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ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ ПАРЕЗИ КИШЕЧНИКА ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНОГО 

ВТРУЧАННЯ НА ТОВСТІЙ КИШЦІ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА 

 
Парез кишечника часто зустрічається як функціональний розлад в ранньому післяопераційному періоді, який клінічно проявляється 

метеоризмом, здуттям живота і затримкою відходження газів. В даний час частіше використовується термін «післяопераційний 

парез кишечника» (ППК), який має на увазі, що головним є порушення рухової функції кишечника, що з'явилося в післяопераційному 

періоді. Проаналізовано результати лікування 47 пацієнтів, які перенесли реконструктивно-відновлювальні та обструктивні 

операції на товстій кишці. Виходячи з методик профілактики парезу кишечника хворі були розділені на дві групи. Запропонована 

програма сприяє ранньому відновленню функцій шлунково-кишкового тракту і попереджає розвиток ускладнень. 
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застосування прокінетиків і b-адренолітиків, профілактика. 

 
Актуальність. Серед  функціональних розла-

дів, які зустрічаються у ранньому післяоперацій-

ному періоді є парез кишки, який клінічно проя-

вляється метеоризмом, здуттям живота і затрим-

кою відходження газу. Порушення моторно-ева-

куаційної функції кишечника зустрічаються після 

екстрених та планових, і навіть невеликих по 

об'єму абдомінальних втручань, виконаних 

лапароскопічним доступом [1, 6, 7]. При захворю-

ваннях товстої кишки за рахунок травматичності, 

традиційні операції приводять до тривалого 

парезу кишечника в ранньому післяопераційному 

періоді і розвитку спайкової хвороби [2, 4, 5].  

За останні 10 років відзначається значне 

зростання захворюваності на рак товстої кишки і 

збільшення кількості хворих з непухлинними зах-

ворюваннями та пошкодженнями цього відділу 

кишечника. Багато хворих поступають в тяжкому 

стані з ускладненими формами захворювання, що 

змушує проводити оперативні втручання за 

екстреними і терміновими показаннями [3, 4, 7].  

В літературі немає єдиного терміну для 

позначення стану, що виникає внаслідок пору-

шень моторної діяльності кишечника в післяо-

пераційному періоді. Цей стан називають дина-

мічною кишковою непрохідністю, функціо-

нальним стазом кишечника, післяопераційним 

метеоризмом, післяопераційною функціональ-

ною кишковою непрохідністю. Однак в даний час 

частіше використовується термін «післяоперацій-

ний парез кишечника» (ППК), який вказую, що 

ведучим є порушення функції кишечника, що 

з'явилося в післяопераційному періоді. Про 

післяопераційний парез слід говорити, коли в 

результаті пригнічення рухової активності 

шлунково-кишкового тракту (ЖКТ) виникають 

порушення евакуації його вмісту, що об'єктивно 

проявляється ослабленням кишкових шумів, 

затримкою відхилення газів, більш-менш вираженим 

диханням живота вперше 48 годин після виконання 

оперативного втручання [ 1-3, 6, 7].  

Незадовільні результати, клініцисти, у профі-

лактиці та лікуванні післяопераційних парезів 

зв'язують з двома основними причинами: 1) в 

широкій клінічній практиці домінує традиційно 

стандартний підхід лікарів до вибору лікувальних 

заходів без урахування патогенезу захворювання [1, 

6, 7]; 2) практичний досвід лікування післяопера-

ційних парезів свідчить про те, що боротьба з ними 

починається лише тоді, коли вони вже розви-

ваються, в той час як заходи з лікування парезів 

повинні проводитися в ранньому післяопераційно-

му періоді до появи клінічних ознак [1, 5, 7 ].  

Тільки при глибоких знаннях патофізіології 

процесів розвитку парезів кишечника в 

післяопераційному періоді у хворих після 
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абдомінальних операцій при наявності об'єктив-

них методів контролю в процесі лікування цього 

ускладнення дозволить мінімізувати вплив цих 

причин [5, 7]. Нормальна моторика є результатом 

координованої активності гладких м'язів по всій 

довжині шлунково-кишкового тракту. Ця актив-

ність регулюється місцевими факторами, що мо-

делюють діяльність гладких м'язів, рефлексами, 

шляхи яких замикаються в межах вегетативної 

нервової системи, гормонами і впливом центра-

льної нервової системи. За даними літератури, 

кожна з цих систем грає незалежну патогене-

тичну роль у розвитку післяопераційного парезу 

шлунково-кишкового тракту [2, 4].  

На початку розвитку, парез шлунково-

кишкового тракту може бути обумовлений дис-

функцією з боку ендокринних механізмів регу-

ляції: 1) викидом катехоламінів; 2) активацією ка-

лікреїн-кінінової системи; 3) зниженням біологіч-

ної активності клітин APUD-системи 4) дисрегу-

ляторні надходженням секретину, холецистокініну 

і ентероглюкагону [3, 6, 9]. Була створена 

концепція про роль серотоніну і серотонінових 

рецепторів в генезі дисфункції гладкої 

мускулатури, яка є складовою частиною клінічного 

синдрому серотонінової недостатності.  

