незадовільних вислідів його хірургічного лікування у глобальному вимірі 

[129, 130, 476, 503]. Недостатня ефективність загальноприйнятих методів 

лікування абдомінального сепсису спонукала до пошуку як клінічних, так і 

лабораторних маркерів ускладненого перебігу інтра-абдомінальної інфекції 

[194, 581].  

За останнє десятиріччя особливу увагу науковців і клініцистів 

викликає третинна форма перитоніту, а саме критерії трансформації 

вторинного у третинний [449, 534, 611]. Згідно переконань клініцистів, 

вторинний перитоніт є найбільш тяжким ускладненням гострих 

деструкційних хірургічних захворювань та травм органів черевної 

порожнини [470]. Натомість, третинним перитонітом вважають 

малосимптомну інтра-абдомінальну інфекцію, яка персистує та прогресує 

всупереч адекватним хірургічному та етіотропному медикаментному 

лікуванню [501, 549]. За світовими даними, близько 20% випадків 

вторинного перитоніту ускладнюються розвитком третинного перитоніту 

[612]. Клінічні ознаки третинного перитоніту є нечітко вираженими, 

проявляються гіпердинамічними порушеннями кровообігу, помірною 

гіпертермією, поліорганною недостатністю та відсутністю явних 

перитонеальних симптомів [265]. Стертість симптоматики третинного 

перитоніту значною мірою зумовлена й перебуванням хворих у відділенні 

анестезіології та інтенсивної терапії внаслідок тяжкості їх стану та 

необхідності його корекції [129, 130]. З-поміж основних причин невиразності 

клініки третинного перитоніту вагомою також вважають приєднання 
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госпітальної інфекції [515, 612]. Летальність при третинному перитоніті є 

найвищою з-поміж усіх ускладнених інтра-абдомінальних інфекцій та 

перебуває в межах 19-75%, не проявляючи тенденції до зниження [371, 552, 

596, 612]. У більшості випадків третинного перитоніту хірурги не знаходять 

скупчення ексудату навіть при ретельній ревізії черевної порожнини [432]. За 

повідомленням окремих авторів, джерела третинного перитоніту не вдається 

встановити навіть при автопсіях [354]. 

Невтішність результатів лікування хворих на третинний перитоніт 

стала потужним тригером до опрацювання шляхів його ранньої діагностики. 

Однак пошук діагностичних предикторів розвитку третинного перитоніту 

виявився недостатньо результативним. Було встановлено, що серед пацієнтів, 

в яких розвинувся третинний перитоніт, переважають особи похилого і 

старечого віку з тяжким загальним станом на момент поміщення у клініку та 

тривалим перебуванням у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, 

латентною імуносупресією з проявами опортуністичних інфекцій та 

дифузним перитонітом у часі первинного операційного втручання [129, 130, 

377]. У хворих із третинним перитонітом відзначено високі значення 

Мангеймського Індексу Перитоніту, шкал АРАСНЕ-ІІ та SAPS-II і рівня С-

реактивного білка сироватки крові, тривале перебування у відділенні 

анестезіології та інтенсивної терапії [515, 526]. Септичний процес при 

третинному перитоніті не обмежений черевною порожниною та 

маніфестується глибокими імунними та нейроендокринними порушеннями, 

перетворюючись на „неконтрольований перитоніт” [101, 313, 537, 611, 616]. 

Доведено провідну етіологічну роль високорезистентної нозокоміальної, в 

особливості грибкової флори у розвитку третинного перитоніту [349, 613]. 

Незважаючи на велику кількість досліджень, на сьогодні немає достатньо 

інформаційних чинників, які відображали б високий ризик розвитку 

третинного перитоніту. 

Чимало питань інтенсивної, в особливості антибактерійної як 

провідної терапії третинного перитоніту залишаються відкритими в силу 
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триваючого зменшення арсеналу дієвих антибактерійних і антифунгальних 

засобів [14, 154]. Можливості терапії третинного перитоніту, свого часу 

названого „стерильним сепсисом”, є обмеженими внаслідок труднощів 

інтраопераційної та радіологічної верифікації його першоджерела [385]. 

Невизначеними залишаються й напрямки інтенсивної терапії лікування 

третинного перитоніту, обумовлених складністю та глибиною змін 

гомеостазу [228, 252]. 

У силу незначної кількості діагностичних і лікувальних опцій при 

третинному перитоніті, актуальним постав пошук способів зниження ризику 

його розвитку [377, 494]. Досліджуються показання до релапаротомії та часу 

її виконання як способу виявлення та ліквідації несанованих джерел 

третинного перитоніту [158, 159, 194, 486]. Активно обговорюються методи 

міні-інвазійної діагностики та лікування третинного перитоніту, а саме 

релапароскопії [29, 123, 354, 556, 581]. Подальше вдосконалення проходять 

методи дренування черевної порожнини, способи лаважу та вибору 

антисептиків [194, 303, 485]. Однак, третинний перитоніт, будучи 

хірургічною проблемою, досі не має конкретних способів як операційного, 

так і консервативного лікування [605].  

Ведення третинного перитоніту з використанням клінічних 

протоколів лікування вторинного перитоніту виявилось мало- або й цілком 

неефективним [30, 419]. На думку клініцистів, вирішення проблеми 

третинного перитоніту вбачається не стільки у лікуванні, скільки у 

попередженні його розвитку. Проте, дотепер не існує клінічно ефективних 

способів прогнозування ризику розвитку третинного перитоніту.  

Наведене підкреслює невивченість обраної теми та актуалізує 

необхідність поглибленого вивчення аспектів клініки, діагностики та 

лікування третинного перитоніту. Виявлені недосконалості діагностики, 

методів попередження та схем ефективного лікування третинного перитоніту 

обумовлені відсутністю насамперед дієвих інтегральних шкал 

прогнозування, доводячи актуальність пошуку нових та конкретизації 
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існуючих способів ранньої діагностики третинного перитоніту задля 

створення шкали прогнозування ризику його розвитку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у відповідності до плану НДР Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького і є 

фрагментом комплексної НДР кафедри хірургії та ендоскопії факультету 

післядипломної освіти „Розробка диференційованої тактики діагностики, 

лікування і профілактики післяопераційних ускладнень у невідкладній 

абдомінальній хірургії на основі комплексної оцінки індивідуальних 

особливостей гомеостазу” (державна реєстрація № 0105V007868) у співпраці 

з кафедрою клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної 

освіти та фрагментом комплексної НДР кафедри хірургії та ендоскопії 

„Розпрацювання та визначення диференційованих показань до методів 

профілактики моно- та поліорганної недостатності” (державна реєстрація № 

0110U002149) у співпраці з кафедрою клінічної лабораторної діагностики 

факультету післядипломної освіти та кафедрою мікробіології. 

Мета дослідження. Покращення результатів лікування хворих на 

третинний перитоніт шляхом розпрацювання і впровадження в клінічну 

практику об’єктивізованого способу прогнозування ризику його розвитку та 

вдосконалення методів його профілактики і лікування. 

Завдання дослідження. 

1. Вивчити особливості клінічного перебігу третинного перитоніту. 

2. З’ясувати особливості імунного, стресорного та цитокінового статусу у 

хворих на третинний перитоніт. 

3. Дати оцінку мікробного спектру та антибактерійної чутливості 

збудників третинного перитоніту. 

4. Оцінити інформаційність анамнестичних, клінічних, біохімічних, 

імунних, мікробіологічних критеріїв діагностики третинного 

перитоніту. 
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5. Дослідити ефективність антимікробної та антифунгальної терапії 

третинного перитоніту. 

6. Оцінити придатність існуючих шкал для прогнозування третинного 

перитоніту. 

7. Визначити фактори прогнозу розвитку третинного перитоніту. 

8. Розпрацювати шкалу раннього прогнозування ризику розвитку 

третинного перитоніту. 

9. Опрацювати заходи профілактики розвитку третинного перитоніту. 

10. Вдосконалити методику перитонеального лаважу як способу 

попередження розвитку і лікування третинного перитоніту. 

Об’єкт дослідження: третинний перитоніт. 

Предмет дослідження: особливості клініки, діагностики, лікування 

та профілактики третинного перитоніту, анамнестичні, біохімічні, 

інтраопераційні предиктори розвитку третинного перитоніту, методи 

попередження і лікування третинного перитоніту. 

Методи дослідження: ретроспективний аналіз медичних карт 

стаціонарних хворих (особливості використання описових класифікацій 

перитоніту, прогностичних шкал, показники імунної реакції, ендогенної 

інтоксикації, результати мікробіологічних досліджень, їх динаміка та зв’язок 

із особливостями перебігу абдомінального сепсису, оцінка хірургічних 

методів лікування гострого перитоніту); проспективний аналіз клінічно-

анамнестичних показників (вік, стать, супутні захворювання, час від початку 

хірургічного захворювання до госпіталізації, час від поміщення у клініку до 

операційного втручання, тривалість перебування у відділенні анестезіології 

та інтенсивної терапії), результатів загальних лабораторних (гемоглобін, 

загальне число еритроцитів, кількість тромбоцитів, загальне число 

лейкоцитів та їх формула, абсолютне та відносне числа лімфоцитів 

периферійної крові) та біохімічних (глюкоза, загальний білок, альбумін, 

загальний фібриноген, креатинін, сечовина, білірубін, лактат, K, Na) аналізів 

сироватки крові, біомаркерів хірургічної інфекції (прокальцитонін та С-
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реактивний білок сироватки крові), стресорної реакції (кортизол сироватки 

крові), результатів імунологічних (рівні фактора некрозу пухлин-, 

інтерлейкінів-1β, -4 та -10, оцінка фагоцитарних індекса та числа, 

імуноглобулінів груп A, M і G сироватки крові) та мікробіологічних 

(мультифокальний посів ексудату черевної порожнини, виділень із рани, 

гемокультивація, ідентифікація культиватів та визначення їх антибактерійної 

та антифунгальної чутливості) досліджень, значень прогностичних шкал 

(лейкоцитарний індекс інтоксикації, Мангеймський Індекс Перитоніту, 

APACHE-3, POSSUM, qSOFA, Glasgow), інтра- та післяопераційних чинників 

(тривалість хірургічного втручання, кількість контрапертур, об’єм і 

характеристики ексудату, поширеність та відмежованість перитоніту, 

структура післяопераційних інфекційних ускладнень, факт і показання до 

релапаротомії, її різновиди), інструментальних (лапароскопія) та, на основі 

отриманих результатів, комплексні статистичні дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова праця є 

дослідженням, метою якого було покращення результатів комплексного 

лікування хворих на третинний перитоніт шляхом поглибленого аналізу 

патогенезу, клініки, діагностики та лікування задля створення способу 

раннього прогнозування ризику його розвитку та опрацювання заходів його 

профілактики. 

Уперше встановлено особливості змін гормональної та імунної 

реакцій організму, які вказують на високий ризик розвитку третинного 

перитоніту. 

Уперше простежено динаміку змін біомаркерів сепсису при розвитку 

третинного перитоніту. 

Доповнено наукові дані щодо мікробного та фунгального пейзажу 

перитонеального ексудату, післяопераційних ран та крові при третинному 

перитоніті. 
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Уточнено спектр чутливості отриманих, в особливості 

нозокоміальних патогенів до антибактерійних і антифунгальних засобів із 

виділенням групи малоефективних. 

Уперше доведено взаємозв’язок і діагностичну цінність 

програмованих релапаротомій та релапаротомій за вимогою у розвитку 

третинного перитоніту. 

Науково доведено недостатню придатність застосування більшості 

поширених шкал у прогнозуванні ризику розвитку третинного перитоніту.  

Вдосконалено показання до вибору як режиму проведення, складу 

засобів так і їх фізичних характеристик для виконання перитонеального 

лаважу при гострому перитоніті як способу попередження третинної його 

форми. 

Уперше науково розроблено та клінічно апробовано шкалу раннього 

прогнозування ризику розвитку третинного перитоніту з можливістю 

стратифікації хворих на групи ризику і встановлення диференційованих 

показань до лікувалння і профілактики. 

Практичне значення отриманих результатів. Основні положення 

дисертаційної роботи науково обгрунтовують доцільність використання 

розпрацьованих і доведено ефективних способу прогнозування ризику 

розвитку третинного перитоніту та методів перитонеального лаважу. 

У результаті комплексу науково-клінічних досліджень у практику 

охорони здоров’я впроваджено: 

• Спосіб фракційного промивання черевної порожнини при перитоніті 

(патент на корисну модель № 59839); 

• Спосіб прогнозування ризику розвитку третинного перитоніту (патент 

на корисну модель № 123045); 

• Спосіб промивання черевної порожнини при вторинному і третинному 

перитонітах (патент на корисну модель № 123046). 
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• Спосіб прогнозування ризику розвитку третинного перитоніту 

(інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 

108-2018). 

Результати дисертаційної роботи впроваджено у клінічну практику 

хірургічних відділень Комунальної міської клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги м. Львова; міської клінічної лікарні № 8 м. Львова; 

міської клінічної лікарні м. Луцька; Волинської обласної клінічної лікарні; 

Рівненської центральної міської клінічної лікарні; Чернівецької обласної 

клінічної лікарні; міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. 

Тернополя; міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Івано-

Франківська; центральної міської клінічної лікарні м. Ужгорода, що 

засвідчують акти впровадження. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особисто 

виконаною науковою працею автора. Наукову концепцію дисертаційної 

роботи визначено науковим консультантом – завідувачем кафедри хірургії 

№ 3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, 

заслуженим діячем науки і техніки України, академіком Національної 

академії наук і Національної академії медичних наук України Фоміним П. Д. 

Здобувач провів інформаційно-патентний пошук і виявив невирішені 

питання проблеми абдомінального сепсису та третинного перитоніту 

зокрема, визначив мету та завдання наукового дослідження. Особисто 

виконав ретроспективний аналіз 917 медичних карт стаціонарного хворого та 

проспективний аналіз результатів обстеження та лікування 109 хворих на 

вторинний перитоніт. Засвоїв методики обстеження пацієнтів та особливості 

проведених хірургічних втручань, у частині з яких брав участь. Сегмент 

обстежень хворих та додатковий забір біосубстратів дисертант здійснив 

самостійно. Статистичний аналіз та інтерпретацію результатів як ретро-, так і 

проспективних клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень 

дисертант здійснив персонально. Викладені у дисертації ідеї, принципові 
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наукові положення і висновки сформульовані автором особисто. У наукових 

працях, опублікованих у співавторстві, використано фактичний матеріал 

досліджень автора. Співавторство інших науковців полягало переважно у 

консультативно-технічній допомозі та співучасті у діагностично-

лікувальному процесі. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

оприлюднено на наступних науково-практичних форумах: 

• „Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та 

туберкульозу”, м. Львів, 11.05.2012 р. 

• „Актуальні питання невідкладної хірургії”, м. Харків, 04-05.04.2013 р. 

• „Антибактериальная терапия инфекционных осложнений в хирургии и 

анестезиологии”, м. Київ, 13-14.06.2014 р. 

• „Актуальні питання гострого перитоніту та поєднаної патології”, м. 

Чернівці, 30-31.01.2014 р. 

• „Нестандартні ситуації в хірургії”, м. Рівне, 15.05.2015 р. 

• „Важкий сепсис. Проблеми та перспективи”, м. Тернопіль, 11-

12.03.2016 р. 

• „І-й Буковинський хірургічний форум”, м. Чернівці, 28-29.09.2017 р. 

• „Нестандартні ситуації в хірургії”, м. Рівне, 03.11.2017 р. 

• „Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії”, м. Київ, 

09.11.2017 р. 

• „Актуальні питання абдомінальної хірургії”, м. Київ, 16-17.11.2017 р. 

• „Суперечливі та виражені питання абдомінальної хірургії”, м. Одеса, 

06-07.06.2018 р. 

• “XXV International Bile Acid Meeting: Bile Acids in Health and 

Disease 2018”, Dublin, Ireland, 06-07.07.2018 р. 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 34 наукові праці 

(13 – одноосібно), 24 – у фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН 

України, серед яких 6 – у виданнях, що входять до міжнародних 
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наукометричних баз; 1 – в іноземному фаховому виданні, 1 – в іншому 

виданні та 4 – у матеріалах науково-практичних конференцій. Отримано 3 

патенти України на корисну модель; 1 інформаційний лист. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 

362 сторінках комп’ютерного тексту (обсяг основного тексту – 253 сторінки) 

і складається з анотації, вступу, дев’яти розділів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних літературних джерел (619 найменувань, 

у тому числі 446 кирилицею та 173 – латиницею) та додатків. Наукова праця 

ілюстрована 93 таблицями та 4 зображеннями. 
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РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ПЕРИТОНІТУ В ХІРУРГІЇ (Огляд літератури). 

 

1.1. Проблема перитоніту в історичному аспекті. Термінологія, 

класифікації.  

 

Абдомінальний сепсис (АС), зокрема найчастіша його форма – 

перитоніт – упродовж десятиріч залишається одним із найтяжчих ускладнень 

гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини (ГХЗОЧП) 

всупереч високому розвитку цивілізації в цілому та її фундаментальних наук 

зокрема [268, 288, 303, 372, 412, 516, 584, 592, 615]. Сучасний інформаційний 

та технічний прогрес дозволив розпрацювати та впровадити нові методи 

ранньої діагностики та лікування хірургічної патології, врятувавши чимало 

життів хворих на перитоніт, однак показники летальності від цього 

ускладнення й на сьогодні є далекими від очікуваних навіть у 

високорозвинутих країнах [431, 434, 448, 476, 490, 519, 557]. Незадовільні 

результати лікування АС об’єктивно визначаються не лише зростанням 

хірургічної захворюваності та зниженням валеологічної ситуації в світі, але й 

істотними труднощами точного моніторингу порушень функцій 

життєзабезпечуючих систем, в особливості імунної [6, 101, 310, 514]. На АС 

припадає 30,1-39,6% від усіх випадків сепсису [412]. За даними окремих 

досліджень, летальність при АС перевищує таку при інфаркті міокарда та 

сягає 24%, а при розвитку септичного шоку (СШ) – 35% [165].  

Тяжка інтра-абдомінальна інфекція (ІАІ) є однією з найбільш 

витратних у хірургії [442]. Абдомінальний сепсис увійшов у 10 найбільш 

високовартісних захворювань із найвищою летальністю [453, 488]. 

Аналітичні дані коштів його лікування є вкрай малочисельними через 

особливості терапевтичних схем та розмаїття етіології. Так, річні витрати на 

лікування септичних хворих у США складають у середньому 17 млрд $, а в 

країнах Європейського союзу – близько 7,6 млрд € [165]. Європейськими 

дослідженнями підраховано, що вартість 1 дня лікування хворого з 
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хірургічною інфекцією склала від 170 $ у Іспанії до 413 $ в Італії при 

середньому ліжкодні (ЛД) у 9,8, а у США при тривалості лікування 2-3 тижні 

ця сума сягла 70-90 тис $ на 1 пацієнта [412, 603]. Аналізом враховано істотні 

прямі (первинна та повторна госпіталізація, поточні консультації, хірургічні 

процедури, фармакотерапія, інструментальна діагностика, догляд) та непрямі 

економічні витрати (втрата працездатності, її зниження з потребою тривалої 

та багаторівневої реабілітації, лікування наслідків емоційно-фізичного 

стресу). За даними вітчизняного дослідження, залежно від класу 

антибактерійного лікарського засобу (АБЛЗ), схеми та тривалості введення ці 

показники станом на 2011 р. досягли 3742-10761 грн при середній вартості 1 

дня лікування стаціонарного хворого в межах 1500-3872 грн [20]. Показники 

летальності від АС є невтішними і сягають 70%, при цьому у 25% випадків 

АС діагностують post mortem [412, 417].  

Історія вивчення проблеми перитоніту та спроб окреслення його 

різновидів простягається далеко у минуле. Так, у 1845 р. паризький хірург 

Ch. E. Sédillot описав клінічний випадок післяопераційного перитоніту, 

джерелом якого виявилась неспроможність швів гастростоми у хворого, 

первинно оперованого з приводу раку стравоходу [577]. Французький хірург 

Henri Mondor увійшов в історію вивчення перитоніту, як автор основного 

симптому „гострого живота” – захисного напруження м’язів передньої 

черевної стінки („défence musculaire”) як компоненту тріади („кинджальний” 

біль / захисне напруження м’язів передньої черевної стінки / виразковий 

анамнез), якій в подальшому (1937 р.) було присвоєно відповідний епонім. В 

історичній перспективі опису перитонеальних явищ було присвоєно понад 

100 різних епонімів, які відобразили хід поступового розуміння проблеми 

перитоніту й залишаються використовуваними до сьогодні. У 1926 р. 

Kirschner M. виклав власний досвід лікування гострого невідмежованого 

гнійного перитоніту, запропонувавши свої типологічні риси запалення 

очеревини [525]. У низці інших праць теж було наведено характеристики 

перитоніту, що заклало початок його класифікування. Проте, за словами 
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Грекова И. И., єдиної класифікації перитоніту досягти тяжко через 

відсутність об’єктивного мірила [348].  

Одним із перших поділ перитоніту був проведений за часовим 

чинником: на гострий та хронічний [373]. Гострим вважали не лише 

перитоніт із тривалістю розвитку 6 чи менше годин від початку 

захворювання, а й за яскравістю клініки та змін стану хворого. У свою чергу, 

трактування перитоніту, як „хронічного” мало дуже широкі часові межі – від 

6 годин та до 2 тижнів. Будучи властивою імуноскомпрометованим 

пацієнтам та маючи непостійну клініку, цю форму з часом стилістично 

трансформували у „хроніосепсис”, а в подальшому асимілювали в 

„первинний” перитоніт як номенклатурно, так і тактично [199]. На сьогодні, 

в епідеміологічному сенсі більшість випадків перитоніту є, безумовно, 

гострими. 

У 1971 р. Симонян К. С. виділив форму перебігу „блискавичний 

перитоніт” – який розвивається в межах 1-2 год. Лагунчик Б. П. (1979 р.) 

запропонував характеризувати перитоніт, як гострий, в’ялоперебігаючий та 

прогресуючий, а Петухов И. А. у 1980 р. доповнив такий поділ формою 

„стертий”. Згодом – у 1986 р. – Савельев В. И. кваліфікував хронологічний 

різновид „блискавичного” у діагноз гострого перитоніту, ускладненого СШ. 

Упродовж розвитку абдомінальної хірургії класифікацію 

перитонітів урізноманітнили описом патологічних агентів, які спричинили 

запалення очеревини: 

◼ геморагічний 

◼ сечовий 

◼ жовчний 

◼ хімусний 

◼ каловий 

◼ ферментативний. 

Петухов И. А. (1973 р.) вважав ферментативну етіологію перитоніту 

основою назвати його „асептичним”, проте в подальшому від використання 
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цього терміну відмовились, оскільки поряд із секреторними рідинами у 

черевну порожнину потрапляли й нестерильні шлунковий чи кишковий 

вміст.  

Більшої популярності набула класифікація перитоніту залежно від 

характеру ексудату, що у практичному відношенні мало б формувати тактику 

лікування терапії хворого, зокрема антибактерійної та детоксикаційної [373]: 

◼ серозний 

◼ серозно-фібринозний 

◼ гнійний 

◼ гнійно-фібринозний 

◼ гнилісний. 

Поділ за патологічними агентами та характером ексудату й досі є 

об’єктом критики, оскільки кількісне переважання тої чи іншої складової під 

час операційного втручання об’єктивно встановити є вельми складно. Із 

розвитком бактеріологічних, включно з інтраопераційними експрес-

методами ідентифікації флори, з’явились уточнюючі класифікації за 

мікробіологічним фактором [373]: 

◼ аеробний 

◼ анаеробний 

◼ змішаний (анаеробно-аеробний). 

Остання форма, очевидно, є спільною для більшості перитонітів, 

оскільки флора травного тракту рідко має однорідне відношення до газів 

повітря, навіть у випадку товстокишкового походження перитоніту. 

Аналогічно, поділ перитонітів на „перфораційний” та „неперфораційний”, 

будучи пояснимим на макро-рівні, не отримав визнання, оскільки, 

незважаючи на різницю в етіопатогенезі та вислідах, тактика завжди 

визначається характером ураження органів. 

Вагоме клінічне та прогностичне значення набув поділ перитонітів 

за місцем розвитку на „позалікарняний” та „внутрішньолікарняний” на 
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основі знань про виразну різницю у мікробіологічному спектрі збудників 

[373].  

Власне місце у описовій класифікації перитоніту зайняли і 

специфічіні його форми – карциноматозний, сифілітичний, паразитарний, 

ревматоїдний [605]. Вузьким колом вчених досліджується й рідкісна, часто 

нерозпізнана й життєвозагрозлива форма перитоніту – „хілоперитонеум” 

[275].  

Одна з перших спроб класифікувати перитоніт за поширеністю 

датована 1906 р. і походить із монографії Otto Sprengel, де перитоніт 

запропоновано називати „місцевим” та „вільним”. Останній було 

перейменовано у 1927 р. німецьким хірургом Koerte на „розлитий”, хоча 

дещо раніше з’явилась назва „дифузний” (Murphy, 1915 р.). 

Свій вклад у дискусію щодо класифікації перитоніту за 

поширеністю внесли видатні хірурги СРСР, а після його розпаду – країн 

пострадянського простору та України зокрема. Так, у 1943 р. свої пропозиції 

висловив корифей гнійної хірургії Войно-Ясенецкий В. Ф., поділивши 

перитоніт на „розлитий” (ураження всієї черевної порожнини) і „дифузний” 

(запалення якогось одного її відділу). У 1971 р. Симонян К. С. запропонував 

свою класифікацію перитоніту за фактором ураженої площі очеревини: 

◼ місцевий  

➢ відмежований 

➢ не відмежований 

◼ поширений: 

➢ дифузний  

➢ розлитий.  

У 1974 р. Федоровим В. Д. було додано ще одну характеристику 

перитоніту за охопленням ураження очеревини: 

◼ місцевий  

➢ відмежований (абсцес) 

➢ не відмежований (уражена 1 анатомічна ділянка) 
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◼ поширений: 

➢ дифузний (ураження 1 або 2 поверхів черевної 

порожнини, але не вся черевна порожнина) 

➢ розлитий (ураження всіх 3 поверхів) 

◼ загальний, або тотальний. 

Вказана деталізація внесла деякий стилістичний дисонанс, оскільки 

в межах підвидів поширеного перитоніту істотної різниці немає, а 

„загальний” і є „розлитим”, на що у 1979 р. вказав Савчук Б. Д. Поряд із цим, 

„поширений” за суттю і характеристиками є еквівалентом „diffuse” в 

англомовних класифікаціях. 

Петухов И. А. у 1980 р. обгрунтував доцільність звузити 

класифікацію перитоніту до: 

◼ місцевий 

◼ загальний. 

З часом, дещо розлогіше трактування класифікації перитоніту за 

поширенням вніс у 1997 р. Лопухин Ю. М.:  

◼ місцевий 

◼ поширений 

◼ тотальний (загальний). 

Додаткової деталізації поширеності запалення очеревини додав у 

2011 р. вітчизняний хірург Бойко В. В. [30], розділивши перитоніт на: 

◼ місцевий 

➢ відмежований 

➢ не відмежований 

◼ поширений 

➢ дифузний  

➢ розлитий. 

В англомовній літературі та у практичному застосуванні зарубіжних 

хірургів найбільшого використання набула запропонована ще у 1978 р. 

класифікація Hinchey E. J. T. [512], який розділив перитоніт на: 
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◼ локальний (ураження 1 умовного квадранту очеревини) 

◼ дифузний (≥2 квадрантів). 

Ця оптимізація пройшла кілька незначних видозмін, проте є 

загальноприйнятою у світі та була позитивно сприйнята й на пострадянських 

просторах та залишається актуальною і дотепер [373, 597]: 

◼ місцевий  

➢ відмежований 

➢ не відмежований 

◼ поширений. 

Концептуальна різниця в етіології, оцінці тяжкості, підходах до 

діагностики та лікування перитоніту стала причиною появи нового – 

принципового – поділу його на первинний та вторинний. 

„Первинним” перитоніт було вперше названо у 1885 р. Kunkler’ом 

[561]. Згідно повідомлення, при первинному перитоніті запалення очеревини 

виникає за відсутності типового для деструкційних хірургічних захворювань 

джерела інфекції органів черевної порожнини. Поряд із, на перший погляд, 

зрозумілим визначенням, ця форма перитоніту теж стала дискусійною темою 

у площині термінології. У 1980 р. Шапкин В. С. „первинним” назвав 

перитоніт, який виявлено під час первинного операційного втручання, у 

решти випадків перитоніт трактовано, як „вторинний”.  

Патогенна флора при первинному перитоніті нерідко поширюється 

гематогенним шляхом, є в основному монокультуральною, аеробною та 

представлена здебільшого коковими родинами [509]. В подальшому, в 

контексті характеристик первинного перитоніту, почав з’являтись термін 

„спонтанний бактерійний перитоніт” – такий, розвиток якого спрогнозувати 

неможливо [390, 523]. В частині випадків джерелом первинного перитоніту 

виступає автохтонна кокова флора жіночого генітального тракту, дещо 

частіше та, особливо, у випадку цирозу печінки, – флора товстої кишки, яка 

потрапляє у порожнину очеревини шляхом бактерійної транслокації [455, 

509]. Ця форма перитоніту епідеміологічно є рідкісною – 1-3% від усіх форм 
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перитоніту, трапляється зазвичай в імуноскомпрометованих пацієнтів, 

хворих на цироз печінки та у людей, яким проводять хронічний 

перитонеальний діаліз та має маловиражену клініку, проте може становити 

загрозу для життя [455, 597]. Віднедавна до групи ризику розвитку 

первинного перитоніту віднесли хворих на СНІД та на вірусні гепатити типів 

„В” та „С” [610]. Всупереч негострому перебігу, добре вивченій та 

малочисельній мікробіоті первинного перитоніту, його лікування, зокрема 

антибактерійна терапія (АБТ), є доволі складним та не завжди ефективним із 

причини вищенаведених аспектів [349, 455]. 

Вторинний, в свою чергу, є найчастішою формою перитоніту та 

ускладненням ГХЗОЧП [476]. У структурі перитонітів частка вторинного 

перитоніту (ВП) сягає 90%, при чому післяопераційні складають близько 

30% [494]. Вторинний перитоніт, незалежно від етіофактора, є ендогенною 

мультимікробною інфекцією та беззаперечно володіє найбільшим з-поміж 

інших форм перитоніту поліморфізмом симптоматики [36]. 

Післяопераційний перитоніт, як підвид вторинного, теж став 

об’єктом термінологічних суперечностей. У часі лікування ВП можуть 

проводитись релапаротомії (РЛТ), зокрема у випадку неспроможності швів 

міжкишкового анастомозу чи перфорації гострих виразок шлунково-

кишкового тракту (ШКТ). Окремі автори у поняття „післяопераційного” 

вносять перитоніт внаслідок ятрогенії під час інвазійних ендоскопічних, 

лікувальних чи діагностичних хірургічних маніпуляцій без усунення 

першоджерела перитоніту або й навіть за його відсутності [36, 153]. У 1889 р. 

німецький хірург J. Mikulicz запропонував виділити в структурі 

післяопераційного перитоніту окрему форму – „післяпологовий”, – проте 

надалі вона не набула широкого використання як самостійна не лише в 

акушерстві та гінекології, але й у хірургічній науці та практиці.  

У 1912 р. Спасокукоцкий С. И. запропонував додатковий поділ 

післяопераційного перитоніту на первинний (як наслідок інтраопераційної 

контамінації) та вторинний (при неспроможності кишкового шва). В 



 52 

структурі ВП Шапкин В. С. и соавт. (1980 р.) запропонували подібний поділ 

ВП на: 

◼ інокулярний, або криптогенний перитоніт (джерело інфікування при 

цьому походило з фізично герметичних швів на порожнистому 

органі) 

◼ перфораційний (внаслідок перфорацій гострих виразок, пухлин або 

як результат неспроможності швів міжкишкового анастомозу) 

◼ абсцесогенний (як вислід прориву міжкишкового абсцеса у вільну 

черевну порожнину) 

◼ артифіціальний (внаслідок не виявлених інтраопераційно 

десерозацій та наскрізних пошкоджень порожнистих органів).  

На сьогодні, безумовно, окремі описові прикметники цієї 

класифікації викликають застереження, оскільки деякі з них можуть бути 

об’єднаними. Також, „артифіціальний” передбачає деяку „навмисність” дій 

хірурга, що нелогічно, тому радше мав би бути іменованим як „ятрогенний”. 

У свою чергу, Милонов О. Б. у 1990 р. визначив первинний післяопераційний 

перитоніт, як передопераційний, а вторинний – як післяопераційний. 

Неоднакове трактування окремих типів перитоніту частково 

пояснює високу варіабельність статистичної оцінки результатів його 

лікування, оскільки, характеризуючи перитоніт, хірурги зазвичай керуються 

власним досвідом, а не загальновизнаними термінологією чи класифікаціями 

[36, 609]. Відсутність єдиної класифікації перитоніту та різнорідність 

підходів до неї, з одного боку, вкотре віддзеркалюють складність цього 

розділу хірургії, з іншого – відсутність консенсусу та, як результат, – 

прагнення науковців систематизувати розуміння проблеми перитоніту задля 

покращання її вирішення, зокрема показників виживання.  

Порівняно недавно, а саме у 1990 р. Wittmann D. H. було 

узагальнено принципову класифікацію та виділено у ній нову форму 

перитоніту – третинну [616]: 

◼ первинний: 
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➢ спонтанний перитоніт дитячого віку 

➢ спонтанний (криптогенний) перитоніт дорослих 

➢ перитоніт у пацієнтів, які перебувають на постійному 

перитонеальному діалізі 

➢ туберкульозний перитоніт. 

◼ вторинний: 

➢ перфораційний (гострий спонтанний):  

 перфорація ШКТ  

 некроз кишки 

 пельвіоперитоніт 

 перитоніт внаслідок транслокації бактерій. 

➢ післяопераційний перитоніт: 

 неспроможність анастомозів 

 недостатність швів після зашивання кишки 

 недостатність кукси. 

◼ третинний перитоніт. 

Передумовами до визнання цієї форми перитоніту стали 

спостереження триваючих перитонеальних явищ всупереч вчасним 

діагностиці, хірургічному втручанню та АБТ, що підтвердив у своїй праці 

Simmen H. P. [585]. Вказана модифікація згодом стала актуальною і в Україні 

[373]. 

Третинний перитоніт трактують, як дифузний, персистуючий ВП, з 

його негативною еволюцією, яка виявляється поступовою декомпенсацією 

функціонування життєзабезпечуючих систем із розвитком ПОН при, на 

перший погляд, адекватному дотриманні принципів “source control” та 

“damage control” [11, 192, 447, 517, 534, 609, 619]. При цьому третинний 

перитоніт (ТП), очевидно, теж є післяопераційним, а за формулюванням 

деяких хірургів, „в’яло перебігаючим” або „рецидивним” („relapsing”) [535].  

Третинний перитоніт вважають прогностично найтяжчою формою 

ускладненої ІАІ з причини відсутності критеріїв вчасної постановки такого 
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діагнозу, обмеженого арсеналу способів лікування та попередження [534, 

539]. Виділення ТП як нового різновиду перитоніту і досі викликає 

суперечливе сприйняття у хірургів та інтенсивістів, оскільки не має чітких 

макроскопових ознак та не передбачає кардинальних змін у тактиці 

лікування, а радше виступає поясненням його неефективності [373].  

Водночас, ще у 1996 р. P. Reemst описав грибкову етіологію ТП. У 

зв’язку з труднощами ідентифікації причинного мікробного агента, ТП 

називають повним змістової суперечності, проте влучним терміном 

„стерильний сепсис”, тим самим частково прирівнюючи його до синдрому 

системної запальної відповіді (ССЗВ) [607, 616, 619]. Зазначається, що ТП не 

є наслідком технічних огріхів хірургічного чи неправильності 

медикаментного лікування, відтак постає, як повна клінічна несподіванка для 

хірурга [485]. Багатоликість ТП як феномена робить його розвиток не просто 

клінічно малопомітним, а й зовсім не очікуваним для спеціалістів усіх 

профілів, які залучені до лікування тяжкого хворого з ВП.  

Одну з найсучасніших класифікацій ІАІ втілено у роботі van Saene 

H. K. F. [605]: 

I. первинний 

A. спонтанний у дорослих 

B. спонтанний у дітей 

C. у пацієнтів на хронічному амбулаторному перитонеальному 

діалізі  

D. туберкульозний та інші гранульоматозні форми 

E. інші форми 

II.  вторинний 

A. гострий перфораційний (гострий гнійний) 

1. перфорація ШКТ 

2. некроз стінки кишки (інтестинальна ішемія) 

3. пельвіоперитоніт 

4. інші форми 
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B. післяопераційний 

1. внаслідок неспроможності швів анастомозу 

2. неспроможність звичайного шва 

3. неспроможність на сліпій петлі 

4. інші ятрогенії 

C. пост-травматичний 

1. внаслідок тупої травми 

2. внаслідок проникаючої травми 

3. інші 

III.  третинний 

A. без ідентифікованих патогенів 

B. грибковий 

C. спричинений малопатогенною флорою 

IV.  інші 

A. асептичний / стерильний 

B. гранульоматозний 

C. медикаментний 

D. періодичний 

E. при отруєнні сполуками свинцю 

F. при гіперліпідемії  

G. при порфірії 

H. спричинений сторонніми тілами 

I. спричинений тальком 

V.  інтра-абдомінальний абсцес 

A. асоційований з первинним перитонітом 

B. асоційований з вторинним перитонітом. 

Порівняно з існуючими, дана класифікація досі є найбільш 

ємнісною та була спробою систематизувати перитоніт, враховуючи навіть 

гетерогенні його етіології. Звертає на себе увагу виокремлення від інших 

форм „інтра-абдомінального абсцесу”, чому раніше було присвячено немало 
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дискусійних робіт в площині подібності його до місцевого та аналізі „гострий 

це процес чи ні ?” (наприклад, порівняно з періапендикулярним абсцесом). 

Примітною є присутність підформ перитоніту при періодичній хворобі, 

свинцевому отруєнні та внаслідок дії тальку. 

Однак найбільший інтерес ця класифікація викликає завдяки 

безпрецедентній додатковій структуризації ТП, а саме – в площині 

мікробіологічного фактора. Причинна роль грибкової флори в етіопатогенезі 

ТП не підлягає сумніву, свідченням чого є не лише велика, але й зростаюча 

чисельність тематичних публікацій за останні роки. Дуже дискутабельним та 

коштовним у вирішенні є питання, до якої групи належить культивована 

грибкова флора – автохтонної чи чужорідної, нозокоміальної [5, 131, 546]. 

Тому форма ТП „без ідентифікованих патогенів” є відображенням 

фактичного визнання науково-практичною спільнотою тої обставини, що 

сучасні лабораторні методи не завжди можуть верифікувати інфекта, а сам 

ТП є комбінованим наслідком мікробіологічної агресії та, у відповідь їй, 

нескоординованих, хаотичних адаптивних змін гомеостазу септичного 

хворого. 

„Міжнародна статистична класифікація хвороб та проблем, 

пов’язаних із здоров’ям” (International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems) є нормативним документом ВООЗ, який 

застосовують в якості провідної статистично-класифікаційної бази світової 

системи охорони здоров’я з 1948 р. Глобальне використання МКХ-10 (ICD-

10) покликане забезпечувати єдність методичних підходів і проводити 

міжнародну верифікацію матеріалів. Структура МКХ-10 регулярно 

переглядається керівництвом ВООЗ, проте у відношенні діагнозу 

„Перитоніт” вона дотепер не має конкретики. У МКХ-10 „Перитоніт” фігурує 

у 2 розділах: як ускладнення – „K35.0 Гострий апендицит із генералізованим 

перитонітом” та у розділі „Хвороби черевної порожнини”, де йому присвоєно 

наступні коди: 
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◼ K65 Перитоніт (з додатковим кодом уточнення інфекційного агента – 

B95-B97): 

- K65.0 Гострий перитоніт 

- K65.8 Абсцеси черевної порожнини / інші види перитоніту 

- K65.9 Перитоніт, неуточнений / адгезивний / фібринозний 

◼ K66 Інші ураження очеревини: 

- K66.0 Спайкова хвороба органів черевної порожнини 

- K66.1 Гемоперитонеум 

- K66.8 Інші уточнені захворювання очеревини 

- K66.9 Ураження очеревини неуточнене (криптогенний) 

◼ K67 Ураження очеревини при інфекційних захворюваннях, вказаних 

в інших рубриках: 

- K67.0 Хламідійний перитоніт А74.8+ 

- K67.1 Гонококовий перитоніт А54.8+ 

- K67.2 Сифілітичний перитоніт А52.7+ 

- K67.3 Туберкульозний перитоніт А18.3+. 

Інтерес викликають й так звані „виключені” форми перитоніту: 

◼ T81.6 асептичний 

◼ O00-O07, O08.0 після аборту, позаматкової або молярної вагітності 

◼ K57.- в поєднанні з дивертикулярною хворобою товстої кишки 

◼ T81.6 хімічний / викликаний тальком або іншими сторонніми 

рідинами чи тілами, в т. ч. випадково залишеними 

◼ E85.0 доброякісний пароксизмальний (періодичний сімейний) 

◼ P78.0-P78.1 неонатальний 

◼ O85 післяпологовий 

◼ N73.3-N73.5 гострий та хронічний тазовий (у жінок). 

При номенклатурному аналізі звертає на себе увагу широка 

осциляція опису перитоніту – від хронологічних та етіопатогенетичних 

характеристик і до мікробіологічних. У поданій класифікації фігурують лише 

2 згадки про поширеність перитоніту – „генералізований” при гострому 
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апендициті та „абсцес”, а також 2 описи вмісту – „гемоперитонеум” та 

„фібринозний”. Водночас, 2 різні коди містять термін „неуточнений”.  

Остання редакція МКХ-10 (ICD-10) датована 1993 роком, однак не 

має кодів „первинний”, „вторинний” та „третинний” перитоніт всупереч 

тому, що ТП як форма стала визнаною ще у 1990 р. Наведені недосконалості 

розглядаються, як одні з основних причин труднощів кодування діагнозу і, в 

подальшому, істотного впливу на статистику перитоніту [36, 217, 326]. 

В Україні основоположним нормативом у практиці хірурга є чинний 

Наказ МОЗ від 02.04.2010 № 297 „Про затвердження стандартів та клінічних 

протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності „Хірургія” [26]. 

Сегмент „1.6. Стандарти надання медичної допомоги хворим з гострим 

перитонітом” Наказу є розлогою директивою до діагностично-лікувальних 

дій, побудованою на актуальних баченнях вирішення проблеми перитоніту. 

Наказ № 297 містить наступну класифікацію перитоніту: 

◼ місцевий (запальний процес охоплює одну топографічну ділянку) 

- відокремлений (процес відмежований від черевної порожнини) 

- невідокремлений (запальний процес може прогресувати та 

поширюватись) 

◼ розповсюджений 

- дифузно-розповсюджений (є ділянки, неохоплені запальним 

процесом, хоч перешкод для поширення немає) 

- загальний (в запальний процес втягнута вся очеревина). 

Також, у наказі зазначена класифікація за клінічним перебігом, яка 

складається з 3 стадій: 

І. стадія абдомінального шоку (триває до 6 годин після перфорації) 

ІІ. стадія уявного благополуччя (від 6 до 12 годин) 

ІІІ. стадія перитоніту (понад 12 годин з моменту перфорації). 

У роз’ясненнях до наказу зустрічається термін „післяопераційний” 

перитоніт та інструкції до дій у його випадку. 
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Всупереч деталізованості окремих класифікацій, все ж окремі з них 

природньо володіють змістовими та термінологічними неточностями та 

неузгодженостями, які потребують конкретизації та уніфікації [418]. Надалі 

триває дискусія щодо використання термінів „абсцес” та „інфільтрат” окремо 

від поняття „відмежований перитоніт” [36]. Рішучого осуду отримало 

кваліфікування жовчного чи геморагічного перитоніту як „стерильного”, 

оскільки навіть мізерні кількості патогенних організмів можуть послужити 

етіофактором розвитку запалення очеревини [36]. Так, навіть досвідченому 

хірургові може забракнути даних для оцінки кількості уражених ділянок 

очеревини з причини недостатнього за розміром доступу до черевної 

порожнини. Опис ексудату у відношенні переважання серозної, фібринозної 

чи гнійної об’ємних часток залишається дуже варіабельним, оскільки завжди 

будується на суб’єктивізмі хірурга [36]. Аналогічно, якісні характеристики 

перитонеального ексудату не повинні впливати на адаптацію тактики 

спостереження та / чи лікування пацієнтів із причини відмінності їх 

індивідуальних резистентності та реактивності, які очевидно непіддатні 

доступним методам моніторингу чи стандартизації.  

Чимала кількість різноспрямованих класифікацій, обговорюваних та 

пропонованих впродовж уже більше століття вказує на те, що єдиного 

поділу, який би здобув погодження глобальної хірургічної спільноти, досягти 

на сьогодні є непростою задачею. Водночас, розуміння та прийняття 

широким загалом абдомінальних хірургів третинної як порівняно нової, 

однак вельми складної у всіх відношеннях форми перитоніту, дозволило б 

суттєво змінити кут бачення проблеми у бік попередження великої кількості 

смертей. 

 

1.2. Перитоніт як абдомінальний сепсис. 

 

Вивченню ускладненої ІАІ, а саме перитоніту та АС, присвячено 

чимало наукових праць із різних медичних спеціальностей, оскільки сепсис, 
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незалежно від етіології, за своєю природою завжди є явищем системним [46, 

158, 373, 486, 494, 496]. У розрізі часу, кількість досліджень АС не виявляє 

тенденції до зниження, не лише доводячи актуальність цієї проблеми та 

відображаючи неоднаковість підходів науковців до її вирішення, але й 

вказуючи на глибокі аспекти невивченості. Істотна складність феномену АС 

спонукає кожного хірурга пам’ятати слова лікаря епохи Ренесансу – 

Теофраста Парацельса: „Chirurgus mente prius et oculis agat, quam armata 

manu” („Хірургу, в першу чергу, слід діяти розумом і очима, а вже потім 

руками”). 

За вітчизняними даними, перитоніт як ускладнення перебігу 

ГХЗОЧП, розвивається у 15-20% випадків та стає причиною смерті у 6-35% 

хворих [26]. У випадку дифузного перитоніту цей показник, головно 

внаслідок вираженості ендогенної інтоксикації (ЕІ), зростає до 42-75% [34, 

49, 57, 58, 66, 126, 155, 180, 182], а у випадку розвитку ПОН – 65-100% [30, 

71, 211, 302, 368, 449, 496]. У США АС забирає понад 215 тис життів щороку, 

проявляючи тенденцію до зростання цієї драматичної цифри [450, 475]. 

Аналіз статистичних даних довів, що ці невтішні показники впродовж 

останніх десятиліть не мають схильності до істотного зниження [58, 314, 315, 

455]. Однією з основних та стабільних причин цього вважають пізнє 

звертання за спеціалізованою медичною допомогою та самолікування [187, 

352]. 

Перитоніт найчастіше ускладнює перебіг гострого апендициту [156] 

в 3-4% хворих віком 30-40 років, зростаючи до 14,5-16% у пацієнтів 

похилого віку, а у 2,2% виникає після апендектомій. При перфорації 

порожнистих органів, перитоніт наявний у 97,3% хворих та в 76-92% 

призводить до летального висліду [26]. У загальному, як ускладнення 

операційних втручань на органах черевної порожнини, перитоніт виникає у 

0,7-1,38% пацієнтів [26].  

Еволюція людства, як виду, відбувалась та триває завдяки 

особливому симбіозу та онтогенетичному взаємобалансу травного тракту та 
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його мікробіоценозу. Патофізіологічні механізми розвитку сепсису значною 

мірою є результатом відповіді вродженого імунітету пацієнта [169, 227, 305]. 

Ще у далекому 1880 році Луї Пастер пояснював природу сепсису, як 

фізіологічне намагання людського тіла не допустити виходу імунної реакції 

на мікробне вторгнення на системний рівень, назвавши цей феномен „natura 

medicatrix” [450]. В умовах АС клінічну картину формують не лише вплив 

інфекційно-токсинового навантаження на очеревину внаслідок порушення 

цілісності порожнистого органу, але й бактерійна транслокація, яка може 

спостерігатись як до моменту деструкції органа, так і після коректно 

проведеного хірургічного втручання [256, 304, 325, 425]. Причинами 

зростання кількості септичних пацієнтів вважають збільшення частки 

населення похилого і старечого віку, видовження тривалості життя осіб із 

хронічними інвалідизуючими захворюваннями, розширення показань до 

використання глюкокортикоїдів і цитостатиків, підвищення інвазійності 

лікування з проведенням великих радикальних операцій [332, 534]. 

Перитоніт розцінюють, як результат автоінфекції, яка у всіх 

випадках є полімікробною [196, 254, 255, 578]. Кардинальний вплив на його 

перебіг та прогноз має її власне етіологія та ареал походження – внутрішньо- 

чи позалікарняна [30, 207, 323, 377, 402]. У час, коли позалікарняна флора 

має добре вивчений склад, поширеність, патогенний потенціал та спектр 

антибіотикочутливості, нозокоміальна є менш чисельною, однак непорівняно 

вірулентнішою, малопрогнозованою, слабоконтрольованою та за видовими 

характеристиками не завжди відповідною до тяжкості перебігу АС [13, 49, 

315, 329, 423, 430, 476]. Основними причинами смерті оперованих із приводу 

перитоніту визнано безуспішіність боротьби з ЕІ та 

антибіотикорезистентність патогенної флори [39, 78, 113, 321, 446]. Так, 

навіть при дотриманні канонів АБТ, особливу складність та драматизм у 

проблему вносить триваюче зниження ефективності навіть сучасних та 

вчасно застосованих АБЛЗ на грунті неуникного росту резистентності саме 

нозокоміальної флори [74, 80, 81, 89, 129, 140, 183, 375, 393, 413, 427, 456, 
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571, 617]. У реальних умовах надалі спостерігається невисока імовірність 

задовільних результатів терапії нозокоміального АС [6, 164, 264, 506, 540, 

570]. Передбачається, що до 2050 року антибіотикорезистентні бактерії 

стануть причиною до 10 млн смертей в рік, перевищуючи показники 

летальності при онкологічних захворюваннях та цукровому діабеті разом 

узятих [152, 458, 550]. 

