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Перспективи подальших дослідження 
Наші дослідження доводять можливість використання бак

теріофагів в ролі «антибіоплівкових» препаратів, але точний 
механізм пошкоджуючої дії бактеріофагів на бактеріальні біо-
плівки до кінця незрозумілий та потребує подальшого вивчення. 
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Лупальцов В.І, ДехтярукІ. А., ЯгпюкА.І, Ворощук Р.С. 
Р а н н е е н т е р а л ь н е з о н д о в е х а р ч у в а н н я в п р о ф і л а к т и ц і г н і й н о - с е п т и ч н и х у с к л а д н е н ь у х в о р и х н а 
г о с т р и й п е р и т о н і т 
Харківський національний медичний університет 

Реноме. Проведено аналіз лікування 62 хворих з гострим поши
реним перитонітом. Хворим основної групи в ранньому післяопе
раційному періоді (2-3 доба) включали ентеральне зондове харчуваї п ія 
сумішшю «Пентамен». Доказано, що нутритивна підтримка у ранньо
му післяопераційному періоді сприяє більш швидкій регресії захво
рювання і зменшенню числа ускладнень. 

Ключові слова: поширений перитоніт, гнійно-септичні уск
ладнення, нутритивна підтримка. 

Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень. 
Перитоніт є важким ускладненням при гострих хірургічних за-
хюрюваннях і травмах черевної порожнини і продовжує зали
шатись найбільш частою причиною смерті у хворих даного про
філю з летальністю від 15 до 60%, не має тенденції до зниження. 

Мета дослідження. Оцінити результати лікування пошире
ного перитоніту при застосуванні в післяопераційному періоді 
нутритивної підтримки, збагаченої глютаміном. 

Матеріал і методи дослідження 
Проведено аналіз лікування 62 хворих на гострий перитоніт (ГП). 

Чоловіків було 32(51,6%), жінок - 30 (48,4%). Віковий діапазон хворих 
коливався вщ 23 до 65 років. Переважаюча частина хворих були особи 
працездагного віку, а саме: 40 (64,5%) пацієнтів. До 6 годин від початку 
захворювання госпіталізовано в хірургічний стаціонар 15 хворих 
(24,2%), до 12 годин - 12(19,3%),до24годин-28(45,2%)іпізніше24 

годин - 7 хворих (11,3%). 
У 38 хворих ГП (61,3%) була виявлена супутня патологія вітальних 

систем організм)'. Захворювання Сфцево-судинної системи у 12 хворих 
(19,4%), хронічні захворювання органів дихання - у 8 (12,9%), 
цукровий діабет середнього ступеню важкості - у 6 (9,6%), хронічний 
пієлонефрит - у 4 (6,5%), ожиріння II - 111 ступеня важкості -у 5 (8,1 %), 
інша патологія - у 3 (4,8%) випадках. 

Ургенгне оперативне втручання було виконано всім хворим з ГП, 
яке включало лапаротомію з усуненням джерела перитоніту, блокаду 
брижі тонкої кишки розчином новокаїну, санацію та дренування черев
ної порожнини, ентеральну декомпресію. Ентеральна декомпресія 
здійснювалася трансназально шляхом тотальної інтубації тої іюї кишки 
двопросвітним поліфункціональним зондом, через який проводили 
активну аспірацію вмісту кишки і ентеральне зондове харчування (су
міш для ентерального харчування «Пентамен»). 

Причининами розвитку ГП були наступні захворювання: перфора-
гивнавиразка пілоричного відділу шлунка - 6 хворих. 12-типалої киш
ки - 9, гострий перфоративний апендицит -13, ЖКХ, гострий флегмо
нозно-гангренозний холеідистит- 14, гострий біліарнийдеструктившда 
панкреатит - 8, гостра спайкова кишкова непрохідність з некрозом 
защемленої петлі тонкої кишки - 6, перфорація тонкої кишки рибною 
кісткою - 3 та закрита травма живота з розривом петлі тонкої кишки - З 
хворих. 