З розвитком парезу кишечника і, як наслідок, 

затримкою пасажу кишкового вмісту відбува-

ються інтенсивне зростання і зміни мікрофлори 

тонкої кишки, посилюється розмноження пато-

генної мікрофлори, що послаблює місцеву 

імунний захист слизової оболонки та призводить 

до зниження її бар'єрної функції, пригнічення 

функціональної активності лімфатичної та 

ретикуло-ендотеліальної систем, втрати антаго-

ністичної властивостей у нормальної мікрофлори 

кишечника по відношенню до патогенних і гни-

льних мікробів, падіння вітамінообразующей і фер-

ментної функції [4, 5]. Циркуляторна гіпоксія, що 

є головною ланкою, порушує діяльність нерво-

вого апарату, в результаті чого втрачається здат-

ність передачі імпульсів. Глибокі метаболічні і 

внутрішньоклітинні електролітні порушення 

роблять клітини гладеньких м'язів не здатними до 

сприйняття імпульсів на скорочення. Подальшим 

етапом патогенезу стає ендогенна інтоксикація, 

яка замикає порочне коло, посилюючи тканинну 

гіпоксію [4, 6, 7]. 

Мета роботи. Аналіз результатів лікування 

хворих з парезом кишечника в післяоперацій-

ному періоді, через оперативне втручання на 

товстій кишці із застосуванням декомпресія 

шлунка і кишечника, інфузії полііонних розчинів, 

прокінетиків та b-адренолітиків. 

Матеріал і методи. Дослідження базується на 

ретроспективному аналізі результатів лікування 

47 пацієнтів, які перенесли обструктивні і 

реконструктивно-відновлювальні операції на 

товстій кишці в ДУ «Інститут загальної та 

невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМНУ», що 

знаходились на лікуванні останні 5 років. Вік 

пацієнтів складав від 26 до 55 років, середній вік - 

(34±5) років. Із них чоловіків було 27 (57,4 %), жінок 

– 20 (42,6 %).  

Хворі були розділені на 2 групи в залежності 

від методики профілактики парезу кишечника: I 

група - 25 хворих, II група -  22 хворих. 

Достовірно значущих відмінностей за масою тіла, 

супутньої патології, тривалості операції, вели-

чиною крововтрати і обсягом інфузійної терапії 

між групами не було. Травми товстої кишки і 

промежини були приводом до накладання коло-

стоми у 14 пацієнтів, заворот товстої кишки з нек-

розом її - у 4 пацієнтів. В обох групах в 12 випадках 

виконані обструктивні резекції товстої кишки з 

приводу пухлинних поразок.  У 3 пацієнтів причи-

ною оперативного втручання послужив анаеробний 

парапроктит. Із загальної кількості хворих операція 

типу Гартмана виконана у 31 пацієнтів. Резекція 

сигмовидної кишки з двоствольною колостомою 

була виконана у 6 хворих.  

Пацієнтам I групи проводилася анальгетична, 

інфузійна і прокінетична терапія під час операції 

і в найближчому післяопераційному періоді.  

Пацієнтам II групи виконувалась нейровегета-

тивна блокада на операційному столі (через 10-15 

хв після вступної анестезії) з використанням 

бензогексонію в дозі 0,12 мг/кг внутрішньовенно 

та після операції по 0,12-0,15 мг/кг через 6 годин 

внутрішньом'язово з наркотичними і ненаркотич-

ними анальгетиками. У хворих II групи обов'яз-

ково під час операції виконувалася декомпресія 

шлунку через зонд, який видаляли перед ексту-

бація та з метою декомпресії шлунку і кишеч-

ника, після операції, призначали Еспумізан 120 

мг кожні 8 год всередину. Інфузійна терапія 

проводилася розчином Рінгера з додаванням 

через 6 годин після операції розчинів, що містять 

сорбіт або ксиліт (сорбілакт, реосорбілакт, 

Глюксил, Ксилат). Для оцінки гемодинамічного 

ефекту бензогексонію на етапах анестезіологічного 

забезпечення операції і в післяопераційному періоді 

у хворих обох груп оцінювали систолічний та 

діастолічний артеріальний тиск (АТс і АТд), час-

тоту серцевих скорочень (ЧСС) на наступних ета-

пах: I - за 10 хв до вступної анестезії; II - через 30 хв 

після вступної анестезії (в цей час у хворих 2-ї групи 

розвивався гангліонарний блок); III - через годину 

після операції; IV - о 18.00; V - о 24.00; VI - о 7.00. 