Складність локальних та системних патофізіологічних змін, які 

відбуваються в організмі хворого з гострим перитонітом, зумовлені 

багатоплановістю функцій очеревини. Гомеостаз взаємовідносин 

макроорганізму та мікробної флори забезпечується цілістю гістогематичних 

бар’єрів, вчасністю та характером їх відповіді у випадку їх пошкодження та 

пропорційно його площі [91, 92]. Ексудація, депонування рідин в черевній 

порожнині, резорбція та транспортування продуктів мікробної 

життєдіяльності у систему портального кровоплину, захисні 

спайкоутворення та системний імуногенез і є онтогенетично сформованими 

механізмами локалізування чинників зовнішньої чи внутрішньої альтерації 

[308, 374].  

Додатковим паттерном селективної фізіології очеревини є більші 

темпи всмоктування рідин незапальної природи (наприклад, асцитичної 

рідини, лімфи, крові) порівняно з патологічними [91]. За умов перитоніту, 

цей коефіцієнт демонструє різку тенденцію до зростання, оскільки 

вираженість патогенетичних змін формують не тільки істотна площа 

контакту з бактерійними токсинами, контамінантами та хімічно агресивним 

вмістом травного тракту, але також і стан життєзабезпечуючих систем 

організму хворого з гострим перитонітом на його ранній стадії [196]. 

Свідченням високої чутливості та бар’єрності очеревини є повідомлення про 

„крохмальний” перитоніт внаслідок інтраопераційної експозиції очеревини 

гранулам кукурудзяного крохмалю з поверхні хірургічних рукавиць [462].  

Мозаїчність підходів до проблеми перитоніту впродовж останніх 

десятиліть посилилась у зв’язку з докорінною зміною діагностичних 
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критеріїв та класифікації сепсису як однієї з найяскравіших форм взаємодії 

макро- та мікросвіту за умов патології [7, 487, 488, 584].  

Сепсис як летальну хворобу було вперше згадано Гіпократом 

більше, ніж 2,5 тис років тому [4, 412]. Тривалий час сепсис утотожнювали з 

інтермітуючою бактеріємією, опираючись на визначення H. Schotmüller 

[223]. Однак як синдром та самостійну нозологічну одиницю його визначено 

у консенсусі – „Sepsis-1” – у 1992 році [466]. Саме систематизуючий підхід із 

виділенням чітких діагностичних критеріїв вніс суттєву ясність у розуміння 

природи сепсису та заклав основи для постановки діагнозу „Сепсис”: 

сепсисом є будь-яка підозрювана / верифікована хірургічна інфекція за умови 

наявності щонайменше двох ознак ССЗВ: 

В свою чергу, критеріями ССЗВ визначено: 

◼ температура тіла <36С або >38С 

◼ частота серцевих скорочень >90/хв 

◼ частота дихальних рухів >20/хв або парціальний РаСО2 <32 mm Hg 

◼ кількість лейкоцитів периферійної крові <4·109 або >12·109 або частка 

незрілих форм 10%. 

Невдовзі, з причини лабільності названих критеріїв, обов’язковими 

для констатації ССЗВ запропоновано вважати наявність всіх чотирьох [417]. 

Таким чином, гострий перитоніт визнано АС – особливою формою відповіді 

очеревини на клінічно значущий ендо- чи екзогенний мікробний етіофактор. 

„Тяжким” сепсис вважали у випадку появи ознак органних дисфункцій та 

рівні лактату сироватки крові >4 ммоль/л.  

Консенсус „Sepsis-1” у недовгому часі набув широкого 

використання. Однак аналіз результатів його застосування швидко 

спричинив доволі гострі дискусії у спеціальній літературі та численних 

форумах клініцистів [100, 119]. Отож, за твердженням деяких авторів, 

після постановки діагнозу „Сепсис” у хворих із дифузним перитонітом 

показник летальності склав 51% [353, 439]. Приблизно в цей же період 
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автор SIRS – Roger Bone – виділив терміни „MARS” (Mixed Аntagonistic 

Response Syndrome) та „СARS” (Compensatory Аnti-inflammatory Response 

Syndrome), які є його формотворчими складовими [467]. На думку Roger 

Bone, у кожному випадку АС предомінує або SIRS, або СARS [450, 475]. 

Останній, фактично, є синдромом-антиподом SIRS, який саме й 

відображає сценарій сприятливого розвитку взаємодії макроорганізму та 

мікробної агресії [308]. 

Значна частина науковців виявила деякий скептицизм, не 

побачивши патогномонічних біохімічних, насамперед імунологічних 

відмінностей CARS від SIRS [134]. Висловлено припущення, що CARS 

може не тільки бути „полегшеним”, оптимістичним варіантом SIRS, але 

й, маючи у своїй природі імунопараліч, може нести ризик надміру 

вираженого SIRS при наступній токсиново-патогенній „провокації”, 

створюючи передумови до ще активнішого розвитку ПОН і ризику 

вторинних інфекційних ускладнень [30, 101, 134, 272, 422, 450]. 

Своєрідним змістовим компромісом між цими термінами все ж став 

MARS (Mixed Аnti-inflammatory Response Syndrome), який в часі сепсису є 

своєрідним періодом „відносного благополуччя”, відображає 

встановлення балансу про- та протизапальних змін і визначає подальшу 

перспективу розвитку сепсису [199, 308, 399, 466]. Дискусію оновила 

поява ще новішого терміну – „PICS” (Persistent іn ammation, 

Іmmunosuppression and Сatabolism Syndrome) – синдром персистуючого 

запалення, імуносупресії і катаболізму, якому властиві постійний лейкоцитоз 

із лімфопенією, гіпоальбумінемією, порушеною регуляцією адаптивного 

імунітету та експресії запальних генів [423]. Цей феномен потенційно може 

бути основною ланкою патогенезу ТП. 

У подальшому, цей консенсус еволюціонував у „Sepsis-2” та за 

суттю був радше плановим переглядом без кардинальних корекцій чи 

нововведень, підтвердивши вдалість попередньої класифікації [164, 491, 492]. 

З-поміж вартих уваги стало впровадження поняття „біомаркерів” сепсису – 
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на той час факультативних, проте в подальшому актуальних і цінних 

параметрів прогнозування АС [125, 576]. 

У 2016 році опубліковано останній на сьогодні погоджений 

консенсус – „Sepsis-3” [587]. Мотивом до докорінної зміни поглядів на суть, 

відповідно діагностику та класифікацію сепсису, стало визнання ССЗВ 

фізіологічною реакцією організму на мікробну агресію. Згідно „Sepsis-3”, 

сепсис є критичним станом із ознаками ПОН внаслідок неврегульованої 

імунної відповіді на інфекційну агресію. Очікувано, найновіша версія 

консенсусу мала б внести більшу ясність у вирішення проблеми сепсису та 

мати вищу практичну цінність за попередні. Це є справедливим у відношенні 

консенсусу „Sepsis-3”, хоча вже зараз думки клініцистів щодо його 

утилітарності набули полярності та не є одностайними, зокрема щодо 

клінічної складності визначення окремих показників / параметрів SOFA 

(Sepsis-related Organ Failure Assessment), та спонукають до пошуку 

альтернатив, наприклад шкали PIRO (Predisposition, Insult infection, Response, 

Organ dysfunction) [226, 365].  

У цій редакції консенсусу запропоновано замінити класичний ССЗВ 

використанням шкали qSOFA (quick Sepsis-related Organ Failure Assessment) у 

загальнохірургічних стаціонарах та SOFA у відділеннях анестезіології та 

інтенсивної терапії (ВАІТ). Власне qSOFA є адаптованим варіантом 

поширеної шкали SOFA та складається з наступних критеріїв: 

◼ гіпотензія – систолічний артерійний тиск (АТ) < 100 mm Hg 

◼ значення шкали Glasgow < 15 балів 

◼ тахіпное > 22/хв. 

На думку представників Society of Critical Сare Medicine та European 

Society of Intensive Care Medicine, таке спрощення може призвести до 

запізнілої діагностики та невчасного лікування септичного хворого [384, 537, 

586]. Інша група науковців наполягла на вищій чутливості критеріїв ССЗВ, 

зокрема у прогностичному відношенні, в противагу qSOFA, яка радше має 

індикативність щодо летального висліду [607]. Також, клінічне використання 
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консенсусу „Sepsis-3” уже спричинило статистичне зниження кількості 

діагнозів „Сепсис” у хворих ВАІТ [478]. У світлі наведеного, резонно звучить 

теза про непропорційність та нерідко діаметральну протилежність системних 

проявів сепсису площі інфекційного ураження [417]. 

Досягнута таким чином термінологічна узгодженість дозволила 

змінити кут сприйняття сепсису як провідної медичної проблеми людства. 

Сепсис є критичним, потенційно летальним станом людського організму, 

сформованим цілою плеядою нерідко взаємоантагоністичних реакцій, що 

характеризує його, як поліетіологічний та поліпатогенетичний феномен. 

Сепсис і СШ щороку розвиваються у більш, ніж у 18 млн людей у світі [311, 

557, 593]. Абдомінальний сепсис займає 2-ге місце за частотою серед усіх 

форм сепсису у хворих ВАІТ, поступившись першістю лише респіраторному 

сепсису [4, 533]. Щодня, всупереч доступності потужних фармакологічних 

засобів та технічних можливостей діагностики, у країнах західної Європи 

помирає близько 1400 осіб із діагнозом „Сепсис” [154, 194]. Високої 

актуальності набуває проблема АС й в Україні, враховуючи триваючу соціо-

економічну кризу, втрати від якої буде складно оцінити ще довгий час [199, 

218]. Найскладнішою стороною сепсису майже одноголосно визнано 

труднощі його прогнозування та ефективного лікування [104, 125, 593]. 

Беручи до уваги те, що джерело антигенно-токсинового й 

метаболітного метаболітного навантаження не завжди реально елімінувати 

одноетапно в силу тяжкості стану хворого, в особливості у випадку гострого 

дифузного перитоніту, зростає ризик мікроциркуляторної недостатності у 

вигляді СШ, які в подальшому дають початок або поглиблюють існуючу 

латентну ентеральну недостатність [34, 109, 180, 181, 216, 219, 303, 429, 442, 

557, 580]. Це малопередбачуване та складне у лікуванні ускладнення, 

розвивається у 50% хворих на АС та призводить до летального висліду у 60-

90% випадках [50, 109, 166]. Септичний шок є напряму патофізіологічно 

пов’язаним із дисгідрією, ретенцією речовин низької та середньої 

молекулярних мас і гіперосмотичним синдромом, формуючи складну 
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клінічну задачу для лікарів [116]. Властивою для перебігу АС вважають 

виражену нестабільність зсідальної системи у бік гіперкоагуляції впритул до 

блискавичного ДВЗ-синдрому з тромбоутворенням і профузною кровотечею 

[75, 76, 149, 344, 442, 450, 615]. Також виявилися доведено інформаційними 

діагностичними маркерами вираженості АС та критеріями ефективності його 

лікування рівні жирних кислот, простацикліну і тромбоксану сироватки крові 

[107, 122]. 

Одним із передбачуваних наслідків інфекційної агресії при 

абдомінальному сепсисі може бути розвиток ПОН, оскільки основне 

навантаження з елімінації масивних кількостей метаболітів, токсинів та 

інших субстанцій лягає на універсальну вісь фільтрівних органів „нирки-

печінка-легені” [87, 110, 139, 196, 337, 398]. Найчастіше уражуваним органом 

при сепсисі є легені, які можуть ставати в подальшому джерелом інфекції 

[119, 302, 615]. Причини та послідовності ураження систем і методи раннього 

їх виявлення надалі перебувають у стані перманентного дослідження і 

дискусій [168, 205, 534]. 

Не менш важливою у формуванні тяжкості стану та прогнозу 

хворого є печінкова недостатність, яка спостерігається у 39-56,7% випадків 

АС [316, 317, 368, 440]. Причиною печінкової недостатності є портальна 

бактеріємія внаслідок виходу інфекційних агентів у кров’яне русло, що в 

подальшому стає провідним компонентом розвитку ПОН [49, 344]. 

Летальність при цьому різновиді недостатності сягає 73% з причини 

відсутності не тільки чутливих та специфічних маркерів її раннього 

прогнозу, але й ефективних засобів гепатопротекції. 

Суттєвий доробок у світовій медичній літературі присвячено опису 

імунної недостатності як складової патогенезу АС і визначенню параметрів 

імунітету, як характеризуючих перебіг і прогноз перитоніту [106, 163, 285, 

391, 486, 501, 533]. Однією з перших за умов тяжкого АС є недостатність 

обох ланок імунітету [206, 372, 474, 485, 516, 584]. Roger Bone трактував 

ПОН, як одну з перших ознак „імунного дисонансу”, охарактеризувавши цей 
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стан мнемограмою “CHAOS” (Cardio-vascular compromise, Homeostasis, 

Apoptosis, Organ dysfunction, Suppression of immune system), зміст якої 

зберігається й при вимовлянні [308]. Великий розділ у описі картини сепсису 

та моніторингу його перебігу займають дослідження інтерлейкінів (ІЛ) [145, 

197, 213, 379, 392]. Встановлено варіабельну залежність змін рівнів ІЛ: 

зниження ІЛ-2, підвищення рівнів ІЛ-6, -10 та ФНП-, пов’язані з ризиком 

розвитку СШ і поганим прогнозом, зростання ІЛ-4 передувало розвитку 

печінкової недостатності [21, 104, 179, 189, 193, 194, 317, 424]. На 

переконання інших авторів, складно чітко розділити цитокінову відповідь 

при ССЗВ на про- та протизапальну та встановити взаємозв’язок останньої з 

імунодепресією або „імунотоксикозом” [100, 278, 308, 514, 518].  

Детальному аналізу піддано і гуморальну ланку імунної відповіді 

при гострому перитоніті, а саме антиендотоксиновим імуноглобулінам (Ig) 

класів А, М та G [114, 146, 160, 287, 324]. Показник Ig А сироватки крові 

знижується, однак зростає у перитонеальному ексудаті [43, 48]. За умов 

тяжкого сепсису Ig G та М знаходились на нормальних рівнях, у той час як 

при середній тяжкості перебігу ВП виявлено їх субнормальні показники [66, 

165].  

Поряд із пояснимим виснаженням імунітету у випадку сепсису, 

додатковим чинником вторинної метаболічної супресії як Т-, так і В-

лімфоцитарних ланок виступають субстрати ЕІ [177, 284, 302, 336, 388, 437, 

438, 488]. Також спостережено, що клітинна ланка імунітету, а саме 

лейкоцити, по-різному формує картину ССЗВ, який при гострому перитоніті 

стверджено лише у 21,7% випадків [34, 104, 176]. Отримані клініцистами 

дані підтвердили індивідуальність стереотипів імунного захисту у кожного 

окремо взятого хворого та ситуативну неможливість вияснити його 

первинний статус [165, 218, 223].  

Імунні зміни при тяжких інфекційних процесах є тісно пов’язаними 

із ендокринною системою, а саме наднирниками [143]. Доведено, що 
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інтенсивна протизапальна реакція організму при ССЗВ створює умови для 

імунопаралічу, що додатково ускладнюється використанням катехоламінів 

та, в особливості, кортизолу [23, 38, 317, 538]. Високі рівні 

адренокортикотропного гормону та кортизолу за умов хірургічної травми та, 

як наслідок наркозу, трактуються, як основна причина ранніх змін кількості 

лейкоцитів та ліфмоцитопенії [43, 316, 436].  

Наведена констеляція наукових спостережень та тверджень у царині 

проблеми сепсису десятиліттями спонукає клініцистів в першу чергу знайти 

способи ранньої діагностики сепсису [27, 85, 266, 452, 504, 520]. Поряд із 

традиційними загальноклінічними аналізами біосубстратів (кров, сеча, 

спинномозкова рідина) та методами радіологічної діагностики, певного 

успіху досягнуто у виокремленні низки біомаркерів сепсису [51, 52, 303, 485, 

542, 583]. З-поміж них, одним із найбільш вивчених та чутливих на сьогодні 

визнано прокальцитонін [4, 51, 139, 461, 508, 524, 566, 608]. Післяопераційне 

зниження прокальцитоніну розцінюють, як ознаку вдалої елімінації 

септичного джерела в черевній порожнині [6, 485, 497, 543, 544, 562]. В 

окремих публікаціях доведено його цінну роль у верифікації бактерійної 

етіології сепсису та прогнозуванні його перебігу, в тому числі 

несприятливого [183, 573, 608]. В інших дослідженнях рекомендують 

приводити тривалість АБТ у відповідність до рівнів саме прокальцитоніну 

сироватки крові [461, 494, 543, 563, 594].  

Моніторинг рівня С-реактивного білка (СРБ) та тріггер-рецептора 

TREM-1 дозволив на ранніх етапах діагностувати сепсис у хворих ВАІТ, 

зокрема встановити взаємопричинність фебрильної реакції та бактеріємії як 

одного з непостійних його проявів [260, 330, 331, 504, 548, 564, 604, 608]. С-

реактивний білок є позитивним реактантом гострої фази запалення із 

потужною опсонізуючою дією відносно антигенів та активуючою 

комплемент [260]. На інформаційність СРБ як маркера перебігу сепсису 

вказує його стрімке зростання при переході ВП у ТП [260, 515]. Певні 

перспективи вбачаються і у новітньому маркері сепсису – пресепсині, який 
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виявив високу афінність до рівнів бактерійного ліпополісахариду, ІЛ-6 та 

показників фагоцитозу [51, 227, 278, 614]. Поряд із прогностичним 

потенціалом, сферою його використання також вважають оцінку 

ефективності клітинного імунітету при сепсисі [359, 582, 594]. 

Порівняно новою формою недостатності, яку аргументовано 

враховують у характеристиці стану хворого з гострим перитонітом, є 

енцефалопатія, моніторинг якої прийнято проводити, використовуючи шкалу 

Glasgow [595]. Центральна нервова система при АС піддана негативному 

впливу медіаторної, насамперед цитокінової „бурі” та ендотоксемії, які 

призводять до дискоординації нейроендокринних зв’язків і формування 

„вадливого кола” з явищами парезу травного тракту, появою ентеральної 

недостатності, нутритивного дефіциту та ін. [153, 225, 289, 308, 344, 357]. 

Вказано, що при значенні шкали Glasgow 15 балів у хворого з АС летальність 

сягає 16%, 13-14 балів – 20%, а 9-12 балів – до 50% [24].  

Мікробіологічна складова діагностики перитоніту як основної 

форми АС є облігатною як законодавчо, так і стратегічно [151, 154, 265, 415]. 

Її інформаційність, однак, перебуває у взаємозв’язку з такими чинниками, як 

час забору зразка відносно початку АБТ (в тому числі в рамках 

самолікування), антисептичних впливів (наприклад, лаваж черевної 

порожнини), кількість ексудату (яка у випадку РЛТ може бути мізерною), та, 

в особливості, з характеристиками гемокультури [22, 104, 304, 314, 415, 417]. 

Поряд із цим, дисонанс між вираженістю симптоматики сепсису та часто 

неможливістю встановлення мікробіологічної етіології можна пояснити 

нестереотиповістю реакцій макроорганізму навіть на нетривалу та у 

кількісному відношенні незначну мікробну агресію та зміну етіофлори з 

Грам-негативної у бік Грам-позитивної та грибкової [135, 219, 283, 415, 445, 

570]. Зазначається, що мікробіологічний моніторинг септичного пацієнта не 

може обмежуватись посівом перитонеального вмісту, а й культивацією інших 

біорідин – сечі, бронхіального секрету, та, в особливості, крові у 

систематичному режимі [228]. 
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Інтегральна комбінація цінних діагностичних критеріїв поклала 

основу розпрацювання шкал характеристики стану хворого та прогнозування 

перебігу перитоніту та сепсису – АРАСНЕ (Acute physiology and chronic 

health evaluation), SOFA, MODS (Multiple organ dysfunction score), (P-) 

POSSUM (Portsmouth Physiological and operative severity score for the 

enumeration of mortality and morbidity), МІП (Мангеймський індекс 

перитоніту), PIA (Peritonitis index of Altona), TISS (Therapeutic intervention 

scoring system), SAPS (Simplified acute physiology score) та їх поколінь [94, 

156, 212, 223, 286, 372, 378, 383, 412, 417, 437]. Як ізольоване, так і поєднане 

використання цих шкал, щоправда, не завжди дозволяє накреслити 

ефективний клінічний менеджмент септичного хворого в силу їх подекуди 

низької специфічності та чутливості [94, 487, 533]. Природньо, по мірі 

накопичення практичного досвіду використання, певній критиці та 

уточненням у відношенні прогностичної чутливості піддано як цілі версії 

шкал, так і їх окремі компоненти [73, 82, 498, 568].  

Потужний розвиток фармакопеї поставив інтенсивну терапію (ІТ) 

сепсису практично в рівень, а за швидкодією іноді й вище операційної 

складової [414]. Проте пріоритетність останньої не змінювалась протягом 

десятиліть та, правдоподібно, залишиться в авангарді й надалі. В арсеналі 

медикаментної терапії АС у хірургів та лікарів-інтенсивістів є потужні 

антимікробні, гормональні, кардіотропні, прометаболічні, прокінетичні та 

антифлогістичні засоби, антиагреганти, гепато- та нейропротектори, 

антиоксиданти, інфузійні детоксикуючі та нутритивні середовища, 

імунокоректори та імуномодулятори, препарати профілактики 

тромбоемболічних та інших ускладнень [45, 132, 136, 139, 142, 172, 177, 263, 

276, 307, 328, 343, 423, 486]. Важливу роль у ІТ АС відведено також 

респіраторній підтримці, контролю глікемії, енергоресусцитації, 

гемотрансфузії, використанню альбуміну та активованого протеїну С [2, 87, 

150, 309, 442]. 

Активно використовують методи контактної детоксикації, такі як 



 72 

гемодіаліз, гемофільтрація, гемодіафільтрація, антеградна ендолімфатична 

терапія, плазмофільтрація [38, 123, 151, 182, 273, 333, 341, 345, 357, 439, 444, 

567]. У такий спосіб досягається імунний гомеостаз, знижується проапоптоз, 

та, навіть, попереджуються ентеральна недостатність і абдомінальна 

гіпертензія [153, 345, 369, 396, 420, 443]. Новітнім є метод елімінації токсинів 

квантовою терапією – опроміненням крові гелій-неоновим лазером [31]. У 

комплексі лікування післяопераційного перитоніту застосовують 

спланхнічну та внутрішньопортальну гемодилюцію із вазо- та 

гепатопротекцією [351]. Високу ефективність виявлено у антитромбіну-ІІІ 

при лікуванні АС завдяки його протизапальним та антитромботичним 

властивостям, актуальним в боротьбі з ДВЗ-синдромом [69]. Деякі 

перспективи ідентифіковано у використанні екзогенного вазопресину при 

лікуванні СШ із позицій покращання кліренсу ІЛ та позитивного впливу на 

м’язовий шар судин [228, 312, 364]. Широким залишається використання, у 

тому числі парентеральне, озонованих рідин із імуностимулюючою, фунгі- та 

віруліцидною метою, що особливо актуально у випадку бактеріє- та 

кандидемії [167].  

Важливу нішу займає замісна та корегуюча терапія 

імуноглобулінами, оскільки вони знижують гіперсекрецію IЛ-1, IЛ-6 та 

ФНП-, нейтралізують активовані компоненти комплементу [102, 134, 144, 

146, 157, 308, 356, 372]. Хороших результатів досягнуто при використанні як 

монотерапії (ронколейкін), так і комплексу нативних цитокінів (ІЛ-1, -2, -3, -

4, -6, -8, ФНП-, інтерферон-γ та гранулоцитарно-макрофагальний 

колонієстимулюючий фактор) у лікуванні АС [67, 115, 177, 203, 426]. 

Водночас, інші дослідження ставлять під сумнів доцільність застосування 

антагоністів ІЛ, у тому числі стероїдних гормонів та протизапальних ІЛ, для 

подолання надмірно бурхливої прозапальної імунної реакції [457].  

З метою припинення гіперкатаболічної реакції на запалення, 

успішно застосовували інфузії розчинів амінокислот, білків, кристалоїдних 
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засобів, потреба в яких визначається відповідними біохімічними 

показниками [172]. Не втрачає важливості й кредо чимскорішого 

налагодження збалансованого ентерального харчування і відновлення 

моторики травного тракту хворих із АС задля покриття насамперед білкового 

дефіциту та як спосіб попередження ентеральної недостатності [108, 109, 153, 

581]. У всіх випадках АС інтенсивна таргетна фармакотерапія буде 

важливою, однак завжди ад’ювантною до хірургічних методик. 

Базис хірургічного лікування перитоніту вперше у спеціалізованій 

літературі датований 1926 роком та належить Kirschner M. [525]. У сфері 

аналізу доцільності та модифікації застосування перебувають варіанти 

дренування черевної порожнини, режими її інтраопераційного лаважу та 

методи післяопераційних інтраабдомінальних інстиляцій, мінінвазивні 

способи діагностики та лікування перитоніту [30, 185, 194, 303, 405, 485]. 

Комбінована – фізична / механічна / хімічна – елімінація ексудату чи 

девіталізованих тканин як стартового механізму сепсису, залишається 

ключовою запорукою покращення результатів його лікування та 

попередження розвитку ускладнень [186, 211, 533, 536, 548]. Деякі автори 

рекомендували доповнювати хірургічні операції з приводу гострого 

перитоніту виконанням спленектомії як способу попередити розвиток АС і 

СШ, однак на чималій когорті спостережень довели недоцільність такої 

тактики [555].  

У типовому розумінні хірургів діагноз „Гострий перитоніт” 

еквівалентний тактиці „лапаротомії”, однак щодалі, то більших темпів 

набувають міні-інвазійні підходи до діагностики та лікування АС, а саме 

лапароскопія в поєднанні з ультрасонографією та інтервальним 

перитонеальним лаважем (ПЛ) [32, 33, 35, 124, 137, 138, 184, 201, 221, 319, 

322, 327, 340, 360, 395, 406, 432, 433, 440, 529, 602]. З-поміж переваг такого 

методу, автори виділяють менший хірургічний стрес, кращу візуалізацію та 

мінімальну експозицію нозокоміальній флорі [118, 208, 210, 224, 366, 507, 

530]. 
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У певній частці випадків єдиного операційного втручання при 

гострому перитоніті виявляється недостатньо та хірургам доводиться 

вдаватись до РЛТ – як у завідомо плановому (програмованому) порядку, так і 

„за вимогою” [173, 174, 175, 195, 261, 309, 318, 352, 355, 386, 489, 503, 513, 

560, 565, 606]. При цьому показання до проведення повторних лапаросанацій 

та їх обсягу рекомендовано приводити у відповідність до значень класичних 

(МІП, Індекс черевної порожнини) та новітніх (ASSES) прогностичних шкал 

[147, 259, 270, 271, 286]. Активно впроваджуються програмовані 

лапароскопічні санації через 18-24-36 год після первинної операції з приводу 

гострого перитоніту, набуваючи особливої актуальності при ранньому 

виявленні післяопераційних ускладнень і, особливо, ТП [29, 65, 103, 123, 209, 

339, 340, 400, 449]. У частині випадків, із метою моніторингу та декомпресії 

черевної порожнини застосовують методи MZT (Mesh-Zipper Technique), 

VAC (Vacuum-Assisted Closure) і різних варіантів лапаростомії [15, 16, 44, 61, 

63, 138, 173, 214, 220, 229, 328, 334, 394, 447, 572, 601]. Останній, щоправда 

теж містить ризик потенціювання розвитку ТП. Дослідженнями 

неодноразово доведено, що, незважаючи на факт повторних загального 

знечулення та хірургічного стресу, РЛТ несуть більше діагностично-

куративної користі, аніж негативних наслідків [159, 313, 486]. У той же час, 

частина науковців вважає, що слід суворо деталізувати показання до 

проведення як програмованої релапаротомії (ПРЛТ), так і релапаротомії за 

вимогою (РЛТВ), із метою уникнення чергового хірурічного стресу та ризику 

додаткової експозиції госпітальним патогенам [118, 499].  

Чимало досліджень присвячено оцінці ефективності інтубації кишок 

як способу декомпресії травного тракту в рамках попередження 

абдомінального „компартмент”-синдрому або в комбінації із зондовим 

харчуванням чи введенням сорбентів, антисептиків та навіть холодних 

(+3..+6˚С) рідин з метою стимуляції кишкової перистальтики [8, 9, 11, 12, 40, 

41, 42, 47, 72, 99, 133, 147, 190, 204, 214, 304, 306, 342, 382]. Ці поширені та 
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на перший погляд патогенетично обгрунтовані методи мають як апологетів, 

так і противників застосування [30, 55, 376, 485]. 

У 1887 р. один із піонерів абдомінальної хірургії, вчення асептики, 

ідеолог ПЛ та автор техніки апендектомії, шотландський хірург Robert 

Lawson Tait висловив один із ключових постулатів хірургії перитоніту: 

„Сумніваєшся – дренуй”. У баченні дослідників проблеми АС, 

„парадоксальним є те, що, скільки існує метод дренування черевної 

порожнини, стільки ж робиться спроб відмовитись від його застосування”, 

зокрема з огляду на ризик утворення нориць [60]. На даний час науковці 

переглядають нюанси дренування як очевидно потрібне при гострому 

перитоніті і намагаються не тільки об’єктивізувати зменшення кількості 

дренажів при операціях із приводу АС, але й розпрацьовують „розумні” 

дренажі зі зворотніми клапанами та виконані з біоінертного матеріалу, 

імпрегнованого антисептиками [9, 485]. Разом із очевидною доцільністю 

дренування черевної порожнини з метою контролю кількості та характеру 

ексудату, сумніви клініцистів можна пояснити зростаючим розумінням 

проблеми мультирезистентної нозокоміальної флори та її участі у розвитку 

ТП [485, 546, 571].  

Суттєво вивченою є методика ПЛ як способу елімінації ексудату та 

антисептичного впливу на очеревину. У розпорядженні хірургів є в цілому 

невеликий вибір антисептичних розчинів із причини особливості будови 

очеревини, однак пошук оптимального надалі триває. Так, використовують 

звичайний (кімнатної температури), охолоджений або озонований 0,9% 

розчин натрію хлориду, стерильну дистильовану воду, розчини Хартмана, 

дезмістину, хлоргексидину, мірамістину, гіпохлориту натрію [28, 46, 58, 62, 

68, 83, 84, 120, 167, 188, 215, 257, 258, 361, 443]. Пропонується до 

використання, як доведено ефективний у відношенні анальгезії, метод 

ультрависокочастотної терапії черевної порожнини, яку після операційного 

втручання наповнюють ізотонічним розчином хлориду натрію, в подальшому 

евакуюють та натомість вводять мазі на основі поліетиленоксиду [141, 403, 
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404]. Окремі автори також успішно використовують дренажі для проведення 

післяопераційного ПЛ [68, 126]. Пошук оптимального режиму промивання 

черевної порожнини, відповідних рідин та об’ємів їх використання базують 

на аналізі їх системної токсичності, альтеруючої дії на інтактну, в 

особливості вісцеральну очеревину, потенціюванні спайкоутворення та 

поширення патогенів у не заторкнуті запаленням відділи очеревини, 

врахуванні ризику „холодового” шоку, а також моніторингу мікробного 

спектру перитонеального ексудату перед та після проведення лаважу [25, 32, 

36, 200, 267, 327]. Істотна суб’єктивність підходів до ПЛ вкотре відображає 

недостатню вивченість проблеми лікування гострого перитоніту як на макро-

, так і на мікрорівні. Також, звертає на себе увагу відсутність методів ПЛ при 

ТП у світовій літературі. 

Всупереч переконливому за науковою глибинністю пласту 

досліджень, дотепер проблема АС залишається далекою від вирішення. 

Окремим клініцистам навіть належить доволі драматичний вислів: 

„Справжня причина смертей від сепсису – невідома, оскільки невідомою є 

точна ціль для ефективної терапїї” [457]. У зв’язку з наведеним, проблема 

вдосконалення та впровадження у клінічну практику підходів покращання 

діагностичного алгоритму та результатів лікування перитоніту, передовсім 

третинного, перебуває в апогеї й на сьогодні. 

 

1.3. Роль прогностичних шкал у діагностиці та лікуванні хворих на 

перитоніт та їх клінічне значення. 

 

Проблемам діагностики та лікування гострого перитоніту 

присвячено велику кількість наукових досліджень та праць, проте й на 

сьогодні вона залишається стабільним предметом жвавої наукової полеміки 

на вітчизняних та зарубіжних форумах різних рівнів, залишаючи поки більше 

заданих питань, ніж отриманих відповідей.  
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Прагнення реалізувати тактику превентивної медицини, а у 

відношенні АС – стратифікувати хворих за ризиком розвитку ускладнень, із 

максимальною точністю передбачити особливості їх перебігу та вчасно 

застосувати таргетну терапію, протягом десятиліть є наслідком кропіткої 

праці багатьох поколінь науковців-хірургів та постійно перебуває в центрі 

уваги практиків та теоретиків медицини. Свого часу, корифей хірургії В. Ф. 

Войно-Ясенецкий сказав: „Мистецтво лікування – не шаблон, не стандарт, а 

складний для сприйняття спектр індивідуальних реакцій, індивідуальних 

варіантів перебігу хвороби”. Слова науковця є сьогодні всеціло застосовними 

й до проблеми АС. 

Поряд із наведеним, наукова спільнота дотепер не володіє 

достатньою доказовою базою про чутливі маркери прогнозу як розвитку й 

перебігу сепсису, так і поточного контролю ефективності застосованих 

етіотропної та посиндромної його терапії [202, 226, 268, 287].  

Вищенаведена палітра бачень та термінологічних неузгодженостей в 

описі характеристик перитоніту безумовно відобразила багатоплановість цієї 

проблематики вже на етапі класифікації та визнана потенційною причиною 

непоодиноких хибних висновків більшості як вітчизняних, так і зарубіжних 

прогностичних шкал [274]. 

Поглиблений літературний пошук виявив виразне відновлення 

інтересу науковців до включення у прогностичні шкали широкого діапазону 

як лабораторних, так і гомеостатичних параметрів стану хворого з 

перитонітом. Встановлено, що зниження рівня фібронектину та альбуміну 

сироватки є негативною прогностичною ознакою при перитоніті [49, 93]. За 

даними інших досліджень, об’єктивним показником оцінки перебігу 

перитоніту в ранньому післяопераційному періоді є динаміка, а саме 

зростання порогу чутливості стінки кишки, яку оцінюють способами 

механоколографії, електроентерографії та фоноентерографії [253, 362]. 

Високу прогностичну силу виявило визначення оптичної густини плазми 

крові у відношенні післяопераційної оцінки триваючого деструктивного 
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процесу в черевній порожнині та / або його успішного регресу [96]. Поряд із 

низкою клінічних показників (діурез, диспептичні явища та ін.), ранніми 

критеріями діагностики інтра-абдомінальних ускладень стали показники рН, 

рСО2 та НСО3 сироватки венозної крові [111]. У прогнозуванні розвитку 

печінкової недостатності, як первинної ланки ПОН, вказано на високу 

цінність поєднання таких факторів, як чоловіча стать, вік >50 років, анамнез 

захворювання до початку лікування >24 год, тривалість операції >90 хв, 

наявність >3 супутніх захворювань, значення лейкоцитарного індексу 

інтоксикації (ЛІІ) >48 у.о., гіпопротеїнемія 62 г/л і гіпоальбумінемія <45%, 

збільшення рівня церулоплазміну до 3,2 мкмоль/л [383, 428]. Високу ранню 

прогностичність доведено у такого показника, як протеїн С – при його 

низьких рівнях (менше 50-70% від нижнього порогу норми) слід очікувати 

розвитку СШ та імовірно летального висліду в пацієнтів із дифузним ВП 

[309, 442, 450, 475, 498, 522]. Гетерогенність біохімічних змін гомеостазу 

септичного хворого послужила появі терміну „норма при патології”, 

наголошуючи, що діапазон коливань певних параметрів у здорової та хворої 

людини не можуть бути еквівалентними [54]. 

Доволі добре вивченою є і мікробіологічна складова у 

прогнозуванні перебігу АС. Доведено вплив АС та РЛТ як пускових 

чинників у розвитку бактерійної транслокації [91]. Наявність Candida spp. у 

перитонеальному ексудаті визнано незалежним фактором ризику летальності 

у пацієнтів із нозокоміальним перитонітом [269, 469, 473, 541, 569]. 

Супровідна патологія (особливо суб- або декомпенсована) та імуносупресія у 

поєднанні з внутрішньолікарняною етіологією ІАІ, як вважають клініцисти, є 

високочутливими чинниками поганого прогнозу [95, 470].  

Вік, супутні захворювання, джерело перитоніту у верхніх відділах 

ШКТ, дифузний перитоніт, якість „source control”, рівні загального 

білірубіну, креатиніну, лактату, альбуміну сироватки та співвідношення PaO2 

/ FiO2 продемонстрували суттєву прогностичну силу в оцінці перебігу ВП 

[191, 421, 479]. Рівні активності, динаміка змін концентрації та 
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співвідношення значень трансаміназ та гама-глутамілтранспептидази, а 

також тригліцеридів і холестерину ліпопротеїдів дуже низької щільності у 

сироватці крові дозволили точно спрогнозувати перебіг та оцінити вислід АС 

[441]. Інша група дослідників відзначила високу прогностичну цінність таких 

факторів, як незадовільний нутритивний статус, значення шкали АРАСНЕ-II 

15 балів та більше, наявність злоякісних новоутворів, затримка в первинному 

операційному втручанні більше 24 год, органні дисфункції, неадекватний 

„source control”, імуносупресія, тривалі попереднє стаціонарне лікування та 

використання АБЛЗ [589]. Прогностичність таких чинників, як запізніле 

звертання, товста кишка як джерело перитоніту, анемія, наявність супутньої 

патології будь-якої компенсованості, дифузність перитоніту, було 

підтверджено в інших роботах [155, 521]. Перитоніт як місцевий, так і 

дифузний, виявився сильним предиктором нагнійних ускладнень рани та 

оточуючих м’яких тканин, незважаючи на адекватну АБТ [463, 591]. Інтерес 

викликали дослідження, в яких показники шкал АРАСНЕ-ІІ і SOFA 

використано, як критерії якості лікування (поступове падіння значень було 

ознакою ефективності лікування) [129, 130, 160, 165, 303, 308]. Зрозумілим, 

хоч непростим для сприйняття є трактування факту невідкладності 

операційного втручання, як незалежного предиктора післяопераційних 

гнійно-септичних ускладнень (ГСУ) [581]. 

Отримання сигніфікантних даних щодо чутливості певних 

показників як прогностичних чинників та розвиток статистичних технологій 

спонукали науковців та клініцистів до створення відповідних шкал 

прогнозування перебігу АС та вислідів його лікування. Широкого 

використання, насамперед у ВАІТ, набули шкали АРАСНЕ, SAPS, SOFA, 

MODS, МІП, POSSUM, їх поколінь та модифікацій [37, 73, 117, 156, 309, 442, 

459, 521, 535, 536]. 

Водночас, згідно бачень інших науковців, широко розповсюджені 

інтегральні шкали (МІП, APACHE II, SOFA, MODS) мають високу 

специфічність при низьких чутливості та роздільній здатності для 



 80 

індивідуального прогнозування [2]. Як приклад, досі трапляються неточності 

в бік заниження суми балів при підрахунку значення МІП з причини 

номенклатурної неузгодженості оцінки поширеності перитоніту. Аналогічно, 

не завжди є повноцінним обчислення значень шкали APACHE через 

неоднаковість технічно-лабораторного забезпечення лікувально-

профілактичних закладів. Ці індекси можуть бути використаними для 

групового прогнозу, стратифікації пацієнтів і вибору режиму стартової 

терапії, хоча єдиної дієвої шкали для оцінки перебігу та прогнозу АС немає 

[37]. 

Певного прогресу досягнуто у пошуку прогностичних факторів 

розвитку ТП [451, 502, 599, 619]. Звернуто увагу на ранню інформаційність 

значення МІП та APACHE-ІІ у розвитку ТП [29, 551, 552]. До предикторів 

розвитку ТП занесено також великі значення шкали SAPS-II, високі рівні 

СРБ сироватки крові, факт використання засобів групи карбапенемів, 

тайгецикліну та АБЛЗ, які впливають на ентерококи [455]. У додаток до 

наведених, важливим трігером розвитку ТП визнано пізню госпіталізацію 

(більше 30 год від початку захворювання) і тривале перебування у ВАІТ [129, 

130, 515]. Також, вбачається раціональним серійний моніторинг показників 

пульсу, респіраторної функції, лейкоцитарного фактора і значень АРАСНЕ-ІІ 

в оцінці перебігу ТП [129, 130, 344]. Наявність грибкової флори у 

перитонеальному ексудаті та полімікробність отриманих із нього культиватів 

також зараховано в ранг чутливих предикторів розвитку ТП [552].  

Пошук факторів ризику розвитку ТП, проблема інтегральної 

системи оцінки стану хворих при ТП і визначення критеріїв його тяжкості 

залишаються актуальними і відкритими проблемами, доказом чого є 

незначна кількість комплексних досліджень ТП як за кордоном, так і, в 

особливості, в Україні [128]. 
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1.4. Третинний перитоніт як проблема сучасної абдомінальної 

хірургії. 

 

Існуюча недослідженість ТП у контексті його вчасної діагностики, 

застосування корегуючих дій та, щонайважливіше, передбачення ризику його 

розвитку шляхом створення математичної шкали раннього прогнозування, 

визначають ТП, як порівняно нову та вкрай актуальну проблему сучасної 

абдомінальної хірургії. Без перебільшення, епохальність тематики перитоніту 

відображають слова відомого німецького хірурга Вагнера, який ще у 1896 р. 

сказав „Мене та ровесників виховали у страху перед Богом та перитонітом”. 

Сказане у ХІХ столітті не тільки не втратило актуальності сьогодні, але й 

набуло нових рис, а саме у відношенні ТП. На думку окремих науковців, 

доцільною є заміна терміну „перитоніт” на „абдомінальний сепсис” як більш 

конкретного та підрозуміваючого більшість патогенетичних ланок [214, 609]. 

Зростанню інтересу до ТП як тяжкої форми АС посприяли невтішні 

епідеміологічні характеристики, показники летальності та дискутабельні 

результати лікування. Отоє, у 4,1% випадків ТП не був розпізнаним 

прижиттєво [387]. Зустрічаваність ТП складає близько 20% [609, 612]. 

Третинний перитоніт вийшов на 1-ше місце серед причин РЛТ (59%), в 

структурі яких летальність при ПРЛТ у 2,5 рази виявилась нижчою, ніж при 

РЛТВ [371]. Частково таке лідерство можна пояснити висновком, що 

результативне дотримання принципу „source control” є викональним лише у 

80% ВП, решта 20% хворих знаходяться в зоні ризику розвитку ТП [581]. 

Летальність при ТП, за різними даними, коливається від 19% до 75%, 

демонструючи найвищі показники серед усіх ІАІ – 35% [100, 370, 515, 549, 

551, 552, 597, 612].  

Слід зазначити, що на сьогодні світова хірургічна спільнота 

користується 4 критеріями постановки діагнозу „Третинний перитоніт” у 

авторстві Nathens A. [549], які не піддавались перегляду ще з 1998 р. [581]: 

1. персистуючі або рекурентні перитонеальні явища 
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2. отримання нозокоміальної мікрофлори (Citrobacter Freundii, 

Acinetobacter Baumannii, Staphylococcus viridans, Pseudomonas 

spp., Candida spp., Geotrichum candidum та ін.) при культивації 

перитонеального ексудату 

3. факт ПОН 

4. ЛД у ВАІТ >3.  

Складності трактування ТП як виключно внутрішньолікарняного, 

додає ще й те, що беззаперечну лепту в його розвиток вносить і 

позалікарняна, в тому числі умовно патогенна флора. Участь останньої 

доведено, зокрема, у випадку передуючого самолікування АБЛЗ, недавньої 

госпіталізації з АБТ та навіть нетривалого перебування в стаціонарах (візити 

до хворих, супровід, консультації, діагностика) [89, 349, 401, 549, 613].  

Найчастішими внутрішньолікарняними інфектами при ТП 

виявились маловірулентні Enterococcus spp., Candida spp., Staphylococcus 

epidermidis, Enterobacter spp. [129, 130, 531, 549, 612]. Клінічна та 

мікробіологічна діагностика кандидозного перитоніту є проблематичними, 

однак підтвердження патогенетичної участі грибкової флори пов’язують із 

високою летальністю [372, 373, 464, 510, 574]. Сприяючими інфекції Candida 

spp. виявились наявність будь-яких катетерів, повне парентеральне 

харчування, жіноча стать, інтраопераційні проблеми з серцево-судинною 

діяльністю, локалізація джерела ВП у верхніх відділах травного тракту, 

емпіричне використання фунгіцидів та тривалість передопераційної АБТ 

більше 48 год [493, 510, 541, 546]. За останні роки відзначено активний ріст 

частки Candida non-albicans spp., яку пов’язують із летальністю 30-70% [162, 

569]. Одноразові посіви виділень з черевної порожнини у пацієнтів із ТП 

визнано недостатніми для успішного вибору схеми раціональної АБТ у 

зв'язку з високою резистентністю нозокоміальної мікрофлори [129, 130].  

Труднощі у діагностику вносить пояснима обставина, що хворі з ТП 

знаходяться на курації у ВАІТ, є седатованими або за тяжкістю стану є мало- 

або неконтактними та помирають у 64% [549]. Клінічні ознаки ТП є нечітко 
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вираженими, проявляються гіпердинамічними порушеннями кровообігу, 

помірною гіпертермією, ПОН і відсутністю очевидних перитонеальних 

симптомів [265]. Нерідко у цього контингенту хворих розвиваються 

малосимптомні гострі виразки на грунті емоційного та хірургічного стресу, 

появу яких констатують, незважаючи на профілактичне введення інгібіторів 

протонної помпи [77]. Патоморфологічно ці гострі дефекти стінки можуть 

мати незначні розміри, а в силу відсутнього або мінімального ентерального 

харчування оперованих, поступлення патологічних рідин у вільну черевну 

порожнину може бути повільним та в об’ємному відношенні незначним, а у 

клінічному – суттєвим [344, 591]. Поряд із цим, назогастральна інтубація не 

може бути визнаною достатньо інформаційним способом моніторингу 

шлунково-кишкових кровотеч із верхніх відділів травного тракту. Яскраво 

виражені ознаки ПОН при перитоніті обумовлюють високу частоту помилок 

як при діагностиці основного захворювання, так і його ускладнень [322, 387]. 

Парадоксальності стану справ додає й те, що в рамках пошуку 

традиційного для свого розуміння скупчення ексудату як джерела 

персистенції перитоніту, хірурги у більшості випадків не знаходять його 

навіть при ретельних зоровій та мануально-інструментальних ревізіях 

відлогих закутків очеревини [432]. За повідомленням інших авторів, у 

більшості випадків джерела ТП не вдалось встановити навіть при автопсіях 

[354]. Серед причин ТП в 23,8% випадків були поодинокі або множинні 

абсцеси з або без прориву в черевну порожнину, в 13,1% – неспроможність 

швів анастомозу, в 9,8% – жовчетеча, 6,7% – прогресування ВП, 5,7% – 

некроз стінки шлунка або тонкої кишки, 4,9% – перфорація гострої виразки, 

1,7% – гострий мезентерійний тромбоз [19].  

Цікаву гіпотезу висунули задовго до визнання ТП як окремої форми, 

щодо локалізації метахронних гнійних вогнищ у спайках та рубцях 

(Давыдовский И. В., 1958 р.), гематогенним або лімфогенним шляхами з 

віддалених від черевної порожнини ділянок (Петухов И. А., 1980 р.). Нерідко 

безсилими допомогти у цьому виявляються і сучасні високоточні променеві 
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методи діагностики [385]. Недопустимим вважають недооцінку появи чи 

тривалого, хоч і незначного виділення серозно-геморагічної рідини, з якої в 

подальшому висівають поодинокі мікроорганізми, що власне і є ТП [454].  

На думку окремих клініцистів, можливість вловити 

„трансформацію” ВП у ТП є вельми складним та належить сфері клінічної 

інтуїції та ретельного моніторингу насамперед лабораторних показників 

[449, 534, 611]. Саме складність прийняття такого рішення навіть 

високодосвідченими хірургами та анестезіологами про перехід до активнішої 

діагностики та, що найважливіше, агресивнішої лікувальної тактики і стає 

основною причиною неприпустимого зволікання, створюючи умови для 

появи нової або подальшого розвитку вже існуючої ІАІ [198, 354, 385]. 

Взявши до уваги чималий багаж досліджень у питаннях ускладненого АС, 

окремі науковці радять трактувати кожен випадок безуспішного лікування 

ВП, як ТП [30, 354, 360]. Поряд із рутинними променевими способами 

діагностики, клініцисти рекомендують ширше використовувати комп’ютерну 

томографію (КТ) для ідентифікації несанованих абсцесів та, згідно її даних, 

виконувати лапароскопію або контрольовану пункцію черевної порожнини 

[29, 30, 65, 123, 178, 309, 354, 556, 581]. 