У нашій роботі ми користувались класифікацією перитоніту 
В. Д.Федорова [5]. Згідно з цією класифікацією дифузний перитоніт 
був вияатений у 13 хворих (21,0%), рдалитий - у 16 (25,8%) і загальний 
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- у 33 випадках (53,2%). Фібрінозний ексудат був у 22 хворих (35,5%), 
фібріндано-гнійний - у 32 (51,6%), геморагічний - у 8 випадках (12,9%). 

Мікрофлора з ексудату була представлена стафілококами (34,3%), 
кишковою паличкою (26,4%), мікробним и асоціаціями (39,3%). Най
більш часто зустрічалася мікробна асоціація кишкової палички і стреп
тококів. 

Хворі були розподілені на 2 групи - першу (порівняння) і другу' 
(основну), 20 і 42 пацієнта відповідно. Обидві клінічні групи хворих 
за статтю, віком, основною та супутньою ГОЇГОЛОГІЄЮ, розповсюдженим 
перитоніту і об'ємом оперативного втр^ання цілком порівняльні. 
Хворі в обох групах у післяопераційному періоді отримували однакову 
за об'ємом та направленістю комплексну терапію. Хворим основної 
групи в ранньому післяопераційному періоді проводиш нутритивну 
підтримку, до якої було включено внутрішньовенне введення діпеп-
тивену (діпептиду аланін-глютаміну, для парентерального введення) 
у дозі 1,5 г/кг ваги хворого на добу [7]. Раннє ентеральне зондове 
харчування здійснювали починаючи з 2-3-їдоби післяопераційного 
періоду. 

Імунологічні методи дослідження включали визначення субпопу-
ляції CD3+, 4+, 8+, 21 +, 25+, атакож шляхом розрахунків - імунореіу-
ляторного iHfleKcaCD4+/CD8+. Мікробіологічне дослідження перито-
неального ексудату черевної порожнини проводили вдинаміці за уні
фікованими методиками. Про рівень інтоксикації судили, вивчаючи 
вміст пептидів середньої молекулярної мізси (ПСММ), 

Результати лікування оцінюваїш з урдауванням змін клініко-біохі-
мічних показників, імунологічного стану; білкового та вуглеводного 
обмінів, ступеня відновлення рухової активності шлунково-кишкового 
тракту (ШКТ) заданими рентгенологічного дослідження та УЗ - моні-
торінгу черевної порожнини. 

Результати дослідження та їх обговорення 
При госгаташзації в хірургічний стаціонар у хворих першої 

групи були виявленні значні відхилення від норми досліджу
ваних параметрів, а саме: вміст К+ та Na в сироватці крові був 
знижений на 20,4% і 8,0% відповідно в порівнянні з нормою, 
рівень глюкози крові перевищував верхню межу норми на 
16,3%. В той же час у цих хворих було зафіксовано зниження 
рівня CD3+ на 33,1 %, CD25+ на 50,4%, CD 21+на41,8%, CD4+/ 
CD8+ на 26 ,3%, порівняно з нормою. Рівень альбумінів був 
знижений на 20,7 %, а глобулінові фракції неоднорідно збіль
шені, а саме: ар в 1,8 рази, а 2 - в 1,8 рази, (3-1,5 рази були вище 
норми при зниженому рівні у- глобуліна на 11,2 % і А/Г коефі
цієнта в 1,6 рази, порівняно з нормою. Рівень П С М М в 1,7 рази 
перевищували норму. В цей строк доаіідження в основній групі 
хворих були виявлені аналогічні за спрямованістю та вели
чиною розбіжностей, порівняно з нормою досліджуваних 
параметрів. 

На першу добу післяопераційного періоду помітного покра
щення загального стану хворих в обох групах не відзначалось, 
а спостерігалась направленість та величина розбіжностей в 
порівнянні з нормою досліджуваних параметрів, які були до 
операції. Вміст П С М М перевищував норму в 1,9 рази. 

