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ГОСТРІ ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВІ УРАЖЕННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО 

ТРАКТУ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ 

 
Стаття присвячена вивченню гострих ерозивно-виразкових уражень верхніх відділів травного тракту в ранньому 

післяопераційному періоді.  Представлений огляд пропонованих способів профілактики ерозивно-виразкових 

уражень верхніх відділів шлунково-кишкового тракту в ранньом післяопераційному періоді, в тому числі при 

операціях на органах заочеревинного простору.  
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Актуальність. Ерозивно-виразкові уражен-

ня (ЕВУ) шлунково-кишкового тракту (ШКТ) 

є рідкісним, але дуже небезпечним ускладнен-

ням в післяопераційний період. Вважається, 

що важкий стрес супроводжується практично 

в 100% випадків утворенням ерозій і виразок з 

різною локалізацією в шлунково-кишковому 

тракті [7].  

В 5-15% випадків ерозії і виразки 

ускладняються кровотечою і в 5-10% випадків 

- перфорацією виразок шлунку або 

кишечника. Загальна летальність при цьому 

досягає 80% і більше [1].   

На сьогоднішній день налічується велика 

кількість повідомлень про утворення гострих 

виразок після оперативних втручань на серці, 

великих судинах, органах черевної 

порожнини, головному мозку [5].  

При  ендоскопічному досліджені встановле-

но, що гострі виразки слизової оболонки 

шлунку та дванадцятипалої кишки (ДПК) вия-

вляют-ся у 50-100% оперованих хворих та 

починають розвиватися протягом найближчих 

2-4 діб після впливу агресивних чинників 

(травма, оперативне втручання, різні види 

шоку, септичний стан, опікова хвороба та ін.) 

[4]. У більшості випадків (приблизно 90-95%) 

неускладнені гострі ерозії і виразки, не маючи 

специфічних клінічних проявів, залишаються 

нерозпізнаними і часто виявляються на 

автопсії. У ранньому періоді зміни слизової 

шлунку чи ДПК представлені чергуванням 

вогнищ блідості і гіперемії [1]. 

Через 24 год виникають петехії і поверхневі 

ерозії діаметром до 1-2 мм, а через 48 год 

розміри пошкодження збільшуються. При 

сприятливих умовах через 10-14 днів 

відбувається відновлення слизової шлунку, 

ерозії і виразки заживають. Однак у деяких 

хворих вони зберігаються до 21-25 днів [2]. 

При аналізі результатів ендоскопічних 

досліджень найбільш часто (72%) ЕВУ 

локалізується в шлунку, (54%) - в ДПК, (20%) 

- стравоході. У 38% хворих ерозії і виразки 

виявляються одночасно в різних органах [6].  

Поодинокі виразки виявляються у 43% 

хворих і з однаковою частотою локалізуються 

в шлунку і дванадцятипалій кишці. Множинні 

виразки (57%) частіше локалізуються в ДПК. 

Ускладнення стресових виразок у вигляді 

перфорації спостерігаються рідше - від 6 до 

14% (за даними ряду авторів, до 36%), 

причому в деяких випадках відзначається її 

поєднання з кровотечою [2-4]. 

Летальність при цих ускладненнях 

коливається від 6-14%. У зв'язку з цими 

ускладненнями комплексного лікування в 

ранньому післяопераційному періоді велике 

значення мають заходи, спрямовані на 

профілактику гострих ерозій і виразок [4]. 

Мета дослідження. Проведенні аналізу 

раціонального підходу до ведення раннього 

післяопераційного періоду у хворих з ЕВУ на 

фоні абдомінальної хірургічної патології з 

акцентом на профілактику с ерозивно-

виразковим ураженням верхніх відділів 

шлунково-кишкового тракту.  

Матеріал і методи.  Дослідження базується 

на ретроспективному аналізі історій хвороб 44 

хворих, прооперованих в ДУ «Інститут загаль-
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ної та невідкладної хірургії ім. В.Т.Зайцева 

НАМНУ», які знаходились на лікуванні в 

останні 5 років. 

У зв’язку з різними захворюваннями 

органів черевної порожнини. Чоловіків було 

24 (54,5%), жінок – 20 (45,5%). Середній вік 

становив 43±2 роки. Хворі були розподілені на 

дві групи: основну - 23 (52,3%) хворих, в якій 

пацієнтам в комплексне лікування включили 

інгібітори протонної помпи (ІПП) протягом 

усього периопераційного періоду, контрольну 

- 21 (47,7%) хворих, в якій отримували лише 

блокатори Н2-рецепторів.  

У 11 (25,0%) хворого було ураження печін-

ки, обтураційна кишкова непрохідність різно-

го генезу - 23 (53,0%), ускладнений гострий 

деструктивний панкреатит - 4 (9,0%), жовчно-

кам'яна хвороба, ускладнена холедохолітіазом 

- 4 (9,0%), внутрішньочеревинна кровотеча 

внаслідок тупої травми живота - 2 (4,5%). 

Перелік виконаних оперативних втручань 

представлений в табл.1. Проводилось комплек-

сне обстеження, що включало застосування клі-

нічних, лабораторних (загальний аналіз крові), 

інструментальних методів (ФГДС, ультразвуко-

ве дослідження, рентгенографія, комп'ютерна 

томографія з контрастним болюсним посиленням).  