У баченні авторитетних у царині вивчення проблеми перитоніту 

науковців, септичний процес при ТП вийшов поза межі черевної порожнини 

та обумовлюється тяжкими імунними порушеннями, роблячи цю форму 

„неконтрольованим перитонітом” [100, 611, 616]. Неординарну, хоча подібну 

думку висловила інша група науковців, сказавши, що після усунення джерела 

перитоніту операційним шляхом, перитоніт „припиняє бути хірургічною 

проблемою і стає патофізіологічною”, сформованою передовсім глибокими 

змінами гомеостазу септичного хворого [429]. Визнаючи фундаментальність 

теорії стресу Ганса Сельє, низка хірургів наголошує на вагомості 

нейроендокринної складової імуносупресивного впливу хірургічного стресу 

на пацієнта з гострим перитонітом [1, 363, 579].  
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Дійсно, неминуча ретенція мізерних кількостей ексудату у плівках 

фібрину, у товщі анастомозу та поміж щільними адгезіями листків очеревини 

створює сприятливі проліферативні умови навіть для факультативно 

анаеробної мікрофлори, що не лише підтримує антигенно-токсичну агресію 

проти скомпрометованого органними недостатностями гомеостазу, але й 

ініціює все нові й нові каскади імунних та ендокринних реакцій у септичного 

хворого [363, 455]. Такий сценарій подій вперше запідозрив у 1894 р. Treves 

F., відзначивши диспропорцію між площею ураженості очеревини та 

вираженістю реакції організму [214]. Влучно узагальнили принципову 

різницю у лікуванні перитонітів іноземні колеги: „Первинний перитоніт 

виліковується зазвичай медикаментозно, ВП – хірургічно, а ТП – 

резистентний до обох видів лікування.” [531, 605]. 

Згідно з даними сучасних публікацій, серед факторів ризику 

розвитку ТП фігурують не діагностовані, неефективно кореговані або 

декомпенсовані / непіддатні компенсації на момент поступлення органні 

недостатності, іммінентні недосконалості отримання достовірних 

анамнестичних даних (факт та особливості зловживання алкогольними 

напоями, легальне та нелегальне використання наркотичних засобів, їх 

характеристики та особливості введення, самолікування та його склад, 

дійсний термін від початку захворювання до звернення за кваліфікованою 

медичною допомогою, відсутність вичерпних інформаційних баз хворих та 

ін.) [154, 347]. Також контрибутивнми щодо розвитку ТП вважають 

знижений нутритивний та соціальний статус в цілому, складність оцінки 

впливу поточної чи недавно перенесеної медикації хворого, а саме 

гормональної, імунотропної, антибактерійної, радіо- та хіміотерапії та 

неухильний ріст загальної захворюваності населення [534]. 

Надії, покладені на АБЛЗ та дренування черевної порожнини в 

лікуванні АС, виявились не виправданими, про що свідчать високі показники 

летальності цих хворих, передовсім у ВАІТ [121, 228, 252, 485, 539]. 

Загрозливими стали й зростання кількості, внутрішньо- та міжвидового 
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розповсюдження -лактамаз розширеного спектру дії навіть в умовно-

патогенній мікрофлорі та високих темпів росту їх резистентності до АБЛЗ, в 

особливості так званого „резерву” – карбапенемів [70, 86, 320, 377]. 

Спостерігаються інтенсивні темпи ремодифікації вірулентності до сьогодні 

добре вивчених і раніше ефективно контрольованих патогенів, а саме Ps. 

aeruginosa як потенційної етіофлори ТП [526]. Причинами невдач АБТ при 

АС вважають порушення фармакокінетики АБЛЗ у часі інфузійної терапії, 

вибір неефективного засобу для стартової АБТ, використання методів 

екстракорпоральної детоксикації, зниження рівня ключового для транспорту 

АБЛЗ білка сироватки крові – альбуміну, формування анаеробних „пасток” 

для мікроорганізмів (згустки крові, спайки, клітинні мікроагрегати), 

порушення як системного, так і регіонарного кровоплину [98, 251, 349]. 

Дещо відмінної позиції дотримуються інші клініцисти, вважаючи 

референтною схему АБТ „іміпенем / циластатин + амікацин” [468]. 

Ефективними виявились також схеми „цефазолін + аміноглікозид”, 

„ванкоміцин + аміноглікозид”, їх комбінації з лінезолідом і меропенемом 

[140]. Хороших показників у лікуванні ТП досягнуто застосуванням не 

менше 2 засобів із групи фторхінолонів і кліндаміцину за умови початку не 

пізніше 6 год від діагностування тяжкого сепсису [454]. В якості 

ад’ювантного до АБТ лікування пропоновано використовувати бактеріофаги, 

які з плином часу не продемонстрували падіння ефективності, зокрема щодо 

нозокоміальної флори ТП [89]. 

У відношенні антифунгальної медикації, підходи різняться, однак 

протигрибкові засоби доцільно призначати тільки при позитивному посіві 

або превентивно у випадку післяопераційного перитоніту із наданням 

переваги воріконазолу, каспофунгіну та ехінокандинів [470, 482, 541, 553, 

559]. Загалом, відмінності у схемах та неоднакова ефективність 

антифунгальної та АБТ є прямопропорційними наявності та складу 

бактеріологічного паспорта як хірургічного стаціонару, так і ВАІТ. 



 87 

В час як ВП є всебічно вивченим і висвітленим у спеціалізованій 

літературі, ТП таких властивостей позбавлений – радше трактується, як 

„хамелеон”, „перевертень” абдомінальної хірургії. Очевидна малочисельність 

цілеспрямованих досліджень, триваючі термінологічні неузгодженості, 

відсутність дієвих схем прогнозування та алгоритмів попередження ТП 

ставить його на передову лінію сучасних проблем абдомінальної хірургії та 

актуалізує його всебічне вивчення та поглиблене висвітлення. 
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РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. 

 

Згідно сформульованим меті та завдань наукової роботи було 

розроблено її структуру, визначено об’єкт та предмет дослідження, комплекс 

анамнестичних, фізикальних, клінічних, лабораторних, мікробіологічиних, 

інструментальних, променевих, математичних і статистичних методів 

дослідження. 

За дизайном наукової роботи її поділено на 2 частини – 

ретроспективну та проспективну. Перша полягала в аналізі медичних карт 

стаціонарних хворих за рядом показників. Проспективне дослідження 

виконано на основі схваленого та затвердженого протоколу обстеження 

хворих.  

 

2.1. Клінічна характеристика хворих. 

  

Ретроспективне дослідження полягало у вивченні 917 карт 

стаціонарних хворих, оперованих ургентно з приводу гострого ВП за період 

2006-2011 р. р. у клініці хірургії та ендоскопії факультету післядипломної 

освіти Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (1-ше та 3-тє хірургічні відділення Львівської комунальної 

міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги). Метою 

ретроспективної частини було проаналізувати особливості використання 

описових характеристик перитоніту та підрахунку значень МІП, оцінити роль 

і характер виконаних, зокрема міні-інвазійних операційних втручань, 

вивчити мікробний спектр перитонеального ексудату, застосовану АБТ, 

особливості післяопераційних ускладнень, аспекти розвитку ПОН і ЕІ. 

Когорта була кількісно та структурно порівняльною за ознаками 

досліджуваних факторів, що обумовило різні процентні діапазони. 

Структуру вікового та статевого розподілу ретроспективної групи 

згідно критеріїв ВООЗ подано у таблиці 2.1. Вік пацієнтів знаходився у 
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межах від 18 до 91 р. (середній – 37,620,1). Найчисельнішими виявились 

вікові сегменти 40-59 р. (26,1%) та 60-74 р. (27,8%). Незначно переважали 

особи чоловічої статі (51,3%).  

Таблиця 2.1 – Розподіл хворих ретроспективної групи за віком і статтю 

Вік (роки) жінки чоловіки Разом 

<20 32 20 52 

21-39 112 98 210 

40-59 95 144 239 

60-74 134 121 255 

75-89 74 87 161 

Всього 447 470 917 

 

Час від початку захворювання до поміщення у клініку склав 1-72 год. 

(середній – 12,5+8,1) (таблиця 2.2). Найчастішим діапазоном цього показника 

був 12-24 год (37,5%).  

Таблиця 2.2 – Розподіл хворих ретроспективної групи за часом поміщення у 

клініку 

Час від початку захворювання до 

поміщення у клініку, год 
жінки чоловіки Разом 

<6 112 78 190 

6-12 70 117 187 

12-24 158 186 344 

>24 107 89 196 

Всього 447 470 917 

 

Супутню патологію мали 802 (87,4%) хворих. Її спектр подано у 

таблиці 2.3. Спостережено суттєве переважання супровідних захворювань у 

чоловіків (68,4%), та серцево-судинної в структурі всієї супутньої патології 

(58,5%). 



 90 

Таблиця 2.3 – Характер та частота супутньої патології у ретроспективній 

групі 

Патологія жінки чоловіки Разом 

Ішемічна хвороба серця, 

атеросклеротичний кардіосклероз 
100 201 301 

Гіпертонічна хвороба 46 122 168 

Бронхіальна астма 25 11 36 

Хронічний бронхіт 9 32 41 

Хронічний пієлонефрит 15 14 29 

Цукровий діабет І типу 2 41 43 

Цукровий діабет ІІ типу 27 14 41 

Виразкова хвороба шлунка / 

дванадцятипалої кишки 
21 108 129 

Хвороба Крона 9 5 14 

Всього 254 548 802 

  

Як видно з таблиці 2.4, найчастішою хірургічною патологією у 

ретроспективній групі був гострий деструкційний апендицит. 

Таблиця 2.4 – Спектр хірургічної патології ретроспективної групи 

Патологія % 

Гострий деструкційний апендицит 60,2 

Перфораційна виразка шлунка / дванадцятипалої кишки  21,7 

Гострий деструкційний холецистит 4,4 

Тупа травма живота з ушкодженням тонкої кишки 3,1 

Ускладнений рак товстої кишки  3,1 

Перфораційний дивертикуліт товстої кишки 2,8 

Защемлена грижа з некрозом і перфорацією тонкої кишки  1,9 

Гострий тромбоз мезентерійних судин із некрозом та 

перфорацією тонкої кишки 
1,1 
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Продовження таблиці 2.4 

Інфікований панкреонекроз  0,8 

Проникаюча травма живота з ушкодженням тонкої кишки 0,5 

Дифузна неходжкінська В-клітинна лімфома тонкої кишки, 

ускладнена перфорацією 
0,4 

Всього  100 

 

На момент госпіталізації гіпертермію констатовано в 22,1 % 

пацієнтів, лейкоцитоз – у 70,9 %. Інтраопераційно перитоніт розцінено, як 

„тотальний” в 47,1% оперованих, „місцевий не відмежований” – у 51,9%, 

„відмежований” – у 48,1% хворих. Перитонеальний ексудат 

охарактеризовано, як „гнійний” у 60,3% випадках, „гнійно-фібринозний” – у 

24,5%, „гнійно-каловий” – у 9,8%, „жовчний” – у 3,1% та „геморагічний” – у 

2,3%.  

Розподіл виконаних хірургічних операцій у ретроспективній групі 

подано у таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 – Характер хірургічних операцій у ретроспективній групі  

Операційне втручання % 

Апендектомія, дренування черевної порожнини 60,2 

Зашивання перфораційної виразки шлунка / дванадцятипалої 

кишки 
21,7 

Холецистектомія, дренування черевної порожнини 4,4 

Резекція тонкої кишки, дренування черевної порожнини 6,5 

Санація та дренування черевної порожнини 3,6 

Операція Гартмана, дренування черевної порожнини 3,1 

Зашивання дефекту стінки тонкої кишки, дренування черевної 

порожнини 
0,5 

Всього  100 
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Антибактерійна терапія тривала 7-19 діб (у середньому – 9,8+4,1). У 

78,1% випадках використано комбінацію фторхінолона ІІ-ІІІ покоління з 

нітроімідазолом, 12,5% – цефалоспорина ІІІ-IV покоління з нітроімідазолом, 

9,4% – карбапенеми. Летальність склала 10,4%. Лаваж черевної порожнини 

проведено ізотонічним розчином хлориду натрію, розчинами фурациліну та 

декаметоксину. Забір перитонеального ексудату на мікробіологічне 

дослідження проведено всім оперованим. Мікробний пейзаж був 

представлений у більшості (82,3%) Грам-негативною (E. сoli, Ps. аeruginosa) 

флорою та її асоціатами з Staphylococcus spp.  

Протягом аналізу протоколів операційних втручань виявлено суттєві 

розбіжності в характеристиці поширеності перитоніту. Отож, „загальним” 

його визнано в 35,6% випадках, „розлитим” – у 30,1%, „поширеним” – у 

23,5% та „дифузним” – у 10,8% пацієнтів. Значення МІП обчислено у 70,9% 

випадків. У 16,1% хворих при підрахунку МІП, „загальний”, „розлитий” та 

„поширений” було утотожнено з „дифузним”. 

Проаналізовано висліди хірургічного лікування хворих із ВП, а саме 

порівняно фактичну летальність із очікуваною згідно значення МІП (таблиця 

2.6). 

Таблиця 2.6 – Прогностичне значення МІП 

Ступінь тяжкості 

за МІП 

Післяопераційна летальність, % 

прогнозована фактична 

І 0 5,3 

ІІ 0,1-29 36,4 

ІІІ 29,1-100 54,1 

 

Летальність у групі хворих із І ступенем тяжкості МІП склала 5,3%, що 

перевищує відповідний прогностичний показник МІП. Післяопераційну 

летальність 66,7% при І ступені тяжкості МІП відзначили й інші клініцисти 
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[93]. У групі хворих із ІІ ступенем летальність також перевищила верхню 

межу прогнозованої на 7,4%. 

Недостатню прогностичність МІП можна частково пояснити 

неструктуризованістю показника „органна недостатність” (моно- / 

поліорганна, ступінь компенсованості), неврахуванням типу домінуючої 

мікрофлори ексудату, відсутністю розподілу на форми перитоніту (ВП / ТП). 

На точність результату МІП як у бік сприятливого, так і несприятливого 

прогнозу, впливає й суб’єктивність трактування окремих параметрів 

хірургом (характер ексудату, розповсюдженість запалення очеревини) та 

самим пацієнтом (тривалість захворювання) [37]. 

З метою уніфікації зі загальноприйнятими класифікаціями Савельева 

В. С. [373] та Hinchey E. J. [512] виконано перерахунок значень МІП для 

кожного клінічного випадку. При обчисленні МІП із застосуванням 

класифікації Hinchey E. J. [512], у 31,7% випадках виявлено зниження 

первинного показника порівняно з перерахованим (з ІІІ до ІІ у 35,1%, з ІІ до І 

у 42,7%). Значення МІП згідно класифікації Савельева В. С. [373] також мали 

відхилення – з ІІІ до ІІ у 26,5%, з ІІ до І у 19,1%. Причинами встановлених 

відхилень слід вважати невідповідності описаних даних компонентам МІП на 

основі утрудненої оцінки поширеності перитоніту, а також складнощів 

суб’єктивного трактування характеру ексудату. 

Заниження ступеня тяжкості за МІП може мати негативний вплив на 

визначення тактики ІТ у післяопераційному періоді. Так, при ІІ та, в 

особливості, ІІІ ступені тяжкості за МІП, прийнято використовувати 

деескалаційну АБТ карбапенемами в комбінації з пробіотиками в умовах 

ВАІТ [70, 98, 251, 402, 454, 500, 550, 578]. Натомість при І ступені тяжкості 

за МІП консервативна терапія виконується в умовах хірургічного стаціонару; 

АБТ має емпіричний, з 3-ї доби – раціональний, а при неефективності – 

ескалаційний характер. 

Виконане дослідження виявило суттєві термінологічні розбіжності у 

трактуванні хірургами поширеності перитоніту та вибору його класифікацій, 
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що могло б негативним чином вплинути не лише на прогноз основного 

хірургічного захворювання та тактику ІТ, зокрема АБТ, але й частоту 

післяопераційних ускладнень та величину летальності. Вагомість коректного 

порівняння статистичних даних лікування хворих на перитоніт 

об’єктивізувала необхідність уніфікації термінології та класифікації гострого 

перитоніту. 

У групі дослідження використання відеолапароскопії ЛД пацієнтів 

знаходився в межах 8-43 днів (середній – 23,1+14,5). Летальність склала 

2,5%. Догоспітально перитоніт запідозрено у 14,4% випадків, що засвідчує 

високу варіабельність цієї патології, зокрема в осіб похилого і старечого віку 

з комплексною супутньою патологією. При використанні відеолапароскопії 

діагноз „Перитоніт” було встановлено або підтверджено в усіх випадках. 

Відеолапароскопію виконували з накладанням 2-х портів у 80% хворих, 3-х – 

у 18% та 4-х – у 2%. Ускладнень під час та після проведення 

відеолапароскопії не було. Післяопераційний період ускладнився у 16,1% 

пацієнтів, із них ГСУ – у 65,4% хворих. Проведено 1 РЛТ (2,5%), 

релапароскопій не було. У 57,1% внаслідок технічних труднощів (локалізація 

та поширеність первинного патологічного джерела, розповсюджені спайки, 

тяжкість стану хворого) і ситуативної недоступності відповідного 

інструментарію було проведено конверсію. Наведені дані співзвучні зі 

світовими тенденціями у відношенні зниження травматичності інвазійних 

методів діагностики перитоніту та його хірургічного лікування [397]. 

Зменшення частки конверсій пов’язують не лише з прогресом малоінвазійних 

технологій, але й зі зростанням кваліфікації хірургів, однак цей показник у 

сучасних світових клініках дотепер не виявив виразної схильності до 

зниження [397]. На нашу думку, до беззаперечних переваг відеолапароскопії 

слід також віднести ефективніший ПЛ та аспірацію промивних рідин, більш 

ретельну візуалізацію тяжкодоступних при лапаротомії закутків черевної 

порожнини як способу попередження розвитку ТП, а також можливість 

використання троакарних портів у якості контрапертур. 
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У групі дослідження РЛТ інтраопераційно ВП трактовано, як 

„дифузний” в 47,1% хворих, „місцевий не відмежований” – у 53,8%, 

„відмежований” – у 46,2% хворих. Посів перитонеального ексудату виконано 

в усіх випадках. Антибактерійна терапія тривала 7-22 діб (в середньому – 

11,9+5,8). Летальність склала 11,2%. Релапаротомію виконано 57 (11,6%) 

хворим. З-поміж показань до РЛТ були гостра спайкова непрохідність кишок 

(26,1%), персистенція ІАІ (19,8%), необхідність доповнюючої санації 

черевної порожнини (18,4%), внутрішньочеревна кровотеча (13,7%), 

неспроможність швів анастомозу (11,2%) та необхідність контролю 

життєздатності кишки (10,8%).  

У групі хворих, яким виконано ПРЛТ, повторні втручання проведено 

у терміни 24-36 год. від первинної операції. У 60,3% пацієнтів виконано 2, а у 

11,4% – 3 РЛТ. Згідно даних експлорацій, виправданою ПРЛТ виявилась у 

38,9% випадків. У структурі інтраопераційних знахідок, у 19,8% встановлено 

ТП, з них 37,4% при 2-й та 62,6% – при 3-й ПРЛТ. Всі пацієнти, яким 

виконано ПРЛТ, за тяжкістю стану знаходились у ВАІТ, у 4 (19%) з яких 

розвинулась двобічна нижньочасткова нозокоміальна пневмонія з ARDS. 

Увагу звернув на себе прямий взаємозв’язок часу перебування у ВАІТ (>3 

діб) та виявленням ТП при РЛТ, а також вища (60,1% проти 31,8%, p<0,05) 

летальність після ПРЛТ при ТП та за його відсутності. Рановий процес у 

хворих, яким проведено ПРЛТ, ускладнився нагноєнням у 14,9% у 

середньому на 3,9+1,3 добу після першої ПРЛТ. У 4 (19%) випадків 

розвинулась евентрація, створивши показання до РЛТВ. Середній ЛД склав 

27,2+5,8, летальність – 57,1%. Основною (87,6%) причиною смерті стала 

ПОН. 

У групі хворих, яким проведено РЛТВ, повторні втручання 

виконували у період 48-120 год. (у середньому – 32,5+10,9) після первинної 

операції. Задля стабілізації стану, 12% пацієнтів після РЛТВ переведено у 

ВАІТ. Інтраопераційна картина при РЛТВ на 93,5% співпала з очікуваною 

передопераційно. Випадків ТП не було. Двічі РЛТВ проведено лише 3 (8,3%) 
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хворим. Ускладнення після РЛТВ були представлені нагноєнням ран (4,8%) 

та двобічною нижньочастковою нозокоміальною пневмонією (9,2%). 

Середній ЛД у групі РЛТВ склав 16,6+4,1, летальність – 31,3%. У структурі 

причин смерті переважала (63,1%) гостра серцево-судинна недостатність.  

Загалом, у групі дослідження РЛТ ріст культур був позитивним у 

89,9% випадків ВП. Культивована флора була представлена 

Enterobacteriaceae spp., Proteus spp. і частими асоціаціями Serratia marcescens 

із Staphylococcus spp. і Streptococcus spp. Всі РЛТ розпочинали із забору 

перитонеального ексудату для посіву, який при ТП дав ріст у 49,5%, що 

статистично істотно нижче (p<0,05), ніж при ВП. Відзначено поступову 

тенденцію до зменшення кількості культивованих патогенів по мірі 

зростання числа РЛТ. При ТП перитонеальна культура виявилась 

позитивною лише в 18,6% та була представлена Staphylococcus viridans, 

Pseudomonas spp., Candida spp., у деяких випадках – Geotrichum candidum, у 

решті посівів росту не отримано. Характерно, що показники негативної 

експлорації, середній ЛД та летальність у пацієнтів, яким проведено РЛТВ, 

виявились статистично вірогідно (р<0,05) нижчими, ніж у тих, яким 

виконано ПРЛТ. Вказану тенденцію також відзначив Lamme B. [547] – 

середній ЛД у пацієнтів після РЛТВ виявився коротшим, а виживання – 

довшим. За повідомленнями Opmeer B. C. [484], поряд із зрозумілою 

мотивацією, ПРЛТ часто не несуть експлоративної користі та лише 

погіршують стан та прогноз хворого, суттєво збільшуючи витрати на його 

лікування. 

У групі дослідження ПОН (n=63) перитонеальний ексудат 

охарактеризовано, як „гнійний” в 51,3% випадках, „гнійно-фібринозний” – у 

20,5%, „гнійно-каловий” – у 18,8%, „жовчний” – у 7,7% та „геморагічний” – у 

1,7%. Антибактерійна терапія тривала 6-20 діб (у середньому – 10,9+6,8). У 

61,2% хворих використано комбінацію фторхінолона ІІІ-IV покоління з 

нітроімідазолом, у 22,1% – карбапенеми 2-ї групи та 16,7% – цефалоспорини 

IV покоління в поєднанні з нітроімідазолом. Ескалаційною АБТ була у 38,2% 
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випадків. Профілактику венозних тромбозів та емболій виконували згідно 

діючих протоколів. Середній ЛД становив 18,7+5,2. Загальна летальність 

склала 20,3%. 

З метою аналізу впливу ПОН на перебіг післяопераційного періоду, 

хворих ретроспективної групи поділено на 2 підгрупи за ознаками наявності 

ПОН – основна (n=63) чи її відсутності – контрольна (n=45). Клінічні 

випадки були співмірними за віком, статтю, характером хірургічної та 

супутньої патології. У контрольній групі домінувало (69,8%) місцеве, а саме 

відмежоване (87,9%) запалення очеревини. Релапаротомій не було. Померли 

3,2% оперованих, у більшості з приводу інфаркту міокарда та гострого 

порушення мозкового кровообігу. У нозологічній структурі групи хворих із 

ПОН превалювала гостра непрохідність кишок (47,1%) на грунті защемлення 

грижі та занедбаного раку товстої кишки. Найчастішим (74,3%) у цій групі 

виявилось дифузне розповсюдження перитоніту. У випадку місцевого 

поширення перитоніт виявився відмежованим лише у 19,8% хворих. Увагу 

привернула також пізня (>48 год) госпіталізація у більшості (59,1%) хворих. 

У часі передопераційного обстеження ПОН ІІ та ІІІ стадій виявлено в 84,8% 

хворих. Основними в структурі прогресуючої ПОН були серцево-судинна та 

печінково-ниркова. Необхідність у доповнюючій санації черевної порожнини 

та персистенція перитоніту визначили необхідність у РЛТ в 23,1% випадках. 

Летальність у основній підгрупі становила 48,6%, статистично сигніфікантно 

(p<0,01) перевищуючи цей показник у контрольній підгрупі. 

За результатами автопсій оперованих цієї групи дослідження, ПОН 

визнано причиною смерті в 92,8% випадків. Відповідно до протоколів 

розтину, у 14,1% встановлено ознаки резидуального запалення очеревини без 

виразного його відмежування, а також істотно слабке або відсутнє 

формування дренажних каналів. 

У групі дослідження ЕІ підрахунок значень ЛІІ [262, 281] та 

ядерного індексу (ЯІ) [105] проведено серійно: при поміщенні в клініку, 

після операційного втручання, при розвитку інфекційного ускладнення та в 
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день вибуття зі стаціонару. На момент госпіталізації лейкоцитоз 

констатовано лише у 43,4% пацієнтів. Понаднормові кількості лейкоцитів 

периферійної крові відзначено переважно у хворих із ВП на грунті 

деструкційних форм апендициту (51,8%) або перфораційної виразки шлунка / 

дванадцятипалої кишки (20,1%). 

Показники ЛІІ знаходились у межах 0,5-30,0 (середній – 4,85+2,11), 

не перебуваючи у прямій залежності від віку пацієнтів, наявності та 

компенсованості супутньої патології та тяжкості загального стану на момент 

поміщення в клініку. У більшості (79,7%) пацієнтів стверджено динаміку 

зниження значень ЛІІ по мірі одужання. При розвитку ТП або АС показник 

ЛІІ зростав до 26,7-28,9, відображаючи інтенсивність бактерійного 

компоненту ЕІ. 

Значення ЯІ знаходились у межах 0,1-1,03 при середньому значенні 

0,13+0,08. Згідно норм ЯІ, стан 56,6% хворих оцінювався, як середньотяжкий 

(ЯІ=0,3-1,0), 14,5% – тяжкий (ЯІ>1,0) [105]. При розвитку ТП, АС чи 

настанні смерті пацієнта значення ЯІ зростало до 0,67-1,02. При порівнянні 

досліджуваних параметрів між групами виписаних та померлих виявлено, що 

ЛІІ не набував статистично істотно вищих (р=0,091) значень у групі 

померлих. Натомість, показник ЯІ у групі померлих був статистично істотно 

вищим (р<0,05). 

Набір проспективного матеріалу виконано у клініці хірургії та 

ендоскопії факультету післядипломної освіти Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького (1-ше та 3-тє хірургічні 

відділення Львівської комунальної міської клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги) у період з 2010 до 2015 року. Всі дослідження проведено 

з дотриманням основних положень GCP (1996 р.), Конвенції Ради Європи 

про права людини та біомедицину (1997 р.), Гельсінської декларації 

Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових 

медичних досліджень за участю людини (1964-2008 р. р.) та чинного Наказу 

МОЗ України № 960 від 23.09.2009 р. Їх склад та концепція були 
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розглянутими та схваленими Комісією з питань етики наукових досліджень, 

експериментальних розробок і наукових творів Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. 

Проспективним дослідженням охоплено 109 хворих, прооперованих 

із приводу ВП. Пацієнтів було поділено на 2 підгрупи: з ВП (n=89) та з ТП 

(n=20). Даний розподіл ліг в основу відповідного статистичного аналізу.  

Вік хворих усієї групи знаходився у межах від 18 до 88 років 

(медіана – 61 р.) (таблиця 2.7). Найчисельнішими були групи хворих віком 

60-74 р. (25,7%) та 75-89 р. (27,5%). Незначно переважали жінки – 57 (52,3%). 

Більшість пацієнтів – 68 (62,4%) – після завершення операції були 

поміщеними у ВАІТ, де перебували від 1 до 4 діб (медіана – 2 доби).  

Таблиця 2.7 – Розподіл хворих проспективної групи за віком і статтю 

Вік (роки) жінки чоловіки Разом 

<20 0 3 3 

21-39 12 11 23 

40-59 9 16 25 

60-74 11 17 28 

75-89 25 5 30 

Всього 57 52 109 

 

Розподіл хворих по підгрупах за статтю та віковими категоріями 

згідно критеріїв ВООЗ подано у таблиці 2.8. Особи працездатного віку 

склали 46,7% від усієї групи. Звернуто увагу на переважання осіб віком >60 

років і чоловічої статі у групі ТП. 

Таблиця 2.8 – Розподіл хворих за віком і статтю у підгрупах ВП і ТП 

Вік (роки) 
ВП, n=89 ТП, n=20 

жінки чоловіки жінки чоловіки 

<20 0 2 0 1 

21-39 12 11 0 0 
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Продовження таблиці 2.8 

40-59 6 13 3 3 

60-74 9 12 2 5 

75-89 21 3 4 2 

Всього 48 41 9 11 

 

Час від початку захворювання до моменту госпіталізації перебував у 

межах від 2 до 240 год (середній – 51,9+44,8) (таблиця 2.9). Впродовж 24 год 

від початку захворювання у клініку поміщено 43 (39,4%) хворих, після 24 год 

– 66 (60,6%). 

Таблиця 2.9 – Розподіл хворих проспективної групи за часом поміщення у 

клініку 

Час від початку захворювання до 

поміщення у клініку, год 
жінки чоловіки Разом 

<6 8 9 17 

6-12 5 7 12 

12-24 9 5 14 

>24 35 31 66 

Всього 57 52 109 

 

Розподіл хворих за часом госпіталізації по підгрупах подано у 

таблиці 2.10. 

Таблиця 2.10 – Розподіл хворих за часом поміщення у клініку по підгрупах 

ВП і ТП 

Час від початку захворювання до 

поміщення у клініку, год 

ВП, n=89 ТП, n=20 

жінки чоловіки жінки чоловіки 

<6 2 5 1 3 

6-12 9 7 1 1 

12-24 9 4 0 1 
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Продовження таблиці 2.10 

>24 28 25 7 7 

Всього 48 41 8 12 

 

Хірургічний анамнез був відсутнім у 59 (54,1%) хворих, один раз 

оперованими були 19 (17,3%), двічі – 8 (7,3%), тричі – 4 (3,7%) пацієнти. 

Супутня патологія була наявною у 88 (80,7%) випадках (таблиця 2.11). У 

33,2% у хворого було діагностовано 2 супровідні захворювання. Як видно з 

таблиці 2.11, серед усіх супутні патології у обстежених пацієнтів переважала 

серцево-судинна, співпадаючи з такою ж тенденцією у ретроспективній 

групі.  

Таблиця 2.11 – Характер та частота супутньої патології у проспективній 

групі 

Патологія жінки чоловіки Разом 

Ішемічна хвороба серця, 

атеросклеротичний кардіосклероз 
12 18 30 

Гіпертонічна хвороба 13 17 30 

Ревматична вада серця 2 0 2 

Цукровий діабет І типу 1 1 2 

Цукровий діабет ІІ типу 6 7 13 

Виразкова хвороба шлунка / 

дванадцятипалої кишки 
3 4 7 

Хронічний бронхіт 0 4 4 

Всього 40 48 88 

 

При аналізі супутніх захворювань у підгрупах відзначено 100% 

коморбідність у групі ТП (таблиця 2.12). 
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Таблиця 2.12 – Характер та частота супутньої патології у підгрупах ВП і ТП 

Патологія 

ВП, n=68 ТП, n=20 

жінки чоловіки жінки чолов

іки 

Ішемічна хвороба серця, 

атеросклеротичний 

кардіосклероз 

9 15 3 3 

Гіпертонічна хвороба 12 16 1 1 

Ревматична вада серця 2 0 0 0 

Цукровий діабет І типу 1 1 2 3 

Цукровий діабет ІІ типу 6 0 1 1 

Виразкова хвороба шлунка / 

дванадцятипалої кишки 
1 4 2 0 

Хронічний бронхіт 0 1 0 3 

Всього 31 37 9 11 

 

У 19 (17,4%) випадках констатовано неспівпадіння діагнозу при 

госпіталізації з клінічним, що вкотре засвідчило труднощі верифікації 

патології на ранніх етапах внаслідок тяжкості стану хворого. Наявність ССЗВ 

стверджено у 51 (46,8%) хворого, з яких 13 мали ССЗВ легкого (2 показники) 

та 38 – середнього ступеня (3 показники). 

Всі операційні втручання з приводу ВП були виконані з дотриманням 

принципів „source control” та “damage control”, згідно яких виявляли, 

ліквідовували, а при неможливості ліквідувати – локалізували джерело 

перитоніту. Розподіл хірургічної патології у проспективній групі наведено у 

таблиці 2.13.  
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Таблиця 2.13 – Розподіл хірургічної патології проспективної групи 

Патологія абс. % 

Гострий деструкційний апендицит  31 28,4 

Проривна виразка шлунка  12 11 

Перфораційний рак товстої кишки  12 11 

Проривна виразка дванадцятипалої кишки  8 7,4 

Перфораційний дивертикуліт товстої кишки  8 7,4 

Абсцес черевної порожнини з проривом  7 6,5 

Гострий деструкційний холецистит із перфорацією  5 4,6 

Тромбоемболія верхньої брижової артерії з некрозом тонкої 

кишки  
5 4,6 

Хвороба Крона з перфорацією тонкої кишки  5 4,6 

Перфорація раку шлунка  4 3,7 

Защемлення грижі з некрозом тонкої кишки  3 2,7 

Тяжка політравма з ушкодженням тонкої кишки  1 0,9 

Розпад та нагноєння пухлини заочеревинного простору з 

проривом абсцеса в черевну порожнину  
1 0,9 

Пухлина матки з проростанням у тонку кишку та її некрозом  1 0,9 

Панкреонекроз  1 0,9 

Заворот сигмоподібної кишки з перфорацією  1 0,9 

Виразковий коліт із некрозом ободової кишки  1 0,9 

Перфораційний рак тонкої кишки 1 0,9 

Рак підшлункової залози з розпадом  1 0,9 

Перфорація шлунка стороннім тілом  1 0,9 

Всього  109 100 

 

Розподіл хірургічної патології у підгрупі ВП подано у таблиці 2.14. 
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Таблиця 2.14 – Розподіл хірургічної патології у підгрупі ВП 

Патологія абс. % 

Гострий деструкційний апендицит  31 34,9 

Проривна виразка шлунка  10 11,4 

Перфораційний рак товстої кишки  8 8,9 

Проривна виразка дванадцятипалої кишки  5 5,8 

Перфораційний дивертикуліт товстої кишки  7 7,9 

Абсцес черевної порожнини з проривом  6 5,6 

Гострий деструкційний холецистит із перфорацією  5 5,8 

Тромбоемболія верхньої брижової артерії з некрозом 

тонкої кишки  
2 2,3 

Перфорація раку шлунка  3 3,7 

Хвороба Крона з перфорацією тонкої кишки  3 3,7 

Защемлення грижі з некрозом тонкої кишки  2 2,3 

Тяжка політравма з ушкодженням тонкої кишки  1 1,1 

Пухлина матки з проростанням у тонку кишку та її 

некрозом  
1 1,1 

Панкреонекроз  1 1,1 

Заворот сигмоподібної кишки з перфорацією  1 1,1 

Виразковий коліт із некрозом ободової кишки  1 1,1 

Рак підшлункової залози з розпадом  1 1,1 

Перфорація шлунка стороннім тілом  1 1,1 

Всього  89 100 

 

Розподіл хірургічної патології у підгрупі ТП подано у Таблиці 2.15. 

Таблиця 2.15 – Розподіл хірургічної патології у підгрупі ТП 

Патологія абс. % 

Проривна виразка шлунка  2 10 

Перфораційний рак товстої кишки  4 20 
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Продовження таблиці 2.15 

Проривна виразка дванадцятипалої кишки  3 15 

Перфораційний дивертикуліт товстої кишки  1 5 

Абсцес черевної порожнини з проривом  1 5 

Тромбоемболія верхньої брижової артерії з некрозом 

тонкої кишки  
3 15 

Перфорація раку шлунка  2 10 

Хвороба Крона з перфорацією тонкої кишки  1 5 

Защемлення грижі з некрозом тонкої кишки  1 5 

Розпад та нагноєння пухлини заочеревинного 

простору з проривом абсцеса в черевну порожнину  
1 5 

Перфораційний рак тонкої кишки  1 5 

Всього  20 100 

 

На догоспітальному етапі АБЛЗ із метою самолікування застосували 

26 (23,8%) осіб. В усіх випадках було призначено АБТ: в межах 6 год. до 

операційного втручання (32,1%) або в часі проведення ввідного наркозу 

(66,9%). У 97,1% випадків АБТ була комбінованою з першого дня 

призначення. У більшості хворих (98,4%) стартова АБТ складалась із 2 

АБЛЗ: першим АБЛЗ був фторхінолон (3-го покоління – у 53%, 4-го – у 

47%), цефалоспорин (3-го покоління – у 46,3%, 4-го – у 53,7 %) або 

ертапенем (10,4%); другим АБЛЗ – антианаеробний агент (у 44,2% – 

метронідазол, у 55,8% – орнідазол). Жоден із пацієнтів не мав явних 

клінічних ознак грибкової інфекції на момент госпіталізації. У той же час, 

протигрибкові препарати превентивно було призначено перед первинною 

операцією у 12,2% пацієнтів. Засобами вибору виявились флуконазол – у 

68,1% та вориконазол – у 31,9% хворих.  
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Раціоналізацію АБТ проведено у 65,3% випадків. Самолікування з 

використанням АБЛЗ не враховували у прийнятті рішення та складу 

періопераційної АБТ. 

Всі хірургічні втручання виконано під загальним знеболенням. 

Характер первинних операцій відповідав причинній хірургічній патології та 

поданий у таблиці 2.16.  

Таблиця 2.16 – Характер первинних хірургічних операцій у проспективній 

групі  

Операційне втручання % 

Апендектомія, дренування черевної порожнини 31 

Зашивання перфораційної виразки шлунка, дренування черевної 

порожнини 
12 

Зашивання перфораційної виразки дванадцятипалої кишки, 

дренування черевної порожнини 
8 

Холецистектомія, санація та дренування черевної порожнини 5 

Резекція тонкої кишки, санація та дренування черевної 

порожнини 
14 

Резекція товстої кишки, санація та дренування черевної 

порожнини 
3 

Санація та дренування черевної порожнини 18 

Резекція шлунка, санація та дренування черевної порожнини 4 

Операція Гартмана, дренування черевної порожнини 12 

Зашивання дефекту стінки тонкої кишки, дренування черевної 

порожнини 
1 

Зашивання дефекту стінки шлунка, дренування черевної 

порожнини 
1 

Всього  100 
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Характер первинних хірургічних операцій у підгрупах ВП і ТП 

подано у Таблиці 2.17. 

Таблиця 2.17 – Характер первинних хірургічних операцій у підгрупах ВП і 

ТП  

Операційне втручання ВП, % ТП, % 

Апендектомія, дренування черевної порожнини 34,8 0 

Зашивання перфораційної виразки шлунка, 

дренування черевної порожнини 
11,3 10 

Зашивання перфораційної виразки дванадцятипалої 

кишки, дренування черевної порожнини 
5,6 15 

Холецистектомія, санація та дренування черевної 

порожнини 
5,6 0 

Резекція тонкої кишки, санація та дренування 

черевної порожнини 
8,9 30 

Резекція товстої кишки, санація та дренування 

черевної порожнини 
2,3 20 

Санація та дренування черевної порожнини 16,9 15 

Резекція шлунка, санація та дренування черевної 

порожнини 
3,3 10 

Операція Гартмана, дренування черевної порожнини 8,9 0 

Зашивання дефекту стінки тонкої кишки, дренування 

черевної порожнини 
1,2 0 

Зашивання дефекту стінки шлунка, дренування 

черевної порожнини 
1,2 0 

Всього  100 100 

 

Дифузним перитоніт був у 88 (80,7%) випадків, не відмежованим – у 

104 (95,4%). Дренування черевної порожнини виконано всім оперованим. 
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Післяопераційні ускладнення розвинулись у 18 хворих (16,5%) і в 50% 

випадків мали гнійно-септичний характер. 

Структуру сепсису проспективної групи згідно консенсусу ”Sepsis-

1” [587] подано у таблиці 2.18. 

Таблиця 2.18 – Структура сепсису проспективної групи згідно консенсусу 

”Sepsis-1” 

”Sepsis-1” % 

Сепсис 49,7 

Тяжкий сепсис 31,2 

Септичний шок 31,2 

 

Структуру сепсису у підгрупах ВП і ТП згідно консенсусу ”Sepsis-

1” подано у таблиці 2.19. 

Таблиця 2.19 – Структура сепсису у підгрупах ВП і ТП згідно консенсусу 

”Sepsis-1” 

”Sepsis-1” ВП, % ТП, % 

Сепсис 37,8 95 

Тяжкий сепсис 17,9 90 

Септичний шок 17,9 90 

 

Наявність сепсису у хворих проспективної групи проаналізовано з 

використанням консенсусу ”Sepsis-3” [587] (таблиця 2.20).  

Таблиця 2.20 – Наявність сепсису у хворих проспективної групи згідно 

консенсусу ”Sepsis-3” 

”Sepsis-3” % 

Сепсис 29,8 

Сепсис / cептичний шок 23,2 
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Також, аналізу піддано наявність сепсису у хворих підгруп 

проспективного дослідження з урахуванням консенсусу ”Sepsis-3” (таблиця 

2.21). 

Таблиця 2.21 – Наявність сепсису у підгрупах ВП і ТП згідно консенсусу 

”Sepsis-3” 

”Sepsis-3” ВП, % ТП, % 

Сепсис 10,1 85 

Сепсис / cептичний шок 7,3 90 

 

Померли 34 хворих, післяопераційна летальність у групі 

проспективного дослідження склала 31,2%. Причиною смерті у 28 випадках 

(25,7%) виявилась ПОН. 

Ознаки ТП розвинулись на 3-12 добу (медіана – 5 діб) у 20 (18,3%) 

прооперованих. Критеріями встановлення діагнозу „Третинний перитоніт” 

були [549]:  

• персистенція перитонеальних явищ всупереч адекватному 

хірургічному втручанню та застосованій АБТ 

• отримання нозокоміальної мікрофлори (Citrobacter Freundii, 

Acinetobacter Baumannii, Staphylococcus viridans, Pseudomonas spp., 

Candida spp., Geotrichum candidum) при культивації ексудату з 

черевної порожнини 

• наявність ознак ПОН  

• перебування у ВАІТ >3 добам.  

Вік хворих, у яких розвинувся ТП був у межах 24-85 р. (медіана – 

65). У цій групі домінувала чоловіча стать – 11 (55%) осіб. Найчисельнішою 

причиною перитоніту у 9 (45%) пацієнтів стали деструкційні захворювання 

або травми органів травного тракту, у 4 (20%) – тромбоз мезентерійних 

судин із некрозом кишки. У решті випадків причиною перитоніту став 

ускладнений рак товстої кишки (перфорація пухлини, діастатичний розрив 
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кишки). Септичний шок розвинувся у 18 (90%) пацієнтів із ТП. Хворі групи з 

ТП знаходились у ВАІТ у межах 1-48 діб. Загальний ЛД хворих, у яких було 

діагностовано ТП, тривав від 4 до 70 діб (у середньому – 14,75+12,8), а від 

моменту постановки діагнозу „Третинний перитоніт” – від 3 до 25 діб (у 

середньому – 5,55+4,7). Під час госпіталізації в підгрупі ТП одну 

патогномонічну ознаку (ПОН) встановлено у 25% хворих, дві верифіковано 

лише на 5-ту добу в 50% випадках підгрупи ТП. Третинний перитоніт призвів 

до летального висліду у 18 пацієнтів (90%). Основною причиною смерті 

визнано ПОН, сепсис. 

 

 

2.2. Методи дослідження. 

 

Комплекс використаних методів досліджень був спрямованим на 

вивчення анамнестичних, загальноклінічних, біохімічних, імунних, 

гормональних, мікробіологічних та інтраопераційних показників хворих із 

ВП і ТП. Набір описаного спектру досліджень формували у відповідності з 

концепцією порівняння їх результатів у хворих із ВП та ТП із метою пошуку 

відмінностей між ними в якості прогностично цінних предикторів розвитку 

ТП. Поряд із врахуванням регулярних аналізів біохімічних показників, 

послідовність оригінальних досліджень відповідала режиму „0-3-7-ТП1-

ТП2”:  

• „0” – в добу поступлення / виконання первинного операційного 

втручання 

• „3” – на 3-тю добу після виконання первинного операційного втручання 

• „7” – на 7-му добу після виконання первинного операційного втручання 

• „ТП 1” – у добу встановлення діагнозу „Третинний перитоніт” 

• „ТП 2” – на 2-гу послідовну добу після встановлення діагнозу 

„Третинний перитоніт”. 
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Обрана регулярність забору обумовлювалась ритмічністю змін 

досліджуваних параметрів та змін стану хворого. 

 

 

2.2.1. Анамнестичні та фізикальні. 

 

Об’єктивні методи дослідження включали аналіз скарг, анамнезів 

захворювання та життя, фізикального обстеження пацієнтів, вимірювання 

базових вітальних показників (АТ, частоти дихальних рухів, під час 

лікування у ВАІТ – додатково центрального венозного тиску, 

пульсоксиметрії). За показаннями та в індивідуально необхідному обсязі 

було проведено консультації суміжних спеціалістів, висновками яких було 

стверджено наявність та компенсованість супутньої патології та 

рекомендовано корективи у фармакотерапію. Аналізу піддано також 

особливості фонової медикації, засоби та тривалість самолікування, час від 

початку захворювання до поміщення в клініку та від моменту госпіталізації 

до початку операційного втручання, ЛД у ВАІТ, тривалість штучної 

вентиляції легень (ШВЛ).  

 

2.2.2. Лабораторні. 

 

Лабораторні дослідження виконано у лабораторіях Комунальної 

міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова, кафедри 

клінічної лабораторної діагностики, кафедри хірургії та ендоскопії 

факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, а також у науково-дослідній 

лабораторії Львівського обласного клінічного діагностичного центру. 
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2.2.2.1. Загальноклінічні. 

 

Рівень гемоглобіну оцінювали геміглобінціанідним методом [88, 

161]. Кількість еритроцитів і лейкоцитів визначали шляхом підрахунку в 

камері Горяєва методом світлової мікроскопії [161]. Підрахунок значення ЛІІ 

проводили за формулою В. К. Островского [281]. Показник гематокриту 

обчислювали методом Л. Гейльмеєра [18]. Рівень глюкози крові визначали 

глюкозо-оксидазним способом [88]. Концентрацію лактату в сироватці крові 

визначали спектрофотометрією [161]. Вміст загального білка у сироватці крові 

визначали біуретовим способом Кінгслі-Вексельбаума [161]. Рівень загального 

фібриногену визначали методом Р. А. Рутберга – визначенням часу зсідання 

цитратної плазми, розчиненої тромбіном [88, 161]. Показник загального 

білірубіну визначали фотометрією за Єндрашеком-Клеггорном-Грофом [88, 161]. 

Рівень креатиніну сироватки визначали методом Поппера за кольоровою 

реакцією Яффе (без депротеїнізації) [88, 161]. Вміст сечовини у сироватці 

обчислювали ферментаційним способом у кінетичному режимі IFCC [88]. Рівень 

печінкових трансаміназ визначали фотометрією у кінетичному режимі IFCC [88]. 

Вміст електролітів у плазмі крові (K +  та Na + ) визначали методом полум’яної 

фотометрії [88].  

 

2.2.2.2. Імунологічні. 

 

Визначення рівнів Ig виконано кількісним способом радіальної 

імунодифузії в гелі за Mancini з моноспецифічними сироватками до Ig класів 

A, M та G [161]. Фагоцитарну активність нейтрофілів (ФІ та ФЧ) оцінювали 

методом А. Н. Маянского-Д. Н. Маянского [250]. Вміст ІЛ-1β, -4, -10 та 

ФНП- у сироватці крові визначали за допомогою твердофазного 

імуноферментного аналізу та фотометрії з використанням моно- та 



 113 

поліклональних антитіл із набором реагентів відповідно „А-8766”, „А-8754”, 

„А-8774” та „А-8756” („ВЕКТОР-БЕСТ”, Російська Федерація) на апараті 

StatFAX-303 [161]. Референтний діапазон норм ІЛ встановлено на групі 

клінічно здорових добровольців Львова та Львівської області (n=29). 

 

2.2.2.3. Показники неспецифічної резистентності. 

 

Кількісне визначення рівня СРБ проводили методом твердофазного 

імуноферментного аналізу з використанням набору реагентів „СРБ-ИФА” 

(„ХЕМА Со.”, Російська Федерація) на апараті StatFAX-303 [161]. 

Референтний діапазон норм СРБ встановлено на групі клінічно здорових 

добровольців Львова та Львівської області (n=33). Концентрації 

прокальцитоніну визначали твердофазним імуноферментним аналізом із 

використанням моно- та поліклональних антитіл за допомогою реагентів „А-

9004” „Прокальцитонин-ИФА-БЕСТ” („ВЕКТОР-БЕСТ”, Російська 

Федерація) на апараті StatFAX-303 [161]. Референтний діапазон норм 

прокальцитоніну встановлено на групі клінічно здорових добровольців 

Львова та Львівської області (n=46). 

 

2.2.2.4. Гормональні. 

 

Рівень кортизолу в сироватці крові визначали методом 

твердофазного імуноферментного аналізу з моноклональними антитілами на 

апараті StatFAX-303, використовуючи реагенти „СтероидИФА-кортизол” 

(„Компания Алкор Био”, Російська Федерація) [161]. Референтний діапазон 

норм кортизолу встановлено на групі клінічно здорових добровольців Львова 

та Львівської області (n=35). Вміст кортизолу обчислювали за допомогою 

калібрувальних графіків. 
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2.2.3. Мікробіологічні. 