Третя доба післяопераційного періоду характеризувалась 
помітним поліпшенням загального стану хворих. У більшості 
хворих відновлювалася діяльність ШКТ. Намітилась явна 
тенденція до нормалізації глюкози крові. Вміст CD3+ на 24,5%, 
CD4+ н а 3 1 , 2 % , С О 2 5 + н а 3 5 , 4 % и С 0 2 1 + н а 18,9%був менший 
норми. Рівень інтоксикації все ще перевищував норму в 1,7 рази. 
В протеінограмах сироватки крові помітних змін в порівнянні 
з попереднім терміном дослідження не відзначалось. 

Сьома доба післяопераційного періоду у хворих групи спо
стереження характеризувалася стійкою тенденцією до поліп
шення загального стану. Серед параметрів, вм іст№+ в сироватці 
крові досяг меж прийнятої нами норми. Істотно знижувався 
рівень інтоксикації'. Так, вміст П С М М на сьому добу переви
щував норму в 1,3 рази, тоді як на третю - в 1,7 рази. На сьому 
добу післяопераційного періоду в основній групі рівень CD3+, 
CD25+ і CD21 + на 21,1 %, 30 ,2% і 13,0% відповідно все ще був 
нижчий норми. Спостерігалась стійка тенденція до нормалізації 
протеінограм. 

До моменту клінічного одужування та виписки із стаціонару 
(16,1±1,7діб) у хворих групи спостережень майже всі дослід
жувані параметри досягай меж норми, за виключеїшям вмісту 

CD3+, CD25+, які були нижче норми на 17,6%, і 17,0% відпо
відно. В протеінограмах в цей термін дослідження зменшу
вались, але зберігались відхилення від норми. Так, рівень альбу
мінів був знижений у 1,6 рази нижче норми, зберігалось неодно
рідне збільшення глобулінових фракцій. 

У хворих основної групи до моменту клінічного одужання 
та виписки із стаціонару (12,2±1,8 діб) лише рівень CD3+ і 
CD25+Ha 5,2% і 4 , 3 % відповідно не досягав меж норми, та 
вміст альбумінів нижче норми на 11,3%. Зберігалася незначна 
диспротешемія гаобулінових фракцій. 

У групі порівняння в післяопераційному періоді в 3-х випад
ках було нагноєння іисшяопфацшної рани (15%) в основній 
груп і -у 2 (4,8%). 

Висновки 
1. При гострих хірургічних захворюваннях і травмах черев

ної порожнини, ускладнених поширеним перитонітом в після
операційному періоді на фоні ендогенної інтоксикації, розви
вається імунодефіцитний стан, який сприяє розвитку гнійно-
септичних ускладнень. 

2. Нутритивна підтримка збагачена глютаміном у ранньому 
післяопераційному періоді у цієї категорії хворих сприяє більш 
швидкій регресії запального процесу в черевній порожнині, 
нормалізації водно-іонного, вуглецевого та білкового обмінів, 
зниженню інтоксикації, зменшенню вторинного імунодефіциту 
та ризику нагноєння післяопераційних ран. 

Л ітература 
1. Гамзатов X. А. Сравігительная оценка методов прогнозирования 

исходов острого перитонита / Х.А. Гамзатов // Вестник хирургии. -
2008г. - Т. 167.- №6. - с.96-99. 

2. Гостищев В.К. Перитонит/ Гостищев В. К., Сажин В. П.. Авдо-
венкоА.Л. - М.: ГЗОТАР-МЕД, 2002. - 240 с. 

3. Савельев B.C. Перитонит : практическое руководство / [ред. 
Савельев B.C., Гельфанд Б. Р., Филимонов М. И.]. - М. : Литгерра, 
2006.-208 с. 