Альманах науки 

 

18 

Результати та їх обговорення.  При аналізі 

даних виявлено, що відновлення моторно-

евакуаторної функції ШКТ у II групі хворих 

відбувалося в середньому через 11-17 годин після 

операції, а в I - через 21-25 годин. Початкова 

декомпресія шлунку через зонд c подальшим 

застосуванням еспумізану у хворих досліджу-

ваної групи поряд з ефектом бензогексонію і від-

строченим застосуванням прокінетиків, сприяли 

виключенню епізодів нудоти і блювоти в після-

операційному періоді. Якщо при введенні бензо-

гексоній відзначалося зниження артеріального 

тиску, то проводилася корекція темпу, обсягу і 

складу інфузійної терапії. Відзначається статис-

тично значуща відмінність в показниках АТс, 

АТд і ЧСС між групами хворих (р <0,05) на 

етапах дослідження. Включення бензогексоній в 

програму профілактики післяопераційних парезів 

має патогенетичне обґрунтування його багатогра-

нним механізмом дії, що забезпечують такий 

важливий компонент анестезії, як нейровегета-

тивна блокада. Крім того, бензогексоній пролонгує 

дію м'язових релаксантів, знижує тонус симпа-

тичної нервової системи і викид в кров великої 

кількості катехоламінів, зменшує секрецію залоз 

шлунково-кишкового тракту, блокує утворення 

антидіуретичного гормону, покращує мікроцирку-

ляцію і функціонування ентероцитів.  

Важлива роль в нашій програмі профілактики 

парезів кишечника відводиться інфузійної терапії 

з використанням полііонних розчинів, що не 

порушує водно-електролітний баланс організму. 

Полііонні середовища на основі багатоатомних 

спиртів (реосорбілакт, сорбілакт, Глюксил, 

Ксилат) включені в програму завдяки патогене-

тичної дії: являються донаторами електролітів і 

енергії; підтримують об'єм циркулюючої крові і 

покращують мікроциркуляцію; зменшують 

набряк стінки кишечника.  

При аналізі отриманих результатів нами 

виявлено ще одна істотна відмінність в групах. 

При ідентичних обсягах крововтрати і інфузійної 

терапії темп сечовиділення в перерахунку на 1 кг 

маси тіла у хворих II групи був вище на 0,27 ± 0,08 

мл / кг / год (р <0,05), або 518 ± 153 мл на добу, 

що, на нашу думку, становить добовий 

потенційний обсяг секреції в «третій простір» при 

прогресуванні клініки парезу кишечника. Бензо-

гексоний і інфузія в післяопераційному періоді 

блокують патогенетичний механізм секвестрації 

рідини при парезі кишечника. Всі хворі, як правило, 

на другу добу переводилися в профільне відділен-

ня, і там тривала профілактика парезів кишечника 

призначенням ректальних свічок (бисакодил 10 мг, 

2-3 рази на добу), що стимулює моторику товстого 

кишечника та дозволило нам відмовитися від 

традиційного призначення прозерину і клізм в 

різних модифікаціях. 

Висновки. Запропонована програма профі-

лактики і лікування парезів шлунково-кишкового 

тракту після оперативних втручань на товстому 

кишечнику дозволяє знизити тонус симпатичної 

нервової системи. Декомпресія шлунка і кишеч-

ника за допомогою зонда, інфузія полііонних роз-

чинів на основі багатоатомних спиртів, раціона-

льне застосування прокінетиків і b-адренолітиків 

сприяє ранньому відновленню функцій шлунко-

во-кишкового тракту і попереджає розвиток 

ускладнень. 
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А.Н. Шевченко, Г.О. Поликов, В.Н. Лыхман, В.А. Шевченко 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ПАРЕЗЫ КИШЕЧНИКА ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ТОЛСТОЙ 

КИШКЕ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

Парез кишечника часто встречается как функциональное расстройство в раннем послеоперационном периоде, который 

клинически проявляется метеоризмом, вздутием живота и задержкой отхождения газов. В настоящее время чаще используется 

термин «послеоперационный парез кишечника» (ППК), который подразумевает, что ведущим является нарушение двигательной 

функции кишечника, появившееся в послеоперационном периоде. Проанализированы результаты лечения 47 пациентов, перенесших 

реконструктивно-восстановительные и обструктивные операции на толстой кишке. Исходя из методик профилактики пареза 

кишечника больные были разделены на две группы. Предложенная программа способствует раннему восстановлению функций 

желудочно-кишечного тракта и предупреждает развитие осложнений. 

Ключевые слова: парез кишечника, операции на толстой кишке, декомпрессия желудка и кишечника, инфузия полиионными 

растворами, применение прокинетиков и b-адренолитиков, профилактика. 

 

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

POSTOPERATIVE PARESIS OF THE INTESTINES AFTER OPERATIVE IN THE COLON AND THEIR PREVENTIVE 

Paresis of the intestine is often found as a functional disorder in the early postoperative period, which is clinically manifested by flatulence, 

bloating and delayed gas escape. Currently, the term "postoperative paresis of the intestine" (PPK) is more often used, which implies that the 

leading one is a violation of the motor function of the intestine, which appeared in the postoperative period. The results of treatment of 47 

patients who underwent reconstructive-restorative and obstructive operations on the colon were analyzed. Based on the methods of preventing 

intestinal paresis, patients were divided into two groups. The proposed program contributes to early recovery of the functions of the 

gastrointestinal tract and prevents the development of complications. 

Key words: intestinal paresis, colon operations, decompression of the stomach and intestines, infusion of polyionic solutions, use of prokinetics 

and b-adrenolitis, preventive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