 

Мікробіологічні дослідження проведено у мікробіологічній 

лабораторії Львівської комунальної міської клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги та науковій лабораторії кафедри мікробіології 

Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького.  

Зразки перитонеального ексудату брали як під час первинного, так і 

повторних операційних втручань стерильними ватними тампонами або 

стерильними шприцами у флакони з транспортним середовищем. У випадку 

дифузного перитоніту зразки перитонеального ексудату набирали з 4 ділянок 

черевної порожнини з подальшим перенесенням на 4 окремі поживні 

середовища. При РЛТ, незалежно від її різновиду, перитонеальний ексудат 

забирали з 2 ділянок за описаною методикою. У добу постановки діагнозу 

„Третинний перитоніт” мікробіологічні зразки набирали стерильним 

шприцом з дренажних трубок незалежно від їх кількості, розміщення та 

інтенсивності ексудації. 

Рановий ексудат брали в часі заміни пов’язок та / або ревізії ран 

перед антисептичною їх обробкою. За умов ексудації з різних ран, зразки 

набирали з кожної рани окремо.  

Зразки доставляли у лабораторії у контейнерах із дотриманням 

належних термічних умов (+37С) та у відповідний термін (не пізніше 1,5 

год). Експрес-діагностику (18-24 год від моменту посіву) здійснювали 

фенотиповим та каталазним методами. Грам-полярність культур визначали за 

тинкторіальними властивостями мікроорганізмів методом мікроскопії. 

Для культивування мікроорганізмів використовували чашки Петрі з 

наступними поживними середовищами: 1% глюкозний бульйон, 

тіогліколевий бульйон, 5% кров’яний агар, м’ясо-пептонний агар, жовчево-

сольовий агар, середовища Ендо та Сабуро.  



 115 

Посів крові виконували у випадку персистуючої (> 48 годин) 

гіпертермії, порушенні свідомості (оцінювали за шкалою Glasgow), тривалих 

(> 4 дні) виділеннях із дренажних трубок і у добу постановки діагнозу 

„Третинний перитоніт”. Гемокультивацію здійснювали шляхом аспірації 

венозної крові з обох кубітальних вен шприцом після антисептичної обробки 

шкіри. Кров вносили у 1% глюкозний агар, приготований ex tempore (< 24 

год). Експозицію засіяних середовищ проводили у термостаті при +37С. 

Ідентифікацію мікроорганізмів виконували фенотиповими, мікроскопічними 

та ферментаційними методами.  

Для оцінки антибіотикочутливості диско-дифузійним методом 

Kirby-Bauer використано універсальне середовище Hinton-Müller („Bio-

Merieux”, Франція) [460]. Застосовано сертифіковані стандартні диски з 

мікродозами 16 найбільш використовуваних в абдомінальній хірургії та ІТ 

АБЛЗ:  

• доріпенем 

• іміпенем / циластатин 

• меропенем 

• ертапенем 

• тайгециклін 

• піперацилін / тазобактам 

• моксифлоксацин 

• левофлоксацин 

• амікацин 

• цефепім 

• цефтазидим 

• лінезолід 

• тейкопланін 

• кліндаміцин 
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• ванкоміцин 

• гентаміцин. 

При діаметрі затримки росту колоній мікроорганізма навколо диска 

з мікродозою АБЛЗ менше 10 мм робили висновок про клінічну 

нечутливість, 10-20 мм – помірну чутливість та більше 20 мм – чутливість 

збудника до відповідного АБЛЗ. Чутливість патогенних грибків до 3 

антифунгальних засобів – флуконазолу, воріконазолу та каспофунгіну – 

оцінювали напівкількісним методом, використовуючи збагачений глюкозою 

агар. Candida та її підгрупи ідентифікували за допомогою маннанового та 

галактоманнанового серологічних методів. 

 

2.2.4. Інструментальні. 

 

Серед інструментальних методів обстеження використано 

лапароскопію (оптика та інсуфлятори ТМ „Karl Storz”, „Olympus”) та 

езофагогастродуоденоскопію (ендоскоп ТМ „Pentax Classic Line”), 

сигмоскопію (колоноскоп ТМ „Olympus “EVIS100”), які проводили у 

операційному відділенні або відділенні ендоскопії Львівської комунальної 

міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. У частині випадків, а 

саме у пацієнтів із політравмою, виконано лапароцентез та, за потребою, 

діагностичний ПЛ. 

 

2.2.5. Променеві. 

 

У структурі променевих методів обстеження домінували 

ультрасонографія органів черевної порожнини (апарати “Acuson NX3” та 

„Siemens „Sonoline SC-400”, частота датчиків 3,5 та 5 мГц) та рентген-

обстеження грудної клітки та / або живота (рентген-апарати „РУМ-20” та 
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„EDR-750B”). Також використано діагностичні можливості КТ 

(комп’ютерний томограф ТМ „General Electric CT/e Dual”). 

 

2.2.6. Математичні. 

 

З метою оцінки стану хворого та простеження його динаміки, в усіх 

випадках було виконано підрахунок найбільш використовуваних у 

хірургічних хворих мультипараметричних шкал: МІП, POSSUM, APACHE-3, 

Sepsis-1, Sepsis-3 (qSOFA) та Glasgow. 

Обчислення значень МІП [600] виконували у добу первинного 

операційного втручання та у добу постановки діагнозу „Третинний 

перитоніт”. Параметри МІП подано у таблиці 2.22. 

Таблиця 2.22 – Мангеймський індекс перитоніту 

Фактори ризику Бал 

Вік > 70 р. 5 

Жіноча стать 5 

Органна недостатність 7 

Злоякісна пухлина 4 

Тривалість перитоніту > 24 год. 4 

Товста кишка є джерелом перитоніту 4 

Дифузне поширення перитоніту 6 

Ексудат (тільки одна відповідь): мутно-гнійний 

калово-гнійний 

6 

12 

Сума позитивних відповідей (max) 47 

 

Кількісне значення та прогноз хворих із перитонітом проводили, 

використовуючи таблицю 2.23. 
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Таблиця 2.23 – Оцінка результатів Мангеймського індексу перитоніту 

Ступені тяжкості перитоніту Сума 

балів 

Прогнозована летальність, % 

I 12-20 0 

II 21-29 29 

III 30-47 100 

 

У добу первинного операційного втручання, а також у добу 

постановки діагнозу „Третинний перитоніт” та наступну послідовну добу 

визначали за двокомпонентною шкалою POSSUM [459] (таблиця 2.24, 

таблиця 2.25). 

Таблиця 2.24 – Шкала POSSUM. Фізіологічний блок 

Показник 
Бал 

1 2 4 8 

Вік (років) <60 61-70 >71 - 

Серцеві 

проблеми 
Відсутні 

Діуретична, 

дігоксинова або 

гіпертензив-на 

терапія 

Периферійні 

набряки, 

терапія 

варфарином 

Підвище-

ний тиск на 

яремних 

венах 

Дані 

рентгенографії 

грудної клітки 

- - 

Підозра на 

кардіомега-

лію 

Кардіоме-

галія 

Анамнез 

патології 

дихальної 

системи 

Задишки 

нема 

Задишка при 

навантаженні 

Задишка при 

незначному 

навантажен-

ні 

Задишка в 

спокої 

(частота 

дихання 

>30 / хв) 
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Продовження таблиці 2.24 

Дані рентгенографії 

грудної клітки 

- Незначні 

ознаки ХОЗЛ 

Помірні 

ознаки  

ХОЗЛ 

Фіброзні 

зміни 

Систолічний АТ 

(mm Hg) 

110-130 131-170 

100-109 

>171 

90-99 

<89 

Пульс (уд / хв) 
50-80 81-100 

40-49 

101-120 >121 

<39 

Значення шкали 

Glasgow 
15 12-14 9-11 <8 

Гемоглобін (г / л) 
130-160 115-129 

161-170 

100-114 

171-180 

<99 

>181 

Кількість 

лейкоцитів крові 

(·1012 / л) 

4-10 10,1-20 

3,1-4 

>20,1 

<3 

- 

- 

Сечовина 

(ммоль / л) 
<7,5 7,6-10 10,1-15 >15,1 

Натрій (ммоль / л) >136 131-135 126-130 <125 

Калій (ммоль / л) 
3,5-5 3,2-3,4 

5,1-5,3 

2,9-3,1 

5,4-5,9 

<2,8 

>6 

Дані 

електрокардіограми 
Нормальні - 

Передсердна 

фібриляція 

(пульс 60-90 

уд / хв) 

Будь-який 

ектопіч-

ний ритм 

або > 5 

екстрасис-

толій / хв, 

зміни Q 

або ST / T 

хвиль 
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Таблиця 2.25 – Шкала POSSUM. Хірургічний блок. 

Показник 
Бал 

1 2 4 8 

Складність 

операційного 

втручання * 

низька помірна висока дуже висока 

Кількість втручань 1 - 2 >2 

Загальна 

крововтрата, мл 
<100 101-500 501-999 >1000 

Характер ексудату відсутній серозний гнійний кал, кров 

Злоякісне 

онкологічне 

захворювання 

відсутнє 
не 

поширене 

локальні 

метастази 

віддалені 

метастази 

Характер 

операційного 

втручання 
планове - 

невідкладне, 

<24 год 

після 

поступлення 

невідкладне, 

<2 год після 

поступлення 

 

* складність втручань: 

o помірна: апендектомія, холецистектомія;  

o висока: будь-яка лапаротомія, резекція кишки, холецистектомія з 

холедохотомією;  

o дуже висока: резекція органів малого тазу, підшлункової залози або 

печінки, езофагогастекретомія. 

Мінімальна сума балів обох блоків – 18 – відповідає мінімальній 

(<0,1%) передбачуваній летальності. Зростання суми балів пропорційне 

зростанню передбачуваної летальності. 

Підрахунок значення шкали АРАСНЕ-3 [598] виконували у добу 

первинного операційного втручання, у добу постановки діагнозу „Третинний 
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перитоніт” та наступну послідовну добу. У силу великої кількості включених 

параметрів та суттєвого коливання діапазону їх значень, показник шкали 

АРАСНЕ-3 у всіх випадках обчислено на відкритому он-лайн калькуляторі - 

http://www.quesgen.com/ApacheIII.php.  

У зв’язку з початком переходу на використання консенсусу „Sepsis-

3”, а за деякими даними все ще актуальності консенсусу „Sepsis-1”, 

проведено визначення структури сепсису за критеріями цього консенсусу 

[466] (таблиця 2.26). 

Таблиця 2.26 – Структура сепсису за критеріями консенсусу „Sepsis-1” 

”Sepsis-1” Визначення  

Сепсис Наявність / підозра на джерело інфекції + >2 ознаки ССЗВ 

Тяжкий сепсис Сепсис + ПОН + рівень лактату сироватки крові >4 

ммоль/л 

Септичний шок Сепсис + рефрактерна артерійна гіпотензія та / або рівень 

лактату сироватки крові >4 ммоль/л 

 

Наявність сепсису згідно консенсусу „Sepsis-3” визначено на основі 

підрахунку qSOFA у добу первинного операційного втручання, на 3-тю добу 

після первинного операційного втручання та у добу постановки діагнозу 

„Третинний перитоніт” [607] (таблиця 2.27). 

Табл. 2.27 – Шкала qSOFA 

Показник 
Сума позитивних відповідей 

/ передбачувана летальність 

систолічний АТ < 100 mm Hg 0 / <1 % 

1 / 2-3 % 

2-3 / >10 % 

значення шкали Glasgow < 15 балів 

тахіпное > 22 / хв 

http://www.quesgen.com/ApacheIII.php
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У зв’язку з необхідністю визначення стану свідомості, її оцінку 

проведено за шкалою Glasgow [595] (таблиця 2.28). 

Таблиця 2.28 – Шкала Glasgow 

Показник Опис / відповідь Бали 

Розплющування 

очей 

 

довільне 4 

на звернену мову 3 

на больові подразники 2 

відсутнє 1 

Мовна реакція 

 

орієнтованість повна 5 

сплутана 4 

незрозумілі слова 3 

нечленороздільні звуки 2 

відсутня 1 

Рухова реакція 

 

виконує команди 6 

цілеспрямована на больовий подразник 5 

нецілеспрямована на больовий подразник 4 

тонічне згинання на больовий подразник 3 

тонічне розгинання на больовий подразник 2 

відсутня 1 

 

Оцінку результаті підрахунку шкали Glasgow проведено з 

використанням таблиці 2.29. 
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Таблиця 2.29 – Інтерпретація результатів шкали Glasgow 

Характеристика свідомості Сума балів 

ясна свідомість 15 

помірне приглушення 13-14 

глибоке приглушення 11-12 

сопор 9-10 

кома І ст. 7-8 

кома ІІ ст. 5-6 

кома ІІІ ст. 3-4 

 

2.2.7. Статистичні. 

 

Статистичну обробку матеріалу проведено з використанням 

прикладного пакету програм STATISTICA 5.0 (StatSoft, USA) [350]. Перед 

вибором методу міжгрупового порівняння параметричних показників або при 

повторних дослідженнях, проводили перевірку нормальності розподілу за 

критерієм Шапіро-Вілка [17]. У зв’язку з не-Гаусівським розподілом у 

вибірках груп, параметричні дані представлено у вигляді медіани, мінімуму-

максимуму і нижнього-верхнього квартилів (25-75%). Порівняння рангових і 

параметричних показників між групами проведено за допомогою U-критерію 

Манна-Уітні. Для визначення зв’язку між якісними характеристиками 

використано точний критерій Фішера у разі таблиць 22 і критерій χ2 Пірсона 

– для більших таблиць [97]. 

Під час визначення прогностично цінних факторів, з допомогою 

послідовного аналізу Вальда було обчислено діагностичні коефіцієнти для 

бінарних характеристик та окремих діапазонів рангових і параметричних 
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показників [79]. Відношення шансів ризику подій та їх 95% довірчий інтервал 

(ДІ) розраховано за допомогою програми NCSS-PASS 2.0 (NCSS Software, 2000 

р.) [17]. 

Таким чином, в основу дисертаційної роботи покладено клінічний 

матеріал, чисельність якого, поділ на групи, їх порівняльність за віком, 

статтю, характером супутньої патології, основної хірургічної патології, 

виконаних хірургічних втручань та відповідність методам статистичного 

аналізу інтегрально дає основу для коректного порівняння та формулювання 

висновків.  

 

Матеріали, викладені в розділі, висвітлені в наступних публікаціях 

[56, 231, 235, 236, 238, 240, 244, 246, 280, 290, 338, 346, 409, 505] списку 

використаних джерел.  
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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙНИХ ВТРУЧАНЬ ТА 

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ПРИ ВТОРИННОМУ ПЕРИТОНІТІ 

 

3.1. Первинні хірургічні операції. 

 

Первинні операційні втручання у всіх хворих проспективної групи 

мали невідкладний характер. Їх метою були ліквідація, а при її неможливості 

– локалізування патологічного процесу, який спричинив розвиток ВП. Усі 

хірургічні втручання проведено під загальним знеболенням тривалістю 1-4,3 

год (у середньому – 2,6+1,7). Час операцій знаходився в межах 45-255 хв (у 

середньому – 90+54 хв). 

Перед хірургічним втручанням усім хворим виконано ультразвукове 

дослідження (УЗД), яке у 90,2% підтвердило наявність вільної рідини в 

черевній порожнині та в 58,6% випадків допомогло встановити клінічний 

діагноз. У процесі передопераційної діагностики оглядову рентгенографію 

живота проведено у 32,3% випадків, грудної клітки – у 22,6%. Застосування 

оглядової рентгенографії живота виявило ознаку порушення цілісності 

порожнистого органа – вільний газ під куполами діафрагми у 47,8% хворих. 

Показання до езофагогастродуоденоскопії (ЕГДС) встановлено у 12,5% 

пацієнтів (анамнез виразкової хвороби шлунка або дванадцятипалої кишки, 

підозра на перфорацію). Обстеження мало позитивний діагностичний 

результат у 77,2% випадків.  

Після виконання оглядів суміжними спеціалістами (терапевт, 

кардіолог, реаніматолог та ін.) та аналізу загальноклінічних лабораторних 

показників, у 48,7% хворих виникла необхідність корекції вітальних функцій, 

яку проведено у вигляді передопераційної інфузійної терапії тривалістю 1-3 

год (у середньому 2,1+0,9 год). Очисну клізму застосовано у 3,5% випадків, 

промивання шлунка – у 37,2% хворих. 
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З діагностичною метою у 17,4% хворих виконано лапароскопію. Цей 

метод дозволив виявити джерело ВП у 97,1% випадках. У 26,3% хворих 

діагностична лапароскопія була трансформована у лікувальну (апендектомія, 

холецистектомія, лаваж та дренування черевної порожнини). Лапаротомію 

застосовано у 73,7% пацієнтів. Найчастішим доступом була середньо-нижня 

серединна лапаротомія (38,2%). Тотальну застосовано у 15,7% випадках. 

Операційне втручання завершено накладанням пошарових швів на рану у 

86,2% хворих. У решті випадків, у зв’язку з показаннями до ПРЛТ, черевну 

порожнину зашито на шви-„бантики” через усі шари (69,4%). У випадках 

фекального перитоніту зашивали лише апоневротично-перитонеальний 

листки, залишаючи шкіру та підшкірну клітковину відкритими (14,1%). 

Інтерпозицію післяопераційної рани марлевим тампоном виконано в 11,9% 

хворих, при цьому в 68,3% випадків його було просякнуто розчинами 

антисептиків. 

У зв’язку з тяжкістю стану хворого дренування черевної порожнини 

вимушено проведено через серединну операційну рану в 11,2% хворих. Одну 

контрапертуру накладено у 34,3% оперованих, 2 – у 27,6%, 3 – у 25,4% та 4 – 

у 12,7%. У всіх випадках застосовано поліхлорвінілові (ПХВ) трубки, які 

розташовували по 2 у кожній контрапертурі в 78,5% хворих. Із метою 

покращання локального гемостазу та додаткової антисептичної експозиції в 

21,6% випадків використано трубчасто-марлевий тампон. 

Найчастішою первинною операцією була апендектомія, яку в усіх 

хворих завершили дренуванням черевної порожнини трубчастими 

дренажами. Через технічні труднощі в 10,5% хворих, яким операційне 

втручання розпочато з доступу за McBurney, довелось змінити його на 

нижню серединну лапаротомію. У подальшому рану у правій пахвинній 

ділянці наприкінці операційного втручання використано, як контрапертуру. 

Також, у частині хворих нижня серединна лапаротомія була доступом вибору 

у зв’язку зі симптомами пельвіоперитоніту та імовірністю гострої 
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гінекологічної патології. Міні-інвазійним методом було прооперовано 23,5% 

хворих на гострий апендицит. Інтраопераційно встановлено, що у 77,5% 

випадків червоподібний відросток був розташований типово. Антеградною 

апендектомія була у 89,3% хворих. У 14,5% випадків гострого апендициту 

стверджено його самоампутацію. Перитонеальний ексудат був гнійно-

фібринозним у 75,4% хворих, в яких у 65% випадків мав фекальні домішки. 

Решта операційних втручань тактично та технічно узгоджувались із 

характером ГХЗОЧП, яке ускладнилось розвитком ВП. Так, при перфорації 

стінки шлунка стороннім тілом та проривній виразці шлунка або 

дванадцятипалої кишки виконували зашивання дефекту стінки органа та 

виразки, некрозі тонкої кишки – її резекцію, гострій непрохідності товстої 

кишки – операцію Гартмана. У випадку прориву абсцеса в черевну 

порожнину або перфораційного дивертикуліту сигмоподібної кишки 

обмежувались санацією та дренуванням черевної порожнини. При 

перфораційному раку шлунка або товстої кишки обсяг хірургічного 

втручання визначали з урахуванням вітальних функцій хворого. 

Санацію черевної порожнини виконано в усіх випадках ВП. 

Першим її етапом була аспірація патологічного вмісту черевної порожнини 

або видалення його тупферами залежно від об’єму ексудату. Патологічний 

вміст черевної порожнини при ВП найчастіше був представленим гнійним 

ексудатом (76%), шлунковим (15,6%), тонкокишковим (15%) і 

товстокишковим вмістом (45,5%), однак у більшості випадків стверджено їх 

комбінації з гнійним ексудатом. У 16,4% випадків виявлено геморагічний 

компонент (розпад раку підшлункової залози, прорив абсцесу 

заочеревинного простору у черевну порожнину), у 12% – домішку жовчі. 

Загалом, об’єм патологічного вмісту склав від 75 до 3200 мл (у середньому – 

350+290 мл). Другим етапом санації черевної порожнини був ПЛ. У 34,1% 

випадках його здійснено інтервальним режимом – по мірі усунення джерела 

перитоніту та при надходженні патологічного вмісту з відлогих ділянок 
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черевної порожнини в операційне поле. У решті випадків ПЛ проводили 

наприкінці операційного втручання безпосередньо перед закриттям черевної 

порожнини.  

Для проведення ПЛ використовували підігріті до температури 37С 

розчини фурациліну (39,6%), декаметоксину (28,7%), мірамістину (14,5%), 

хлоргексидину (10,3%) або ізотонічний розчин натрію хлориду (6,9%). У 

22,5% хворих у часі одного операційного втручання було застосовано 2 різні 

промивні розчини. Їх об’єм для ПЛ (від 550 мл до 8000 мл, у середньому – 

1200+775 мл) відповідав поширеності перитоніту та характеру патологічного 

вмісту. 

Післяопераційний період ускладнився у 18 хворих (16,5%). У 50% 

випадків вони були гнійно-септичними – найчастіше виникало нагноєння 

рани (78,1%). Також у структурі ГСУ відзначено флегмону передньої 

черевної стінки (3), кубітальний тромбофлебіт (11), заочеревинну флегмону 

(2), неспроможність швів (5), нозокоміальну пневмонію (7), гнійний трахеїт 

(1) та відлежки (3). У 6 випадках 2 та більше інфекційних ускладнень 

розвинулись у одного й того ж хворого. Серед ускладнень неінфекційного 

характеру були гострий інфаркт міокарду (4), гостре порушення мозкового 

кровообігу (2) та гострі виразки шлунка (3). 

Подаємо приклад успішного хірургічного лікування хворого з ВП. 

Пацієнт Г., 59 років, госпіталізований 03.05.2012 р. із діагнозом 

„Гострий перитоніт невідомої етіології” через 3,5 год від раптової появи 

різкого болю в усіх ділянках живота, сухості в роті, нудоти, блювання 

шлунковим вмістом, загальної слабкості. З анамнезу життя відомо, що 

31.01.2012 р. під час тотальної колоноскопії запідозрено злоякісний 

новоутвір сигмоподібної кишки, взято біопсію. За висновком 

патогістологічного дослідження біоптату хворий не з’явився. 
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При огляді стан хворого тяжкий, температура тіла 38,7C, 

адинамічний, займає вимушене положення на лівому боці. Частота 

дихальних рухів – 20 / хв, аускультативно дихання везикулярне. Частота 

серцевих скорочень – 100 уд / хв, АТ – 100/60 mm Hg, тони серця чисті, 

ритмічні. Живіт симетричний, аускультативно визначаються поодинокі 

перистальтичні шуми; перкуторно – без особливостей. При пальпації живіт 

помірно здутий, різко болючий в усіх відділах живота. Наявні локальне 

напруження м’язів передньої черевної стінки та позитивні симптоми 

подразнення очеревини. При ректальному дослідженні – до висоти пальця 

патології не виявлено. При виконанні УЗД органів черевної порожнини 

виявлено вільну рідину, потовщення стінки сигмоподібної кишки; 

паренхіматозні органи – вікові зміни, без видимої патології.  

На основі скарг, анамнезу захворювання, даних об’єктивного 

обстеження та променевого дослідження встановлено клінічний діагноз 

„Гострий дифузний перитоніт. Перфораційний рак сигмоподібної кишки ?”.  

Після нетривалої передопераційної інфузійної терапії, через 5 год від 

поміщення у клініку, виконано серединну лапаротомію, під час якої 

встановлено, що причиною дифузного ВП є перфораційний рак 

сигмоподібної кишки (розмір пухлини 4х5х6 см, отвір розміром 4х6 мм). 

Після забору зразка перитонеального ексудату на посів, аспіратором 

евакуйовано 760 мл сірувато-коричневого ексудату з колі-бацилярним 

запахом. Виконано операцію Гартмана, термінальну десцендостомію. 

Санацію черевної порожнини проведено кількаразово протягом та в кінці 

операційного втручання зі застосуванням підігрітої до 37C суміші 

ізотонічного розчину натрію хлориду та мірамістину сумарним об’ємом 4100 

мл. Черевну порожнину дреновано через 3 контрапертури (ліва та права 

пахвинні ділянки та лівий піддіафрагмальний простір) 2 ПХВ трубками у 

кожній з контрапертур. Лапаротомну рану зашито пошарово. Під час 

ввідного наркозу застосовано внутрішньовенну АБТ з використанням 800 мг 
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моксифлоксацину та 200 мг орнідазолу. Такою ж була схема АБТ до 9-ї 

післяопераційної доби. 

Після хірургічного втручання у зв’язку з нестабільністю 

гемодинаміки та для корекції показників гомеостазу пацієнта переведено у 

ВАІТ. Хворий прийшов до тями через 1 год, однак був седатований задля 

продовження ШВЛ, яка тривала 50 годин після РЛТ. У часі перебування у 

ВАІТ хворий отримав парентеральну анальгетичну, нутритивну, 

кардіотропну, прокінетичну терапію, профілактику венозних тромбозів та 

емболій та гострих виразок ШКТ. З 4-ї післяопераційної доби у лікувальну 

схему додано флуконазол довенно у добовій дозі 200 мг до 9-ї 

післяопераційної доби. 

Колостома почала функціонувати (виділення газів) з 2-ї, пасаж калу – 

з 5-ї доби після операційного втручання. Після стабілізації стану пацієнта, на 

5-ту післяопераційну добу його переведено у загальнохірургічне відділення. 

Щоденно проводили заміну пов’язок із антисептичною обробкою 

всіх ран. Дренажі видалено почергово на 7-ту та 9-ту доби після хірургічного 

втручання по мірі зниження об’єму ексудату. Шви з лапаротомної рани знято 

на 9-ту та 11-ту післяопераційні доби, навколо колостоми – на 12-ту. 

Посів перитонеального ексудату виявив Escherichia coli та Serratia 

marcescens, у спектрі чутливості яких був моксифлоксацин. Схему АБТ не 

змінювали. Висновок патогістологічного дослідження біоптату: 

помірнодиференційована аденокарцинома з проростанням всіх шарів; 

ділянки некрозів та крововиливів; краї резекованої кишки без ознак 

пухлинного росту. Заключний хірургічний діагноз: „Рак сигмоподібної 

кишки T4N1M0, ІІІа стадія, ускладнений перфорацією та дифузним гнійно-

каловим перитонітом”. 

Хворому серійно (за режимом „0-3-7” доба) було досліджено 

лабораторні показники (таблиця 3.1). 
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Таблиця 3.1 – Результати визначення лабораторних показників хворого Г. 

Показник 
Доба  

0  3  7  

Гемоглобін периферійної крові, г / л 125 110 128 

Лейкоцити периферійної крові, ·109 / л 29,8 14,5 9,3 

Лімфоцити периферійної крові, % 5 20 3 

ЛІІ, бал 9,6 12,1 7,4 

Тромбоцити периферійної крові, ·106 / л 188 231 334 

Глюкоза крові, ммоль / л 7,5 6,3 7 

Лактат сироватки крові, ммоль / л 9,3 12,1 4,4 

ФІ, % 99,2 95,1 89,1 

ФЧ, % 9,1 7,8 8,3 

ІЛ-1β сироватки крові, пг / мл 300,7 187,1 165,5 

ІЛ-4 сироватки крові, пг / мл 4,1 3,6 2,9 

ІЛ-10 сироватки крові, пг / мл 5,2 6,9 10,1 

ФНП- сироватки крові, пг / мл 222,1 206,7 27,8 

Кортизол сироватки крові, нмоль / л 1874 1230 978,1 

Прокальцитонін сироватки крові, нг / мл 12,6 7,8 9,3 

СРБ сироватки крові, мг / л 44,5 84,1 39 

Загальний білок сироватки крові, г / л 61,2 58,7 69,4 

Загальний фібриноген сироватки крові, г / л 10 14 13 

Ig A сироватки крові, г / л 18,7 11,3 9,4 

Ig М сироватки крові, г / л 6,9 12 7,8 

Ig G сироватки крові, г / л 19,4 22,1 10,6 

Креатинін сироватки крові, ммоль / л 229,6 428,9 198,6 

Сечовина сироватки крові, ммоль / л 22,7 36,4 27 

 



 132 

Як бачимо, досліджувані параметри та їх динаміка в цілому 

відповідали тяжкості хірургічної патології та відображали позитивну 

динаміку стану хворого. 

У добу поступлення здійснено обчислення значень обраних 

дослідженням математичних шкал та окремо – qSOFA (таблиця 3.2). 

Таблиця 3.2 – Результати обчислення значень математичних шкал у хворого 

Г. 

Математична шкала Значення / трактування 

МІП 30 балів, ІІІ ступінь тяжкості / прогнозована 

летальність – 100% 

APACHE-3 276 балів / прогнозована летальність – 34,1% 

POSSUM 30,3 балів / прогнозована летальність – 18,2% 

Glasgow 13 балів / помірне приглушення 

qSOFA 2 позитивні відповіді / прогнозована летальність >10 % 

 

Результати підрахунку значень шкал вказали на доволі широкий 

діапазон прогнозованої летальності (10-100%) та наявність АС у хворого 

(згідно критеріїв консенсусу „Sepsis-1”). 

Хворого виписано на 14-ту післяопераційну добу в задовільному 

стані. Рекомендовано пройти 2-й етап хірургічного лікування (ліквідація 

колостоми, відновлення безперервності ШКТ). 

Наводимо клінічний випадок ВП з летальним результатом. 

Хвора З., віком 78 р., поміщена в клініку 24.01.2012 р. в ургентному 

порядку із скаргами на різкі болі в епі- та мезогастрії, нудоту, блювання 

слизом та незміненою кров’ю, запаморочення. Діагноз при скеруванні: „Рак 

шлунка ? Шлункова кровотеча”. Анамнез захворювання – >48 год від 

початку посилення болю. Помірні болі в епігастрії турбували протягом 1 

місяця. Зі слів родички, хірургічний та виразковий анамнези відсутні. 
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Самолікування – нестероїдні протизапальні засоби, бажаного ефекту не 

досягнуто.  

При огляді стан хворої тяжкий, стогне, малодоступна контакту, 

зовнішні покриви сіро-бліді, вогкі на дотик. Язик сухий. Температура тіла 

36,5С. Частота дихальних рухів – 24 / хв, аускультативно дихання 

везикулярне з жорстким відтінком. Пульс – 94 уд / хв, слабого наповнення, 

ритмічний. АТ – 85/55 mm Hg, тони серця чисті, глухі. Живіт симетричний, 

аускультативно визначаються послаблені перистальтичні шуми; перкуторно 

– помірна гепатомегалія (+2 см нижче краю реберної дуги). При пальпації 

живіт помірно здутий, різко болючий в усіх відділах живота. Визначаються 

локальне напруження м’язів передньої черевної стінки та позитивні 

симптоми подразнення очеревини. 

Під час виконання УЗД живота виявлено хронічний калькульозний 

холецистит; інші органи – без особливостей. Після зондового промивання 

шлунка виконано ЕГДС, під час якої на задній стінці шлунка виявлено 

округлий новоутвір із екзофітним ростом діаметром 2 см; проведено біопсію. 

Терапевтом встановлено діагноз: Ішемічна хвороба серця. 

Атеросклеротичний кардіосклероз. Серцево-судинна недостатність ІІ-ІІІ 

стадій. Гіпертонічна хвороба ІІ стадії. Дихальна недостатність ІІ стадії. 

ХОЗЛ.  

Після 2-годинної інфузійної підготовки під наглядом анестезіолога, 

виконано верхньо-середню серединну лапаротомію, зашивання дефекту 

задньої стінки шлунка. Під час ревізії черевної порожнини встановлено 

дифузний характер ВП, проростання злоякісної пухлини тіла підшлункової 

залози у задню стінку шлунка з розпадом та кровотечею. З черевної 

порожнини евакуйовано 970 мл мутного зеленуватого гнійно-фібринозного 

ексудату. Санацію черевної порожнини виконано підігрітим до 37С 

розчином фурациліну в об’ємі 2600 мл. Дренування черевної порожнини 

проведено з використанням ПВХ трубок, які виведено по 2 через кожну 
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контрапертуру в обох піддіафрагмальних просторах. Лапаротомну рану 

зашито пошарово. Стартова АБТ виконана з використанням 1 г ертапенему. 

За тяжкістю стану хвору в медикаментному сні та триваючою ШВЛ 

переведено у ВАІТ. Отримувала комплексну інфузійну, анальгетичну, 

кардіотропну терапію. Через 4 години після завершення операційного 

втручання почала знижуватись сатурація крові киснем (91-94%), систолічний 

АТ утримувався на показниках 70-80 mm Hg, незважаючи на вазопресорну 

терапію, з’явилась аритмія. Розпочато реанімаційні заходи, які тривали 30 хв 

та виявились безуспішними. Смерть констатовано через 5 год після 

завершення операції.  

У результаті посіву перитонеального ексудату ідентифіковано ріст 

Enterobacter aerogenes, Streptococcus pyogenes та Candida albicans. 

Мікроорганізми виявили найвищу чутливість до доріпенему, меропенему та 

амікацину. Висновок патогістологічного дослідження біоптату: 

помірнодиференційована аденокарцинома підшлункової залози; ділянки 

некрозів. Заключний хірургічний діагноз: „Рак тіла підшлункової залози 

T4N0M0, ІІ стадія з проростанням, розпадом та перфорацією задньої стінки 

шлунка. Дифузний гнійно-фібринозний перитоніт”. 

Хворій було досліджено лабораторні показники лише у добу 

госпіталізації (таблиця 3.3). 

Таблиця 3.3 – Результати визначення лабораторних показників хворої З. 

Показник  Результат  

Гемоглобін периферійної крові, г / л 122 

Лейкоцити периферійної крові, ·109 / л 9,3 

Лімфоцити периферійної крові, % 3 

ЛІІ, бал 7,1 

Тромбоцити периферійної крові, ·106 / л 278 

Глюкоза крові, ммоль / л 9,1 

Лактат сироватки крові, ммоль / л 5,6 
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Продовження таблиці 3.3. 

ФІ, % 93,1 

ФЧ, % 8,7 

ІЛ-1β сироватки крові, пг / мл 3,3 

ІЛ-4 сироватки крові, пг / мл 4,5 

ІЛ-10 сироватки крові, пг / мл 1,1 

ФНП- сироватки крові, пг / мл 8,1 

Кортизол сироватки крові, нмоль / л 1866 

Прокальцитонін сироватки крові, нг / мл 18,9 

СРБ сироватки крові, мг / л 44,3 

Загальний білок сироватки крові, г / л 27,5 

Загальний фібриноген сироватки крові, г / л 3 

Ig A сироватки крові, г / л 12,2 

Ig М сироватки крові, г / л 5,9 

Ig G сироватки крові, г / л 20,7 

Креатинін сироватки крові, ммоль / л 45,1 

Сечовина сироватки крові, ммоль / л 6,4 

 

Значення досліджуваних показників вже у добу поступлення 

відобразили виражений інтоксикаційний синдром, дистресорні зміни та 

анергічний стан хворої, погіршуючи прогноз. При госпіталізації здійснено 

обчислення значень математичних шкал та окремо – qSOFA (таблиця 3.4). 

Таблиця 3.4 – Результати обчислення значень математичних шкал у хворої З. 

Математична шкала Значення / трактування 

МІП 37 балів, ІІІ ступінь тяжкості / прогнозована 

летальність – 100% 

APACHE-3 219 балів / прогнозована летальність – 28,7% 

POSSUM 81,1 балів / прогнозована летальність – 46,2% 

Glasgow 10 балів / сопор 
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Продовження таблиці 3.4. 

qSOFA 2 позитивні відповіді / прогнозована летальність 

>10 % 

 

Результати підрахунку значень шкал співпали з клінічною картиною, 

ствердивши наявність тяжкого сепсису та септичного шоку у хворої (згідно 

критеріїв консенсусу „Sepsis-1”). 

 

3.2. Релапаротомії: програмовані та за вимогою. 

 

У проспективній групі РЛТ виконано 15 (13,8%) хворим. Одну РЛТ 

проведено 13 хворим, 2-і – 2-м хворим. У структурі РЛТ на частку РЛТВ 

припало 9 (60%) випадків.  

Показаннями до виконання РЛТВ були: гостра спайкова 

непрохідність кишок (25,8%), персистенція ІАІ (22,3%), необхідність 

додаткової санації черевної порожнини (27,2%), внутрішньочеревна 

кровотеча (9,1%), неспроможність швів кишкового анастомозу (15,6%). 

Пацієнти, яким проводили РЛТВ, у 79,4% випадках знаходились на лікуванні 

у хірургічному відділенні. Потреба у РЛТВ виникла на 5-7 добу після 

первинного операційного втручання (у середньому – на 6,3+1,6 добу). 

Тривалість РЛТВ склала 25-50 хв (у середньому – 27,6+20,4 хв). Позитивною 

експлорація виявилась у 84,5% повторно оперованих. Інтраопераційно ВП 

оцінено, як „дифузний” в 77,3% оперованих, „місцевий не відмежований” – у 

22,7%. Необхідність у 2-й РЛТ, якою була РЛТВ, виникла в 1-го хворого з 

ВП на грунті некрозу та перфорації тонкої кишки внаслідок тромбозу 

верхньої брижової артерії та у 1-го пацієнта з проривом абсцеса 

заочеревинного простору з кровотечею з нього. Станом на 2-гу РЛТВ ТП 

було верифіковано у 83,1% підгрупи ТП. Показання до переводу хворого 
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після РЛТВ у ВАІТ встановлено в 11,2% оперованих. Після РЛТВ 

летальність склала 18,2%. Середній ЛД у хворих, яким виконано РЛТВ, 

становив 15,2+3,1. 

Основними показаннями до виконання ПРЛТ була заміна марлевих 

тампонів (32,1%) і контроль життєздатності кишки (67,9%). Необхідність у 

доповнюючій резекції тонкої кишки встановлено у 88,9% випадків. 

Перитоніт був „дифузним” у 84,9% хворих, „відмежованим” – у 15,1% 

хворих. Порівняно з первинним втручанням, у 90,2% випадків площа 

запалення очеревини не мала чіткої тенденції до зменшення. Більшість 

пацієнтів (80%), яким проведено ПРЛТ, за тяжкістю стану знаходились на 

лікуванні у ВАІТ. З них 44,5% перебували на ШВЛ із моменту первинного 

операційного втручання. Всі пацієнти після ПРЛТ були переведеними у 

ВАІТ задля стабілізації стану на 24-42 год (у середньому – 34,3+29,1 год). Усі 

ПРЛТ виконано у період 14-27 год після первинного операційного втручання 

(у середньому 16,7+10,4 год). Тривалість ПРЛТ склала 30-75 хв (у 

середньому – 49,7+45,9 хв). У 16,9% випадків ТП діагностовано в часі ПРЛТ. 

Летальність після ПРЛТ склала 67,6%. Середній ЛД у хворих, яким було 

проведено ПРЛТ, був 12,4+1,5. 

Усім пацієнтам, які перенесли РЛТ, виконано посів вмісту черевної 

порожнини. Позитивним ріст культур був у 78,1% хворих, які перенесли 

РЛТВ, і лише у 41,2% після ПРЛТ. У структурі патогенної флори після обох 

різновидів РЛТ найчастіше верифікували Citrobacter Freundii (70,2%), 

Acinetobacter Baumanii (47,8%) та E. coli (52%), найрідше траплялись 

представники родини Serratia spp. (10,2%) і Proteus spp. (3,9%). Найбільшу 

чутливість патогенної флори в картах антибіотикочутливості відзначено до 

доріпенему (88,1%), іміпенему / циластатину (67,3%) та тайгецикліну 

(83,2%). На основі наведених знахідок корекції у схему АБТ внесено 79,9% 

хворим.  
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Звернув на себе увагу факт культивації грибкової флори, а саме 

Candida tropicalis (21,3%) і Geotrichum candidum (12,6%), у перитонеальному 

ексудаті хворих, яким виконано ПРЛТ. Останнє слугувало показанням до 

призначення воріконазолу у 34,2% хворих, продовження раніше призначеної 

терапії флуконазолом відзначено у 55,3% випадках. У 10,5% оперованих 

застосовано каспофунгін у добовій дозі 70 мг, а з 2-ї доби – 50 мг. 

Подаємо клінічний випадок виконання РЛТВ. 

Хворий С., віком 43 р., первинно прооперований з приводу ВП 

внаслідок прориву міжпетлевого абсцесу у черевну порожнину. Під час 

серединної лапаротомії встановлено дифузне запалення очеревини, наявність 

2200 мл сірого неоднорідного ексудату. Його джерелом був абсцес діаметром 

близько 15-18 см, а стінками – термінальний відділ тонкої кишки, петлі худої 

кишки та великий чепець. Ревізією черевної порожнини не виявлено 

патології, яка могла призвести до утворення інтраабдомінального абсцесу. 

Черевну порожнину промито 4000 мл розчину декаметоксину, підігрітого до 

температури тіла, та дреновано з 4 контрапертур. 

Після операційного втручання хворого було переведено у хірургічне 

відділення, де він отримав інфузійну, протизапальну, прокінетичну терапію. 

До схеми АБТ увійшли левофлоксацин 800 мг та орнідазол 200 мг у добу 

внутрішньовенно. На 2-гу добу пацієнт повідомив про відновлення апетиту 

та в цілому – покращання самопочуття. На ранок 5-ї доби хворий відзначив 

раптове погіршення самопочуття: температура тіла зросла до 39,3С, 

з’явилась сухість у роті, нудота, болі в мезогастрії, одноразовий пронос. 

Пульс 94 уд / хв, ритмічний, задовільного наповнення та напруження; АТ – 

125/90 mm Hg; частота дихальних рухів – 21 / хв. Аускультативно над 

передньою черевною стінкою вислуховували послаблені перистальтичні 

шуми. При пальпації живота звернуто увагу на захисне напруження м’язів 

передньої черевної стінки та збільшення об’єму виділень із дренажів. 

Прийнято рішення провести РЛТВ. 
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Зі серединної рани знято всі шви. Стінки рани – без зауважень. При 

ревізії черевної порожнини виявлено гнійно-фібринозний ексудат, 

ідентичний такому при первинному операційному втручанні. Великий чепець 

набряклий, петлі кишок помірно роздуті, гіперемовані. При детальній ревізії 

на відстані 1,2 м від зв‘язки Treitz’а встановлено перфорацію тонкої кишки 

діаметром 4 мм, із якої поступає слиз і звичайна жовч – отвір зашито 2-

рядним вузловим швом. Додатково під час маніпуляцій виявлено абсцес 

діаметром 10 см біля кореня брижі, з отвору якого діаметром 1 см виділявся 

описаний ексудат. Порожнину абсцеса розкрито, ексудат евакуйовано. 

Ретельною ревізією черевної порожнини не виявлено інших скупчень 

ексудату. На зображенні 3.1 подаємо інтраопераційний знімок. 

Здійснено ПЛ теплим розчином декаметоксину в об’ємі 3500 мл. 

Замінено всі ПВХ трубки у контрапертурах, лапаротомну рану зашито 

пошарово. Стан оперованого на момент завершення РЛТВ дозволив перевід у 

хірургічне відділення.  

Після РЛТВ продовжено комплексну анальгетичну, прокінетичну, 

нутритивну інфузійну терапії з позитивним ефектом. При посіві ексудату, 

взятого під час РЛТВ, отримано ріст E. coli, Proteus vulgaris та Klebsiella 

pneumoniae. Найвищу чутливість отримана патогенна мікрофлора 

продемонструвала до доріпенему, амікацину та тайгецикліну. Результат 

мікробіологічного дослідження спонукав відмінити попередню схему АБТ: 

призначено доріпенем у дозі 500 мг тричі в добу внутрішньовенно. Стан 

хворого покращав: болі не турбували, пасаж по травному тракту відновився 

на 3-тю добу після РЛТВ, нормалізувались апетит і температура тіла. Заміну 

пов’язок проводили щодня. Дренажні трубки видалено почергово. Рани 

загоїлись первинним натягом, шви знято на 8-му добу після РЛТВ. Пацієнта 

виписано на 9-ту добу після РЛТВ (загальний ЛД – 13) у задовільному стані з 

рекомендацією обстежитись на предмет хвороби Крона, туберкульозу та 

низки специфічних інфекцій.  
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Зображення 3.1. Фрагмент виконання РЛТВ у хворого С. 

Для ілюстрації змін лабораторних показників із доби госпіталізації 

до доби РЛТВ, подаємо таблицю 3.5. 

Таблиця 3.5 – Результати визначення лабораторних показників хворого С. у 

добу госпіталізації та ПРЛТ 

Показник 
Доба  

0 РЛТВ 

Гемоглобін периферійної крові, г / л 138 110 
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Продовження таблиці 3.5. 

Лейкоцити периферійної крові, ·109 / л 9,2 6,5 

Лімфоцити периферійної крові, % 13 14 

ЛІІ, бал 5,9 4,7 

Тромбоцити периферійної крові, ·106 / л 214 160 

Глюкоза крові, ммоль / л 6,5 5,4 

Лактат сироватки крові, ммоль / л 7,4 6,7 

ФІ, % 90 57 

ФЧ, % 13,2 9,5 

ІЛ-1β сироватки крові, пг / мл 445,6 345,4 

ІЛ-4 сироватки крові, пг / мл 9,8 34,3 

ІЛ-10 сироватки крові, пг / мл 25,1 97,2 

ФНП- сироватки крові, пг / мл 554 212,3 

Кортизол сироватки крові, нмоль / л 2019 1564 

Прокальцитонін сироватки крові, нг / мл 12,4 10,2 

СРБ сироватки крові, мг / л 33,7 22,7 

Загальний білок сироватки крові, г / л 49,2 55,8 

Загальний фібриноген сироватки крові, г / л 7,6 4,1 

Ig A сироватки крові, г / л 9,8 7,7 

Ig М сироватки крові, г / л 5,4 7,1 

Ig G сироватки крові, г / л 27 16,5 

Креатинін сироватки крові, ммоль / л 92 76,3 

Сечовина сироватки крові, ммоль / л 13,3 10,1 

 

З порівняльною метою у таблицях 3.6 та 3.7 подаємо значення 

математичних шкал у добу поступлення та в добу виконання РЛТВ. 
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Таблиця 3.6 – Результати обчислення значень математичних шкал у хворого 

С. у добу поступлення 

Математична шкала Значення / трактування 

МІП 16 балів, І ступінь тяжкості / прогнозована 

летальність – 0% 

APACHE-3 113 балів / прогнозована летальність – 19,4% 

POSSUM 22,4 балів / прогнозована летальність – 21,1% 

Glasgow 15 балів / ясна свідомість 

qSOFA усі відповіді негативні / прогнозована летальність 

<1 % 

 

Таблиця 3.7 – Результати обчислення значень математичних шкал у хворого 

С. у добу виконання РЛТВ 

Математична шкала Значення / трактування 

МІП 16 балів, І ступінь тяжкості / прогнозована 

летальність – 0% 

APACHE-3 181 балів / прогнозована летальність – 25,1% 

POSSUM 23,8 балів / прогнозована летальність – 27,3% 

Glasgow 15 балів / ясна свідомість 

qSOFA усі відповіді негативні / прогнозована летальність <1 

% 

 

Всупереч екстреному характеру РЛТВ, значення математичних 

шкал не мали суттєвих коливань. Найточнішими у цьому клінічному випадку 

виявились МІП та qSOFA. 

Подаємо клінічний приклад виконання ПРЛТ. 

Хворий Н., 67 р., первинно прооперований з приводу місцевого 

невідмежованого гнійно-фібринозного перитоніту на грунті некрозу тонкої 
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кишки, спричиненого тромбоемболією верхньої брижової артерії. Проведено 

серединну лапаротомію, тромбоемболектомію, резекцію некротизованої 

тонкої кишки, дренування черевної порожнини з 3-х контрапертур 6-ма ПВХ 

трубками. Наприкінці операційного втручання у хірургів виникли сумніви 

щодо життєздатності певних сегментів тонкої кишки (перистальтика кишок 

залишалась млявою, колір та блиск серозної оболонки не відновлювались до 

візуально нормальних). Прийнято рішення спостерігати за хворим в умовах 

ВАІТ із моніторингом вітальних та лабораторних показників та виконати 

ПРЛТ через 24 год.  

На початок ПРЛТ хворий седатований, контакту малодоступний. 

Пульс становив 88 уд / хв, ритмічний, задовільного наповнення та 

напруження; АТ – 95/60 mm Hg на кардіопресорній терапії; частота 

дихальних рухів – 20 / хв, сатурація крові киснем – 95%, проводилась 

киснева підтримка. Живіт дещо здутий, на пальпацію живота хворий реагує. 

Аускультативно – послаблені перистальтичні шуми. Післяопераційна рана 

незначно промокла ексудатом. По дренажних трубках виділявся ексудат 

подібного характеру, добовий дебіт 100–120 мл. 

Під час виконання ПРЛТ відзначено набряклість країв 

післяопераційної рани та помірну імбібіцію її товщі ексудатом. З’ясовано, що 

підозрілі ділянки тонкої кишки стали некробіотичними, а зона 

анастомозування мала ознаки неспроможності з виділенням тонкокишкового 

вмісту в черевну порожнину та формуванням міжпетлевих абсцесів. Описану 

інтраопераційну картину подаємо на зображенні 3.2. 