4. Савельев B.C. Абдоминальная хирургическая инфекция: кли
ника, диагностика, антимикробная терапия: практическое руководство 
/ [ред. Савельев B.C., Гельфанд Б. Р.]. - М. : Литгерра, 2006. -168 с. 

5. Федоров В.Д. Лечение перитонита. - Федоров В.Д. М: Меди
цина- 1974.-222С. 

6. De-Souza D.A Intestinal permeability and systemic infections in 
critically ill patients: Effect of glutamine / De-Souza D.A, Greene L.G. // 
Crit Care Med/ - 2005r. - № 33(5). - P.I 175-1178. 

7. Fujita T. Surgical approaches to peritonitis / T. Fujita // Br. J. Surg. -
2008. -Vol. 95,№2.-P. 259-260. 

ЛупалъцовВИ., ДехтярукИ. А., ЯгнюкА.И., ВорощукР.С. 
Раннее энтеральное зондового питание в профилактике гной

но-септических осложнений у больных с острым перитонитом 
Резюме. Проведен анализ лечения 62 больных с острым рас

пространенным перитонитом. Больным основной группы в раннем 
послеоперационном периоде (2-3 сутки) включали энтеральное зон-
довое питание смесью «Пентамен». Доказано, что нутритивной под
держки в раннем послеоперационном периоде способствует более 
быстрой регрессии заболевания и осложнений. 

Ключевые слова:распространенный перитонит, гнойно-сеп
тические осложнения, нутритивной поддержки. 

Lupaltsov V.I., DelityaruklA., YagnyukA.I, Voroshchuk R.S. 
Early Enteral Feeding in Prophylaxis of Purulo-Septic Complica

tions in Patients with Acute Peritonitis 
Summary. Results of treatment of 62 patients with acute surgical pa

thology and closed abdominal trauma complicated by peritonitis were ana
lyzed. Enteral tube feeding with "Pentamen" mixture was included in com
plex treatment in patients of the main group in early postoperative period 
(2-3 days). Glutamine enriched nutritional support during early postopera
tive period facilitates to more rapid regression of inflammatory process in 
the abdominal cavity, to normalization of the water-ion and protein metab
olism, to toxicity reduction, decreasing of risk of secondary immunodefi
ciency and suppuration of postoperative wounds. 

Key words: diffuse peritonitis, purulent complications, nutritive sup
port 
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Максим'юкВ.В., ПолянськийІ.Ю., ТарабанчукВ.В,ХарукЛ.М. 
К л а с и ф і к а ц і я гострого п а н к р е а т и т у т а й о г о у с к л а д н е н ь 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці 

Резюме. Результати діагностики та лікування 457 пацієнтів на 
гострий панкреатит зіставлено із сучасними підходами до його 
нозологічної систематизації. На основі ґрунтовного аналізу 
запропоновано поточнену та доповнену класифікацію гострого 
панкреатиту; яка чітко визначає його клініко-морфологічні форми, 
місцеві та системні ускладнення, варіанти клінічного перебігу та 
основні етіологічні механізми ініціації. Застосування напрацьованої 
класифікації складає об'єктивне підґрунтя для правильного вибору 
дішностнчно-лікувальної тактики, що дозволяє рекомендувати її до 
широкого клінічного використання у хірургічних стаціонарах усіх 
рівнів. 

Ключові слова: класифікація, гострий панкреатит, 
уск'шднення. 

Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень. 
О д н і є ю з н е в и р і ш е н и х п р о б л е м с у ч а с н о ї х і р у р г і ч н о ї 
п а н к р е а т о л о г і ї є в ідсутн ість є д и н о ї з а г а л ь н о в и з н а н о ї 
класифікації гострого панкреатиту та його ускладнень, що 
перешкоджає напрацюванню уніфікованої діагностично-
лікувальної доктрини та не дозволяє здійснювати чітку 
нозологічну систематизацію хворих з наступною об'єктивною 
оцінкою інформативності діагностики і результатів лікування 
при різних варіантах перебіїу захворювання [1-4]. Окрім 
розбіжностей в наукових і практичних аспектах, відсутність 
є д и н о ї к л а с и ф і к а ц і ї т а ч і тких р е к о м е н д а ц і й з в и б о р у 
діагностичної та лікувальної програм, закладає фундамент 
юридичних та економічних юнфліктів , оскільки в умовах 
широкого впровадження страхової медицини неодмінно 
виникають непорозуміння між лікувальними закладами та 
експертними групами [1,5]. 

Прийняття ведучими панкреатологами світу в м. Атланта 
єдиної класифікації' гострого панкреатиту відкрило новий етап 
у напрацюванні єдиної тактики діагностики та лікування [7]. 
Одначе, прогрес зниження рівня летальності та зменшення 
частоти розвитку ускладнень, який чітко визначався у 90-і роки, 
впродовж останнього десятиліття гфгоупинився [3,4,8,9]. 

Опитування х ірург ічних шкіл Рос ійської федераці ї , 
проведене у 2000 p. B.C. Савельсвим та співав, показало, що 
рекомендашї авторитетного міжнародного симпозіуму в Атланті 
були проігноровані майже половиною респондентів [6]. 

Наявність аналогічних тенденцій відзначено і закордоном. 
У результаті ґрунтовного аналізу, проведеного T.L. Bollen et al. 
встановлено, що більше половини публжацій міжнародного 
значення містять значні суперечності за відношенням до 
трактування та клінічного застосування критеріїв класифікації 
Атланти [10]. 

В і д с у т н і с т ь ч ітко ї в и з н а ч е н о с т і п о н я т т я г о с т р о г о 
панкреатиту, його різних форм та ускладнень дали поштовх до 
напрацювання нових сучасних класифікацій, які базуються на 
урахуванні стадійної трансформації зон некротичної деструкції 
і розвитку ускладнень, з алежно від розповсюдженост і і 
характеру ураження підшлункової залози та заочеревинної 
клітковини під впливом факторів екзо- та ендогенного 
інфікування [2,4,6,7]. Серед останніх, на наш погляд, найбільш 
точними та придатними для практичного застосування на 
сучасному етапі слід вважати доповнену класифікацію, 
запропоновану робочою ірутюю по перегляду (ревізії) класи
фікації Атланти у 2007 р. [ 10] та класифікацію рекомендовану 
LX Всеросійським з'їздом хірургів у 2000 р. у м. Волгоград [2,5]. 

Разом з тим, незважаючи на ґрунтовність та безсумнівне 
визнання вказаних класифікацій, з нашого погляду, потребує 
подальшого доопрацювання чітка систематтвація ускладнень 
гострого панкреатиту, що дозволить оптимізувати діагностично-
лікувальні гіідходи, правильно систематизувати та вірогідно 
порівнювати результати лікування у різних хірургічних клініках. 

Мета дослідження. На основі фушовного аналізу сучасних 

підходів до нозологічної систематизації, огггимізувати, уточнити, 
доповнити та узгодити із сучасною вітчизняною медичною тер
мінологією класифікацію гострого панкреатіпу та його уск
ладнень. 

Матеріал і методи дослідження 
Проведено регроспекі'ивний аналіз 457 медичних карт стаціонар

них хворих на різні форми гострого панкреатиту та його ускладнення. 
Результат діагностики та лікування зіставлено з класифікацією, запро
понованою у 2007 р. робочою групою по перегляду (ревізії) класифі
кації Атланти (2007), на основі чого проведено її погочнення, доі ювнен-
ня та узгодження із сучасною вітчизняною медичною термінологією. 

Результати дослідження та їх обговорення 
Оптимізована нами класифікація схематично викладена у 

таблиці 1. 