Результати та їх обговорення. В 

профілактиці та терапії ЕВУ провідну роль 

займають препарати, що знижують кислото-

продукуючу функцію шлунку. В сьогоденні 

переглянута доцільність застосування анта-

цидів та блокаторів Н2-рецепторів з огляду на 

появу нової групи кислото-знижуючих 

препаратів - інгібіторів протонної помпи. 

Встановлено перевагу ІПП в здатності 

блокувати інтрагастральний синтез соляної 

кислоти, збільшувати швидкість рубцювання 

виразок і ерозій, знижувати частоту хірургіч-

них втручань і рецидивів кровотеч при пептич-

них виразках, а також підвищувати ефектив-

ність ерадикаційної терапії Helicobacter pylori. 

Препарати ІПП добре піддаються корекції 

дози у пацієнтів похилого віку, при нирковій 

та печінковій патології. У клінічному плані 

крім зниження кислотопродукуючої функції 

шлунку, додатковими властивостями ІПП, є 

більш вузький спектр лікарської взаємодії, від-

сутність кумулятивного ефекту при тривалому 

прийомі, а також наявність лікарської форми 

для парентерального введення, необхідної для 

профілактики і терапії ЕВУ і шлунково-

кишкових кровотеч. 

Таблиця 1  

Види оперативних втручань 

Вид оперативних втручань 
Кількість хворих 

Основна група Контрольна група 

Дистальна панкреатектомія 2 3 

Лапаротомія, некрсеквестректомія ПЗ 1 2 

Холецистектомія, холедохолітотомія, дренування холедоха 6 4 

Сегментарна резекція печінки 4 3 

Резекція сигмовидної кишки 3 2 

Гемігепатектомія: 2 2 

Кріодеструкція вогнищевих утворень печінки 1 1 

Геміколонектомія: 2 2 

Обструктивна резекція сигмовидної кишки по Гартману 2 2 

Разом 23 21 

 

Препарати ІПП не взаємодіють з антацид-

ними засобами, антипірином, кофеїном, ораль-

ними контрацептивами, етанолом, глібенкла-

мідом, метопрололом, піроксикамом, теофілі-

ном, амоксициллином, кларитроміцином, дик-

лофенаком, карбамазепіном, дігоксіном, ніфе-

депіном, варфарином, циклоспорином, такро-

лімусом і ін., що дозволяє використовувати їх 

в комплексному лікуванні пептичних виразок 

різного генезу. 

Всім хворим основної групи, які перенесли 

оперативні втручання на органах черевної 

порожнини, призначались в ранньому після-

операційному періоді препарати ІПП в 

терапевтичній дозі - в / в, одноразово на добу, 

з наступним введенням протягом 3-6 діб і 

переведенням на таблетовану форму. Хворим 

цієї ж групи з високим ризиком розвитку ЕВУ 

в ранньому післяопераційному періоді 

призначалася таблетована форма ІПП за 2-3 

діб до операції. Розвиток ЕВУ ШКТ у 

пацієнтів основної групи спостерігалося в 13,0 

% випадків (3 хворих), з ускладненнями у 

вигляді перфорації не спостерігалося зовсім, а 
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шлунково-кишкову кровотечу (ШКК) виявле-

но у 1 (4,3%) хворого. У контрольної групі 

ЕВУ виявлено у 8 пацієнтів (33,3%), з усклад-

неннями у вигляді перфорації в 9,5% випадків 

(2хворих), ШКК - в 14,3% випадків (3 хворих).  

Висновки. Післяопераційні ерозивно-ви-

разкові ураження шлунково-кишкового тракту 

рідкісна, але дуже небезпечна патологія в 

післяопераційний період так як, розвивається 

низка ускладнень. Застосування препаратів 

ІПП в післяопераційному періоді дозволяє 

достигнути зниження ймовірності розвитку 

ЕВУ ШКТ, в той час як у пацієнтів, які 

отримують лише блокатори Н2-рецепторів, 

велика вірогідність розвитку ШКК. 
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Шевченко А.Н., Поликов Г.О., Лыхман В.Н., Шевченко В.А. 

ОСТРЫЕ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

Статья посвящена изучению острых эрозивно-язвенных поражений верхних отделов пищеварительного тракта в 

раннем послеоперационном периоде. Представлен обзор предлагаемых способов профилактики эрозивно-язвенных 

поражений верхних отделов желудочно-кишечного тракта в раннем послеоперационном периоде, в том числе при 

операциях на органах забрюшинного пространства. 

Ключевые слова: эрозивно-язвенные поражения, оперативные вмешательства, ингибиторы протонной помпы, 

блокаторы Н2-рецепторов. 

 
Shevchenko O.M., Polikov H.O., Lykhman V.N., Shevchenko V.O. 

ACUTE EROSIVE-ULCERATIVE DEFECTS OF THE GASTROINTERSTINAL TRACT IN THE 

POSTOPERATIVE PERIOD 

The article is devoted to the study of acute erosive and ulcerative defects of the upper digestive tract in the early postoperative 

period. An overview of the proposed methods for the prevention of erosive and ulcerative defects of the upper gastrointestinal 

tract in the early postoperative period, including in operations on the organs of the retroperitoneal space, is presented. 

Key words: erosive-ulcerative defects, surgical interventions, proton pump inhibitors, H2-receptor blockers. 

 

 

 

 

 

 

 

 