Виконано резекцію некробіотично зміненої частини тонкої кишки, 

яку завершили термінальною ілеостомією. Хворий за тяжкістю стану 

знаходився у ВАІТ, де отримував комплексні ІТ та АБТ (меропенем у дозі 1 г 

тричі в добу внутрішньовенно). На 3-тю добу після первинного операційного 

втручання у хворого поступово почали наростати явища ПОН за рахунок 

серцево-судинної та ниркової недостатностей, а на 4-ту – наступила смерть. 
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Результати мікробіологічного посіву ексудату, взятого під час 

ПРЛТ, вказали на наявність Pseudomonas aeruginosa, E. coli та Streptococcus 

pneumoniae. Культивовані патогени виявили найвищу чутливість до 

моксифлоксацину, цефтазидиму, амікацину, а також до всіх карбапенемів, за 

винятком ертапенему.  

 

Зображення 3.2. Фрагмент виконання ПРЛТ у хворого Н. 

У таблиці 3.8 для порівняння подано лабораторні показники хворого 

при поміщенні в клініку та в добу виконання ПРЛТ. 
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Таблиця 3.8 – Результати визначення лабораторних показників хворого Н. у 

добу госпіталізації та ПРЛТ 

Показник 
Доба  

0 ПРЛТ 

Гемоглобін периферійної крові, г / л 111 96 

Лейкоцити периферійної крові, ·109 / л 36,6 5,2 

Лімфоцити периферійної крові, % 16 5 

ЛІІ, бал 9,9 10 

Тромбоцити периферійної крові, ·106 / л 311 289 

Глюкоза крові, ммоль / л 5,9 7,7 

Лактат сироватки крові, ммоль / л 6,2 5,4 

ФІ, % 99,1 96,7 

ФЧ, % 9,8 9,4 

ІЛ-1β сироватки крові, пг / мл 201,7 180,3 

ІЛ-4 сироватки крові, пг / мл 6,6 5,9 

ІЛ-10 сироватки крові, пг / мл 12,5 8,8 

ФНП- сироватки крові, пг / мл 211,5 145,8 

Кортизол сироватки крові, нмоль / л 989,1 800,9 

Прокальцитонін сироватки крові, нг / мл 6,7 5,7 

СРБ сироватки крові, мг / л 40,3 36,5 

Загальний білок сироватки крові, г / л 85 59 

Загальний фібриноген сироватки крові, г / л 4,3 3,8 

Ig A сироватки крові, г / л 6,6 6,1 

Ig М сироватки крові, г / л 4,1 3,6 

Ig G сироватки крові, г / л 19,4 15,5 

Креатинін сироватки крові, ммоль / л 212 280 

Сечовина сироватки крові, ммоль / л 8,9 19,7 
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Як видно з таблиці 3.8, відбулись істотні зміни ключових 

лабораторних параметрів хворого, які співпадали з тяжкістю його клінічного 

стану. 

Для оцінки змін значень математичних шкал у таблицях 3.9 та 3.10 

подаємо значення у добу поступлення та ПРЛТ. 

Таблиця 3.9 – Результати обчислення значень математичних шкал у хворого 

Н. у добу поступлення 

Математична шкала Значення / трактування 

МІП 23 бали, ІІ ступінь тяжкості / прогнозована летальність 

– 29% 

APACHE-3 166,5 балів / прогнозована летальність – 19,8% 

POSSUM 82,1 балів / прогнозована летальність – 48,3% 

Glasgow 14 балів / помірне приглушення 

qSOFA 2 позитивні відповіді / прогнозована летальність >10 % 

 

Таблиця 3.10 – Результати обчислення значень математичних шкал у хворого 

Н. у добу виконання ПРЛТ 

Математична шкала Значення / трактування 

МІП 23 бали, ІІІ ступінь тяжкості / прогнозована 

летальність – 29% 

APACHE-3 201,2 балів / прогнозована летальність – 25,4% 

POSSUM 89,7 балів / прогнозована летальність – 51,2% 

Glasgow 8 балів / сопор 

qSOFA 3 позитивні відповіді / прогнозована летальність >10 % 

 

При аналізі даних із таблиць 3.9 та 3.10 видно, що погіршення стану 

хворого в межах 24 год відображалось на зміні показників математичних 
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шкал, а саме чисел прогнозованої летальності. Прогностично найчутливішою 

виявилась шкала POSSUM. 

Спостережені нами тенденції відзначено у іншій роботі – середній 

ЛД у пацієнтів після РЛТВ був коротшим, а виживання – довшим [479]. 

Поряд із позитивною мотивацією, ПРЛТ нерідко не приносять 

експлоративної користі та стають причиною погіршення стану пацієнта, 

суттєво збільшуючи витрати на його лікування [484, 515]. У загальному, факт 

виконання РЛТ, не залежно від характеру показань, чинить 

імуносупресивний ефект [179]. Іншими авторами спостережено навпаки – 

нижчу летальність за умов ТП після ПРЛТ, порівняно з такою при РЛТВ [29].  

Рішення про термін виконання РЛТ нерідко є складним та 

приймається клініцистами на основі власного досвіду, оскільки дієвих 

параметричних шкал, які б встановлювали показання до РЛТ не існує [10, 

513, 606]. З метою мінімізації хірургічного стресу, підвищення частки 

позитивної експлорації та зниження тривалості втручання, доцільним 

вбачають виконання лапароскопії, як планової, так і за вимогою [33, 34, 36, 

532]. 

Вбачаємо певний взаємозв’язок між відмінностями у значеннях 

середнього ЛД, показниках летальності та результатах мікробіологічного 

дослідження у хворих, яким виконано РЛТВ і ПРЛТ. Критичність стану 

хворого на момент первинного операційного втручання, яка потенційно 

обмежувала дії хірургів, триваліше перебування у ВАІТ, в особливості з 

безперервним використанням ШВЛ з моменту первинної операції, 

знаходження сторонніх тіл, таких, як марлеві тампони, та відносна 

негерметичність ран у хворих, яким виконано ПРЛТ можуть бути 

контрибутивними у розвитку ТП. 
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3.3. Клінічне значення Мангеймського індексу перитоніту, шкал 

АРАСНЕ-3, POSSUM та qSOFA. 

 

Мангеймський індекс перитоніту є найбільш поширеною та 

визнаною дотепер шкалою прогнозування летального висліду. Його значення 

було обчислено всім хворим проспективної групи після первинного 

операційного втручання та у добу встановлення діагнозу „Третинний 

перитоніт”. Розподіл хворих за ступенем МІП і фактичною летальністю 

подано у таблиці 3.11. 

Таблиця 3.11 – Розподіл хворих проспективної групи за ступенем МІП і 

фактичною летальністю 

Ступінь МІП Кількість хворих (%)  З них померли (%) 

І 24 (22,1) 3 (12,5) 

ІІ 59 (54,1) 15 (25,4) 

ІІІ 26 (23,8) 16 (61,5) 

 

Як видно з таблиці 3.11, у проспективній групі переважав ІІ ступінь 

тяжкості МІП. Звернуло на себе увагу переважання (65,2%) пацієнтів 

чоловічої статі, у яких визначено І ступінь МІП. Натомість, серед 

оперованих, у яких встановлено ІІІ ступінь, превалювала жіноча стать 

(66,6%). У групі І ступеня, де прогнозована летальність мала б становити 0%, 

померли 12,5% оперованих. У групі ІІІ ступеня, при якій летальність згідно 

МІП мала б бути 100%, вижили 38,5% хворих. 

У таблиці 3.12 подаємо порівняння підгруп за ступенем МІП та 

фактичною летальністю. 
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Таблиця 3.12 – Розподіл хворих підгруп за ступенем МІП та фактичною 

летальністю 

Ступінь  

МІП 

Кількість хворих (% від 

чисельності підгрупи)  

З них померли (% від 

чисельності підгрупи) 

ВП ТП ВП ТП 

І 23 (25,8) 1 (5) 2 (2,2) 1 (5) 

ІІ 50 (56,1) 9 (45) 8 (8,9) 7 (35) 

ІІІ 16 (17,9) 10 (50) 6 (6,7) 10 (50) 

 

При аналізі даних таблиці 3.12 бачимо, що в обох підгрупах ІІ 

ступінь МІП був найчастішим. Найвищу у підгрупі ВП летальність 

відзначено при ІІ ступені МІП. У підгрупі ТП 100% летальність була як при І, 

так і при ІІІ ступені МІП. В обох хворих із ТП, які вижили, ступінь становив 

ІІ. 

На основі інтраопераційних знахідок у добу постановки діагнозу 

„Третинний перитоніт” виконано повторний підрахунок значення МІП. За 

результатами обчислення, І ступінь МІП діагностовано у 1 (5%) хворого, ІІ – 

у 9 (45%) та ІІІ – у 10 (50%) хворих підгрупи ТП.  

Отримані дані вказують на певну прогностичну неточність МІП 

внаслідок незначної кількості факторів ризику та їх неконкретизованості 

(органна недостатність, характеристики ексудату, можливість ствердити 

злоякісність пухлини). Також, на автопсіях у 17,4% виявлено дифузне 

поширення перитоніту, який інтраопераційно з причини невеликого доступу 

трактовано, як місцевий, що призвело до заниження значення МІП. 

Шкала POSSUM є структуризованою на фізіологічний та 

хірургічний блоки, що робить її однією з оптимальних для оцінки тяжкості 

стану та прогнозу хворого з гострим перитонітом. Вона вміщає комплекс 
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досліджень, які використовують у хворих із ВП і АС. У підгрупі ВП значення 

шкали POSSUM склало 18-190 балів (медіана – 138 балів). Летальні випадки 

у проспективній групі стверджено в оперованих, у яких значення шкали 

POSSUM перевищило 47,9 балів. 

Результати обчислення шкали POSSUM у підгрупі ТП по добах 

дослідження подано у таблиці 3.13. 

Таблиця 3.13 – Значення шкали POSSUM у підгрупі ТП по добах 

дослідження 

Доба Мінімум, бал Максимум, бал Медіана, бал 

0 184 188 148,5 

ТП1 93 117 108,5 

ТП2 101 116 106,5 

 

Примітно, що в обох оперованих із підгрупи ТП, які вижили, 

значення шкали POSSUM з доби госпіталізації не були високими та 

продемонстрували динаміку до зниження: від 45,1 („0”)→ 70,5 („ТП1”) → 

67,2 („ТП2”) балів та від 58,8 („0”) → 60,2 („ТП1”) → 57,1 („ТП2”) балів, 

відповідно. В 1 (5%) хворого підгрупи ТП значення шкали POSSUM на 2-гу 

послідовну добу після встановлення діагнозу „Третинний перитоніт” не 

обчислено з причини смерті хворого. 

Шкала APACHE та її покоління первинно були покликані оцінити 

стан хворого, який перебуває у ВАІТ, однак у відношенні оцінки стану 

хворого з ВП та АС в цілому, найбільш значного поширення набула версія 

APACHE-3. У добу поміщення в клініку значення шкали APACHE-3 

становило 100-281 бал (медіана – 115,03 бала). Показник шкали APACHE-3 

по добах дослідження у підгрупі ТП подано у таблиці 3.14. 
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Таблиця 3.14 – Значення шкали APACHE-3 у підгрупі ТП по добах 

дослідження 

Доба Мінімум, бал Максимум, бал Медіана, бал 

0 100 287 131,5 

ТП1 100 289 201,5 

ТП2 106 290 184,5 

Медіана значень шкали APACHE-3 у підгрупі ВП була нижчою за 

відповідний показник у підгрупі ТП у всі доби спостереження. Також, 

відзначено суттєве зростання медіани шкали APACHE-3 у підгрупі ТП на 

момент постановки діагнозу „Третинний перитоніт”. Деяке зниження цього 

показника на 2-гу послідовну добу можна пояснити виснаженням 

життєзабезпечуючих систем організму. У межах обох підгруп значення 

шкали APACHE-3 відповідали тяжкості стану хворого та вказали на 

летальний вислід або його високу імовірність при пікових значеннях. 

Результат оцінки стану оперованих за шкалою qSOFA обчислено з 

причини використання її у консенсусі “Sepsis-3”, простоти підрахунку та 

доведеній прогностичній чутливості. У підгрупі ВП значення шкали 

знаходились у межах 0-3 бала. При аналізі динаміки бального значення 

шкали qSOFA у доби „0-3” у підгрупі ВП встановлено, що летальні випадки 

траплялись і при значеннях 2→1, 1→1, 1→0 та 0→0. У цих хворих причиною 

смерті був не АС. Натомість, мінімальним бальним значенням у підгрупі ТП 

було 2. Три бали за шкалою qSOFA визначено у 9 (45%) пацієнтів підгрупи 

ТП уже в добу госпіталізації, 2 – у 11 (55%). У 13 (65%) хворих підгрупи ТП 

на 3-тю добу значення шкали qSOFA склало 3 бали. У 2 (10%) випадках 

спостережено зниження балу з 3 до 2. Зростання бальних значень шкали 

qSOFA у підгрупі ТП вказало на високий ризик летального результату. 

Згідно літературних даних, більшість прогностичних шкал є 

специфічними до хворих із ВП, зокрема післяопераційним. З-поміж них не 
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втрачають актуальності генерації APACHE, SOFA, SAPS, МІП [147, 286, 496, 

498, 536]. Відсутність шкал, які торкаються ТП, створює певний вакуум для 

співставлення даних. 

Нещодавнім аналітичним дослідженням встановлено, що хворих із 

пізніми термінами госпіталізації, наявністю ознак ПОН і менш вираженими 

проявами ССЗВ слід розцінювати як кандидатів на розвиток ТП [130]. Ці 

пацієнти характеризуються старшим віком, тяжчим станом та низькими 

темпами одужання [130]. Використання APACHE-2 і SOFA при поміщенні 

хворих у стаціонар потенційно можна застосовувати при оцінці розвитку ТП. 

В іншій праці показникам шкал АРАСНЕ-2 і SOFA було присвоєно 

метаматичне значення та разом із рядом анамнестичних і фізикальних 

параметрів уведено у формулу оцінки тяжкості стану хворого з 

післяопераційним перитонітом, яка покликана прогнозувати летальність 

[287]. У підтвердження актуальності використання шкал АРАСНЕ-ІІ і SOFA, 

іншими авторами запропоновано схему прогнозування розвитку інфекційних 

ускладнень після операційних втручань із приводу ВП, у яку ввійшли 

характеристики інтраопераційних знахідок [94]. Більш грунтовним було 

дослідження вітчизняних колег, які у власній математичній шкалі оцінки 

тяжкості стану хворого з АС і прогнозування летальності залучили кількість 

лейко- та лімфоцитів периферійної крові, значення ЛІІ і маркерів печінково-

ниркової недостатності [383, 418, 437].  

На сьогодні кількість математичних шкал прогнозування перебігу 

перитоніту, які вміщають хірургічні фактори, є малочисельною. Більшість із 

використовуваних індексів відображають, в основному, стан і динаміку 

вітальних функцій – пульсу, тиску, насиченості крові киснем, її рН, рівні 

електролітів та низки інших лабораторних показників. Ці компоненти 

дозволяють клініцистам доволі точно проводити моніторинг стану хворих, 

однак не стратифікують їх на групи ризику, відтак вони є більше 

констатуючими, ніж спонукаючими до конкретних дій. Вивчена клінічна 
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значимість шкал актуалізує їх подальше, зокрема інтегроване використання у 

мультипараметричному прогнозуванні ТП. 

 

Матеріали, викладені в розділі, висвітлені в наступних публікаціях 

[56, 90, 230, 232, 238, 239, 338, 409] списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 4. СТАН ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ ГОМЕОСТАЗУ 

ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ДІАГНОСТИЦІ ВТОРИННОГО ТА ТРЕТИННОГО 

ПЕРИТОНІТУ. 

 

За умов ВП та, в особливості, ТП в організмі хворого розвиваються 

складні реакції як на інфекційний чинник, так і на інтоксикаційний синдром, 

що разом формують складну клінічну картину. У відношенні лабораторних 

показників, вони виявляють різні закономірності змін значень залежно від 

перебігу захворювання та резерву захисних сил пацієнта. Поряд із 

загальноклінічними та біохімічними показниками, дослідженням охоплено 

параметри обидвох ланок імунної системи, фактори стресорної реакції, рівні 

біомаркерів сепсису та проведено порівняльну їх оцінку у підгрупах ВП і ТП 

та динаміку в кожній з них.  

 

4.1. Зміни загальноклінічних та біохімічних показників. 

 

Набір крові для дослідження загальноклінічних та біохімічних 

показників, а також їх статистичний аналіз виконували за методиками та 

схемою, описаними у Розділі 2. Результати дослідження загальноклінічних та 

біохімічних показників у хворих по підгрупах подано у Таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Значення загальноклінічних та біохімічних показників у 

підгрупах 

Показник Доба 

ВП, 

медіана 

(min-max) 

[верхній-

нижній 

квартилі] 

ТП, 

медіана 

(min-max) 

[верхній-

нижній 

квартилі] 

Вірогідність 

різниць (р) 
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Продовження таблиці 4.1 

Гемоглобін 

периферійної крові, г/л 

0 126 (55-174) 

[110-140] 

115 (53-171) 

[98,5-132,5] 
>0,05 

3 117 (60-153) 

[103-123] 

110 (59-142) 

[97-119] 
>0,05 

7 113 (63-153) 

[105-125] 

96 (64-161) 

[83-117,5] 
<0,001 

Еритроцити 

периферійної крові, 

∙1012/л 

0 4,4 (2,4-9,2) 

[4,1-4,9] 

3,9 (2,2-5,8) 

[3,15-4,7] 
<0,05 

3 4,3 (2,1-6,8) 

[3,9-4,9] 

3,15 (1,8-4,6) 

[2,9-4,1] 
<0,001 

7 4,4 (2,5-6,1) 

[3,9-5] 

3,7 (2-6,1) 

[2,65-4,5] 
<0,05 

Лейкоцити 

периферійної крові, 

∙109/л 

0 11 (4,5-30,4) 

[9,7-13,5] 

13,1 (8,6-36,6) 

[9,8-18,1] 
>0,05 

3 10,1 (4,6-24) 

[8-12] 

12,2 (4-21,2) 

[9,4-15,5] 
<0,05 

7 8,95 (4,5-

25,8) [6,9-

10,7] 

11,7 (5,9-24,4) 

[9,8-16,05] <0,001 

Лімфоцити 

периферійної крові, % 

0 16 (2-37) 

[12-21] 

13,0 (2-30)  

[10-17] 
<0,05 

3 17 (3-35) 

[12-20] 

15 (6-29) 

[11-17] 
<0,05 

7 17 (3-35) 

[12-21] 

13,5 (3-28) 

[9-17] 
<0,01 

ЛІІ, бал 

 

0 5,4 (2,2-12,1) 

[4,8-8,7] 

8,15 (4,1-10,9) 

[5,75-9,7] 
<0,05 
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Продовження таблиці 4.1 

 

3 5,6 (2,7-12,1) 

[4,3-6,7] 

8,55 (5,6-10,1) 

[6,1-9,5] 
<0,001 

7 3,9 (1,7-10,8) 

[3,1-5,4] 

6,3 (4,7-11,3) 

[4,95-8,7] 
<0,001 

Тромбоцити 

периферійної крові, 

·106 / л 

0 224 (156-344) 

[201-291] 

211 (167-322) 

[189-263] 
>0,05 

3 235 (136-345) 

[190-287] 

206 (170-311) 

[180-278] 
>0,05 

7 271 (170-389) 

[251-287] 

244,5 (134-

311) [201-284] 
<0,05 

Глюкоза сироватки 

крові, ммоль / л 

0 6,8 (3,2-21,8) 

[5,9-8,1] 

7,1 (2,5-24) 

[5,6-10,65] 
>0,05 

3 5,9 (3,6-13) 

[5,1-7,2] 

7,2 (4,1-20) 

[6,1-10,9] 
<0,05 

7 4,6 (2,8-9,7) 

[3,8-6,1] 

7,3 (3,4-19,5) 

[5,1-12,6] 
<0,01 

Лактат сироватки 

крові, ммоль / л 

0 4,5 (2,1-9,3) 

[3,8-5,5] 

4,5 (2,8-10,1) 

[3,25-5,85] 
>0,05 

3 4,1 (1,8-8,9) 

[3,4-5,0] 

4,5 (3,2-7,7) 

[3,9-5,4] 
0,09 

7 3 (1,6-9,2) 

[2,6-3,7] 

4,4 (2,5-6,9) 

[2,7-5,8] 
<0,05 

Загальний білок 

сироватки крові, г/л 

0 67,5 (27,5-

88,3) [58,9-75] 

58,55 (37,5-

85) [50-66,6] 
<0,05 

Загальний фібриноген 

сироватки крові, г / л 

0 4,9 (2,2-11) 

[4,2-6,4] 

4,75 (1-12,1) 

[4,5-6,15] 
>0,05 
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Продовження таблиці 4.1 

 

3 4,0  

(1,5-14)  

[3,5-5,1] 

4,7  

(2,8-8,6)  

[4,2-5,6] 

<0,05 

 

7 3,2 (1,9-13) 

[2,7-4,2] 

3,5 (1,8-9,4) 

[2,65-6,1] 
>0,05 

 

Як видно з таблиці 4.1, тяжкість перебігу гострого перитоніту 

супроводжувалась явищами токсичної мієлосупресії: сигніфікантна різниця в 

бік нижчих відзначена серед рівнів еритроцитів та абсолютної кількості 

лімфоцитів периферійної крові та значень ЛІІ у всі доби спостереження, 

гемоглобіну периферійної крові – на 7-му добу. Статистично суттєве 

зниження кількості лейкоцитів периферійної крові настало з 3-ї доби у бік 

нижчих у підгрупі ТП, вказуючи на виснаження ресурсів білого паростка 

кісткового мозку. Сигніфікантно нижчі рівні тромбоцитів периферійної крові 

стверджено лише на 7-му добу, що вважаємо неспецифічною знахідкою, 

оскільки на цей показник впливає чимало чинників із боку хворого та 

застосовувана медикація.  

Різниця у значеннях глюкози сироватки крові як чутливого фактора 

стресу ставала статистично суттєвою з 3-ї доби у бік вищої в підгрупі ТП, 

відображаючи триваючий дистрес. Значення лактату сироватки крові були 

високими впродовж усього періоду спостереження у підгрупі ТП, набуваючи 

статистично сигніфікантної різниці у бік вищих уже з доби госпіталізації. 

Такі цифри визнано властивими для заавансованого АС [127, 148, 305, 319]. 

Рівень загального білка сироватки крові оцінено в добу госпіталізації, 

сигніфікантної різниці його значень між підгрупами не було, однак вони 

були дещо нижчими у підгрупі ТП. Вміст загального фібриногену сироватки 

крові був статистично сигніфікантно вищим у підгрупі ТП тільки на 3-тю 

добу. Значення креатиніну та сечовини сироватки крові були статистично 
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значуще вищими у всі доби спостереження за винятком рівня креатиніну у 

день поміщення в клініку. Такі результати вказали на розвиток або наявність 

ниркової недостатності як вагомого компонента ПОН у хворих із підгрупи 

ТП. 

Результати статистичного порівняння показників загальноклінічних 

і біохімічних показників із використанням парного критерію Wilcoxon у 

підгрупах ВП і ТП між добами дослідження подано у таблицях 4.2 і 4.3. 

Таблиця 4.2 – Статистична відмінність значень загальноклінічних і 

біохімічних показників у підгрупі ВП між добами дослідження 

Показник 

Порівнювані доби 

дослідження, 

сигніфікантність різниць (р) 

0-3 0-7 3-7 

Гемоглобін периферійної крові <0,001 >0,05 >0,05 

Еритроцити периферійної крові <0,05 >0,05 >0,05 

Лейкоцити периферійної крові <0,05 <0,001 >0,05 

Лімфоцити периферійної крові 0,08 <0,05 >0,05 

ЛІІ <0,05 <0,001 <0,001 

Тромбоцити периферійної крові >0,05 <0,001 <0,001 

Глюкоза сироватки крові <0,001 <0,001 <0,001 

Лактат сироватки крові <0,05 <0,001 <0,001 

Загальний фібриноген сироватки крові <0,001 <0,001 <0,001 

Креатинін сироватки крові <0,05 <0,001 <0,001 

Сечовина сироватки крові <0,05 >0,05 <0,001 

 

Згідно даних таблиці 4.2, базові показники периферійної крові 

(гемоглобін, еритроцити, лейкоцити) були високими у добу поміщення в 

клініку, відображаючи зміни, типові для гострого інфекційного запалення. 
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Зниження їх статистично сигніфікантних різниць між добами спостереження 

підтверджувало успішність застосованого лікування з певною затримкою 

рівнів лейко- та лімфоцитів до 3-ї доби. Виражену статистично сигніфікантну 

різницю значень продемонстрував ЛІІ у всі доби порівняння, вкотре 

валідизуючи свою прогностичну цінність. Кількість тромбоцитів 

периферійної крові та загального фібриногену сироватки крові мали 

статистично суттєві різниці в межах підгрупи починаючи з 3-ї доби та 

співпадали з типовим патофізіологічним курсом локалізування основного 

запального процесу. Показник глюкози сироватки крові був високим 

протягом усіх діб спостереження, відображаючи ранній післяопераційний 

дистрес на грунті ГХОЗЧП. Рівні лактату сироватки крові мали виражені 

статистично значущі різниці до зниження як доказ нормалізації рН крові по 

мірі подолання інтоксикаційного синдрому інфекційної етіології. 

Таблиця 4.3 – Статистична відмінність значень загальноклінічних і 

біохімічних показників у підгрупі ТП між добами дослідження 

Показник 

Порівнювані доби дослідження, 

сигніфікантність різниць (р) 

0-3 0-7 3-7 

Гемоглобін периферійної крові <0,05 <0,05 >0,05 

Еритроцити периферійної крові <0,001 >0,05 >0,05 

Лейкоцити периферійної крові >0,05 >0,05 >0,05 

Лімфоцити периферійної крові >0,05 0,07 0,09 

ЛІІ <0,05 >0,05 <0,05 

Тромбоцити периферійної крові >0,05 >0,05 >0,05 

Глюкоза крові >0,05 >0,05 >0,05 

Лактат сироватки крові >0,05 >0,05 >0,05 

Загальний фібриноген сироватки крові >0,05 >0,05 >0,05 

Креатинін сироватки крові <0,05 <0,05 0,06 

Сечовина сироватки крові <0,05 <0,05 >0,05 
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Динаміка загальноклінічних і біохімічних показників у підгрупі ТП 

виявила нові, докорінно відмінні зміни досліджуваних показників. Різниця 

вмісту гемоглобіну периферійної крові стала статистично істотною у пізніші 

терміни – з 3-ї до 7-ї доби, вказуючи на пригнічення еритропоезу. Подібні 

зміни спостережено у відношенні кількості еритроцитів периферійної крові. 

Зміни абсолютної кількості лімфоцитів периферійної крові проявили 

статистичу тенденцію до зниження з 3-ї доби порівняння. Значення ЛІІ мало 

статистично суттєві відмінності при порівнянні „0” та „7” діб порівняння, що 

вказувало на інтенсивність первинної імуноцитарної реакції при ВП та її 

відновлення при розвитку ТП. Водночас, значення тромбоцитів, глюкози, 

лактату та загального фібриногену не виявили статистично істотних різниць 

у динаміці між добами порівняння, засвідчуючи свою низьку лабільність за 

умов тяжкого АС. У більшості спостережень показники ниркової функції 

(креатинін і сечовина сироватки крові) співпадали з тяжкістю стану хворого з 

ТП. 

Зміни загальноклінічних показників крові є високоваріабельними, 

оскільки піддані численним впливам як із боку організму хворого, так і як 

наслідок лікувальних дій. По мірі зростання тяжкості стану хворого із 

гострим перитонітом, рівень лейкоцитів та лімфоцитів периферійної крові 

виявив закономірності до збільшення, а потім – до зниження [426]. Оцінка 

показників „білої крові”, в особливості характеристик рівнів лімфоцитів 

виявила статистично значущі закономірності з 3-ї доби спостереження.  

 

4.2. Параметри стресорної реакції. 

 

Дистресорна реакція хворого із гострим перитонітом формується під 

впливом як первинного мікробіологічного чинника, так і відповіддю 

організму на операційне втручання. Досі концентрацію кортизолу сироватки 
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крові визнано, як одну з найбільш чутливих маркерів дистресу за умов 

гострого перитоніту. У таблиці 4.4 подаємо порівняння значень концентрації 

кортизолу по добах дослідження. 

Таблиця 4.4 – Рівні кортизолу сироватки крові у підгрупах у доби 

дослідження 

Доба 

ВП, 

медіана 

(min-max) 

[верхній-нижній 

квартилі] 

ТП, 

медіана 

(min-max) 

[верхній-нижній 

квартилі] 

Вірогідність 

різниць (р) 

0 1854 (459,4-2647)  

[1112,2-2298] 

1325,5 (478,6-2707,7)  

[964,-2010] 
<0,05 

3 1211,6 (98,1-2443,1)  

[801-1654,1] 

990,7 (201,6-1841)  

[680,9-1216,7] 
0,09 

7 454,7 (100,8-2998)  

[301,2-876] 

451,4 (144,1-3870)  

[322,4-1125,2] 
>0,05 

 

Як видно з таблиці 4.4, рівень кортизолу сироватки крові в підгрупі 

ВП при поступленні був статистично істотно вищим, ніж у хворих, в яких у 

подальшому розвинувся ТП, відображаючи напруженість реакції 

нейроендокринної вісі. До 3-ї доби рівень кортизолу сироватки крові істотно 

знижувався в обох підгрупах, однак тенденція до вищого його рівня 

утримувалась у хворих на ВП. До 7-ї доби тривало подальше значне 

зниження рівня цього гормона в обох підгрупах, при чому статистично 

істотної різниці між підгрупами на цей момент вже не було виявлено. Нижчі 

показники кортизолу сироватки крові у підгрупі ТП вказали на певну 

виснаженість ендокринної системи у відношенні дистресу у відповідь на 

розвиток ТП. Подібні дані отримано іншими авторами [310, 316]. 
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Відмінність значень кортизолу сироватки крові у підгрупах між 

добами дослідження подано у таблиці 4.5. 

Таблиця 4.5 – Статистична відмінність значень кортизолу сироватки крові у 

підгрупах між добами дослідження 

Підгрупа 

Порівнювані доби дослідження, 

сигніфікантність різниць (р) 

0-3 0-7 3-7 

ВП <0,001 <0,001 <0,001 

ТП <0,001 <0,05 <0,05 

 

У часі оцінки динаміки рівня кортизолу сироватки крові у всіх 

комбінаціях порівняння діб дослідження в обох підгрупах стверджено 

статистично сигніфікантну різницю в бік його падіння.  

При порівнянні значень кортизолу сироватки крові в добу 

поступлення з добами „ТП1” та „ТП2” (див. Розділ 2, підрозділ 2.2), 

встановлено статистично суттєво нижчі показники з тенденцією до 

подальшого зниження (таблиця 4.6). 

Таблиця 4.6 – Статистичне порівняння значень кортизолу сироватки крові в 

доби „0”, „ТП1” та „ТП2” у підгрупі ТП 

Доба 

Медіана  

(min-max) 

[верхній-нижній квартилі] 

Вірогідність різниць (р) 

„0”-„ТП1” „0”-„ТП2” 

„0” 451,4 (144,1-1870) [295,8-1130,7] 
<0,05 <0,001 

„ТП1” 372,4 (98,4-2101,2) [166,5-546,7] 

„ТП2” 103,2 (23,1-1001) [49-300,1]   

 

У роботах інших клініцистів відзначено відповідність рівня 

кортизолу крові до вираженості дистресорної реакції, що підкреслює 
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взаємозв’язок наднирникової недостатності з тяжкістю перебігу АС [537]. 

Доведено негативну роль гіперкортизолемії з причини доведеного 

імуносупресивного її ефекту внаслідок апоптозу лімфоцитів [23]. Також, 

клініцистами констатовано високі показники кортизолу сироватки крові у 

40% хворих із АС, які за тяжкістю стану знаходились у ВАІТ [483]. У 

противагу, у хворих із СШ, які вижили, рівні кортизолу сироватки крові були 

сигніфікантно вищими, ніж у тих, які померли [310, 364]. Частково 

релевантними до попереднього виявились дані іншого дослідження, у якому 

вказано зростання показника кортизолу сироватки крові послідовно із 

збільшенням кількості ознак ССЗВ [381]. Повторні хірургічні втручання 

визнано основним фактором дестабілізації нейроендокринної відповіді, 

переважно у вигляді дискортизолемії, як провідного трігера СШ та причини 

летального висліду [316]. Виявлені дані відображають суттєву гетерогенність 

змін кортизолемії за умов АС і засвідчують декомпенсацію ендокринного 

контролю основного інфекційного процесу при ТП. 

 

 

4.3. Показники імунної відповіді. 

 

Разом із ендокринною системою імунна відіграє провідну роль у 

первинній відповіді на інфекційну агресію, перебіг захворювання та значною 

мірою у результаті лікування. Рівні досліджуваних цитокінів сироватки крові 

подано у таблиці 4.7. 
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Таблиця 4.7 – Рівні ІЛ сироватки крові у підгрупах у доби дослідження 

Показник Доба 

ВП, 

медіана 

(min-max) 

[верхній-

нижній 

квартилі] 

ТП, 

медіана 

(min-max) 

[верхній-

нижній 

квартилі] 

Вірогідність 

різниць (р) 

ІЛ-1 сироватки крові, 

пг/мл 

0 287,1 

(1,5-560,1) 

[144,3-333,3] 

247,2 

(2,7-380,1) 

[91,7-299,7] 

>0,05 

3 217,6 

(0-445,1) 

[98,7-287,7] 

215,4 

(0-398,7) 

[180,4-261,8] 

>0,05 

7 112,1 

(0-388,9) 

[22,1-199,9] 

135,1 

(0-269,6) 

[2,8-199,1] 

>0,05 

ІЛ-4 сироватки крові, 

пг/мл 

0 6,2 (1,2-17,6) 

[4,9-7,9] 

6,1 (0,1-10,1) 

[5,3-6,8] 
>0,05 

3 7,6 (0-44,1) 

[5,4-10,2] 

5,5 (0-7,9) 

[3,9-6,1] 
<0,001 

7 5,7 (0-22,5) 

[4,3-9,7] 

4,1 (0-7) 

[1,6-4,6] 
<0,001 

ІЛ-10 сироватки крові, 

пг/мл 

0 19,3 

(1,1-171,2) 

[12,9-26,1] 

20,1 

(11,5-100,2) 

[15,9-26] 

>0,05 

3 21,6 (0-198,7) 

[14,5-32,6] 

17,9 (0-31,2) 

[11,2-20,4] 
<0,05 

7 12,2 (0-65,2) 

[8,7-19,9] 

10,2 (0-21,7) 

[4,7-12,2] 
<0,05 
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Продовження таблиці 4.7 

ФНП- сироватки 

крові, пг/мл 

0 245,7 

(2,2-665,5) 

[111,9-333,7] 

266,6 

(4,2-349,9) 

[200,4-310,3] 

>0,05 

3 198,3 

(0-434,1) 

[56,5-242,3] 

199,2 

(0-265,3) 

[77,1-213,25] 

>0,05 

7 104,3 

(0-445,1) 

[11-165,1] 

109,2 

(0-280,1) 

[5,75-147,4] 

>0,05 

 

Як видно з таблиці 4.7, кожен ІЛ мав чималий діапазон коливань у 

доби дослідження. Статистично сигніфікантну різницю доведено між 

значеннями ІЛ-4 та -10 у бік зниження у підгрупі ТП. Також звернуто увагу, 

що ці різниці з’являлись із 3-ї до 7-ї доби дослідження. 

Оцінку статистичної відмінності значень ІЛ сироватки крові у 

підгрупах між добами дослідження подано у таблицях 4.8 і 4.9. 

Таблиця 4.8 – Статистична відмінність значень ІЛ сироватки крові між 

добами дослідження у підгрупі ВП 

Показник 

Порівнювані доби дослідження, 

сигніфікантність різниць (р) 

0-3 0-7 3-7 

ІЛ-1 сироватки крові <0,001 <0,001 <0,001 

ІЛ-4 сироватки крові <0,001 <0,05 <0,05 

ІЛ-10 сироватки крові >0,05 <0,001 <0,001 

ФНП- сироватки крові <0,001 <0,001 <0,001 
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Згідно результатів порівняння, у підгрупі ВП спостерігалось 

зниження значень як про-, так і протизапальних ІЛ в часі та по мірі одужання 

хворого.  

Таблиця 4.9 – Статистична відмінність значень ІЛ сироватки крові між 

добами дослідження у підгрупі ТП 

Показник 

Порівнювані доби дослідження, 

сигніфікантність різниць (р) 

0-3 0-7 3-7 

ІЛ-1 сироватки крові >0,05 0,007 <0,001 

ІЛ-4 сироватки крові >0,05 <0,001 <0,001 

ІЛ-10 сироватки крові <0,05 <0,001 <0,001 

ФНП- сироватки крові <0,001 <0,001 <0,05 

 

При міждобовому порівнянні значень ІЛ сироватки крові 

встановлено статистично сигніфікантне зниження більшості з них, особливо 

у секторі „0-7” та „3-7”. Отримані дані вказують на певний імунний дисонанс 

у хворих підгрупи ТП ще у добу поміщення клініку та, в особливості, на 7-му 

добу. 

Додатково в межах підгрупи ТП проведено статистичне порівняння 

значень ІЛ крові в добу госпіталізації та у доби „ТП1” та „ТП2” – таблиця 

4.10. 

Таблиця 4.10 – Статистичне порівняння значень ІЛ сироватки крові в доби 

„0”, „ТП1” та „ТП2” у підгрупі ТП 

Показник Доба 

Медіана  

(min-max) 

[верхній-нижній квартилі] 

Вірогідність різниць (р) 

„0”-„ТП1” „0”-„ТП2” 
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Продовження таблиці 4.10 

ІЛ-1 

сироватки 

крові 

„0” 196,6 (0,9-399,7) [123-

236,3] 

<0,05 <0,001 „ТП1” 116,1 (0,4-311,8) [52,4-

202,4] 

„ТП2” 45,3 (0,3-241) [9,7-134,4] 

ІЛ-4 

сироватки 

крові 

„0” 4,3 (1,2-7,5) [3,2-5] 

<0,001 <0,001 „ТП1” 3,25 (0,1-5,4) [2,4-4,1] 

„ТП2” 1,8 (0,2-3,7) [0,9-2,8] 

ІЛ-10 

сироватки 

крові 

„0” 11,6 (4-21,7) [7,9-15] 

<0,001 <0,001 „ТП1” 2,7 (0,1-6,6) [1,6-4,2] 

„ТП2” 5,7 (1,2-12,8) [3,1-9,4] 

ФНП- 

сироватки 

крові 

„0” 104,9 (2,2-280,1) [68,4-

128,1] 
<0,001 <0,001 

„ТП1” 54,2 (1,6-111,7) [29,6-99,5] 

„ТП2” 10,6 (0,5-78,5) [3,2-42] 

 

Згідно даних таблиці 4.10, всі ІЛ сироватки крові мали статистично 

суттєві різниці між добами порівняння у підгрупі ТП в бік стрімкого 

зниження. 

За умов АС, вираженість і динаміка цитокінової відповіді є 

безпосередньо пов'язаними з характером, тривалістю та силою первинного 

альтеруючого фактора [67, 277]. Істотне зростання рівнів ІЛ сироватки крові 

на ранніх стадіях АС та подальший їх дисбаланс є потенційними причинами 

розвитку імунопаралічу [106, 399]. Підвищення концентрацій ІЛ-1, ІЛ-10 та 

ФНП- сироватки крові автори пов’язують із ризиком появи ПОН та 
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негативним прогнозом [189, 206, 213, 532]. Високу прогностичну значимість 

залежно від поширеності гострого перитоніту виявили рівні ІЛ-6 [67, 163, 

206]. Низькі рівні ІЛ-10 сироватки крові при ТП свідчили про розвиток 

анергії до інфекційного чинника, що отримало підтвердження і у наших 

спостереженнях у підгрупі ТП уже з 3-ї доби [100, 115, 194]. 

При ускладненому перебігу АС науковцями спостережено зниження 

значень ФНП- та зростання ІЛ-10 сироватки крові до 7-ї доби [106]. 

Поступове падіння рівнів цитокінів сироватки крові, особливо ФНП-, 

трактують, як показник сприятливого прогнозу [163], що теж спостережено 

нами у підгрупі ВП. Порівняння цитокінового статусу виявило виражені 

зміни показників ІЛ-1, ІЛ-4, ІЛ-10 та ФНП- сироватки крові, які є 

проявами анергії, яка може стати підгрунтям трансформації ВП у ТП. 

 

4.4. Рівні біомаркерів запального інфекційного процесу. 

 

Прокальцитонін та СРБ сироватки крові є визнаними біомаркерами 

запального інфекційного процесу, визначення яких використовують в оцінці 

його перебігу та в якості критеріїв прогнозування. Рівні прокальцитоніну 

сироватки крові подано у таблиці 4.11. 

Таблиця 4.11 – Рівні прокальцитоніну сироватки крові у підгрупах у доби 

дослідження 

Доба 

ВП, 

медіана 

(min / max) 

[верхній / нижній 

квартилі] 

ТП, 

медіана 

(min / max) 

[верхній / нижній 

квартилі] 

Вірогідність 

різниць (р) 

0 5,6 (0,1-35,1) [2,4-10,1] 10,4 (0,1-35,9) [5,3-13,7] 0,062 

3 4,2 (0,4-17,6) [2,2-7,8] 5,3 (0-28,1) [4,1-7,9] 0,06 
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Продовження таблиці 4.11 

7 2,1 (0,3-22,3) [1,5-5,4] 5,2 (2,2-18,9) [4,1-11,1] <0,05 

 

Як видно з таблиці 4.11, рівні прокальцитоніну сироватки крові у 

підгрупі ВП були помірно високими з подальшим зниженням до 7-ї доби. У 

підгрупі ТП цей показник був стабільно високим протягом всього часу 

спостереження із нестійкою динамікою до зниження. На 3-тю добу 

намітилась статистична тенденція різниць, а до 7-ї доби встановилась 

статистично суттєва різниця у бік вищих рівнів у підгрупі ТП. 

У таблиці 4.12 подаємо аналіз статистичної відмінності значень 

прокальцитоніну сироватки крові у підгрупах між добами дослідження. 

Таблиця 4.12 – Статистична відмінність значень прокальцитоніну сироватки 

крові у підгрупах між добами дослідження 

Підгрупа 

Порівнювані доби дослідження, 

сигніфікантність різниць (р) 

0-3 0-7 3-7 

ВП <0,001 <0,001 <0,001 

ТП <0,05 0,08 >0,05 

 

Дані з таблиці 4.12 доводять високу чутливість прокальцитоніну 

сироватки крові як маркера перебігу гострого перитоніту. Сигніфікантну 

різницю вмісту прокальцитоніну сироватки крові у підгрупі ТП стверджено в 

сегменті „0-3”. 

Також, у підгрупі ТП проведено статистичне порівняння значень 

прокальцитоніну сироватки крові в доби „0”, „ТП1” та „ТП2”, однак 

сигніфікантності у різницях не виявлено (таблиця 4.13). 
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Таблиця 4.13 – Статиcтичне порівняння значень прокальцитоніну сироватки 

крові в доби „0”, „ТП1” та „ТП2” у підгрупі ТП 

Доба 

Медіана  

(min-max) 

[верхній-нижній квартилі] 

Вірогідність різниць (р) 

„0”-„ТП1” „0”-„ТП2” 

„0” 5,3 (2-18,9) [4,1-12,1] 

>0,05 >0,05 „ТП1” 6,8 (1,1-29,6) [5,8-8,3] 

„ТП2” 3 (1-24) [2-5] 

 

Діапазон норми вмісту прокальцитоніну сироватки крові є лабільним, 

тому встановлюється для кожної обраної популяції хворих залежно від 

досліджуваної патології, певною мірою ускладнюючи процес порівняння 

даних [51, 524]. У наукових працях ряду авторів зазначено взаємозв’язок між 

високими рівнями прокальцитоніну сироватки крові та ступенем бактеріємії 

[22]. Післяопераційне зниження рівня прокальцитоніну сироватки крові 

трактують як індикатор успішного лікування АС та виживання, що співмірно 

з результатами нашого дослідження [497, 562]. Натомість значення 

прокальцитоніну сироватки крові >10 нг/мл протягом 2-х послідовних днів 

після операційного втручання вважають чутливим предиктором розвитку 

септичної ПОН [497]. Зміни концентрації прокальцитоніну сироватки крові 

супроводжують появу нових інфекційних вогнищ, а також використовуються 

в оцінці ефективності АБТ [266, 562].  

Кількісне визначення рівня СРБ сироватки крові широко 

використовують у якості біомаркера запального процесу різної етіології. 

Значення СРБ сироватки крові та результати їх статистичного порівняння у 

підгрупах у доби дослідження подано у таблиці 4.14. 
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Таблиця 4.14 – Рівні СРБ сироватки крові у підгрупах у доби дослідження 

Доба 

ВП, 

медіана 

(min / max) 

[верхній / нижній 

квартилі] 

ТП, 

медіана 

(min / max) 

[верхній / нижній 

квартилі] 

Вірогід-

ність 

різниць (р) 

0 44,1 (8,1-48,1) [42,8-44,6] 43,8 (31,7-45) [42,7-44,4] >0,05 

3 30,4 (0-84,1) [21,9-36,1] 22,6 (0-38,1) [19,7-30,5] <0,05 

7 17,3 (0-45,1) [9,1-26,5] 16,3 (0-41,6) [6,9-21,7] >0,05 

 

Згідно даних таблиці 4.14, рівень СРБ сироватки крові виявив 

статистично сигніфікантну різницю у підгрупі ТП тільки на 3-тю добу. Цей 

біомаркер має широкий діапазон коливань та є чутливим до низки інших 

зовнішніх та внутрішніх факторів агресії. 

У таблиці 4.15 подаємо результати статистичного аналізу 

відмінностей значень СРБ сироватки крові у підгрупах між добами 

дослідження. 

Таблиця 4.15 – Статистична відмінність значень СРБ сироватки крові у 

підгрупах між добами дослідження 

Підгрупа 

Порівнювані доби дослідження, 

сигніфікантність різниць (р) 

0-3 0-7 3-7 

ВП <0,001 <0,001 <0,001 

ТП <0,001 <0,001 <0,05 

 

Як видно з таблиці 4.15, у всі доби порівняння значення СРБ 

сироватки крові виявили сигніфікантні різниці. 
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Результати статистичного аналізу значень СРБ сироватки крові в 

доби „0”, „ТП1” та „ТП2” у підгрупі ТП подано у таблиці 4.16. 

Таблиця 4.16 – Статистичне порівняння значень СРБ сироватки крові в доби 

„0”, „ТП1” та „ТП2” у підгрупі ТП 

Доба 

Медіана  

(min-max) 

[верхній-нижній квартилі] 

Вірогідність різниць (р) 

„0”-„ТП1” „0”-„ТП2” 

„0” 20 (6,6-44,4) [15,4-29] 

0,07 <0,05 „ТП1” 27,3 (5,7-51,3) [16,8-38,6] 

„ТП2” 10,4 (3,4-43,4) [6,9-12,2] 

 

Дані таблиці 4.16 вказали на статистично суттєве падіння рівня СРБ 

сироватки крові з „0” доби до „ТП2”. 

Рівень СРБ сироватки крові може зростати у сотні разів вище норми 

пропорційно поширеності запалення очеревини та знаходитись на високих 

цифрах протягом перших 5-ти днів після первинного операційного втручання 

[359, 582]. Спостережено, що у пацієнтів, у яких розвинувся ТП, значення 

СРБ сироватки крові зростає вже з 2-ї післяопераційної доби [515, 582]. 

Зазначено, що рівні цього біомаркера, як і прокальцитоніну, нормалізуються 

при ефективній АБТ [548]. Подальше зростання та персистенція високих 

рівнів СРБ сироватки крові вказали на наявність триваючого запалення, яке 

сприяло розвитку ПОН, що відповідає знахідкам і нашого дослідження [266, 

330, 331]. У цілому, кліренс значень СРБ сироватки крові був пропорційним 

темпам одужання хворих із АС [518]. 
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4.5. Фагоцитарна активність нейтрофілів. 

 

Клітинна ланка імунітету, а саме фагоцитарна активність займає 

одне з пріоритетних місць у здійсненні протиінфекційного захисту людини, 

елімінації мікробних тіл та формуванні імунної пам’яті. Значення ФІ та ФЧ у 

підгрупах та статистичне порівняння їх різниць подаємо у таблиці 4.17. 

Таблиця 4.17 – Значення ФІ та ФЧ у підгрупах 

Показник Доба 

ВП, 

медіана 

(min-max) 

[верхній- 

нижній квартилі] 

ТП, 

медіана 

(min-max) 

[верхній- 

нижній квартилі] 

Вірогідність 

різниць (р) 

ФІ,% 

0 
97,1 (81,4-99,9) 

[94,4-98,2] 

96,1 (89-99,2) 

[94,3-98,7] 
>0,05 

3 
94,5 (0-98,7) 

[91,4-96,3] 

94,9 (0-99) 

[92,7-96,7] 
>0,05 

7 
92 (0-99,1)  

[81-94,3] 

92,6 (0-97,6) 

[90,3-79,1-96] 
>0,05 

ФЧ, % 

0 
9,7 (8,4-13,2) 

[9,5-9,9] 

9,7 (8,9-10,3) 

[9,4-9,8] 
>0,05 

3 
9,4 (0-13,4) [8,9-

9,7] 

8,4 (0-10,5) [9,2-9,5] 
>0,05 

7 
8,9 (0-17,7) [6,9-

9,3] 

9,2 (0-13,1) [8,9-9,6] 
<0,05 

 

Як видно з таблиці 4.17, сигніфікантність різниць виявлена тільки у 

величині ФЧ на 7-добу дослідження в бік вищої у підгрупі ТП.  
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Результати статистичного порівняння параметрів ФІ та ФЧ із 

використанням парного критерію Wilcoxon у підгрупах ВП і ТП між добами 

дослідження подано у таблицях 4.18 і 4.19. 