Висновок 
З нашої точки зору, наведена класифікація гострого панкре

атиту та його ускладнень правильно відображає клініко-морфо
логічні форми гострого панкреатиту, чітко визначає його місцеві 

Таблиця 1. Класифікація гострого панкреатиту та його 
ускладнень 

1. Форми гострого панкреатиту: 
/./ Гострий набряковий (інтерстиціальний) панкреатит. 
2.1 Гострий некротичний панкреатит (панкреонекраз): 
- за розповсюдженістю: вогнищевий, поширений (субтотальний, 
тотальний); 
- за характером: неінфікований. інфікований, піійний. 
2. Місцеві ускладнення гострого панкреатиту: 
2.1 Парапанкреатичний інфільтрат. 
2.2 Гостре відмежоване рідинне утворення: 
- за локалізацією: чепцевої сумки, черевної' порожнини, заочере-
винного простору; 
-захфактером: неінфіковане, інфіковане. 
23 Гостра псевдокиста підшлункової залози: неінфікована, 
інфікована. 
2.4 Абсцес: підшлункової залози, сальникової сумки, інших від
ділів черевної порожнини. 
2.5 Перитоніт: 
- зароаіювсюдженісію: дифузний, розлитий, загальний; 
- за характером: неінфікований (ферментативний), інфікований 
(гнійний). 
2.6 Флегмона заочеревинного простору: иарапанкреатична, 
параколічна, паранефральна, передньо-бокової черевної' стінки, 
тазова. 
2.7 Кровотеча: 
- арозивна: внутрішньоочеревинна, позаочеревинна 
- шлунково-кишкова: кровотеча з гострих виразок шлунково-киш
кового тракту, синдром Меллорі-Вейсса. 
2.8 Нориця: панкреатична, біліарна, шлункова, тонкокишкова, 
товстокишкова, гнійно-некротичиа, комбінована 
2.9 БЫарна гіпертензія (механічна жовтяниця). 
2.10 Ферментативний холещістит. 
3. Системні ускладнення гострого панкреаїиту: 
3.1 Синдром системної запальної відповіді. 
3.2 Панкреатогенний іиок. 
З J Полюргтшадисфуіи<ціяЛіедостатність/несііроможніапь. 
3.4 Сепсис 
3.5 Важкі метаболічні розлади 
4. За важкістю перебігу (і прогнозування): 
- середньої важкості; 
- важка форма; 
- дуже важка форма 
5. За етіологією: 
- первинний; 
- біліарний; 
- посттравматичний | 
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та системні ускладнення, варіанти клінічного перебігу та основні 
етіологічні механізми ітїдації, що складає об'єктивне підґрунтя 
для правильного вибору діагностично-лікувальної тактики. Це 
дозволяє рекомендувати дану робочу класифікацію до широкого 
клінічною використання у хірургічних стаціонарах усіх рівнів. 

Перспективи подальших досліджень 
Перспективним є напрацювання міжнародної уніфікованої 

класифікації'госгрого панкреатиту та його ускладнень, що дозво
лить чітко систематизувати діагностично-лікувальні підходи та 
адекватно оцінювати і співставляти результати лікування у різних 
медичних клініках світу. 
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Максимюк B.B.. Полянский И.Ю., ТарабанчукB.B, ХарукЛ.М. 
Классификация острого панкреатита и его осложнений 
Резюме. Результаты диагностики и лечения 457 пациентов с ост

рым панкреатитом сопоставлены с современными подходами к его 
нозологической систематизации. На основе анализа предложено уточ
ненную и дополненную классификацию острого панкреатита, которая 
четко определяет его клинико-морфологические формы, местные и 
системные осложнения, варианты клинического течения и основные 
этиологические механизмы инициации. Примените наработанной 
классификации составляет объективную основу для правильного 
выбора диагностики, лечебной тактики, что позволяет рекомендовать 
ее к широкому клиническому использованию в хирургических стацио
нарах всех уровней. 

Ключевые слова: классификация, острый панкреатит, ос
ложнения. 