Таблиця 4.18 – Статистична відмінність показників ФІ та ФЧ у підгрупі ВП 

між добами дослідження 

Показник 

Порівнювані доби дослідження, 

сигніфікантність різниць (р) 

0-3 0-7 3-7 

ФІ <0,001 <0,001 <0,001 

ФЧ <0,001 <0,001 <0,001 

 

Аналітичні дані таблиці 4.18 доводять інформаційність ФІ та ФЧ як 

критеріїв неускладненого перебігу гострого перитоніту. 

Таблиця 4.19 – Статистична відмінність значень ФІ та ФЧ у підгрупі ТП між 

добами дослідження 

Показник 

Порівнювані доби дослідження, 

сигніфікантність різниць (р) 

0-3 0-7 3-7 

ФІ >0,05 <0,05 <0,05 

ФЧ 0,061 >0,05 >0,05 

 

Як видно з таблиці 4.19, наявною була статистично сигніфікантна 

різниця значень ФІ з доби госпіталізації. Показник ФЧ виявив лише 

статистичну тенденцію у сегменті „0-3”. 

У підгрупі ТП проведено статистичне порівняння параметрів ФІ та 

ФЧ в доби „0”, „ТП1” та „ТП2”, результати якого подано у таблицях 4.20 та 

4.21. 
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Таблиця 4.20 – Статистичне порівняння значень ФІ в доби „0”, „ТП1” та 

„ТП2” у підгрупі ТП 

Доба 

Медіана  

(min-max) 

[верхній-нижній квартилі] 

Вірогідність різниць (р) 

„0”-„ТП1” „0”-„ТП2” 

„0” 93,8 (68-98,7) [92,1-96,9] 

>0,05 <0,05 „ТП1” 96,5 (55-99,9) [90,3-98] 

„ТП2” 89,5 (40-99,5) [80,1-92,1] 

 

Статистично вірогідне зниження ФІ порівняно з добою госпіталізації 

наступало на 2-гу послідовну добу після постановки діагнозу „Третинний 

перитоніт”. 

Таблиця 4.21 – Статистичне порівняння значень ФЧ в доби „0”, „ТП1” та 

„ТП2” у підгрупі ТП 

Доба 

Медіана  

(min-max) 

[верхній-нижній квартилі] 

Вірогідність різниць (р) 

„0”-„ТП1” „0”-„ТП2” 

„0” 9,4 (8,7-13,1) [9,1-9,7] 

>0,05 <0,001 „ТП1” 9,6 (5,5-9,8) [8,3-9,7] 

„ТП2” 8,1 (3,1-9,9) [5,9-9,2] 

 

Втрата функціональних можливостей та реактивності імунними 

клітинами на ранніх етапах розвитку гострого перитоніту призводить до 

загальної імунодепресії у вигляді вагомого зменшення їх абсолютної 

кількості, що є ознакою розвитку структурних, насамперед клітинних, 
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дефектів у роботі імунної системи [302, 373]. Серед імуноцитарних індексів 

ФІ виявив найбільшу прогностичну чутливість. 

 

4.6. Стан гуморального імунітету 

 

Основні класи Ig виконують як координаційно-регуляторну, так і 

безпосередню антиінфекційну функцію. Значення Ig сироватки крові у 

підгрупах подано у таблиці 4.22. 

Таблиця 4.22 – Значення Ig сироватки крові у підгрупах 

Показник Доба 

ВП, 

медіана 

(min-max) 

[верхній- 

нижній квартилі] 

ТП, 

медіана 

(min-max) 

[верхній- 

нижній квартилі] 

Вірогідність 

різниць (р) 

Ig A, г/л 

0 7,8 (3,2-112) [6,1-9,1] 6,8 (4,8-9,4) [6-7,8] 0,054 

3 6,2 (0-16,9) [5,2-7,4] 6,2 (0-10,1) [4,8-8] >0,05 

7 4,4 (0-12) [3,3-5,7] 4,4 (0-7,1) [3,7-6,5] >0,05 

Ig M, г/л 

0 5,4 (2,1-11,1) [4,5-6,7] 4,7 (3,3-6,5) [4,1-

5,4] 
<0,05 

3 5 (0-12) [4,1-6,5] 3,8 (0-5,1) [3-4,2] <0,001 

7 3,6 (0-12,4) [2,7-5,2] 3 (0-7,5) [1,8-3,5] <0,05 

Ig G, г/л 

0 21,1 (6,8-34,5) 

[19,4-23,2] 

21,7 (15,4-29,1) 

[19,3-24,7] 
>0,05 

3 19,3 (0-32,9) 

[15,6-22,5] 

15,4 (0-20,5) 

[11,2-18,4] 
<0,05 

7 12,3 (0-40,2) 

[9,5-19] 

10,1 (0-24,3) 

[6-15,1] 
0,067 
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Як бачимо з таблиці 4.22, статистично сигніфікантні різниці були 

різними для кожного Ig із перевагою значень класів М та G. Оцінку 

статистичної відмінності значень Ig сироватки крові у підгрупах між добами 

дослідження подано у таблицях 4.23 та 4.24. 

Таблиця 4.23 – Статистична відмінність показників Ig сироватки крові у 

підгрупі ВП між добами дослідження 

Показник 

Порівнювані доби дослідження, 

сигніфікантність різниць (р) 

0-3 0-7 3-7 

Ig A <0,001 <0,001 <0,001 

Ig M <0,05 <0,001 <0,001 

Ig G <0,001 <0,001 <0,001 

 

За результатами порівняння рівнів Ig у підгрупі ВП стверджено 

статистичну вірогідність усіх міждобових різниць.  

Таблиця 4.24 – Статистична відмінність значень Ig сироватки крові у підгрупі 

ТП між добами дослідження 

Показник 

Порівнювані доби дослідження, 

сигніфікантність різниць (р) 

0-3 0-7 3-7 

Ig A >0,05 <0,001 <0,001 

Ig M <0,001 <0,05 <0,05 

Ig G <0,001 <0,001 <0,05 

 

Як видно з таблиці 4.24, різниці рівнів Ig у підгрупі ТП теж були 

статистично значущими практично в усі часові сегменти порівняння. 
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Як і з попередніми лабораторними показниками, здійснено 

статистичне порівняння значень Ig сироватки крові в доби „0”, „ТП1” та 

„ТП2” у підгрупі ТП, що викладено у таблицях 4.25, 4.26 та 4.27. 

Таблиця 4.25 – Статистичне порівняння значень Ig A сироватки крові в доби 

„0”, „ТП1” та „ТП2” у підгрупі ТП 

Доба 

Медіана 

(min-max) 

[верхній-нижній квартилі] 

Вірогідність різниць (р) 

„0”-„ТП1” „0”-„ТП2” 

„0” 5,5 (3,7-7,1) [4,3-6,5] 

0,065 <0,001 „ТП1” 4,1 (0,7-8,3) [2,8-6,5] 

„ТП2” 2 (0,2-5,7) [1,1-3,5] 

 

Таблиця 4.26 – Статистичне порівняння значень Ig M сироватки крові в доби 

„0”, „ТП1” та „ТП2” у підгрупі ТП 

Доба 

Медіана 

(min-max) 

[верхній-нижній квартилі] 

Вірогідність різниць (р) 

„0”-„ТП1” „0”-„ТП2” 

„0” 3,3 (1,8-7,5) [2,85-3,9] 

>0,05 <0,001 „ТП1” 2,6 (1,1-11,4) [2,15-3,9] 

„ТП2” 1,6 (0,1-11,4) [2,15-3,9] 
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Таблиця 4.27 – Статистичне порівняння значень Ig G сироватки крові в доби 

„0”, „ТП1” та „ТП2” у підгрупі ТП 

Доба 

Медіана 

(min-max) 

[верхній-нижній квартилі] 

Вірогідність різниць (р) 

„0”-„ТП1” „0”-„ТП2” 

„0” 10,2 (4,2-24,3) [9,8-20,5] 

<0,001 <0,001 „ТП1” 6,9 (1,1-16,4) [5,4-11,4] 

„ТП2” 3,3 (0,4-9,7) [2,2-5,1] 

 

При аналізі даних таблиць 4.25, 4.26 та 4.27 бачимо, що з доби 

поступлення до 7-ї доби статистично знизились усі класи досліджуваних Ig. 

Значення Ig A сироватки крові падають під час перитоніту та деякий 

час після його хірургічного лікування [48]. За нашими даними, такі зміни 

відбулись у всіх класах Ig в обох підгрупах. Спостережене нами відповідає 

результатам інших незалежних досліджень [75]. Пік значень досліджуваних 

класів Ig сироватки крові відповідав характеристиці „тяжкий АС”, частково 

корелюючи з нашими даними [426]. Зменшення концентрацій основних 

класів Ig сироватки крові клініцисти розцінюють, як показання до 

імунокорекції задля покращання результатів лікування АС [144].  

Сучасна методологія діагностики та оцінки перебігу гострого 

перитоніту передбачає застосування великого арсеналу технологій 

лабораторного аналізу. Значну роль відведено аналізу імунної та стресорної 

реакцій організму хворого з АС. Отримані результати та особливості їх 

відмінностей між підгрупами дослідження суттєво доповнили лабораторну 

картину при ТП та встановили високу чутливість низки їх чинників, цінних 

для прогнозування його розвитку. 
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Матеріали, викладені в розділі, висвітлені в наступних публікаціях 

[231, 235, 236, 244, 246, 280, 290] списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 5. ВИДОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА АНТИБІОТИКОЧУТЛИВІСТЬ 

МІКРОФЛОРИ ВТОРИННОГО І ТРЕТИННОГО ПЕРИТОНІТІВ 

 

5.1. Мікробіологічний пейзаж та антибіотикочутливість культиватів 

перитонеального ексудату при вторинному перитоніті 

 

Забір зразків перитонеального ексудату виконано за методиками, 

описаними у підрозділі 2.2.3 Розділу 2.  

У таблиці 5.1 подаємо спектр ідентифікованої Грам-позитивної 

патогенної флори у підгрупі ВП та частку кожного з її представників. Сума 

часток не є еквівалентною 100% з причини гетерогенності збудників у межах 

асоціацій. Отриману мікрофлору поділено за принципом Грам-належності. 

Таблиця 5.1 – Спектр Грам-позитивної мікрофлори перитонеального 

ексудату підгрупи ВП 

Збудник % 

Staphylococcus epidermidis  45,3  

Streptococcus pyogenes  32,3  

Enterococcus faecalis  28,1  

Streptococcus viridans  15,6  

Метицилін (оксацилін)-чутливий Staphylococcus aureus  15,6  

Метицилін (оксацилін)-резистентний Staphylococcus aureus  1,2  

 

Весь сегмент культивованих збудників складався з кокової флори. 

Низьку частку метицилін (оксацилін)-резистентного Staphylococcus aureus у 

структурі Грам-позитивної флори трактуємо, як свідчення домінантності 

позалікарняного походження патогенної флори. 

У таблиці 5.2 наводимо спектр отриманої Грам-негативної 

патогенної флори у підгрупі ВП та частку кожного її представника / родин. 
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Таблиця 5.2 – Спектр Грам-негативної мікрофлори перитонеального ексудату 

підгрупи ВП 

Збудник / родина % 

Acinetobacter spp.  66,4  

Klebsiella mobilis  42,2  

Escherichia coli  37,8  

Citrobacter Freundii  31  

Moraxella spp.  12,5  

Proteus vulgaris  11,9  

Serratia spp.  9,8  

Pseudomonas aeruginosa  7,9  

Klebsiella pneumoniae  4,1  

 

Як видно з таблиці 5.2, лідируючі позиції зайняли представники 

родини Acinetobacter spp. та Klebsiella mobilis. Автохтонна Escherichia coli 

увійшла у трійку найчастіше культивованих. Також, у спектр увійшла родина 

коменсалів Serratia spp., які дотепер не є високовірулентними. 

Структуру культивованої грибкової флори у підгрупі ВП подано у 

таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3 – Спектр грибкової флори перитонеального ексудату підгрупи 

ВП 

Збудник % 

Candida albicans  1,7  

Geotrichum candidum  1,1  

Candida glabrata  0  

Candida krusei  0  

Candida tropicalis  0  
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Частота ідентифікації Candida albicans у підгрупі ВП виявилась 

найвищою. Натомість, звернула на себе увагу відсутність представників 

родини Candida non-albicans spp., властивих госпітальному сегменту. 

Наукові праці з вивчення мікробного спектру ВП свідчать про його 

відносну стабільність протягом років: частка культивації E. coli відповідає 

50-100% зразків, Streptococcus spp. – 10-44%, Ps. aeruginosa – 24,9%, S. aureus 

– 16% [139, 140, 357, 358, 470]. Досліджено особливості змін мікробного 

спектру з часом відносно первинного операційного втручання: 24-48 год – 

Staph. epidermidis і Str. anhaemolyticus; 48-72 год – Citrobacter Freundii, 

Acinetobacter Baumanii, Staph. faecalis; 72-96 год – Ps. aeruginosa, E. coli, 

Staph. faecalis [112]. Ці дані певною мірою співставимі з нашими, хоча 

порівняно зі знахідками в підгрупі ТП виявлено суттєві відмінності. 

Детальний аналіз мікробіограм хворих із підгрупи ВП встановив 

кількісні асоціації збудників: 3 – у 24,5%, 2 – у 70,1% випадків. У 5,4% флора 

була монокультуральною. Згідно з недавнім дослідженням, 70% 

перитонеальних культур при ВП були полімікробними, 19% – 

мономікробними, а 11% не виявляли мікробного росту [255, 519]. Інша група 

авторів вказала на полімікробність культур у 72% випадків, у 8-28% – 

мономікробність та у близько 20% – негативність посівів [53, 358, 380]. 

Грибкові колонії траплялись у 22-41% посівів ексудату при ВП та 

склали 17% від усіх ідентифікованих у ВАІТ [519, 546]. Ізоляція Candida spp. 

виявилась успішною у 57% випадків та корелювала з високою летальністю 

[574]. У структурі отриманих грибкових культур при ВП, Candida albicans 

стверджено в 74%, Candida glabrata – 17%; у решту 9% увійшли Candida 

inconspicua, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida zeylanoides і 

Geotrichum candidum [279, 546]. У підгрупі ВП ми виявили нижчий відсоток 

Candida albicans і помірний – Candida non-albicans spp. у порівнянні з 

підгрупою ТП. 

Релапаротомія, незалежно ПРЛТ чи РЛТВ, була абсолютним 

показанням для відбору зразків перитонеального ексудату. У випадку ПРЛТ 



 184 

об'єм ексудату був незначним, такою ж виявилась і частота позитивної 

культивації (51,4%). У противагу, ексудат, отриманий під час РЛТВ був 

представлений ширшим (89,5%) діапазоном мікроорганізмів, у тому числі E. 

coli, родинами Klebsiella spp., Proteus spp. і Enterobacter spp., які в 13,1% 

випадків були асоційованими з Candida albicans. 

Враховуючи великий масив фактичної та цифрової інформації, 

отриманої з антибіотикограм, чутливість до обраних АБЛЗ у підгрупах 

подаємо у вигляді Очікуваної клінічної ефективності (ОКЕ) – затримка росту 

колоній на агарі Hinton-Müller >20 мм навколо імпрегнованого відповідним 

АБЛЗ у >66% отриманих культур. 

На рисунку 5.1 показано ОКЕ АБЛЗ у підгрупі ВП (% чутливих 

культур). 

Як видно з рисунку 5.1, найвищу ОКЕ мали карбапенеми обох груп. 

Мінімальну ОКЕ продемонстрували АБЛЗ із групи глікопептидів. У підгрупі 

ВП з-поміж досліджуваних антифунгальних засобів максимальну ОКЕ 

виявив каспофунгін (23%). Значення ОКЕ вориконазолу склало 22,8%, 

флуконазолу – 17,8%. 
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Рисунок 5.1 – Очікувана клінічна ефективність АБЛЗ у підгрупі ВП 

(% чутливих культур) 

 

 

5.2. Мікробіологічний пейзаж та антибіотикочутливість культиватів 

перитонеального ексудату при третинному перитоніті 

 

Розподіл висіяної Грам-позитивної мікрофлори первинного забору 

перитонеального ексудату у підгрупі ТП висвітлено в таблиці 5.4. 
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Таблиця 5.4 – Спектр Грам-позитивної мікрофлори первинного забору 

перитонеального ексудату у підгрупі ТП 

Збудник % 

Staphylococcus epidermidis  43,5  

Streptococcus pyogenes  36,5  

Enterococcus faecalis  26,7  

Streptococcus viridans  17,2  

Метицилін (оксацилін)-чутливий Staphylococcus aureus  12,1  

Метицилін (оксацилін)-резистентний Staphylococcus aureus  2,4  

 

Згідно даних таблиці 5.4, у результаті посіву перитонеального 

ексудату при первинному операційному втручанні надалі переважала кокова 

флора. Подібно до показників підгрупи ВП, у структурі Staphylococcus aureus 

переважали метицилін (оксацилін)-чутливі штами. 

Контрастнішими виявились зміни у структурі Грам-неативної флори 

перитонеального ексудату під час первинної експлорації у підгрупі ТП 

(таблиця 5.5).  

Таблиця 5.5 – Спектр Грам-негативної мікрофлори первинного забору 

перитонеального ексудату підгрупи ТП 

Збудник / родина % 

Acinetobacter spp.  49,8  

Escherichia coli  44,3  

Klebsiella mobilis  37,3  

Citrobacter Freundii  28,7  

Pseudomonas aeruginosa  13,2  

Serratia spp.  11,2  

Proteus vulgaris  10,1  

Moraxella spp.  9,7  

Klebsiella pneumoniae  5,5  
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Як і у підгрупі ВП, найчастіше культивованою патогенною Грам-

негативною флорою виявилась родина Acinetobacter spp., відома високими 

темпами розвитку антибактерійної резистентності. Натомість, на 2-у за 

частотою позицію вийшла Escherichia coli – лідер продукції -лактамаз 

розширеного спектру дії. Певною мірою, порівняно з первинними даними 

підгрупи ВП, зміцнила свої позиції Pseudomonas aeruginosa. 

Структуру культивованої грибкової флори у підгрупі ТП викладено 

у таблиці 5.6. 

Таблиця 5.6 – Спектр грибкової флори первинного забору перитонеального 

ексудату підгрупи ТП 

Збудник % 

Candida albicans  7,6  

Candida glabrata  6,2  

Candida krusei  5,5  

Geotrichum candidum  4,7  

Candida tropicalis  1,5  

 

Згідно даних таблиці 5.6, примітним є деяке переважання фракції 

Candida albicans. Ця підгрупа родини Candida також є як екзо- так і 

ендогенним коменсалом, який догоспітально зазвичай не виявляє патогенної 

активності. 

Після постановки діагнозу „Третинний перитоніт”, посіви були 

позитивними лише у 13,7 %, а при заборі зразків із дренажів – у 11,2% 

випадків. Мікробний спектр Грам-позитивної приналежності збудників у 

добу постановки діагнозу „Третинний перитоніт” представлено у таблиці 5.7. 
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Таблиця 5.7 – Спектр Грам-позитивної мікрофлори забору перитонеального у 

добу постановки діагнозу „Третинний перитоніт” 

 

У структурі патогенної флори в підгрупі ТП у добу постановки 

діагнозу „Третинний перитоніт” на першу позицію вийшов первинно 

типовий коменсал із кокових родин – метицилін (оксацилін)-резистентний 

Staphylococcus aureus. 

У таблиці 5.8 викладено структуру отриманої Грам-негативної 

мікрофлори забору перитонеального ексудату у добу постановки діагнозу 

„Третинний перитоніт”. 

Таблиця 5.8 – Спектр Грам-негативної мікрофлори забору перитонеального 

ексудату у добу постановки діагнозу „Третинний перитоніт” 

Збудник % 

Pseudomonas aeruginosa  44,6  

Klebsiella mobilis  43,5  

Acinetobacter Baumannii  33,5  

Citrobacter Freundii  28,7  

Klebsiella pneumoniae  27,1  

Escherichia coli  25,9  

Proteus vulgaris  24  

Збудник % 

Метицилін (оксацилін)-резистентний Staphylococcus aureus  34,4  

Streptococcus pyogenes  26,1  

Enterococcus faecalis  20,1  

Streptococcus viridans  13,6  

Staphylococcus epidermidis  12,9  

Enterococcus faecium  11,1  

Staphylococcus saprophyticus  10  

Метицилін (оксацилін)-чутливий Staphylococcus aureus  7,4  
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Продовження таблиці 5.8 

Moraxella spp.  15,1  

Klebsiella oxytoca  12,2  

Proteus mirabilis  11,2  

Serratia spp.  9,4  

 

Як видно з таблиці, майже у половині випадків превалювала 

Pseudomonas aeruginosa та інші представники родини Enterobacteriaceae.  

Розподіл грибкової флори у добу постановки діагнозу „Третинний 

перитоніт” подано у таблиці 5.9. 

Таблиця 5.9 – Спектр грибкової флори перитонеального ексудату в добу 

постановки діагнозу „Третинний перитоніт” 

 

Дані з таблиці 5.9 засвідчили трансформацію грибкової флори у бік 

переважання групи Candida non-albicans. У незначній кількості випадків 

ідентифіковано Geotrichum candidum, який є властивим для людського 

мікробіома, зокрема товстої кишки. 

У таблиці 5.10 описано загальний мікробіологічний спектр збудників 

перитонеального ексудату хворих із підгрупи ТП. 

 

 

 

Збудник % 

Candida krusei  26,4  

Candida glabrata  23,1  

Candida albicans  15,3  

Candida tropicalis  14,6  

Geotrichum candidum  2,7  
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Таблиця 5.10 – Загальний мікробіологічний спектр збудників 

перитонеального ексудату хворих із підгрупи ТП 

Збудники  % 

Грам-позитивні 

Метицилін (оксацилін)-резистентний Staphylococcus aureus 34,4 

Streptococcus pyogenes 26,1 

Enterococcus faecalis 20,1 

Streptococcus viridans 13,6 

Staphylococcus epidermidis 12,9 

Enterococcus faecium 11,1 

Staphylococcus saprophyticus 10 

Метицилін (оксацилін)-чутливий Staphylococcus aureus 7,4 

Грам-негативні 

Pseudomonas aeruginosa 44,6 

Klebsiella mobilis 43,5 

Acinetobacter Baumannii 33,5 

Citrobacter Freundii 28,7 

Klebsiella pneumoniae 27,1 

Escherichia coli 25,9 

Proteus vulgaris 24 

Moraxella spp. 15,1 

Klebsiella oxytoca 12,2 

Proteus mirabilis 11,2 

Serratia spp. 9,4 

Грибкові 

Candida krusei 26,4 

Candida glabrata 23,1 

Candida albicans 15,3 

Candida tropicalis 14,6 

Geotrichum candidum 2,7 
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Таким чином, у структурі Грам-позитивної флори при ТП переважала 

кокова, Грам-негативної – Pseudomonas aeruginosa та Klebsiella mobilis. З-

поміж грибкової флори превалювала Candida spp., а саме штами non-albicans. 

Наші дані виявлили чимало насамперед таксономічних подібностей до 

одного з ранніх наукових досліджень патогенної флори при ТП [549]. 

Більшість сучасних робіт вказують на зниження частоти успішної 

культивації та ідентифікації перитонеального ексудату, зсув у бік Грам-

позитивної та збільшення частки грибкової флори [140, 347, 473, 596]. 

Авторами іншого дослідження визначено E. coli у 52% випадках ТП, 

Klebsiella spp. – у 10%, Enterobacter spp. – у 19%, Ps. aeruginosa – у 13%, 

Enterococcus faecalis – у 33% та Enterococcus faecium – у 8% [265]. Ці 

результати частково подібні до наших, проте вважаємо, що тривалість 

дослідження могла призвести до природніх змін у спектрі та чутливості до 

АБЛЗ. Різновиди та розбіжності мікробного пейзажу гострого перитоніту 

можна також трактувати відмінностями в регіональних протоколах / 

стандартах АБТ і структурі хірургічної захворюваності. 

Тяжкість стану пацієнта та труднощі реалізації адекватного "source 

control" при первинному операційному втручанні часто формують показання 

до РЛТ – визнаного фактора ризику подальшої колонізації черевної 

порожнини нозокоміальними патогенами [575]. Це частково пояснює, чому 

патогенна флора ТП подібна, а іноді аналогічна збудникам ВП, хоча й має 

певні якісні та кількісні відмінності.  

Грибковий сепсис належить до найтяжчих форм АС із рівнем 

летальності >50% [372]. Переважання Candida у перитонеальному ексудаті, 

особливо штамів non-albicans, на час первинного операційного втручання 

свідчить про зниження базового антиінфекційного захисту та появу 

латентного імунодефіциту як потужних факторів ризику розвитку ТП. У разі 

кандидозного ТП смертність становила 70% [472]. Дослідження 

перитонеального ексудату при ТП виявило позитивне культивування штамів 

albicans у 12% випадків, а non-albicans – у 3% [571]. У підгрупі ТП ми 
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спостерегли помітний зсув співвідношення підвидів "albicans / non-albicans" 

на користь останнього. 

На рисунку 5.2 наведено ОКЕ АБЛЗ у підгрупі ТП (% чутливих культур). 
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Рисунок 5.2 – Очікувана клінічна ефективність АБЛЗ у підгрупі ТП 

(% чутливих культур) 

Згідно даних рисунку 5.2, найвищу ОКЕ виявили карбапенеми 2ї 

групи, тайгециклін та піперацилін-тазобактам. Гентаміцин та цефтазидим 

мали найнижчі ОКЕ. 

У щоденній практиці клініцисти різних рівнів і надалі стикаються з 

неясною попередньою історією використання АБЛЗ та антифунгальних 

засобів, які безпосередньо впливають на результати лікування. Традиційно, 

АБТ повинна починатись як превентивна та згодом трансформуватись у 

раціональну. На даний час імовірно нема меж для міграції резистентної 

патогенної мікрофлори та обміну захисними механізмами між її видами як 

вертикально, так і горизонтально. Навіть якщо принципи "source control" та 

"damage control" було дотримано в часі первинного хірургічного втручання, 

неадекватність старотової протиінфекційної терапії постає суттєвим 
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фактором ризику невтішного результату [265]. Окрім цього визнано, що на 

сьогодні не існує АБЛЗ, який би був оптимальним для емпіричної АБТ при 

гострому перитоніті [14]. 

На результати оцінки чутливості мікрофлори до АБЛЗ значною 

мірою впливають такі незалежні чинники як дотримання методики забору 

проб, якість та відповідність обраних поживних середовищ зоні забору 

ексудату, суб'єктивність інтерпретації отриманих даних лаборантами та діючі 

протоколи АБТ. У нашому дослідженні карбапенеми 2-а групи показали 

найвищу ефективність в обох підгрупах дослідження, що відповідає даним 

інших колег [14, 53, 255, 320, 571]. Інші клініцисти закликають до 

зменшення, а то й ігнорування використання будь-якого покоління 

цефалоспоринів внаслідок серйозного падіння їх ефективності у часі та 

високих темпів промоції антибактерійної резистентності [470, 591]. 

 

5.3. Характеристики гемокультур при вторинному та третинному 

перитонітах 

 

Первинну гемокультивацію проведено у 9,4% хворих підгрупи ВП. 

Вона виявилась успішною в 41,2% випадків підгрупи ВП, однак мала хибно-

позитивний результат у 9,3%. Після повторного забору та посіву крові 

шкірних сапрофітів у культурах виявлено не було. Патогенна флора мала ріст 

у 35,4% випадків і найчастіше була представлена Streptococcus pyogenes 

(23,4%). Дещо рідше траплялись Proteus vulgaris (34,1%), Acinetobacter 

Baumanii (32,2%) та E. coli (10,3%). Таксономічне співпадіння домінуючих 

патогенів у перитонеальному ексудаті та крові стверджено в 34,6% випадків. 

Отримані дані про антибактерійну чутливість гемокультиватів не послужили 

причиною корекцій раніше застосованої АБТ. Грибкової флори у 

гемокультурах хворих підгрупи ВП не було. 

Після постановки діагнозу „Третинний перитоніт” гемокультивація 

була проведена у 100% випадків підгрупи. Ріст гемокультур отримано в 
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15,1% випадках, хибно-позитивних результатів не було. При посіві крові 

найчастішими були представники родини Proteus spp. Характеристики їх 

чутливості не встановили показань до внесення змін у АБТ. У структурі 

грибкової флори переважали представники Candida non-albicans spp., 

співпадаючи із мікробіологічними знахідками у перитонеальному ексудаті в 

85,1%. Протигрибкову терапію модифіковано в 21,5% хворих із ТП 

застосуванням каспофунгіну у 17,5% та воріконазолу – у 78,1% випадках. 

Третинний перитоніт колись названо "неконтрольованим", який 

проявляє себе як сепсис за умов “стерильної” очеревини або негативній 

мікробіограмі [140, 616]. Одними з найпотужніших факторів ризику 

летальності є нозокоміальні інфекції, супутні захворювання та імуносупресія 

[472]. Неефективність АБТ вважають одним із показань до гемокультивації, 

враховуючи високу інвазійність Candida spp. [615].  

Посів крові є необхідним методом контролю поширення інфекції на 

системний рівень. Актуальності проведення моніторингу стерильності крові 

додали й різниця у тяжкості стану, характері мікрофлори перитонеального 

ексудату хворих, яких після хірургічного втручання було поміщено у ВАІТ 

порівняно з тими, які знаходились на лікуванні у хірургічному стаціонарі [22, 

89, 454]. Згідно з повідомленнями, гемокультивація є позитивною у 9,2-21,2% 

[415, 591]. Поряд із використанням АБЛЗ, її визнано чинником високої 

летальності [559]. Результати гемокультивації також різняться залежно від 

загального стану хворого, тяжкості хірургічного захворювання, особливостей 

застосованої терапії та особливостей культивації.  

Провідними Грам-позитивними патогенами в культурах крові були 

Staphylococcus spp. (48,7%) та Enterococcus spp. (12,8%) [22]. Грам-негативні 

збудники були отримані в 25,7% зразків і включали Klebsiella pneumoniae 

(12,8%), Enterobacter cloacae (2,6%), E. coli (2,6%), Proteus vulgaris (2,6%); 

серед інших (7,7%) траплялись Ps. aeruginosa (2,6%), Acinetobacter Baumannii 

(2,6%) та Candida spp. (2,6%) [22]. У нашому дослідженні Грам-позитивна 

кокова флора була виявлена переважно у крові пацієнтів підгрупи ВП. 
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Дані міжнародних досліджень мікробіології АС свідчать про 

широкий діапазон гемокультивації Candida spp. – 4-32% [162, 465, 558]. 

Незалежно від первинного ГХОЗЧП, зазначено зниження частки Candida 

albicans та зростання Candida non-albicans spp. у гемокультурах, при цьому 

частка non-albicans складала 63% [471]. У результаті гемокультивації у 

підгрупі TП частка Candida non-albicans spp. дорівнювала 90%, вказуючи на 

зростання її частки у розрізі часу та структурі Candida spp. 

 

 

5.4. Порівняльна характеристика результатів мікробіологічних 

досліджень перитонеального ексудату та крові при вторинному 

та третинному перитонітах 

 

При порівнянні спектру Грам-позитивної флори між підгрупами 

статистично значущих різниць не виявлено, однак спостережено статистично 

суттєво вищу (p<0,05) частоту метицилін (оксацилін)-резистентного 

Staphylococcus aureus при порівнянні показників між підгрупами при 

поступленні та в межах підгрупи ТП при первинному заборі та в добу 

постановки діагнозу „Третинний перитоніт”. Подібні цифри отримано в 

іншій науковій роботі [222]. При порівнянні пейзажу Грам-негативних 

патогенів, у підгрупі ТП статистично значуще (p<0,05) переважали штами 

Acinetobacter spp. над такими у підгрупі ВП, а інцидентність Pseudomonas 

aeruginosa мала статистичну тенденцію (р=0,08) до вищої у підгрупі ТП. 

Ріст колоній Candida non-albicans spp. у посівах підгрупі ВП не 

траплявся, що підтверджує низьку експозицію госпітальним штамам 

грибкової флори. Водночас, у підгрупі ТП як Candida albicans, так і сумарно 

підвиди Candida non-albicans spp. ідентифікували статистично частіше 

(p<0,001). 

При порівнянні даних мікробіологічних досліджень при первинному 

операційному втручанні та в добу постановки діагнозу „Третинний 
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перитоніт” зазначено певний таксономічний дисонанс. Так, полярність Грам-

позитивної кокової флори з розвитком ТП змістилась у бік метицилін 

(оксацилін)-резистентного Staphylococcus aureus, а Грам-негативної – з 

Acinetobacter spp. у бік Pseudomonas aeruginosa. 

Додатково було проаналізовано значення ОКЕ АБЛЗ згідно Грам-

приналежності збудників по підгрупах, що викладено у таблиці 5.11. 

Таблиця 5.11 – Значення ОКЕ АБЛЗ у залежності від Грам-приналежності 

збудників по підгрупах (%) 

АБЛЗ 
Грам-позитивні Грам-негативні 

ВП ТП ВП ТП 

доріпенем 80* 68 92 81 

іміпенем / циластатин 76 65 84 76 

меронем 78 63 80 69 

ертапенем 60* 41 70* 37 

тайгециклін 64 58 69 58 

піперацилін-тазобактам 75 62 30 21 

моксифлоксацин 86 74 48 39 

левофлоксацин 50 59 65 48 

амікацин 57* 38 62 54 

цефепім 30 42 55 31 

цефтазидим 68 50 34* 15 

лінезолід 50 41 11 10 

тейкопланін 51* 32 9 8 

кліндаміцин 50* 28 13* 5 

ванкоміцин 45 43 45* 2 

гентаміцин 24 19 40* 17 

 

* - сигніфікантність (p<0,05) порівняно з відповідним показником.  
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Як бачимо з таблиці 5.11, у більшості випадків ТП АБЛЗ мали 

нижчий рівень ОКЕ, порівняно з підгрупою ВП. У частині спостережень 

виявлено статистичну сигніфікантність різниць у бік нижчих у підгрупі ТП. 

Найбільшу ОКЕ у відношенні активності щодо збудників ТП утримували 

карбапенеми 2-ї групи, тайгециклін, амікацин і фторхінолони 3-го та 4-го 

поколінь. Інтерес викликала й доволі висока частка ОКЕ у підгрупі ТП до 

ертапенему, незважаючи на його здебільшого „позалікарняний” спектр дії. 

Резистентність до > 2 АБЛЗ виявлено у 35,3% пацієнтів підгрупи ВП 

із переважанням патогенів, які продукують -лактамази розширеного спектру 

дії (Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa). У групі TП цей показник 

склав 63,8%: Acinetobacter Baumanii, резистентний до карбапенемів 2-ї групи 

(61,3% культур), метицилін (оксацилін)-резистентний Staphylococcus aureus 

(32,1%) та флуконазол-стійка Candida albicans (58,3%). Полірезистентні (зона 

затримки росту колоній <2 см до >3 АБЛЗ) патогенні мікроорганізми 

виявлено в 28,7% випадків підгрупи ТП, які були представлені в основному 

Acinetobacter spp. і Klebsiella spp. Найвищу (39,8%) ОКЕ у цьому сегменті 

виявив доріпенем. 

Врешті, ефект "collateral damage", поряд із природньою еволюцією 

опірності патогенної флори, визнано основною причиною виникнення її 

мультирезиситентності до АБЛЗ із початку їх винайдення та впровадження у 

клінічну практику. Резистентність до > 2 АБЛЗ відзначено в 64,9% випадків 

ВП та зазвичай представлено такими продуцентами -лактамази 

розширеного спектру як Enterobacteriaceae spp. і Ps. aeruginosa – у 11,1% та 

11,9% відповідно [591]. В інших працях частка висівання мультирезистетної 

нозокоміальної флори з перитонеального ексудату сягла 84,8%, однак у 

випадку ТП – лише 14% [14, 22]. За нашими спостереженнями, 

мультирезистентність патогенних мікроорганізмів було стверджено в 35,3% 

оперованих із підгрупи ВП та 28,7% – з підгрупи ТП. 
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Спостережено значний зсув інцидентності Candida spp. до її підвидів 

non-albicans. Останні в 68,2% виявили високу чутливість до каспофунгіну 

(26,1%) і вориконазолу (18,3%) та низьку – до флуконазолу (9,5%). Подібні 

дані отримано в іншому дослідженні патогенної фунгальної флори при ІАІ 

[470].  

У частині хворих підгрупи ТП АБТ складалась із 4 різних АБЛЗ та 1 

системного антифунгального засобу. Екстра-абдомінальні грибкової інфекції 

виявлялись у формі кандидозного стоматиту + глосситу та були констатовані 

в 4,7% пацієнтів підгрупи ВП (у середньому на 6,1+1,3 добу після 

первинного операційного втручання) та в 19,5% підгрупи ТП (у середньому 

на 3,7+1,1 добу після первинного операційного втручання).  

Антифунгальна терапія, з одного боку, повинна бути призначеною 

кожному критичному хворому та при позитивній грибковій культурі [470], з 

іншого – доцільність емпіричного лікування грибкової флори при АС не 

підтверджується сучасними науковими роботами через високу стійкість 

Candida spp. до флуконазолу [372, 464, 465, 471, 519, 558]. 

Необхідно зазначити, що кілька підвидів Staphylococcus spp. у межах 

культиватів підгрупи ТП продемонстрували середню (33-66%) in vitro 

чутливість до фосфоміцину. Також спостережено in vitro чутливість (>66%) 

деяких штамів Acinetobacter spp. і Citrobacter spp. до ко-тримоксазолу. 

Подібні дані було отримано й про активність колістину відносно P. aeruginosa 

та E. coli. Жодного з цих АБЛЗ не було обрано для використання in vivo 

через відомі клінічно значні побічні ефекти, а саме токсичність та ризик 

подальшої промоції резистентності. 

Дані антибіотикограм було враховано у схемах АБТ та їх розподілі у 

підгрупах, що подано у таблиці 5.12. 

Таблиця 5.12 – Характеристика АБТ у підгрупах (%) 

Тип АБТ ВП ТП 

Де-ескалаційна 14,3 0 
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Продовження таблиці 5.12 

 

* - сигніфікантність (p<0,05) порівняно з відповідним показником.  

Загальний ЛД і стан хворих дали можливість провести де-

ескалаційну АБТ у підгрупі ВП. У всіх випадках ТП АБТ мала ескалаційний 

характер, будучи пропорційною тяжкості стану хворих. 

При аналізі отриманої інформації конкретизовано зміни пейзажу 

патогенної флори, а саме її особливості при трансформації ВП у ТП, 

виконанні РЛТ та уточнено антибактерійну чутливість культиватів. 

Мікробіота гострого перитоніту неминуче перебуває у складній залежності 

від цілого ряду чинників – загального стану пацієнта, віку, супутньої 

патології та її компенсованості, передуючої та застосовуваної 

фармакотерапії, характеру ГХОЗЧП, тривалості операційного втручання та 

ШВЛ. У відношенні ТП, клініцисти стикаються не тільки з труднощами 

забору перитонеального ексудату в силу незначної його кількості, але й 

незначними успіхами його культивації. Патогенна мікрофлора, як ініціювала 

запалення очеревини має незначний вплив на прогресування ГХОЗЧП у 

післяопераційному періоді. Також, мікробний пейзаж при ТП є 

малочисельним, а кількість клінічно ефективних АБЛЗ – низькою. Чим далі, 

то актуальнішим стає застосування у ІТ ТП антифунгальних засобів у еру 

зростання насамперед флуконазол-резистентних штамів. 

Поряд із дотриманням правил забору, транспортування та 

культивації зразків, ці фактори безпосередньо впливають на успіх 

ідентифікації патогенної флори, оцінки її чутливості до АБЛЗ та 

антифунгальних засобів і вчасності внесення коректив у лікувальну схему. 

Ескалаційна 4,7 100* 

Комбінована 85,6 
93,3 – 2 АБЛЗ 

6,7 – 3 АБЛЗ 
100 

73,1 – 2 АБЛЗ 

16,6 – 3 АБЛЗ 

10,3 – 4 АБЛЗ 

Раціональна  44,5 30 
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Матеріали, викладені в розділі, висвітлені в наступних публікаціях 

[234, 239, 247, 346, 389, 407, 408, 411, 416, 505] списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 6. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТРЕТИННИЙ 

ПЕРИТОНІТ 

 

 

6.1. Хірургічне лікування 

 

Реалізація принципу “source control” підрозуміває якнайповніше 

видалення первинного джерела ВП та евакуацію перитонеального ексудату. 

Для хірургів та лікарів-інтенсивістів розвиток ТП зазвичай постає, як 

неочікуваний та не зовсім пояснимий поворот подій у післяопераційному 

періоді. Всупереч седатованості хворого, проведення ШВЛ, 

непереконливості перитонеальних симптомів, клініцисти продовжують 

шукати причину персистенції ІАІ. 

Резерв хірургічних інтервенцій у випадку ТП є вельми звуженим у 

силу мізерності резидуального скупчення ексудату або його локалізації – 

інтра- або екстраперитонеального. Симптоматика хворих, які за тяжкістю 

стану перебувають на лікуванні у ВАІТ, є збідненою в силу 

малоінформаційності фізикального обстеження, насамперед пальпації 

живота. З цих міркувань, у підгрупі ТП хірургами сумісно з лікарями ВАІТ 

було обрано тактику активного пошуку причин триваючого погіршення 

стану хворого. Застосуванням низки променевих досліджень (УЗД, КТ, 

магнітно-резонансної томографії (МРТ) запідозрено ТП (Табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 – Радіологічні знахідки у хворих підгрупи ТП 

Знахідка  % 

Скупчення рідини біля зони міжкишкового анастомозу, роздутість 

петель тонкої кишки 

11,1 

Підозра на наявність міжпетлевого абсцесу / -ів 16,7 

Набряк та неоднорідність ретроперитонеальної клітковини 11,1 

Скупчення рідини у правому піддіафрагмальному просторі 16,7 
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Продовження таблиці 6.1 

Потовщення та неоднорідність передньої черевної стінки навколо 

лапаротомної рани 

22,2 

Патологічних тіней не виявлено 22,2 

Разом  100 

 

У 22,2% випадків показанням до РЛТ були видалення або заміна 

тампонів, ревізія та лаваж черевної порожнини. Описані знахідки встановили 

показання до виконання повторних хірургічних інтервенцій, характер яких 

подаємо у таблиці 6.2. Слід зазначити, що РЛТ виконано 9 хворим (45%) 

підгрупи ТП. Інтраопераційні знахідки разом із клінічними даними 

валідизували встановлення діагноз „Третинний перитоніт”. 

Таблиця 6.2 – Характер виконаних операційних втручань після постановки 

діагнозу „Третинний перитоніт” 

Характер виконаного операційного втручання % 

Видалення або заміна тампонів, ревізія та лаваж черевної порожнини  11,1 

Резекція некробіотично зміненого сегмента кишки, лаваж та 

дренування черевної порожнини 

11,1 

Ревізія та лаваж черевної порожнини, посів перитонеального ексудату 11,1 

Розкриття, лаваж та дренування міжпетлевого абсцесу 16,7 

Розкриття, лаваж та дренування параколярної флегмони 11,1 

Розкритття та дренування флегмони передньої черевної стінки 22,2 

Розкриття, лаваж та дренування піддіафрагмального абсцесу  16,7 

Разом  100 

 

Повторне операційне втручання у хворих підгрупи ТП мало характер 

ПРЛТ у 22,2% та РЛТВ у 71,8%.  

В усіх випадках виконано мікробіологічне дослідження 

перитонеального ексудату та ПЛ, найчастіше зі застосуванням розчинів 
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фурациліну та ізотонічного розчину натрію хлориду. Хірургами відзначено 

використання меншого об’єму промивних розчинів з причини вираженості 

спайкового процесу. 

У 20% хворих підгрупи ТП розвинулись явища нагноєння 

лапаротомної рани після первинного хірургічного втручання. Його 

особливістю були маловиражені набряк і гіперемія, поєднані з виділенням 

незначних кількостей ексудату сіруватого кольору без запаху. Лікування 

такого нагноєння полягало у знятті швів, розведення країв рани та 

промивання розчинами антисептиків (декаметоксину, мірамістину, перекису 

водню) та проведенні низки фізіопроцедур (УВЧ-терапія, електрофорез 

протеаз).  

На зображенні 6.1 подаємо інтраопераційну картину хворого Ф., 

віком 50 р., у якого було стверджено всі ознаки ТП. 

Зображення 6.1 – Інтраопераційна картина хворого Ф. 

 

Цьому хворому було виконано ПРЛТ із причини сумнівів у 

життєздатності тонкої кишки (первинно оперований з приводу гострого 

тромбозу мезентерійних судин із некрозом та перфорацією тонкої кишки) 



 204 

через 22 год від первинного операційного втручання. Стан хворого не 

покращувався, летальний кінець наступив на 2-гу добу після ПРЛТ. 

Причиною смерті визнано ПОН. 

Інтраопераційну картину хворого Ц., віком 52 р., якому було 

проведено РЛТВ на 2-гу добу після первинного хірургічного втручання, 

подаємо на зображенні 6.2.  

Зображення 6.2 – Інтраопераційна картина хворого Ц. 

 

Хворого було первинно прооперовано з приводу ВП на грунті 

перфораційного раку сигмоподібної кишки (операція Гартмана). Показанням 

до повторного хірургічного втручання були явища порушення прохідності 

ШКТ, які розвинулись через 24 год. Під час РЛТ виявлено площинну спайку 

на петлі худої кишки, яку роз’єднано. У черевній порожнині виявлено 

незначну кількість ексудату, який взято на посів. Всупереч хірургічно 

ліквідованій патології, стан пацієнта передбачав продовження лікування у 

ВАІТ. Результати мікробіологічного посіву, тривалість перебування у ВАІТ, 

розвиток ПОН та хірургічні аспекти склали основу для постановки діагнозу 
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„Третинний перитоніт”. Пацієнтові було модифіковано антибактерійну та 

антифунгальну терапії, що мало позитивний клінічний ефект. Хворого було 

переведено у хірургічне відділення на 17-ту та виписано на 25-ту добу після 

первинного операційного втручання у задовільному стані. 

Вектори хірургічного лікування проявів ТП перебувають у площині 

пошуку та ліквідації резидуальних вогнищ інтра- та екстраперитонеальних 

локалізацій [370]. Визнано, що інтраопераційна ситуація у хворого з ВП має 

вагомий вплив на ризик розвитку ТП [515]. При підозрі на ТП, обов’язковим 

вважають пошук першопричин із активним використанням КТ та МРТ [29, 

470]. Застосування радіологічних методів дослідження дозволило 

встановити, що етіологією ТП у 23,8% випадків були поодинокі або 

множинні абсцеси з або без прориву в черевну порожнину, в 13,1% – 

неспроможність швів міжкишкового анастомозу, 6,7% – прогресування ВП, 

5,7% – некроз стінки шлунка або тонкої кишки, 4,9% – перфорація гострої 

виразки шлунка / дванадцятипалої кишки, 1,7% – гострий тромбоз 

мезентерійних судин [19]. У структурі причин РЛТ, ТП зайняв 1-ше місце 

(59%) [370]. З-поміж малочисельних хірургічних методик лікування ТП, 

пропоновано після первинної санації черевної порожнини накладати по 

одному поперечному міні-розрізу довжиною 3-4 см на лівій та правій 

передньо-бічних поверхнях передньої черевної стінки, серединну 

лапаротомну рану багатошарово обкладати серветками, залишаючи черевну 

порожнину відкритою у вигляді лапаростоми, плануючи повторні санації 

[292]. Окремими дослідженнями рекомендовано ширше використання 

малоінвазійних методик, а саме лапароскопії, у пошуку та ліквідації причин 

ТП [29, 419]. Однак, у частині випадків джерело ТП не вдається елімінувати 

ні пункційно, ні в операційному порядку [549]. 
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6.2. Антимікробна і антифунгальна терапія  

 

У структурі як попередження розвитку, так і лікування ТП 

антимікробний і антифунгальний компоненти є високопріоритетними. За 

умов макроскопової невизначеності інфекційного джерела ТП та / або 

неможливості його ліквідації з причини тяжкості стану хворого, цей різновид 

лікування часто стає провідним. 

У відношенні ТП, однією із запорук сприятливого прогнозу є 

стартова деескалаційна АБТ. Основою для прийняття такого рішення 

повинна бути не лише докладна оцінка стану хворого при госпіталізації, але 

й результат визначення ступеня ризику його розвитку. У частині випадків, на 

жаль, така оцінка виявляється заниженою з низки суб’єктивних (скритий 

перебіг органних недостатностей, нечіткість клініки внаслідок передуючого 

самолікування, особливо із застосуванням АБЛЗ) та об’єктивних (обмежений 

час для стабілізації стану хворого, недостатня інформаційність окремих 

лабораторних та інструментальних методів дослідження) причин. 

Розподіл використаних схем АБТ у підгрупі ТП до постановки 

діагнозу „Третинний перитоніт” подаємо у таблиці 6.3. 