Maksymyuk V.V., PolyanskyI.Yu., Tarabanchuk V.V., HarukL.M. 
Classification of Acute Pancreatitis and its Complications 
Summary. Results of diagnostics and treatment 457 patients with acute 

pancreatitis are confronted with the modern going near its nosology sys-
tematization. On the basis of sound analysis it is offered complemented 
classification of acute pancreatitis, that clearly determines its different forms, 
local and system complications, variants of clinical motion and basic etio-
logic mechanisms of initiation. Application of the turned out classification 
folds objective soil for the correct choice of diagnostically-curative tactics, 
that allows to recommend its to clinical deployment in surgical permanent 
establishments of all levels. 

Keywords: classification, acute pancreatitis, complication. 
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УДК: 617.55-008.8-089.48 
Малик СВ., Безручко М.В.. Кравченко СП., Осіпов О.С. 
Спосіб мініінвазивного дренування обмежених патологічних рідинних скупчень черевної 
порожнини 
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Полтава 

Резюме. Представлений досвід лікування 53 пацієнтів з обме
женими рідинними скупченнями черевної порожнини. Застосування 
мініінвазавного дренування ОПРС є ефективним в 94,7% випадків, 
дозволяє достовірно зменшити частоту післяопераційних ускладнень 
з 11,8% до 5,3%татривалість стаціонарного лікування цих пацієнтів 
з14,5±1,5дібдо9±1,5. 

Ключові слова: обмежені рідинні ачупчення черевної порож
нини, способи дренування. 

Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень. 
Частим ускладненням при гострій хірургічній патології органів 
черевної порожнини, є розвиток обмежений рідинних скупчень 
(ОПРС), лікування яких залишається однією з актуальних про
блем хірургії'[1,4, 5]. 

Вмістом цих рідинних скупчень може бути запальний се
розний, геморагічний ексудат, жовч, кров, які в подальшому 
можуть інфікуватися та призюдити до розвитку абсцесів і 
розлитого перитоніту. Клінічні та лабораторні ознаки розвитку 
ОПРС не специфічні, схожі з симптомами абсцесу черевної по
рожнини, іноді їх перебіг може бути асимптомним [ 1,2,5]. 

Для лікування О П Р С застосовували повторні оперативні 
втручання (евакуація, санація та зовнішнє дренування), які су
проводжувалися розвитком ускладнень, що подовжувало три
валість стаціонарного лікування та летальності (до 8,8%) [2,4, 

6]. Для лікування цієї патології використовуються дренування 
черевної порожнини з широкого лапаротомного доступу, під 
УЗД контролем та відеолапароскопічне дренування черевної 
порожнини з накладанням карбоксиперитонеуму [1 ,3 ,6 ] . 

Недоліками цих способів є висока травматичність, необхід
ність загального знесолення та тривала післяопераційна реабі
літація пацієнтів. 

Метою дослідження була розробка способу який, дозволяє 
виконувати дренування О П Р С черевної порожнини з міні
мальною травматичністю. 

Матеріал і методи дослідження 
За період з 2010 по 2012 рік під спостереженням знаходилося 53 

пацієнти, у яких було діагностовано позаорганні ОПРС, причиною їх 
розвитку були, як правило, ускладнення після первинного опе
ративного втручання. Білому підпечінкового простору було діагнос
товано у 16 (30,2%) пацієнтів, геморагічні та серозно-геморагічні 
рідинні скупчення підпечінкового простору - у 18 (34%) випадках, 
міжпетельні рідинні скупчення у 19 (35,8%). Залежно від способу їх 
ліквідації всі пацієнти були розподілені на 2 групи. 

У першу ввійшли 34 пацієнти, яким ліквідацію ОПРС проводили 
шляхом відкритої лапаротомії або лапароскопічно з накладанням 
карбоксиперитонеуму під загальним знеболенням, санації та зовнішнім 
дреігуваїшям. 
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