Таблиця 6.3 – Характеристики стартової АБТ у підгрупі ТП 

АБЛЗ / комбінація АБЛЗ % 

Цефепім + метронідазол 10 

Ципрофлоксацин + метронідазол 25 

Амоксициліну клавуланат + орнідазол  15 

Левофлоксацин + орнідазол 20 

Іміпенему циластатин  5 

Ертапенем  5 

Цефоперазон + амікацин + метронідазол 20 

Разом  100 
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Самолікування з використанням пероральних АБЛЗ встановлено у 

60% випадках підгрупи ТП, в основному представниками групи -лактамів 

(65%) та аміноглікозидів (35%). Четверо хворих додатково вжили 

ніфуроксазид і активоване вугілля у різних дозах. Стартова АБТ у підгрупі 

ТП мала завжди комбінований характер, найчастіше (80%) поєднуючи в собі 

2 АБЛЗ. У решті випадків (20%) призначено 3 АБЛЗ. Звернув на себе увагу 

факт доволі низького залучення карбапенемів обох груп для стартової АБТ у 

підгрупі ТП. Цю обставину можна пояснити деякою „усталеністю” певних 

комбінацій АБЛЗ серед клініцистів та стереотипом заощадження 

карбапенемів у якості АБЛЗ „резерву”. 

На основі отриманих даних про мікробіологічний спектр 

перитонеального ексудату, відібраного при первинному операційному 

втручанні, у 30% хворих підгрупи ТП вдалось виконати раціоналізацію АБТ. 

Таким чином, у всіх випадках ТП АБТ мала ескалаційний характер, 

виявляючи статистично значущу різницю порівняно з показником у підгрупі 

ВП (4,7%; p<0,05). Важливо зазначити, що обоє хворих із ТП, які вижили, 

отримували карбапенеми (ертапенем → доріпенем та іміпенему циластатин 

→ доріпенем) з 1-ї доби госпіталізації та впродовж всього періоду лікування.  

У таблиці 6.4 подаємо характер змін АБТ у підгрупі ТП при її 

раціоналізації, що у частині випадків співпало з добою постановки діагнозу 

„Третинний перитоніт”. 

Таблиця 6.4 – Характер змін АБТ у підгрупі ТП 

АБЛЗ / комбінація АБЛЗ % 

Доріпенем 50 

Меропенем + амікацин 35 

Іміпенему циластатин + тейкопланін 10 

Тайгециклін  5 

Разом 100 
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Примітним є переважання частки карбапенемів 2-ї групи при 

проведенні ескалації АБТ та їх комбінація в окремих випадках із 

аміноглікозидом і тейкопланіном, яка будувалась на результатах 

антибіотикограм та корелює із показниками рисунку 5.2 із Розділу 5. 

Порівнюючи отримані результати з даними з таблиці 5.11 із Розділу 

5, рішення про модифікацію АБТ клініцисти могли прийняти на основі 

низьких показників ОКЕ. Серед інших причин неефективності АБТ навіть 

після її раціоналізації вбачаємо суттєвий вплив органних недостатностей на 

транспортування АБЛЗ кров’яним, першочергово мікроциркуляторним 

руслом, підірвані елімінаційні функції фільтрівних органів на грунті 

вираженої загальної інтоксикації організму хворого та короткий ЛД 

внаслідок високої летальності. Немаловажливим є стартова АБТ із 

використанням АБЛЗ із низьким потенціалом впливу на нозокоміальний 

сегмент патогенної флори. 

Розуміння необхідності та неуникності антифунгальної складової у 

лікуванні ТП прийшло не з перших років вивчення цієї проблеми. Причинна 

роль грибкової флори первинно нехтувалась через її частку у типовій флорі 

як зовнішніх, так і внутрішніх покривів людського організму. Виявлення та 

встановлення прямого взаємозв’язку з патогенними, резистентними штамами 

грибкової флори з ускладненим перебігом ІАІ впритул до впровадження 

терміну „кандидозний перитоніт” суттєво змінили підходи до терапії ТП. 

Жоден із пацієнтів підгрупи ТП не мав клінічних ознак грибкової 

інфекції при поміщенні у лікарню. У всіх померлих підгрупи ТП при 

первинній культивації перитонеального ексудату стверджено ріст грибкової 

флори. У 30% випадках підгрупи ТП антифунгальний засіб – флуконазол – 

превентивно застосовано з періопераційної доби. У 50% хворих його 

замінено на воріконазол та лише у 10% на каспофунгін. Як і при АБТ 

глікопептидами та гліцилциклінами, такі тенденції частково можна пояснити 

несприятливим економічним аспектом та врахуванням малопередбачуваних 
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токсичних ефектів на хворого в тяжкому стані. Беручи до уваги стрімкий ріст 

частки резистентної, раніше умовно-, а то й непатогенної грибкової флори, 

превентивне застосування антифунгальних засобів має високий пріоритет у 

хворих із високим потенціалом розвитку ТП. 

Світовий науковий доробок за темою АБТ та антифунгальної терапії 

ТП досі є нечисельним, що не применшує її актуальності. Низьку 

ефективність АБТ названо основною відмінною рисою ТП від ВП [549]. 

Наводяться дані про однозначну ефективність карбапенемів порівняно з 

іншими АБЛЗ у лікуванні ускладнених форм гострого перитоніту [571]. 

Окремими авторами наголошується на уникненні, а то й повній відмові від 

використання цефалоспоринів 1го- та 3го поколінь для будь-яких потреб 

через суттєве падіння їх ефективності на грунті швидкого росту 

резистентності патогенної флори до них [591]. Актуалізовано комбінації 

карбапенемів із лінезолідом, амікацином і ванкоміцином у АБТ ТП [140, 

468]. Щодалі, то активніше рекомендують використання антифунгальних 

засобів у тяжких хворих із АС ще до отримання результатів ідентифікації 

грибкової флори, зокрема через неможливість відрізнити колонізацію від 

контамінації та інфекції [455, 464, 470]. Доведено, що зволікання із 

призначенням антифунгальної терапії є однією з причин кандидемії [558]. 

Водночас аргументовано, що флуконазол не може залишатись засобом 

вибору для емпіричної антифунгальної терапії з причини покриття дуже 

малого спектру представників патогенної грибкової флори [465]. 

Таким чином, поряд із обгрунтованістю стартової АБТ 

карбапенемами як в монотерапії, так і в комбінації з іншими АБЛЗ, та 

застосуванням антифунгальних засобів відповідного потенціалу, критеріями 

покращання лікування ТП вважаємо імплементацію результатів раннього 

прогнозування ризику його розвитку та ретельний мікробіологічний 

моніторинг. 
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6.3. Інтенсивна терапія 

 

Лікування гострого перитоніту традиційно передбачає 2 ланки: 

хірургічну та ад’ювантну йому терапевтичну [116, 615]. Після вчасного та 

успішного, на перший погляд, хірургічного усунення джерела гострого 

перитоніту, на плечі лікарів-інтенсивістів лягає непроста функція стабілізації 

стану хворого. У випадку діагностування ТП, при якому досягнути контролю 

джерела його розвитку вдається рідко, основною опцією залишається ІТ [549, 

616]. В арсенал ІТ ТП залучають всі можливі медикаментні, інвазійні 

інструментальні та фізіотерапевтичні методики, проте вона залишається 

різноспрямованою в кожному клінічному випадку [567, 615].  

У нашому дослідженні, схеми ІТ у підгрупах ВП та ТП були 

подібними, будучи патогенетично спрямованими, однак у силу тяжкості 

стану хворого їх склад суттєво різнився у бік чисельнішого у підгрупі ТП. У 

таблиці 6.5 подаємо синдромальну характеристику ІТ, проведеної у підгрупі 

ТП. 

Таблиця 6.5 – Характеристики ІТ у підгрупі ТП 

Вид терапії % 

Відновлення об’єму циркулюючої крові 65 

Корекція водно-електролітного дисбалансу та рН крові 55 

Плазмотрансфузія 20 

Трансфузія еритроцитарної маси 15 

Протизапальна та антипіретична  80 

Спазмолітична  45 

Опіат-анальгетична 85 

Кардіотропна  90 

Профілактика венозного тромбоемболізму 85 
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Продовження таблиці 6.5 

Профілактика гострих виразково-ерозивних уражень верхніх відділів 

ШКТ 

90 

Стимуляція кишкової перистальтики 95 

Череззондове введення ентеросорбентів 20 

Зондове харчування (готові суміші) 60 

Парентеральне харчування (білки, жирові емульсії, вуглеводи) 25 

Гемостатична  15 

Діуретична 60 

Гепатопротекторна  35 

Церебропротекторна  20 

Гормональна (кортикостероїди, інсулін) 65 

Імунна (ронколейкін, Ig G) 10 

Інгібітори протеаз 5 

ШВЛ 100 

Стимуляція дихального центру 90 

Санаційна бронхоскопія 40 

ГБО (гіпербарична оксигенація) 25 

 

На превеликий жаль, при всій насиченості ІТ, показники виживання 

у підгрупі ТП виявились далекими від передбачуваних. Визначальними 

причинами смерті оперованих із приводу гострого перитоніту 

загальновизнаною є складність подолання явищ ЕІ та ПОН внаслідок 

продуктивного бактерійного запалення, хірургічного дистресу та вимушеної 

поліпрагмазії [49, 68, 126, 171, 302, 403]. Полярними залишаються й бачення 

характеру та обсягу медикації в рамках ІТ, зокрема використання 

кардіопресорів і кортикостероїдів при СШ [434, 489, 615].  

Проведені дослідження засвідчили високу складність проблеми ТП 

у відношенні як інвазійного, так й медикаментного лікування, виявили нові 
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невирішені питання тактики, а також вказали на необхідність ретельного 

всебічного моніторингу ефективності призначуваної терапії. Відсутність 

виразного бачення підходів до обох видів лікування ТП потребує 

встановлення конкретних показань до кожного з них і пошуку дієвіших 

методів. При цьому, констеляція спостережень та їх аналіз спонукають до 

переконання, що ТП доцільніше попередити, ніж лікувати. Оцінка ризику 

розвитку ТП із використанням розробленої шкали з клінічною її 

імплементацією потенційно дозволить сформувати терапевтичну схему, яка з 

одного боку буде етіотропною та ощадною, з іншого – попереджуючою 

відносно ТП. Також, певні перспективи вбачаємо у подальшому 

розпрацюванні шляхів стабілізації імунної реакції у хворих із ТП. 

 

Матеріали, викладені в розділі, висвітлені в наступних публікаціях 

[56, 90, 232, 233, 237, 389, 409, 410, 505] списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 7. ОЦІНКА ФАКТОРІВ РИЗИКУ ТА ШКАЛА БАЛЬНОГО 

ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ТРЕТИННОГО ПЕРИТОНІТУ 

 

7.1. Оцінка індикативності числових і фактичних параметрів у 

розвитку третинного перитоніту 

 

Успіхи останніх десятиліть у вилікуванні хворих із АС є 

безпосередньо пов’язаними не лише з удосконаленням хірургічних способів, 

але й ефективною реалізацією панорманого підходу до його ранньої, 

першочергово клініко-лабораторної діагностики. Гомеостаз пацієнтів із 

гострим перитонітом проходить складний каскад адаптивних до дії 

зовнішнього етіофактора змін і внутрішніх перебудов задля усунення 

наслідків недуги та забезпечення виживання. Прогрес технічної та 

лабораторної галузей уможливив моніторинг більшості ГХОЗЧП вже із доби 

поміщення хворих у стаціонар. Однак, враховуючи іноді блискавичні зміни 

гомеостазу, в особливості імунного та ендокринного, вибудувати точну їх 

картину з метою прогнозування перебігу АС досі видається 

маловикональним. 

У перелік наших досліджень обрано параметри, які за умов ВП 

завжди змінюються та потенційно мали б відобразити його ускладнений 

перебіг. Ці показники були статистично опрацьовані за допомогою пакету 

прикладних комп'ютерних програм STATISTICA (StatSoft Inc., USA) [350]. 

Порівняння рангових і параметричних показників між підгрупами виконано за 

допомогою U-критерію Манна-Уітні. Для визначення зв’язку між якісними 

характеристиками застосовувано точний критерій Фішера у разі таблиць 22 

і критерій χ2 Пірсона для більших таблиць [97]. Концепцією шкали обрано 

раннє (періопераційне) прогнозування ризику розвитку ТП. 
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Отож, з-поміж 52-х серійно аналізованих у кожного хворого 

рангових і параметричних показників, статистичним методом було 

виокремлено 19 найбільш інформаційних у відношенні розвитку ТП: 2 

рангові та 17 параметричних (Таблиця 7.1).  

Таблиця 7.1 – Оцінка індикативності числових і фактичних параметрів у 

розвитку ТП 

Показник / параметр, одиниця 

виміру 

Значення /  

ранг 

Кількість 

спостережень p 

ВП ТП 

Тривалість операції, хв. 
≤ 120 74 13 0,069* 

> 120 15 7  

Кількість ексудату, мл 
≤ 1000 77 13 0,03 

> 1000 12 7  

Дифузність перитоніту 
так 65 19 0,039 

ні 24 1  

Невідмежованість перитоніту 
так 73 20 0,039 

ні 16 0  

Кількість уражених 

анатомічних зон 

1-4 74 4 <0,0001 

>4 15 16  

МІП, ступінь тяжкості 
I-II 73 10 0,0044 

III 16 10  

APACHE-3, бал 
<100 31 0 <0,0001 

≥100 39 20  

Тривалість ШВЛ, год. 
0-10 63 3 <0,0001 

>10 36 17  

Гемоглобін периферійної 

крові, г/л 

<100 9 6 0,031 

≥100 80 14  

* Односторонній точний критерій Фішера. 
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 Продовження таблиці 7.1. 

Лімфоцити периферійної 

крові, % 

<15 38 13  

≥15 51 7 0,059* 

ЛІІ, значення 
≤7 56 8 0,052* 

>7 33 12  

ФІ, значення 
<95 24 10 0,043* 

≥95 65 10  

Кортизол, нмоль/л 
≤1500 35 12 0,075* 

>1500 54 8  

Прокальцитонін, нг/мл 
<12 71 11 0,026 

>12 18 9  

Загальний білок, г/л 
<70 53 18 0,0095 

>70 36 2  

Ig A, г/л 
≤8 50 17 0,021 

>8 39 3  

Ig M, г/л 
≤6 53 19 0,0016 

>6 36 1  

IЛ-10, пг/мл 
≤17 36 3  

> 17 53 17 0,039 

Сечовина сироватки крові, 

ммоль/л 

≤7,5 26 1  

>7,5 63 19 0,022 

 

Виявлені статистичні тенденції при порівнянні значень / рангів 

визнано валідними для внесення параметрів у прогностичну шкалу. Також, 

встановлено статистично значущий взаємозв’язок між фактом розвитку ТП 

та деякими показниками, які в силу малочисельності підгрупи в шкалу не 

введено (Таблиця 7.2). 
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Таблиця 7.2 – Інші інформаційні чинники впливу на розвиток ТП 

Показник  
р (різниця між підгрупами у бік 

переважання при ТП) 

Факт СШ <0,00001 

Тривалість перебування у ВАІТ >3 діб <0,0001 

Факт РЛТ (незалежно від типу)  0,00001 

 

Ці показники в подальшому потенційно можуть увійти в 

розпрацьовану шкалу ризику розвитку ТП. 

 

7.2. Шкала прогнозування ризику розвитку третинного перитоніту 

 

За допомогою послідовного аналізу Вальда було обчислено 

діагностичні коефіцієнти для бінарних характеристик та окремих діапазонів 

рангових і параметричних показників [79]. Шляхом об’єднання діапазонів із 

однаковою полярністю діагностичних коефіцієнтів було визначено порогові 

точки для переводу шкал у бінарні. Значення балів було розраховано шляхом 

заокруглення діагностичних коефіцієнтів. Відношення шансів ризику подій та 

їх 95% ДІ розраховано за допомогою програми NCSS-PASS 2.0 (NCSS Software, 

2000 р.) [17]. У результаті проведеного аналізу предиктивної цінності 

окремих показників / параметрів, було створено шкалу прогнозування ризику 

розвитку ТП (Таблиця 7.3). 

Таблиця 7.3 – Шкала прогнозування ризику розвитку ТП 

Показник Значення / ранг Бал 

Тривалість операції, хв 

≤ 120 -1 

> 120 3 

>7,5 1,5 
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Продовження таблиці 7.3. 

Кількість ексудату, мл 
≤ 1000 -1 

> 1000 4 

Дифузний перитоніт 
Так 1 

Ні -7 

Невідмежований перитоніт 
Так 1 

Ні -6 

Кількість уражених анатомічних зон 
1-4 -6 

>4 7 

МІП, ступінь тяжкості 
I-II -2 

III 4,5 

APACHE-3, бал 
<100 -6 

≥100 2,5 

Тривалість ШВЛ, год 
0-10 -7 

>10 3 

Гемоглобін, г/л 
<100 4,5 

≥100 -1 

Лімфоцити, % 
<15 2 

≥15 -2 

ЛІІ, значення 
<7 -2 

>7 2 

ФІ, значення 
<95 2,5 

≥95 -1,5 

Кортизол сироватки крові, нмоль/л 
≤1500 2 

>1500 -2 

Прокальцитонін сироватки крові, нг/мл 
<12 -1,5 

>12 3,5 
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Продовження таблиці 7.3. 

Загальний білок сироватки крові, г/л 
<70 2 

>70 -6 

Ig A сироватки крові, г/л 
≤8 2 

>8 -9 

Ig M сироватки крові, г/л 
≤6 2 

>6 -9 

ІЛ-10 сироватки крові, пг/мл 
≤17 1,5 

>17 -4 

Сечовина сироватки крові, ммоль/л 
≤7,5 -7,5 

>7,5 1,5 

 

Використовуючи таблицю з бальною оцінкою, залежно від значення 

цифрових показників та полярності („так” або „ні”) окремих фактичних 

показників, присвоюють їм відповідний числовий бал із значенням „+” або „-

”. Прогнозування ризику розвитку ТП відбувається шляхом алгебраїчного 

додавання отриманих балів. Розрахунок розпрацьованої шкали зі 

застосуванням даних нашого дослідження та аналіз відношення 

правдоподібності позитивного результату подаємо у Таблиці 7.4. 

Таблиця 7.4 – Бальний та кількісний розподіл результатів підрахунку 

прогностичної шкали та відношення їх правдоподібності по підгрупах 

Сума 

балів 
ТП ВП 

Відношення правдоподібності позитивного 

результату (95% ДІ) 

<-10 0 63 0 

-10 - 0 1 9 0,49 (0,07-3,68) 

0 - 10 0 12 0 

>10 19 5 16,9 (7,17-39,86) 
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Таким чином, сума балів „<0” відповідає низькому, „<-10” – дуже 

низькому ризику розвитку ТП, у проміжку „0-10” балів – високому, „>10” 

балів – дуже високому ризику розвитку ТП.  

Прогностичну шкалу оцінено за типовими параметрами – чутливість, 

специфічність та точність. Отже, при встановленні порогу „0” балів 

чутливість індексу склала 95% (95% ДІ 75,13-99,87%), специфічність 80,9% 

(95% ДІ 71,19-88,46%) та загальна точність – 83,5%. Позитивне предиктивне 

значення для суми балів „>0” становило 52,8%.  

У практичному відношенні всю групу з проміжним (від „-10” до 

„10”) бальним діапазоном доцільно кваліфікувати для інтенсивного нагляду 

та внесення коректив у хірургічну тактику та ІТ. У такому випадку 

чутливість щодо прогнозування ризику розвитку ТП становитиме 100% (95% 

ДІ 83,1-100%), специфічність – 70,8% (95% ДІ 60,2-80%) та загальна точність 

– 76,1%. 

Більшість застосовуваних на сьогодні прогностичних індексів є 

покликані оцінити тяжкість стану та / або імовірність летального висліду 

хворого з ВП та АС. Частина із них є концептуально близькими до 

пропонованого нами, однак для прогнозування ризику розвитку ТП вони 

використаними бути не можуть. 

Наприклад, спосіб прогнозування розвитку післяопераційного 

перитоніту при гострій абдомінальній патології побудовано на аналізі даних 

шкали АРАСНЕ-2, окремих діагностичних, клінічних та інтраопераційних 

показників [299]. Його перевагою вважають можливість встановити 

показання до повного закриття черевної порожнини ще до завершення 

операційного втручання. Проте, ця прогностична шкала побудована на 

неактуальній номенклатурі сепсису та дещо застарілій версії шкали 

АРАСНЕ, вміщає показники, оцінка яких основана на суб’єктивній думці 

(наприклад, активність перистальтики). Цей спосіб розпрацьовано для 

прогнозу післяопераційного перитоніту, зумовленого неспроможністю швів 
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анастомозу, перфорацією гострої виразки або некротичної ділянки кишки 

тощо, який, згідно із сучасними баченями, трактується як ВП. 

Іншими клініцистами запропоновано спосіб визначення тяжкості 

гострого перитоніту та прогнозування його перебігу у післяопераційному 

періоді [294]. На основі періодичного визначення в крові кількості 

лейкоцитів, паличкоядерних нейтрофілів та рівнів рецепції ІЛ-1 та ІЛ-2 

сироватки крові, автори бальним методом оцінювали тяжкість стану хворого. 

Цей спосіб, незважаючи на тяжкість стану хворого з гострим перитонітом, не 

вміщає цілого ряду імунних, клінічних та, особливо, гормональних факторів 

гомеостазу, принципових для оцінки АС та прогнозу його перебігу. 

Результати, отримані при використанні ціє шкали мають радше описовий 

характер тяжкості стану, не встановлюючи показань до зміни тактики.  

Близьким до пропонованого нами є спосіб прогнозування перебігу 

гострого перитоніту та визначення показань до виконання програмованих 

санацій черевної порожнини [301]. Інтегральна прогностична шкала містить 

чималу (35) кількість анамнестичних (вік, супутня патологія, тривалість 

перитоніту, кратність вживання АБЛЗ протягом поточного року), 

об’єктивних (гемодинамічні показники, температура тіла, частота дихальних 

рухів, об’єм діурезу, бал шкали Glasgow), лабораторних (кількість лейкоцитів 

у периферійній крові, значення ЛІІ, рівні загального білка, сечовини, K+, Na+ 

сироватки крові), інтра- (оцінка виду та об’єму ексудату, характеристики 

фібринових нашарувань, інфільтрації кишки та брижі, джерело та 

поширеність перитоніту) та післяопераційних (характеристики ран, наявність 

та вираженість ентеральної недостатності, рівень внутрішньочеревної 

гіпертензії) даних, яким присвоєне цифрове значення. Однак, спосіб має 

дещо обмежену сферу призначення – прогнозування летальності та 

встановлення показань до ПРЛТ. У випадку ТП, РЛТ не завжди обирають, як 

провідний метод лікування. Точність окремих показників (кількість “курсів 

АБЛЗ” протягом поточного року, характеристики інфільтрованості кишки та 

брижі, радикальність усунення джерела перитоніту) є дуже суб’єктивною, 
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відтак дискутабельною. На додаток, обчислення ускладнене необхідністю 

погодинного визначення внутрішньочеревного тиску в післяопераційному 

періоді. Спосіб не передбачає діапазону ймовірності, що дозволило б 

розділити хворих на групи активної корекції чи динамічного спостереження. 

Подібно до попередніх, він не містить визначальних показників, які б 

відображали імунні та гормональні параметри стану хворого з гострим 

перитонітом. 

Інтерес також представляє шкала оцінки тяжкості стану хворого з 

гострим сепсисом у авторстві вітчизняних колег [270]. Пропонована шкала є 

доволі розлеглою та вміщає ключові параметри гомеостазу хворого з гострим 

сепсисом, діапазон значень яких приведено до відповідного балу. Примітно, 

що в індекс включено характеристики анатомічної локалізації хірургічної 

інфекції та її Грам-приналежність. За результатами його підрахунку хворих 

теж стратифікують, однак за ризиком летальності. Відмінністю шкали є і 

широта охоплення інфекції – шкіри, грудна та черевна порожнини, 

сечовидільна система. Ця особливість не применшує загальної значимості 

шкали, однак підтверджує свою неспецифічність до прогнозування ризику 

розвитку ТП. 

 

7.3. Проспективна оцінка валідності опрацьованої шкали 

прогнозування ризику розвитку третинного перитоніту 

 

Розроблену прогностичну шкалу перевірено на незалежній неперервній 

проспективній групі з 84 хворих. Їх поділено на 2 групи – з ТП (2 особи) та 

без ТП (82 особи) (Таблиця 7.4). 

Таблиця 7.4 – Розподіл хворих за результатами прогнозування 

Сума балів ТП % ВП % 

< -10 0 - 75 91,46 
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Продовження таблиці 7.4. 

-10 - 0 0 - 1 1,22 

0 - 10 0 - 4 4,88 

> 10 2 100 2 2,44 

 

При встановленні для інтенсивного нагляду порогового рівня („-10”) 

балів чутливість індексу становила 100% (95% ДІ 15,8-100%), специфічність 

– 91,4% (95% ДІ 83,2-96,5%), загальна точність – 91,7%.  

Використання описаного способу в ургентній хірургічній практиці є 

доцільним з огляду на доведену високу прогностичність. Розроблений спосіб 

вважаємо актуальним для використання як у хірургічних стаціонарах, так і у 

ВАІТ. 

Подаємо приклади клінічного використання розробленого способу. 

Клінічний приклад №1. Хворий С., віком 20 р., госпіталізований з 

клінікою гострого деструкційного апендициту, місцевими ознаками 

подразнення очеревини. Анамнез захворювання – близько 10 год. В межах 4 

год від поступлення проведено апендектомію, дренування черевної 

порожнини. Післяопераційний діагноз – „Гострий гангренозний 

перфораційний апендицит. Місцевий невідмежований гнійно-фібринозний 

перитоніт”. Отримав антибактерійну, прокінетичну та протизапальну терапію 

протягом 5-ти діб. Дренаж видалено на 3-тю добу. У таблиці 7.5 подаємо 

результат підрахунку прогностичної шкали. 

Таблиця 7.5 – Оцінка показників прогнозу ризику розвитку ТП за клінічним 

прикладом №1 

Показник  Значення / ранг Бал 

Тривалість операції, хв 
✓ ≤ 120 -1 

 > 120 3 
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Продовження таблиці 7.5. 

Кількість ексудату, мл 
✓ ≤ 1000 -1 

 > 1000 4 

Дифузний перитоніт 
 Так 1 

✓ Ні -7 

Невідмежований перитоніт 
✓ Так 1 

 Ні -6 

Кількість уражених анатомічних зон 
✓ 1-4 -6 

 >4 7 

МІП, ступінь тяжкості 
✓ I-II -2 

 III 4,5 

APACHE-3, бал 
✓ <100 -6 

 ≥100 2,5 

Тривалість ШВЛ, год 
✓ 0-10 -7 

 >10 3 

Гемоглобін, г/л 
 <100 4,5 

✓ ≥100 -1 

Лімфоцити, % 
 <15 2 

✓ ≥15 -2 

ЛІІ, значення 
✓ <7 -2 

 >7 2 

ФІ, значення 
 <95 2,5 

✓ ≥95 -1,5 

Кортизол сироватки крові, нмоль/л 
 ≤1500 2 

✓ >1500 -2 

Прокальцитонін сироватки крові, нг/мл 
✓ <12 -1,5 

 >12 3,5 
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Продовження таблиці 7.5. 

Загальний білок сироватки крові, г/л 
 <70 2 

✓ >70 -6 

Ig A сироватки крові, г/л 
 ≤8 2 

✓ >8 -9 

Ig M сироватки крові, г/л 
 ≤6 2 

✓ >6 -9 

IЛ-10 сироватки крові, пг/мл 
 ≤17 1,5 

✓ > 17 -4 

Сечовина сироватки крові, ммоль/л 
✓ ≤7,5 -7,5 

 >7,5 1,5 

Сума  -74,5 

 

Згідно з Таблицею 7.5, сума балів хворого склала „-74,5”, що 

відповідає дуже низькому ризику розвитку ТП, отже, вже на 1-шу добу не 

визначала необхідності детального моніторингу стану пацієнта чи 

додаткових корекцій лікування. Пацієнта виписано на 7-му добу після 

операційного втручання у задовільному стані. 

Клінічний приклад №2. Хвора В., 76 р., ургентно госпіталізована з 

діагнозом „Гострий живіт”. В анамнезі – гостре порушення мозкового 

кровообігу 7 міс. тому, лежачий спосіб життя, дисфазія. При УЗД органів 

черевної порожнини виявлено вільну рідину в значній кількості. Ургентно 

виконано лапаротомію, під час якої встановлено, що причиною дифузного 

калового перитоніту був перфораційний рак сигмоподібної кишки IV ст. 

Враховуючи тяжкість стану хворої, операцію Гартмана, дренування черевної 

порожнини. У післяопераційному періоді знаходилась на ШВЛ в умовах 

ВАІТ, отримувала комбіновану антибактерійну, протизапальну, 

прокінетичну, детоксикаційну інфузійну терапію. Ексудація по дренажах 
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спостерігалась в незначній кількості щодня, на 3-тю добу перебування 

з’явились явища дихальної (зниження сатурації периферійної крові киснем, 

слабкість дихальної мускулатури) та на 5-ту – ниркової (зростання рівнів 

креатиніну та сечовини, зниження діурезу, протеїнурія) недостатностей. 

Результати обчислення прогностичної шкали у пацієнтки наведено у таблиці 

7.6. 

Таблиця 7.6 – Оцінка показників прогнозу ризику розвитку ТП за клінічним 

прикладом №2 

Показник  Значення / 

ранг 

Бал 

Тривалість операції, хв 
✓ ≤ 120 -1 

 > 120 3 

Кількість ексудату, мл 
 ≤ 1000 -1 

✓ > 1000 4 

Дифузний перитоніт 
 Так 1 

 Ні -7 

Невідмежований перитоніт 
✓ Так 1 

 Ні -6 

Кількість уражених анатомічних зон 
 1-4 -6 

✓ >4 7 

МІП, ступінь тяжкості 
 I-II -2 

✓ III 4,5 

APACHE-3, бал 
 <100 -6 

✓ ≥100 2,5 

Тривалість ШВЛ, год 
 0-10 -7 

✓ >10 3 
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Продовження таблиці 7.6. 

Гемоглобін, г/л 
 <100 4,5 

✓ ≥100 -1 

Лімфоцити, % 
✓ <15 2 

 ≥15 -2 

ЛІІ, значення 
 <7 -2 

✓ >7 2 

ФІ, значення 
 <95 2,5 

✓ ≥95 -1,5 

Кортизол сироватки крові, нмоль/л 
✓ ≤1500 2 

 >1500 -2 

Прокальцитонін сироватки крові, нг/мл 
✓ <12 -1,5 

 >12 3,5 

Загальний білок сироватки крові, г/л 
✓ <70 2 

 >70 -6 

Ig A сироватки крові, г/л 
✓ ≤8 2 

 >8 -9 

Ig M сироватки крові, г/л 
✓ ≤6 2 

 >6 -9 

IЛ-10 сироватки крові, пг/мл 
 ≤17 1,5 

✓ > 17 -4 

Сечовина сироватки крові, ммоль/л 
 ≤7,5 -7,5 

✓ >7,5 1,5 

Сума 26,5 

 

Сума балів у добу операції склала „26,5” (Таблиця 7.6), вказавши на 

дуже високий ризик розвитку ТП, що було підтверджено при постановці 

цього діагнозу на 4-ту (сума балів „27”) та 5-ту (сума балів „28,5”) добу після 
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первинного операційного втручання. Хвора померла на 7-му добу після 

операції при наростанні явищ ПОН на грунті АС. 

Результати роботи позитивно корелюють із подібними 

дослідженнями інших авторів. Отож, до чинників високого ризику розвитку 

ТП віднесено термін звертання за спеціалізованою медичною допомогою >30 

год від початку захворювання, вік >60 років, значення шкали APACHE-II >10 

балів та шкали SOFA > 4 балів [130]. Дифузність ВП визнано однією з 

основних передумов персистенції ІАІ [527]. Також, доведено вагомий 

негативний вплив на прогноз АС змін таких показників, як ЛІІ, відносної 

лімфоцитопенії периферійної крові та зростання сечовини сироватки крові 

[271, 287]. У пацієнтів із ТП виявляли істотно вищі значення МІП, ніж при 

ВП [130]. Гіпопротеїнемію та зниження концентрацій Ig сироватки крові 

класів А, М і G визнано несприятливими для прогнозу перебігу АС [48]. 

Підвищення рівнів деяких цитокінів сироватки крові, а саме ІЛ-10, теж 

пов’язали з поганим вислідом лікування перитоніту [104]. Незважаючи на це, 

сучасна література не містить шкал прогнозування ризику розвитку ТП, які б 

інтегрували в себе наведені та інші показники, індикативні для його 

розвитку. 

У світлі викладеного, розроблена прогностична шкала має найбільшу 

специфічність та пріоритет застосування при найтяжчій формі АС – ТП, 

оскільки дає можливість здійснити стратифікацію хворих у відношенні 

ризику його розвитку та вчасно виявити показання до зміни діагностично-

лікувальної тактики шляхом бальної оцінки періопераційних лабораторних і 

фактичних показників. Використання розпрацьованої прогностичної шкали в 

ургентній хірургічній практиці є доцільним із огляду на доведену високу 

прогностичність.  

 

Матеріали, викладені в розділі, висвітлені в наступних публікаціях 

[230, 238, 240, 241, 242, 244, 338, 410] списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 8. ПРОФІЛАКТИКА ТРЕТИННОГО ПЕРИТОНІТУ 

 

8.1. Хірургічна складова профілактики третинного перитоніту 

 

Лікування ТП як хірургічної нозології, природньо повинно мати 

операційні вектори. У класичному розумінні хірургами етіології запалення 

очеревини, а саме ВП, нею є гостре деструкційне захворювання ШКТ або 

травма з порушенням його герметичності. Успіх лікування вбачається 

насамперед у дотриманні канонів “source control” та “damage control”. За 

умов дифузності перитоніту, тяжкості стану пацієнта, його коморбідності та 

ступеня відживлення, їх реалізація часто буває неповною. Беручи до уваги 

макро- та мікроанатомічні та фізіологічні характеристики очеревини (площа 

в середньому >2 м кв., будова мезотелію, наявність „сліпих” кишень, факт 

кишкової перистальтики, онтогенетично мотивована схильність до екскреції 

фібрину та спайкоутворення), повноцінної елімінації як вмісту порожнистих 

органів, так і перитонеального ексудату досягти є не завжди можливим.  

Чинниками, які суттєво впливають на реалізацію захисних 

механізмів як локально, так і системно, є тривалість перитоніту, застосована 

медикація, обсяг та мікробіологічні характеристики перитонеального 

ексудату та локалізація деструкційного процесу. Основний успіх 

попередження розвитку ТП вбачаємо у ефективному лікуванні ВП. Саме 

тому на нашу думку, принципове значення у попередженні розвитку ТП, 

мають:  

1. відповідний першоджерелу перитоніту обсяг операційного втручання; 

2. механічне відмежування незміненої очеревини від джерела гострого 

перитоніту; 

3. чимшвидша евакуація патологічного вмісту електровідсмоктувачем; 

4. ретельний перитонеальний лаваж; 
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5. ощадні маніпуляції з органами черевної порожнини (попередження та 

раннє виявлення десерозацій, акуратне та чимповніше видалення плівок 

фібрину); 

6. оцінка життєздатності порожнистих органів; 

7. контроль герметичності накладених анастомозів, дренування їх ділянок  

8. контроль відлогих, в т. ч. далеких від першоджерела ВП ділянок 

очеревини на предмет скупчень патологічних рідин; 

9. повноцінне дренування місць найбільшого скупчення перитонеального 

ексудату; 

10. у випадку калового перитоніту – інтерпозиція країв лапаротомної рани 

серветками з антисептиками; 

11. при зашиванні операційної рани – ретельний контроль якості гемостазу 

та розвитку абдомінального компартмент-синдрому; 

12. аналіз / встановлення показань до виконання РЛТ.  

При проведенні повторного хірургічного втручання, попередні 

рекомендації повністю зберігають свою актуальність, однак 

прямопропорційними зниженню ризику розвитку ТП додатково вважаємо 

13. мінімізацію тривалості та кількості РЛТ; 

14. уникнення використання методики лапаростомії. 

На наше переконання, кожна РЛТ повинна включати в себе ПЛ та 

додаткову антисептичну обробку рани у зв’язку з повторною експозицією 

госпітальній мікрофлорі. З цих же міркувань, за показаннями, радимо 

чимповніше використовувати  

15. міні-інвазійні способи верифікації резидуального інфекційного 

вогнища (пункція під контролем УЗД із лаважем / дренуванням, 

лапароскопія). 

У післяопераційному періоді лаваж черевної порожнини 

антисептиками через дренажі трактуємо, як недоцільний з позицій 

розмежування мікробіоценозів хворого та стаціонару. Також, 

інструментальну ревізію субапоневротичного простору та 
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глибшерозташованих ділянок слід проводити чимрідше. Ширшого 

використання заслуговують методи фізіотерапії, які є ефективно 

ад’ювантними до хірургічного лікування на післяопераційному етапі. Серед 

них пріоритет рекомендовано надати УВЧ-терапії, інфрачервоному та 

ультрафіолетовому опромінюванню ран та електрофорезу АБЛЗ та 

протизапальних лініментів. 

Бачення спільноти клініцистів у відношенні способів хірургічної 

профілактики ТП досі є нечисельними, оскільки здебільшого мотивують 

дотримання основних канонів асептики й антисептики та адекватного 

лікування ВП [19, 29, 195, 353, 370, 515, 533, 591]. 

 

8.2. Спосіб інтраопераційного лаважу черевної порожнини 

 

За історію хірургії гострого перитоніту еволюція поглядів на 

методику та компоненти санації черевної порожнини пройшла складний та 

іноді протиречивий шлях [28, 64]. Швидка та якнайповніша елімінація 

перитонеального ексудату є невід’ємним компонентом хірургічного 

лікування гострого перитоніту та однією з запорук уникнення 

післяопераційних ускладнень – від СШ до ПОН і ТП [361]. Підхід до ПЛ 

повинен базуватись на знаннях про фізіологію очеревини, фізичні та хімічні 

властивості промивних розчинів та вплив на вивільнення токсинів 

патогенною мікрофлорою та ін. На основі аналізу літературних даних та 

власних спостережень, нами розроблено 2 методи ПЛ, які впливають на різні 

патогенетичні фактори при гострому перитоніті. 

Пропонованим є метод фракційного ПЛ, який включає 

використання фізіологічного розчину натрію хлориду, 0,01% розчину 

мірамістину та 6% розчину гідроксиетилкрохмалю. Вказана послідовність 

переслідує мету чергування фізичної елімінації перитонеального ексудату, 

після неї – застосування антисептика на „чисту” очеревину та наприкінці – 
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введення розчину гідроксиетилкрохмалю з метою попередження 

спайкоутворення. Промивання проводять фракційно за наступною 

послідовністю: фізіологічним розчином натрію хлориду з електроаспірацією, 

потім – 0,01% розчином мірамістину з експозицією > 5 хв і в об’ємі, 

пропорційному поширенню перитоніту та обсягу лапаротомії, після 

електроаспірації інстилюють 6% розчин гідроксиетилкрохмалю в об’ємі не 

менше 1 л, не евакуюючи останній.  

Розчин натрію хлориду в концентрації 0,9% є фізіологічно інертним 

рідким середовищем, яке забезпечує хорошу фізичну елімінацію 

перитонеального ексудату. В основі дії мірамістину лежить пряма 

гідрофобна взаємодія молекули з ліпідами мембран мікроорганізмів, що 

призводить до їх фрагментації і руйнування. Мірамістин має протизапальну 

дію, підсилює місцеві захисні реакції, чинить виражену антимікробну дію на 

Грам-позитивні та Грам-негативні, аеробниі та анаеробні, спороутворюючі та 

аспорогенні бактерії у формі монокультур і мікробних асоціацій, включаючи 

госпітальні штами з полірезистентністю до АБЛЗ [170]. 

Гідроксиетилкрохмаль – це амілопектин, який отримують із зерен кукурудзи 

в стадії воскової стиглості. Він попереджає випадіння та фіксацію фібрину 

завдяки стимуляції фібринолізу та локально – ефекту гідрофлотації [554]. 

Також йому властиві дезагрегантні впливи, що особливо актуально у випадку 

гемоперитонеуму, коли неевакуйовані кров’яні згустки можуть стати 

прекурсором спайок. Рутинно гідроксиетилкрохмаль застосовують в якості 

плазмозамінника завдяки здатності зв’язувати та утримувати воду, проте при 

інтраперитонеальному застосуванні ця сполука не потенціює асцит [554]. 

Складові наведеної комбінації лікарських засобів не мають негативної 

фармакологічної взаємодії. 

З метою оцінки ефективності методу, сформовано 2 групи 

дослідження: основну – 54 особи, контрольну – 51. Обидві групи були 

порівняльними щодо віку, статі, характеру хірургічної та супутньої патології, 
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а також значень МІП та ЛІІ. Анамнез втручань на органах черевної 

порожнини був критерієм виключення. Пацієнтам основної групи 

застосовано спосіб фракційного промивання черевної порожнини, 

контрольної – стандартним розчином фурациліну. Всі промивні розчини 

підігрівали до температури 37-38˚С задля уникнення холодового шоку. 

Повторне промивання за пропонованим методом проводили хворим основної 

групи перед дренуванням черевної порожнини та зашиванням рани. Усім 

пацієнтам після розкриття черевної порожнини (1-й посів) та перед 

зашиванням лапаротомної рани (2-й посів) проведено забір вмісту черевної 

порожнини на мікробіологічне дослідження.  

 Виявлено, що у пацієнтів контрольної групи гіпертермія (37,3-38˚С) 

утримувалась до 3-4 доби після операційного втручання, тоді як у основній 

температура тіла нормалізувалась уже на 2-гу добу. Зниження кількості 

лейкоцитів периферійної крові до 9,0+2,2·109/л відзначено на 2-гу добу в 

основній групі, у той час як у контрольній цей показник повертався до норми 

з 3-ї доби після операції.  

У пацієнтів основної групи ранових ускладнень не спостережено, 

АБТ мала конвенційну тривалість. У контрольній групі післяопераційна рана 

нагноїлась у 4,3% пацієнтів, що встановило показання до її санації, 

використання топічних антисептиків і модифікації АБТ. У 7,7% пацієнтів 

контрольної групи розвинулась гостра спайкова непрохідність кишок, що 

призвело до невідкладного операційного втручання. Транзиторне порушення 

кишкового пасажу відзначили 0,9% пацієнтів основної групи.  

Застосування запропонованого способу фракційного ПЛ дозволило 

ефективно знизити бактерійне та токсинове навантаження на організм 

хворого, чим покращити стан пацієнтів у післяопераційному періоді, 

статистично вірогідно зменшити частоту нагноєння післяопераційної рани та 

знизити розвиток спайкоутворення. Використання даного способу 

промивання черевної порожнини є доцільним в ургентній хірургічній 

практиці з огляду на доведену клінічну ефективність. 
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З-поміж існуючих способів ПЛ у спеціальній літературі є кілька 

подібних до пропонованого. Так, клініцистами проведено промивання 

черевної порожнини лише фізіологічним розчином натрію хлориду протягом 

20-30 хв. [296]. Показниками ефективності такого режиму ПЛ автори 

розцінювали процес піноутворення та появу білуватого кольору очеревини. З 

метою сорбції токсичних речовин із перитонеального ексудату, попередній 

спосіб доповнено використанням 1-3 л 0,05-0,1% колоїдного розчину 

полісорбу на 3% розчині калію хлориду [295]. Бактерицидну дію 

фізіологічного розчину натрію хлориду вирішено потенціювали, озонуючи 

його до концентрації 5-7 мг/л [298]. Задля пригнічення патогенної 

мікрофлори та попередження спайкоутворення іншими авторами застосовано 

суміш пепсину, аскорбінової кислоти, глюкози та тримекаїну [291]. 

Дані методи викликали низку застережень. Так, ізольоване 

використання фізіологічного розчину натрію хлориду може забезпечити 

лише деяку фізичну елімінацію патологічного вмісту з черевної порожнини, 

проте позбавлене антисептичних впливів. Безпечність використання діоксиду 

кремнію в порожнинах, вистелених мезотелієм, є не доведеною. Не 

зазначеною також є імовірність індивідуальної алергічної реакції хворого при 

внутрішньопорожнинному використанні пепсину та тримекаїну. 

Найбільш близьким до запропонованого є спосіб, у якому для 

промивання черевної порожнини при гострому перитоніті застосовують 

дворазово озонований розчин мірамістину в концентрації 1:10 0,9% розчином 

натрію хлориду в дозі 2 мг/л [293]. Поряд із доведеним антисептичним 

компонентом озону, суттєвим недоліком цього способу промивання є 

використання рідин кімнатної (18-21˚С) температури, що спричиняє масивну 

альтерацію мезотелію та обгрунотовано може сприяти розвитку холодового 

шоку в хворого. 

Усіх пацієнтів опитано повторно через 2 та 4 місяці після первинного 

операційного втручання. У 3,1% пацієнтів контрольної групи за вказаний 

період спостерігались явища інтермітуючої непрохідності кишок, які було 
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успішно ліквідовано консервативно. У 8,9% пацієнтів цієї групи на 42,1+9,8 

добу розвинулась гостра непрохідність кишок, що встановило показання до 

невідкладного операційного втручання. Причиною гострої непрохідності 

кишок були спайки, розташовані близько до місця останньої лапаротомії. 

Транзиторне порушення кишкового пасажу спостерегли лише 0,7% пацієнтів 

основної групи. Повторних операційних втручань на черевній порожнині за 

вказаний період пацієнти основної групи не проходили.  

Застосування запропонованого способу фракційного промивання 

черевної порожнини дозволило ефективно знизити бактерійне та токсинове 

навантаження на організм хворого, чим покращити стан пацієнтів у 

післяопераційному періоді та статистично достовірно (0% проти 8,9%; 

р<0,05) знизити розвиток спайкоутворення. Використання описаного способу 

в ургентній хірургічній практиці є доцільним з огляду на доведену клінічну 

ефективність, у доказ чого подаємо наступні клінічні випадки. 

Клінічний приклад №1. Пацієнт С., 40 років, госпіталізований з 

діагнозом „Поранення живота”. Анамнез захворювання – 12,5 год від 

моменту отримання травми. Під час первинної хірургічної обробки рани 

встановлено проникаючий характер ушкодження. Виконано ургентне 

операційне втручання – середню серединну лапаротомію, зашивання рани 

тонкої кишки, дренування черевної порожнини. Післяопераційний діагноз – 

„Проникаюче поранення черевної порожнини. Дифузний гнійно-фібринозний 

перитоніт”. Промивання черевної порожнини проведено за пропонованою 

схемою, без небажаних побічних ефектів. У післяопераційному періоді 

виділення серозної рідини з дренажів припинилось на 3-ю добу. Клінічне 

(регресія болю, нормалізація температури тіла) та суб’єктивне (поява 

апетиту, відновлення рухового режиму та нормального сну) покращання 

стану хворого наступило наприкінці 2-ої доби після операції. Газовиділення 

відновилось без медикаментної стимуляції на 2-гу добу, дефекація – на 4-ту 

добу після операції. Дренажні трубки видалено на 5-ту добу. Виписаний на 
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18-ту добу після операційного втручання у задовільному стані. При 

моніторингу через 4 місяці – кишкова функція не порушена. 

Клінічний приклад №2. Пацієнтка Н., 36 років, госпіталізована в 

хірургічне відділення через 2 доби від початку болів у мезо- та гіпогастрії. 

Під час діагностичної лапароскопії встановлено пельвіоперитоніт, джерелом 

якого був гострий гангренозний апендицит із тазовим розміщенням. 

Проведено конверсію у нижню серединну лапаротомію, апендектомію, 

промивання та дренування черевної порожнини. Побічних ефектів від 

використання способу фракційного промивання не спостережено. Стан 

хворої істотно покращав вже на 2-гу добу. Дренажні трубки видалено на 3-тю 

добу у зв’язку з припиненням виділень із них. Кишкова функція відновилась 

на 4-ту добу після незначної стимуляції моторики. Хвору виписано на 12-ту 

добу після операції в задовільному стані. При опитуванні через 4 місяці 

порушень евакуаційної функції травного тракту та звернень за медичною 

допомогою не було. 

Подальший літературний пошук та спостереження за пацієнтами із 

ускладненим перебігом ВП актуалізували вдосконалення методики ПЛ у 

площині попередження розвитку ТП. Результати аналізу інтраопераційної 

ситуації та покращення розуміння різниці патогенетичних змін стану хворого 

з ВП і ТП стали поштовхом для створення способу ПЛ із використанням 

озонованого розчину декаметоксину. Пропонований спосіб полягає у 

введенні озонованого розчину декаметоксину (апарат „Эконика Бозон-КСВ”) 

з концентрацією озону 4 мг/л та в об’ємі, пропорційному до поширеності 

перитоніту на початку операції, мануально-інструментальному розподілі 

розчину по черевній порожнині без подальшої його евакуації. Озонований 

розчин декаметоксину екстемпорально підігрівають та підтримують на рівні 

37˚С та використовують не пізніше 3 годин після його озонування.  

Антисептична дія декаметоксину полягає у зміні проникності 

мікробної стінки шляхом з'єднання діючої речовини з фосфатидними 



 236 

групами ліпідів мембрани, роблячи клітинну стінку патогена проникливішою 

й до інших антисептичних молекул. Також, декаметоксин посилює дію 

АБЛЗ, при цьому практично не потрапляючи у системний кровоплин. До 

декаметоксину високочутливим є широкий спектр Грам-позитивних та Грам-

негативних збудників аеробного та анаеробного метаболізму, поза- та 

внутрішньолікарняного походження. 

Доказами ефективності озону та його сполук є результати численних 

досліджень та понад 100-річний досвід його лікувального використання. 

Терапевтичний ефект озону зумовлений бактери-, вірулі- та фунгіцидною 

дією, позитивному впливі на гомеостаз, зокрема імунну його складову, 

посиленні дії анальгетиків [282]. Складові наведеної комбінації лікарських 

засобів не виявили негативної фармакологічної взаємодії. Аналогічно, даних 

про взаємозниження їх ефектів нема.  

Для дослідження впливу запропонованого способу було сформовано 

основну (38 особи) та контрольну (35 особи) групи хірургічних пацієнтів із 

перитонітом, порівняльних за віком, статтю, коморбідністю, етіологією та 

характеристиками перитоніту. До дослідження не залучено випадки 

серозного перитоніту та попередньо оперовані на черевній порожнині хворі. 

Пацієнтам основної групи застосовано пропонований спосіб промивання 

черевної порожнини, пацієнтам контрольної проводили лише евакуацію 

патологічного вмісту та промивання ізотонічним розчином хлориду натрію. 

При порівняльному аналізі встановлено, що в післяопераційному 

періоді суб’єктивне покращання стану (регресія болю та здуття живота, 

нормалізація сну, апетиту, перистальтики та рухової активності) відзначили 

89,1% пацієнтів основної групи та 60,2% пацієнтів контрольної (р<0,05). 

Термічна реакція організму (37,3-38˚С) у пацієнтів контрольної групи 

утримувалась до 4-5 доби після втручання, тоді як у більшості оперованих 

основної групи температура тіла нормалізувалась уже на 2-гу добу. Кращі 

темпи нормалізації лейкоцитарної реакції (зниження кількості лейкоцитів 
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периферійної крові до (8,3+1,9)·109/л) та маркерів ендогенної інтоксикації 

відзначено в основній групі (2-3 доба), водночас у контрольній цей показник 

повертався до норми з 3-4 доби після операції. 

Усім пацієнтам перед зашиванням лапаротомної рани проведено 

забір вмісту черевної порожнини на мікробіологічне дослідження. Ріст 

культур був позитивним у 10,3% випадків основної групи (Str. haemolyticus, 

E. coli) та 72,9% – контрольної (Citrobacter Freundii, E. coli, Enterococcus 

faecalis) (p<0,01). У пацієнтів основної групи ранових ускладнень не 

спостережено. У контрольній групі післяопераційна рана мала ознаки 

нагноєння в 4,7% пацієнтів, що обумовило продовження / модифікацію АБТ, 

використання топічних антисептиків та фізіотерапевтичних методів. 

Серед подібних до пропонованого способів промивання черевної 

порожнини є низка наступних. Авторами використано 0,8% електрохімічно 

активований розчин хлориду калію [300]. На їх думку, хлорид калію був 

покликаним активувати імунну реакцію та системний метаболізм у цілому. 

Інша група науковців проводила промивання черевної порожнини 

озонованим ізотонічним розчином хлориду натрію [298]. Перевагою способу 

автори вважали більшу стабільність озону в рідині, ніж у газоподібній формі, 

що забезпечувало триваліший антисептичний та прокінетичний ефект. 

Також, в якості промивної рідини застосовано дворазово озонований розчин 

мірамістину в пропорції 1:10 з фізіологічним розчином натрію хлориду [293]. 

Використання розчинів калію хлориду різної концентрації у хворих із 

гострим перитонітом продемонструвало обмежену антисептичну дію поряд із 

малопередбачуваними як системними (зміна рН крові внаслідок абсорбції, 

вплив на м’язову провідність), так і локальними (імовірний хімічний опік) 

ефектами. Ізотонічна концентрація натрію хлориду практично позбавлена 

антисептичних властивостей та навіть у випадку його озонування, та не 

чинить жодного впливу на широкий мікробний спектр ВП.  
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Найбільш близьким до запропонованої корисної моделі є спосіб 

промивання черевної порожнини при перитоніті з дворазовим використанням 

1-2 л 0,02 % розчину декаметоксину з додаванням 1,0 мл 0,005 % розчину 

гексапептиду [297]. Недоліком вказаного способу є неселективність 

імуномодулюючого впливу гексапептиду – лабораторно не об’єктивізовано 

дефіцит яких саме ланок імунітету мав би бути показанням до 

імуномодуляції. Не враховано також доцільність зміни його концентрації 

залежно від поширеності та виду перитоніту, зокрема ВП і ТП.  

Застосування запропонованого нами способу промивання черевної 

порожнини при ВП і ТП уможливило ефективно знизити бактерійне та 

токсинове навантаження на організм хворого, чим покращило стан пацієнтів 

у післяопераційному періоді. Використання описаного способу в ургентній 

хірургії є доцільним з огляду на доведену клінічну ефективність, свідченням 

чого є наступні клінічні випадки. 

Клінічний приклад 1. Хвора В., 43 років, госпіталізована з діагнозом 

„Гострий живіт”. Анамнез захворювання – 3 доби від початку скарг. 

Виконано ургентне операційне втручання – нижню серединну лапаротомію, 

апендектомію, дренування черевної порожнини. Інтраопераційно виявлено 

гангренозно змінений перфораційний апендицит, мутний ексудат у 

порожнині малого тазу і правого бокового каналу. Проведено ПЛ за 

описаним способом. Термічна та лейкоцитарна реакція нормалізувались на 2-

гу добу. Покращання стану хвора відзначила наприкінці 3-ої доби після 

операції. Дренажні трубки видалено на 5-ту добу. Лапаротомна та 

контрапертурні рани загоїлись первинним натягом, ознак нагноєння не було. 

Моніторинг рівня лейкоцитів периферійної крові та СРБ сироватки крові 

станом на добу поступлення і 7-му добу після операції виявив динаміку в бік 

їх зниження (лейкоцити з 12,3·109/л до 5,5·109/л; СРБ з 31,3 мг/л до 9,8 мг/л). 

Виписана на 11-ту добу після операції в задовільному стані. При виписці на 

УЗД вільної рідини в черевній порожнині не виявлено. 
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Клінічний приклад 2. Пацієнт В., 76 років, госпіталізований в 

хірургічне відділення через 2 доби від початку болю у епігастрії та правому 

підребер’ї. За даними УЗД – наявна вільна рідина у підпечінковому просторі. 

За ургентними показаннями проведено верхньо-середню серединну 

лапаротомію. Причиною дифузного фібринозно-гнійного перитоніту 

виявився гострий гангренозний калькульозний перфораційний холецистит. 

Виконано холецистектомію, промивання за описаним способом та 

дренування черевної порожнини. На 4-ту добу стан хворого суттєво 

покращав: відновились апетит та моторика ШКТ покращився сон. Дренажі 

видалено на 5-ту добу на фоні припинення виділень із них. Показники 

лейкоцитів периферійної крові та СРБ сироватки крові теж проявили 

нормалізацію від 1-ї до 7-ї доби після втручання: лейкоцити з 10,9·109/л до 

6,1·109/л; СРБ з 44,7 мг/л до 5,3 мг/л. Хворого виписано на 11-ту добу після 

операції в задовільному стані. Протягом всього післяопераційного періоду та 

на момент виписки післяопераційні рани – без ознак запалення чи нагноєння. 

На контрольному УЗД скупчень рідини в зоні операції не виявлено.  

Описаний спосіб промивання черевної порожнини може бути 

запропонованим для використання у хірургічних стаціонарах. 

 

8.3. Фармакологічні способи профілактики третинного перитоніту 

 

Пошук та узагальнення досліджень характеру та закономірностей 

змін біохімічних змін у організмі хворого з АС і ТП по мірі розвитку гнійно-

септичної хірургії дали можливість краще розуміти та спрогнозувати перебіг 

та висліди лікування цієї патології. Показники кожної з залучених систем є 

дуже варіабельними залежно від вихідного стану хворого та зазвичай 

складно корелюють між собою. Такий стан проблеми залишає невеликі 

резерви для превентивних щодо розвитку ТП мір. 
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Передумови для розвитку ТП можна ідентифікувати й 

догоспітально, щоправда їх виявлення та корекція знаходяться в площині 

скринінгу сімейними лікарями, пропагуванні та дотриманні населенням 

здорового способу життя. Тим не менше, у часі проведення валеологічної 

освіти вбачаємо за доцільне акцентувати насамперед на суворому уникненні 

самолікування із використанням АБЛЗ та інших засобів, які в подальшому 

спричиняють „розмитість” симптоматики ГХОЗЧП та, як наслідок, 

відтермінування госпіталізації та застосування відповідних діагностичних 

опцій. У цю ж сферу варто віднести раннє виявлення та корекцію фонових 

захворювань. 

Госпітальний етап, у силу організаційно-технічних обставин, є 

більш контрольованим та податливим до активного моніторингу та дій. Так, 

у картині типового перебігу АС простежується балансування рівнів про- та 

протизапальних ІЛ залежно від характеру та стадії ГХОЗЧП [66, 100, 277]. 

Тривалість і успіх лікування АС полягає в етапності переважання 

прозапальних, мобілізуючих захисні сили ІЛ, а потім – протизапальних, при 

подоланні інфекційного процесу та „гамуванні” імунної відповіді [189, 193, 

528]. Однак, така обернена пропорція спостерігається не завжди. Оцінка 

рівнів цитокінемії дозволяє виявити як надмір, так і дефіцит про- чи 

протизапальних ІЛ, а також їх динаміку. На сьогодні тривають спроби 

корегувати такі зміни, однак їх результати поки не лише непереконливі, але й 

непередбачувані [115, 146, 356]. Серед причин цього є суттєві коливання 

норм навіть у межах досліджуваної популяції. 

Дещо вивченішою є імунокорекція з застосуванням Ig, головно при 

їх дефіциті. Найбільшого поширення набуло використання екзогенного Ig G, 

як провідного у антиінфекційному захисті. Як і у випадку цитокінотерапії, 

цей різновид попередження ТП є на сьогодні доволі коштовним та 

малодоступним, однак кваліфікованим для подальшого дослідження. 
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Беручи до уваги те, що лідируючим компонентом танатогенезу при 

ТП є ПОН, вбачаємо вчасну верифікацію та корекцію органних 

недостатностей принциповими у попередженні розвитку ТП. Вагоме 

значення має не лише етіотропна медикація, але й оксигенотерапія та 

лікування водно-електролітних порушень, властивих хворим із АС. Корекція 

крововтрати та забезпечення адекватної перфузії тканин є вирішальними для 

протиінфекційного захисту, особливо за умов ендотоксикозу [2, 47, 59, 65, 

78, 283, 289]. 

Стосовно АБТ, профілактичною щодо розвитку ТП правомірно 

вважати стартову де-ескалаційну терапію, за даними більшості досліджень – 

карбапенемами. Такий підхід мав би бути стандартним при ВП. Превентивну 

антифунгальну терапію слід використовувати, відштовхуючись від показань 

із боку анамнезу та стану хворого. Оптимальним є формувати ці лікувальні 

схеми на основі регулярно оновлюваних мікробіологічних паспортів як 

хірургічних відділень, так і операційних залів та ВАІТ [152, 335, 347, 454, 

506, 588]. 

Окрему нішу в попередженні СШ як типового ускладнення ТП, 

зайняли гормони – гідрокортизон, дофамін, вазопресин [316]. Їх 

імуносупресивний та стабілізуючий гемодинаміку ефекти складно 

переоцінити у світлі кількості врятованих життів.  

У структурі суміжних фармакотерапевтичних тактик виправданими 

вважаємо профілактику венозного тромбоемболізму та гострих ерозійно-

виразкових уражень ШКТ як покращуючу перебіг та прогноз хворих із ТП 

[497]. 

Резюмуючи, висловлюємо переконання, що методи прогнозування 

ризику та профілактики розвитку ТП на сьогодні є дієвішими, ніж його 

лікування, вичерпно відповідаючи словам корифеїв медицини А. П. Павлова 

та Н. И. Пирогова – „Фунт профілактики є дорожчим за пуд лікування”.  
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Матеріали, викладені в розділі, висвітлені в наступних публікаціях 

[56, 232, 233, 237, 241, 242, 243, 245, 248, 249, 409, 411] списку використаних 

джерел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 243 

РОЗДІЛ 9. АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Значний прогрес наукових і технічних галузей, революційні 

досягенння фармакології та клінічних дисциплін за останні десятиріччя 

дозволили врятувати чималу частину людства, віку якому навіть за умов 

незначного контакту могли вкоротити представники мікросвіту. Мікрофлора 

супроводжує людину з першого до останнього її дня на умовах симбіозу. 

Еволюція цивілізації поступово вела до зростання побутового комфорту, 

видовження тривалості та покращання якості життя як позитивний наслідок 

початку ери антисептиків та АБЛЗ. Відповіддю мікросвіту на такий „наступ” 

стала реалізація програм самозбереження у вигляді формування 

резистентності, при цьому „музейними” стали лише поодинокі штами. Такі 

обставини створили базис для створення нових поколінь АБЛЗ, паралельно 

уможлививши вдосконалення методів боротьби з хірургічною інфекцією. 

Гнійно-септична хірургія ще з часів Гіпократа й до сьогодні є 

утотожненою з принципом, який окреслено прислів’ям „Ubi pus – ibi incisio”. 

У подальшому він став концепцією принципу „source control” та частково 

“damage control” [534, 589]. На сьогодні його виконання не завжди може бути 

запорукою вилікування хворого з ГХОЗЧП [470, 581]. Таким чином, у певний 

момент хірургічна спільнота зіткнулась із фактом дисбалансу між 

хірургічними, фармакотерапевтичними та діагностичними можливостями та 

масштабами резистентності мікрофлори. Наведені обставини спонукали 

науковців до запровадження термінів „сепсис”, „абдомінальний сепсис”, 

„септичний шок”, створення класифікацій та поділу гострого перитоніту за 

його тривалістю, перебігом, характером флори, ексудату та ін. [478, 480, 481, 

587]. 

За ходом широкопланових досліджень АС науковці дійшли 

висновку, що відповідальною за ускладнений перебіг післяопераційного 

періоду після втручань з приводу ВП, поряд із коморбідністю, 
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самолікуванням, особливостями способу життя, є нозокоміальна флора [207, 

477]. Це послужило поштовхом для перегляду діагностичних методик, 

пошуку ефективніших АБЛЗ та, в результаті, виокремлення принципово 

нової форми перитоніту – третинної [451, 549]. Конкретизація його 

патогномонічних критеріїв змінила кут сприйняття АС як у відношенні 

діагностичних, так і лікувальних підходів [129, 130, 265, 502]. Однак, ці 

показники на сьогодні мають невтішні цифри як глобально, так і в Україні 

зокрема [265]. 

Труднощі ранньої верифікації та лікування ТП природньо 

спонукали до пошуку сприяючих факторів – анамнестичних, фізикальних, 

лабораторних, інтраопераційних, однак досі дієвого способу передбачити 

ризик його розвитку не було. Тому метою нашого дослідження стало 

вирішення наступних завдань: 

1. Вивчити особливості клінічного перебігу ТП. 

2. З’ясувати особливості імунного, стресорного та цитокінового статусу у 

хворих на ТП. 

3. Дати оцінку мікробного спектру та антибактерійної чутливості 

збудників ТП. 

4. Оцінити інформаційність анамнестичних, клінічних, біохімічних, 

імунних, мікробіологічних критеріїв діагностики ТП. 

5. Дослідити ефективність антимікробної та антифунгальної терапії ТП. 

6. Оцінити придатність існуючих шкал для прогнозування ТП. 

7. Визначити фактори прогнозу розвитку ТП. 

8. Розпрацювати шкалу раннього прогнозування ризику ТП перитоніту. 

9. Опрацювати заходи профілактики розвитку ТП. 

10. Вдосконалити методику ПЛ як способу попередження розвитку ТП. 

З метою забезпечення чимширшого, панорамного вивчення 

проблеми, дослідження було поділеним на ретро- та проспективний 

компоненти.  
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При ретроспективному дослідженні (n=917) встановлено, що 

„загальним” перитоніт хірургами визнано у 35,6% хворих, „розлитим” – у 

30,1%, „поширеним” – у 23,5% і „дифузним” – у 10,8%. Наведене засвідчує 

відсутність використання єдиної класифікації, вносячи не лише 

термінологічні, але й тактичні протиріччя. При оцінці МІП встановлено, що 

його підраховано лише у 70,9% хворих, при чому в 16% випадків були хибні 

утотожнення „загального”, „розлитого” та „поширеного” з „дифузним”. Ця 

обставина внесла неточність у визначення МІП у бік заниження у 31,7%. 

У лабораторній частині оцінено значення ЛІІ та ЯІ як 

відображаючих лейкоцитарну реакцію та ЕІ за умов хірургічної інфекції. 

Лейкоцитоз периферійної крові при госпіталізації констатовано у 43,4% 

випадках, зазвичай при деструкційних формах ГХОЗЧП. Вважаємо, що на 

вираженість імуноцитарної реакції впливають різний анамнез захворювання, 

площа ураженої очеревини та вихідний стан імунітету. Натомість, значення 

ЛІІ (0,5-30; середнє – 4,85+2,11) не показало прямої залежності від віку, 

коморбідності та тяжкості стану при поміщенні в клініку. Цей показник 

знижувався ближче до одужання або суттєво (до 26,7-28,9) зростав при 

розвитку АС, чим виявив вищу прогностичну чутливість, ніж лейкоцитоз 

периферійної крові, імовірно завдяки врахуванню підвидів лейкоцитів. 

Значення ЯІ дозволило кваліфікувати стан 56,6% оперованих, як 

середньотяжкий (0,3-1,0) та лише у 14,5% – як тяжкий (>1,0). При 

персистенції перитоніту, розвитку АС чи смерті його значення перебувало в 

межах 0,67-1,02. У цілому, показник ЕІ не виявив достатньої прогностичної 

сили. 

Хірургічну складову лікування ВП оцінено за характером 

проведених повторних хірургічних втручань. Програмовані РЛТ виконано 

через 24-36 год після первинного хірургічного втручання хворим, які 

знаходились у ВАІТ. В часі ПРЛТ позитивна діагностична цінність становила 

38,9%. Натомість, РЛТВ виконували пізніше (через 48-120 год) у хворих, 

стан яких дозволяв знаходитись у хірургічному відділенні. У хворих, яким 
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проведено РЛТВ, ЛД був нижчим порівняно з тими, яким виконано ПРЛТ 

(16,6+4,1 проти 27,2+5,8; р>0,05), дещо меншою була й летальність (31,3% 

проти 57,1%, р>0,05). Також, основною (87,6%) причиною смерті у хворих, 

яким виконано ПРЛТ, стала ПОН. З-поміж інфекційних ускладнень 

домінувало нагноєння післяопераційної рани (74,3%). 

Отримані у ретроспективному сегменті роботи дані вказали на 

вектори дослідження у проспективній групі (підгрупа ВП – 89 хворих, 

підгрупа ТП – 20). З метою виконання поставлених завдань, обрано 

дослідження гуморальних та клітинних параметрів у хворих із гострим 

перитонітом, низку імунних, гормональних та комплексу анамнестичних, 

загальноклінічних біохімічних показників, які визначали при госпіталізації, 

на 3-тю та 7-му добу після неї, а у підгрупі ТП – додатково в добу 

встановлення діагнозу та на 2-гу послідовну добу. 

При аналізі загальноклінічних та біохімічних показників 

встановлено, що перебіг ВП супроводжувався явищами токсичної 

мієлосупресії. Сигніфікантна різниця (p<0,05) у бік нижчих відзначена серед 

рівнів еритроцитів та абсолютної кількості лімфоцитів периферійної крові та 

значень ЛІІ у всі доби спостереження, гемоглобіну периферійної крові – 

тільки на 7-му добу (p<0,001). Статистично суттєве зниження кількості 

лейкоцитів периферійної крові відбулось з 3-ї доби у бік нижчих у підгрупі 

ТП, вказуючи на виснаження ресурсів білого паростка кісткового мозку 

(p<0,05). Сигніфікантно нижчі рівні тромбоцитів периферійної крові 

стверджено лише на 7-му добу (p<0,05). Досліджені загальноклінічні 

параметри відзначаються високою лабільністю, у зв’язку з чим виділити 

стійкі тенденції їх змін є вельми складно. Проте, як і у нашій роботі, є 

повідомлення про вищу інформаційність рівня лімфоцитів периферійної 

крові [425]. 

Різниця у значеннях глюкози сироватки крові як чутливого маркера 

стресу була статистично суттєвою з 3-ї доби у бік вищої в підгрупі ТП, 

підтверджуючи триваючий дистрес (p<0,05). Значення лактату сироватки 
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крові були високими впродовж усього періоду спостереження у підгрупі ТП, 

набуваючи статистично сигніфікантної різниці у бік вищих уже з доби 

госпіталізації (p<0,05). Рівень загального білка сироватки крові оцінено в 

добу госпіталізації, сигніфікантної різниці його значень між підгрупами не 

було, однак вони були дещо нижчими у підгрупі ТП. Вміст загального 

фібриногену сироватки крові був статистично сигніфікантно вищим у 

підгрупі ТП тільки на 3-тю добу (p<0,05). Також, у підгрупі ТП значення 

креатиніну та сечовини сироватки крові були статистично значуще вищими у 

всі доби спостереження за винятком рівня креатиніну у день поміщення в 

клініку (p<0,001). Такі результати вказали на розвиток або наявність ниркової 

недостатності як вагомого компонента ПОН у хворих із ТП. Подібні 

повідомлення зустрічались і в інших авторів [49, 330, 368, 511, 545]. 

Моніторинг показників дистресу оцінено за рівнями кортизолу 

сироватки крові. У підгрупі ВП при поступленні він був статистично істотно 

вищим, ніж у хворих, в яких у подальшому розвинувся ТП, відображаючи 

напруженість реакції нейроендокринної вісі (p<0,05). До 3-ї доби 

концентрації кортизолу сироватки крові істотно знижувались в обох 

підгрупах, однак тенденція до вищих цифр утримувалась у хворих на ВП 

(р=0,09). До 7-ї доби тривало зниження рівня цього гормона в обох 

підгрупах, при чому статистично істотної різниці між підгрупами на цей 

момент вже не було. Нижчі показники кортизолу сироватки крові у підгрупі 

ТП вказали на виснаженість ендокринної системи у відношенні дистресу у 

відповідь на розвиток ТП, що корелює з результатами інших клініцистів [310, 

364]. При порівнянні значень кортизолу сироватки крові в добу поступлення 

з добами „ТП1” та „ТП2”, виявлено статистично суттєво (<0,001) нижчі його 

показники з тенденцією до подальшого зменшення. Отримані нами дані 

близькі до повідомлень інших авторів [310, 316]. 

Зміни гуморальної ланки імунітету оцінено порівнянням серійних 

рівнів ІЛ-1, -4, -10 та ФНП- сироватки крові при розвитку ВП і ТП.  
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У підгрупі ВП при госпіталізації рівні ІЛ-1 перевищували норму, 

однак поступово знижувались до 3-ї та 7-ї доби пропорційно одужанню. При 

госпіталізації концентрації ІЛ-1 у підгрупі ТП були високими та в 

подальшому знижувались. У добу госпіталізації показники ІЛ-4 в обох 

підгрупах не продемонстрували статистично істотних різниць, проте у 

підгрупі ВП його концентрації знижувались із 3-ї до 7-ї доби. У підгрупі ТП 

показники ІЛ-4 на 3-тю та 7-му добу стали статистично сигніфікантно 

нижчими та продовжили падіння (p<0,001). Значення ІЛ-10 статистично 

суттєво відрізнялись у всі доби порівняння у бік вищих у підгрупі ТП: на 

момент госпіталізації, 3-тю та 7-му доби (р<0,05). В обох підгрупах 

найвищими показники ІЛ-10 були на 3-тю добу після первинної операції. У 

межах обох підгруп спостережено поступове зниження значень ФНП-. При 

госпіталізації рівні цього ІЛ не мали сигніфікантної різниці між підгрупами. 

На 3-тю добу цей показник виявив статистичну тенденцію у бік зниження у 

підгрупі ТП (р=0,09). У подальшому, така динаміка виявила статистичну 

сигніфікантність на 7-му добу, коли у підгрупі ТП рівні ФНП- стали істотно 

вищими за такі у підгрупі ВП (р<0,05). 

При міждобовому порівнянні значень усіх 4-х ІЛ сироватки крові 

встановлено статистично сигніфікантне зниження більшості з них, особливо 

у секторі „0-7” та „3-7” (p<0,001). Показники цих ІЛ у підгрупі ТП виявили 

статистично суттєве стрімке зниження (p<0,001). Отримані дані вказали на 

імунний дисонанс у хворих підгрупи ТП ще у добу поміщення клініку та, 

більш виражено, на 7-му добу. Підвищення концентрацій ІЛ-1, ІЛ-10 та 

ФНП- сироватки крові окремі автори пов’язують із ризиком розвитку ПОН 

та несприятливим прогнозом [189, 206, 213, 532]. Низькі рівні ІЛ-10 

сироватки крові при ТП свідчили про розвиток анергії до інфекційного 

чинника, що підтверджено і нами у підгрупі ТП уже з 3-ї доби [100, 115, 194]. 

При визначенні прокальцитоніну сироватки крові у підгрупі ВП 

виявлено помірно високі його рівні зі зниженням до 7-ї доби. У підгрупі ТП 
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цей показник був понаднормовим протягом усього часу спостереження із 

нестабільною динамікою до зниження. На 3-тю добу з’явилась статистична 

тенденція різниць (р=0,06), а на 7-му – встановилась статистично суттєва 

різниця у бік вищих цифр у підгрупі ТП (p<0,05). Сигніфікантну різницю 

вмісту прокальцитоніну сироватки крові у підгрупі ТП стверджено в сегменті 

„0-3” (p<0,05). Післяопераційне зниження рівня прокальцитоніну сироватки 

крові свідчить про успішне лікування АС [497, 562], що співмірно з 

результатами нашого дослідження. Зміни концентрації прокальцитоніну 

сироватки крові супроводжують появу нових інфекційних вогнищ, що 

підтвердили й наші результати [266, 562]. 

Рівень СРБ сироватки крові виявив статистично сигніфікантну 

різницю у підгрупі ТП тільки на 3-тю добу (p<0,05). При міждобовому 

порівнянні, значення СРБ сироватки крові виявили сигніфікантні різниці в 

обох підгрупах (p<0,001). У межах підгрупи ТП статистично суттєве падіння 

рівня СРБ сироватки крові відзначено з „0” доби до „ТП2” (p<0,05). Подібно 

до наших результатів, інші науковці спостерегли, що при розвитку ТП 

значення СРБ сироватки крові зростає вже з 2-ї післяопераційної доби [515, 

582]. Рівні СРБ сироватки крові, як і прокальцитоніну, нормалізуються при 

ефективній АБТ [548]. Подальше зростання концентрації СРБ сироватки 

крові супроводжували триваюче запалення, що відповідає і нашим 

результатам [266, 330, 331]. 

Клітинну відповідь імунітету оцінено за значеннями ФІ та ФЧ і 

динамікою їх змін. При госпіталізації ФІ у пацієнтів з ТП був істотно 

нижчим, порівняно з таким у групі вторинного перитоніту (p<0,05). Виявлено 

статистично сигніфікантну різницю ФІ з періопераційної доби всередині 

підгрупи ТП (р<0,001). На додаток, статистично вірогідне зниження ФІ 

порівняно з добою госпіталізації наступало на 2-гу послідовну добу після 

постановки діагнозу „Третинний перитоніт” (р<0,05). Значущість різниць 

виявлено у ФЧ тільки на 7-добу дослідження в бік вищого значення у 

підгрупі ТП (p<0,05). Показник ФЧ виявив лише статистичну тенденцію у 
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сегменті „0-3” (р=0,061). Як й інші „клітинні” індекси, ФІ та ФЧ виявляють 

суттєвий діапазон коливань, однак ФІ продемонстрував більшу чутливість 

[302, 372].  

Оцінку змін гуморального імунітету проведено дослідженням Ig 

груп A, M та G сироватки крові. За результатами порівняння рівнів Ig у 

підгрупі ВП та практично в усі доби порівняння з підгруплю ТП стверджено 

статистичну вірогідність усіх міждобових різниць у бік нижчих у підгрупі ТП 

(р<0,05). Також, у цій підгрупі з доби поступлення до 7-ї доби статистично 

істотно знизились усі класи досліджуваних Ig (р<0,05). Відомо, що значення 

Ig A сироватки крові можуть знижуватись за умов гострого перитоніту [48]. 

У нашій роботі такі зміни відбулись в обох підгрупах у всіх класах Ig, 

відповідаючи результатам інших досліджень [75].  

Проведено обчислення та аналіз значень обраних шкал. При 

підрахунку МІП встановлено, що у проспективній групі переважав ІІ ступінь 

тяжкості. При І ступені МІП домінували (65,2%) пацієнти чоловічої статі. 

Натомість, серед оперованих, у яких встановлено ІІІ ступінь, превалювала 

жіноча стать (66,6%). У групі І ступеня (прогнозована летальність – 0%) 

померли 12,5% оперованих. У групі ІІІ ступеня (прогнозована летальність – 

100%) вижили 38,5% хворих. У підгрупі ТП 100% летальність була як при І, 

так і при ІІІ ступенях МІП. В обох хворих із ТП, які вижили, ступінь 

становив ІІ. У добу постановки діагнозу „Третинний перитоніт” виконано 

повторний підрахунок значення МІП. За результатами обчислення, І ступінь 

МІП встановлено в 1 (5%) хворого, ІІ – у 9 (45%) та ІІІ – у 10 (50%) пацієнтів 

підгрупи ТП. Отримані дані вказують на певну прогностичну неточність МІП 

внаслідок незначної кількості факторів ризику та їх неконкретизованості, 

хоча позиція наукової спільноти у цьому відношенні має риси полярності 

[496]. 

Подібно до значень МІП, в обох оперованих із підгрупи ТП, які 

вижили, значення шкали POSSUM із доби госпіталізації були невисокими та 
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продемонстрували динаміку до зниження: від 45,1 („0”)→ 70,5 („ТП1”) → 

67,2 („ТП2”) балів та від 58,8 („0”) → 60,2 („ТП1”) → 57,1 („ТП2”) балів, 

відповідно. 

Медіана значень шкали APACHE-3 у підгрупі ВП була нижчою за 

відповідний показник у підгрупі ТП у всі доби спостереження. Також, 

відзначено суттєве зростання медіани шкали APACHE-3 у підгрупі ТП на 

момент постановки діагнозу „Третинний перитоніт”. Деяке зниження цього 

показника на 2-гу послідовну добу можна пояснити виснаженням 

життєзабезпечуючих систем організму. У межах обох підгруп значення 

шкали APACHE-3 були пропорційними тяжкості стану хворого та вказали на 

летальний вислід або його високу імовірність при найвищих значеннях. 

У підгрупі ВП значення шкали qSOFA не перевищували 3 бали. У 

той же час, у підгрупі ВП летальні випадки траплялись і при значеннях 

шкали qSOFA 2→1, 1→1, 1→0 та 0→0. Мінімальним бальним значенням 

шкали qSOFA у підгрупі ТП було 2 бали. Три бали за шкалою qSOFA 

визначено у 9 (45%) пацієнтів підгрупи ТП вже в добу госпіталізації, 2 – у 11 

(55%). У 13 (65%) хворих підгрупи ТП на 3-тю добу значення шкали qSOFA 

склало 3 бали. У 2 (10%) випадках спостережено зниження з 3 до 2 балів. 

Зростання бальних значень шкали qSOFA у підгрупі ТП вказало на високий 

ризик летального результату. 

Лімітованість чутливості та точності є рисою всіх прогностичних 

шкал, однак найбільш поширені з них не є специфічними, а радше 

допоміжними щодо передбачення ризику розвитку ТП. 

У проспективній групі РЛТ виконано 15 (13,8%) хворим. У 

структурі РЛТ на частку РЛТВ припало 9 (60%) випадків. Потреба у РЛТВ 

виникла на 5-7 добу після первинного операційного втручання (у середньому 

– на 6,3+1,6 добу). Позитивною експлорація виявилась у 84,5% повторно 

оперованих. Інтраопераційно ВП оцінено, як „дифузний” в 77,3% 

оперованих, „місцевий не відмежований” – у 22,7%. Необхідність у 2-й РЛТ, 
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якою була РЛТВ, виникла у 3 випадках. Станом на 2-гу РЛТВ ТП було 

верифіковано у 83,1% підгрупи ТП. Показання до переводу хворого після 

РЛТВ у ВАІТ встановлено в 11,2% оперованих. Після РЛТВ летальність 

склала 18,2%. Середній ЛД у хворих, яким виконано РЛТВ, становив 

15,2+3,1.  

Основними показаннями до виконання ПРЛТ була заміна марлевих 

тампонів (32,1%) і контроль життєздатності кишки (67,9%). Необхідність у 

доповнюючій резекції тонкої кишки встановлено у 88,9% випадків. 

Перитоніт був „дифузним” у 84,9% хворих, „відмежованим” – у 15,1% 

хворих. Порівняно з первинним втручанням, у 90,2% випадків площа 

запалення очеревини не мала чіткої тенденції до зменшення. Більшість 

пацієнтів (80%), яким проведено ПРЛТ, за тяжкістю стану знаходились на 

лікуванні у ВАІТ. З них 44,5% перебували на ШВЛ із моменту первинного 

операційного втручання. Всі пацієнти після ПРЛТ були переведеними у 

ВАІТ задля стабілізації стану на 24-42 год (у середньому – 34,3+29,1 год). Усі 

ПРЛТ виконано у період 14-27 год після первинного операційного втручання 

(у середньому 16,7+10,4 год). У 16,9% випадків ТП діагностовано в часі 

ПРЛТ. Летальність після ПРЛТ склала 67,6%. Середній ЛД у хворих, яким 

було проведено ПРЛТ, був 12,4+1,5. 

Гіршими були показники після ПРЛТ, ніж при РЛТВ, а саме 

необхідність перебування у ВАІТ до та після проведення РЛТ, тривалість 

середнього ЛД та летальність. Однак, ТП був частіше діагностованим у часі 

ПРЛТ. Спостережене має риси подібності з даними іншої роботи, в якій 

середній ЛД у пацієнтів після РЛТВ був коротшим, а виживання – довшим 

[547]. Іншими авторами спостережено навпаки – нижчу летальність за умов 

ТП після ПРЛТ, порівняно з такою при РЛТВ [29]. Дані проспективної групи 

виявлили взаємозв’язок із знахідками у ретроспективній. 

Під час мікробіологічного дослідження перитонеального ексудату 

хворих підгрупи ВП ідентифіковано 85,7% культиватів, підгрупи ТП – 76,2%. 
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У первинних зразках кількісно переважала аеробна кокова флора. У хворих, в 

яких розвинувся ТП, відзначено переважання Грам-негативної флори та 

Candida albicans. У випадку ПРЛТ об'єм рідини в черевній порожнині був 

незначним, такими ж були й мікробні знахідки (позитивний ріст – 51,4%): 

кокова флора у 88,3% в асоціаціях із E. coli (14,3% випадків). У контраст, 

зразки, взяті під час РЛТВ, були представлені ширшим (89,5%) діапазоном 

мікрофлори, серед яких E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp. і Enterobacter spp., 

у 13,1% випадків асоційовані з Candida albicans. Звертає на себе увагу суттєва 

як кількісна, так і видова відмінність спектру мікрофлори між підгрупами, а 

також зростаюча частка грибкової флори. Наші знахідки відповідають 

світовим: мікробний пейзаж ВП є в основному стабільним [140, 368, 470]. 

При ТП, проте, він є менш чисельним, представленим високорезистентною 

нозокоміальною флорою з не завжди успішною культивацією [129, 473, 596].  

У структурі гемокультиватів, патогенну флору було виявлено у 35,4% 

випадків: Streptococcus pyogenes (23,4%), E. coli (10,3%), Proteus vulgaris 

(34,1%) та Acinetobacter Baumanii (32,2%). Після розвитку ТП гемокультури 

ставали позитивними у 15,1% та були представленими в основному Proteus 

spp. і Candida non-albicans spp. 

З-поміж АБЛЗ, найвищу кумулятивну ефективність продемонстрували 

карбапенеми 2-ї групи, моксифлоксацин і тайгециклін. Однак, порівняно з 

даними підгрупи ВП, патогенна флора хворих підгрупи ТП засвідчила нижче 

ОКЕ у 6-и АБЛЗ. У групі ВП каспофунгін показав найвищий протигрибковий 

потенціал (23%), воріконазол – 22,8%, флуконазол – 17,8%.  

Успіх хірургічного лікування ТП великою мірою залежить від якості 

операційного втручання з приводу ВП. Хірургічний субстрат при ТП часто є 

тяжко ідентифікувати променевими методами, тому хірурги вдаються до 

експлоративних РЛТ, знахідки при яких є мізерними та непропорційними 

тяжкості стану хворого з ТП. На нашу думку, ефективнішим є залучення всіх 

можливих заходів не стільки для лікування, скільки для профілактики 

розвитку ТП. 
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Таким, поряд із дотриманням принципів “source control” і “damage 

control”, є ПЛ. Нами розпрацьовано 2 його способи – фракційний з 

розчинами мірамістину та гідроксиетилкрохмалю та зі засосуванням 

озонованого розчину декаметоксину. Умовою проведення цих способів є 

використання заздалегідь підігрітих до 37..38С рідин. Розпрацьовані 

способи спрямовані на ефективну елімінацію перитонеального ексудату, 

створення умов для попередження спайкоутворення та на дієвий 

антисептичний вплив (патенти України № 59839 та № 123046), є 

викональними та адаптованими до умов невідкладної хірургії. 

Після ретельного інтегрального аналізу отриманих даних, нами 

обрано 52 параметри, які за сигніфікантністю значень могли б бути 

контрибутивними для математичного прогнозування ризику розвитку ТП. З-

поміж них, етапною статистичною обробкою виокремлено 20 та присвоєно 

відповідний бал. Залежно від його суми, хворих періопераційно поділяють на 

4 групи ризику: сума балів „<0” відповідає низькому, „<-10” – дуже низькому 

ризику розвитку ТП, в проміжку „0-10” балів – високому, „>10” балів – дуже 

високому ризику розвитку ТП. Прогностичну шкалу оцінено за типовими 

параметрами – чутливість, специфічність та точність, які склали, відповідно, 

95% (95% ДІ 75,13-99,87%), 80,9% (95% ДІ 71,19-88,46%) та 83,5%. 

Позитивне предиктивне значення для суми балів „>0” становило 52,8%.  

Залучені у концепцію дослідження показники були покликаними 

якнайповніше охарактеризувати стан хворого та його динаміку. Бальна шкала 

прогнозування ризику розвитку ТП є результатом покрокового статистичного 

аналізу, однак предиктивність її факторів обумовлена природою кожного з 

них. Безумовне прогностичне значення виявили тривалість операційного 

втручання та кількість ексудату, доказом чого є позитивний бал по мірі їх 

зростання. На перший погляд, опис поширеності подразнення очеревини 

„дифузний”, „невідмежований” та „кількість уражених анатомічних зон” 

містить подібності. Поряд із відповідністю цих характеристик класифікаціям 
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Савельева В. С. і Hinchey E. J. T., кожна з них несе незалежний зміст. 

Наприклад, „невідмежованість” свідчить про відсутність або недостатність 

відмежування патологічного процесу фібрином та потенційно корелює з 

кількістю уражених зон очеревини. Рівень гемоглобіну, кількість лімфоцитів 

периферійної крові та концентрація загального білка сироватки крові є 

чутливими індикаторами, які допомагають оцінити стан відживлення, 

оксигенації тканин та імунну відповідь. Доцільність аналізу таких індексів як 

МІП, ФІ та ФЧ виправдана часом і триваючим їх клінічним використанням. 

Вибір шкали APACHE-3 мотивовано найбільшим досвідом використання для 

оцінки тяжкості стану хворого з АС – у противагу APACHE-4, яка 

розроблена суто для хворих у ВАІТ, є суттєво громіздкішою та відрізняється 

компонентами, верифікація яких є вельми складною (наявність лімфоми, 

мієломи, метастатичного раку, СНІД та ін.). Дослідження кортизолу, 

прокальцитоніну та СРБ сироватки крові аргументовано високою їх 

прогностичністю щодо перебігу гострого перитоніту, а також використанням 

цих параметрів для оцінки ефективності лікування, насамперед АБТ. Для 

відстеження імунних змін, які вказували б на ризик розвитку ТП, нами 

вивчено концентрації 2-х про- (ІЛ-1, ФНП-) та 2-х протизапальних (ІЛ-4, 

ІЛ-10) цитокінів, які є найбільш зустрічаваними у наукових дослідженнях 

АС. Щоправда, найвищої предиктивності у відношенні розвитку ТП виявив 

ІЛ-10, зниження рівнів якого відобразило виснаження імунної системи у 

„вгамуванні” надмірної запальної реакції. У дослідженні азотемії за умов 

гострого перитоніту ми оцінювали й концентрацію креатиніну сироватки 

крові, однак рівень сечовини продемонстрував інформаційніші зміни при 

розвитку ТП. 

 Створену бальну шкалу застосовано на окремій проспективній 

групі (n=84) та досягнуто чутливості 100% (95% ДІ 15,8-100%), 

специфічності – 91,4% (95% ДІ 83,2-96,5%) та загальної точності – 91,7%. 

Клінічна апробація розпрацьованого способу бального прогнозування ризику 
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розвитку ТП (патент України № 123045) засвідчила його високу ефективність 

та точність, що підтверджено відповідними актами впровадження та 

інформаційним листом (див. Додаток до дисертації). Обчислення значення 

шкали є зрозумілим і простим у виконанні, а визначення більшості її 

лабораторних складових є доступним в Україні. Слід підкреслити, що 

розпрацьована шкала не має аналогів у світі. Особливою перевагою її 

використання є можливість раннього прогнозування розвитку ТП як способу 

його попередження. Беручи до уваги невтішні світові результати лікування 

ТП, виокремлення хворих із високим ризиком його розвитку уможливить 

вчасно застосувати відповідні діагностично-лікувальні дії, чим покращити 

результати лікування та виживання при цій вельми складній патології. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі досягнуто вирішення актуальної проблеми 

сучасної невідкладної абдомінальної хірургії – третинного перитоніту, а саме 

раннього прогнозування ризику його розвитку шляхом розпрацювання 

бальної шкали, на основі обчислення якої хворих можна стратифікувати на 

групи ризику задля диференціації діагностично-лікувальної тактики. 

1. Перебіг третинного перитоніту відзначається малосимптомністю та 

високою складністю діагностики. 

2. Третинний перитоніт верифіковано під час релапаротомії у 45% 

випадків. 

3. Показник кортизолу сироватки крові є індикативним щодо розвитку 

третинного перитоніту. Його рівні є статистично суттєво вищими у 

добу поступлення, однак в подальшому вони статистично значуще 

знижуються.  

4. При розвитку третинного перитоніту, концентрації ІЛ-4 на 3-тю та 7-му 

добу є статистично сигніфікантно нижчими. Значення ІЛ-10 є 

статистично істотно меншим у підгрупі ТП на 3-тю та 7-му доби. При 

внутрішньому міждобовому порівнянні у підгрупі третинного 

перитоніту всі досліджувані інтерлейкіни виявляють статистично 

вірогідне зниження. 

5. Концентрації Ig М сироватки крові на 1-шу, 3-тю та 7-му доби та Ig G 

сироватки крові на 3-тю добу є статистично значуще нижчими при 

третинному перитоніті. Статистично сигніфікантне зниження рівнів Ig 

А відбувається у доби „0”-„ТП2”, а Ig G знижується у всі доби 

порівняння. 

6. Статистично вірогідне зниження фагоцитарного індексу порівняно з 

добою госпіталізації виникає на 2-гу послідовну добу після постановки 

діагнозу „Третинний перитоніт”. У значеннях фагоцитарного числа 
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статистична значущість різниць наявна тільки на 7-добу в бік вищих 

при третинному перитоніті. 

7. Рівні прокальцитоніну сироватки крові є статистично суттєво вищими 

на 7-му добу при третинному перитоніті. Показники С-реактивного 

білка сироватки крові при третинному перитоніті стають статистично 

значуще нижчими тільки на 3-тю добу. Статистично суттєве зниження 

рівня С-реактивного білка сироватки крові відбувається з „0” доби до 

„ТП2”. 

8. Мікробний спектр Грам-позитивних збудників, отриманих при 

первинному заборі перитонеального ексудату хворих підгрупи 

третинного перитоніту найчастіше належав до кокової флори 

(Staphylococcus epidermidis (43,5%), Streptococcus pyogenes – 36,5%, 

Enterococcus faecalis – 26,7%). У структурі Грам-негативних патогенів 

домінують представники Acinetobacter spp. (49,8%), Escherichia coli 

(44,3%) та Klebsiella mobilis (37,3%). Після постановки діагнозу 

„Третинний перитоніт”, посіви є позитивними лише у 13,7 %. При 

цьому у структурі Грам-позитивної флори найчастішими є метицилін 

(оксацилін)-резистентний Staphylococcus aureus (34,4%), Streptococcus 

pyogenes (26,1%) та Enterococcus faecalis (20,1%), а Грам-негативної – 

Pseudomonas aeruginosa (44,6%), Klebsiella mobilis (43,5%) та 

Acinetobacter Baumannii (33,5%).  

9. Грибкові культивати при первинному заборі перитонеального ексудату 

хворих підгрупи третинного перитоніту є представлені родиною 

Candida spp.: albicans – 7,6%, glabrata – 6,2% та krusei 5,5%. Після 

розвитку третинного перитоніту відбувається зміщення спектру 

грибкової флори у бік переважання Candida non-albicans spp.: krusei – 

26,4%, glabrata – 23,1%. 

10. Найбільш ефективними в антибактерійній терапії третинного 

перитоніту є карбапенеми 2-ї групи, а саме доріпенем та меропенем і 
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тайгециклін. Найвищий антифунгальний потенціал щодо Candida non-

albicans spp. мають каспофунгін і воріконазол. 

11. Розповсюджені математичні шкали (SOFA, MODS, SAPS, APACHE-2 

та -3, МІП, POSSUM) використовуються для оцінки тяжкості стану 

хворого й прогнозування летального результату при вторинному 

перитоніті та є непридатними для діагностики чи прогнозування 

третинного перитоніту.  

12. Факторами, які довели високу прогностичну точність у визначенні 

ризику розвитку третинного перитоніту, виявились тривалість операції 

(>120 хв.), кількість перитонеального ексудату (>1000 мл), дифузність 

та невідмежованість перитоніту, кількість уражених анатомічних зон 

(>4), Мангеймський індекс перитоніту (ступінь тяжкості ІІІ), шкала 

APACHE-3 (≥100 балів), тривалість штучної вентиляції легень (>10 

год), гемоглобін периферійної крові (<100 г/л), лімфоцити 

периферійної крові (<15 %), лейкоцитарний індекс інтоксикації (>7), 

фагоцитарний індекс (<95), кортизол сироватки крові (≤1500 нмоль/л), 

прокальцитонін сироватки крові (>12 нг/мл), загальний білок сироватки 

крові (<70 г/л), Ig A (≤8 г/л), Ig M (≤6 г/л), інтерлейкін-10 (≤17 пг/мл) та 

сечовина сироватки крові (>7,5 ммоль/л). 

13. Розпрацьована бальна шкала має високий прогностичний потенціал на 

основному дисертаційному матеріалі (чутливість – 95%, специфічність 

80,9%, загальна точність – 83,5%) і тестовій групі хворих (чутливість – 

100%, специфічність – 91,4%, загальна точність – 91,7%) та дозволяє 

стратифікувати ризик розвитку третинного перитоніту на „дуже 

низький” (<-10 балів), „низький” (від -10 до 0 балів), „високий” (від 0 

до 10) та „дуже високий” (>10 балів) вже у добу поміщення пацієнта в 

хірургічне відділення. 

14. Оптимальним режимом перитонеального лаважу як способом 

попередження ускладнень після операцій з приводу вторинного 

перитоніту, зокрема розвитку третинного перитоніту, є фракційний із 
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застосуванням екстемпорально підігрітих до 38С ізотонічого розчину 

натрію хлориду, розчинами мірамістину, гідроксиетилкрохмалю та 

озонованого декаметоксину. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Поглиблене вивчення та аналітичне співставлення отриманих 

клініко-лабораторних даних дозволили створити основу для практичних 

рекомендацій з метою раннього виявлення чинників ризику розвитку ТП та 

шляхів його попередження вже від моменту поміщення в клініку. 

Розроблену шкалу прогнозування ризику розвитку необхідно 

застосовувати періопераційно, при погіршенні стану хворого чи 

підтвердженні діагнозу „Третинний перитоніт” із метою оцінки динаміки її 

результатів і вчасного прийняття рішення щодо корекції лікувальної 

програми. Сума балів „<0” відповідає низькому, „<-10” – дуже низькому 

ризику розвитку ТП, в проміжку „0-10” балів – високому, „>10” балів – дуже 

високому ризику розвитку ТП. 

При високому та дуже високому ризику розвитку ТП згідно 

результату прогностичної шкали, АБТ проводити щонайменше 

карбапенемом 2-ї групи та застосовувати антифунгальну терапію, 

оптимально – ехінокандинами (каспофунгін, воріконазол). 

У випадку підозри на післяопераційні інтра- та / або 

екстраабдомінальні скупчення ексудату та в рамках пошуку причин розвитку 

ТП, максимально використовувати променеві методи діагностики (УЗД, КТ, 

МРТ), за показаннями поєднані з дренуванням під контролем УЗД. 

За необхідності виконання повторного хірургічного втручання, 

розглядати діагностично-лікувальні можливості лапароскопії та надавати 

перевагу РЛТВ перед ПРЛТ. 

При проведенні ПЛ слід дотримуватись фракційного режиму, 

обов’язкового попереднього підігрівання промивних рідин до 36-38С та 

пропорційності використання їх об’єму до площі ураження очеревини. 

Доведено ефективним, зокрема при дифузному ВП та задля попередження 
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ТП вважаємо використання озонованого розчину декаметоксину за 

пропонованою схемою.  
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