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ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ОБРАНОЇ ОПЕРАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ 

ТРАВМОЮ СЕЛЕЗІНКИ 
 

Дана стаття присвячена дослідженню та аналізу якості життя пацієнтів з травматичним пошкодженням селезінки у 

віддаленому післяопераційному періоді після хірургічного лікування з застосуванням органозберігаючих операцій, спленектомії 

з доповненою аутолієнтрансплантацією, спленектомії. Використовувався неспецифічний опитувальник SF-36. 

Ключові слова: травматичне пошкодження селезінки, спленектомія з доповненою аутолієнтрансплантацією, якість 

життя. 

 

Актуальність. Пошкодження селезінки при 

травмі займає одне із перших місць в абдоміна-

льній хірургії. Розриви цього органу зустріча-

ються у 20,0-25,0% постраждалих з травмою 

живота. Анатомо-морфологічні особливості бу-

дови селезінки при її пошкоджені обумовлюють 

розвиток значної кровотечі, навіть при незначних 

пошкодженнях капсули селезінки та роблять 

неможливим досягнення надійного гемостазу, 

внаслідок чого хірургічне лікування пошкод-

женої селезінки в більшості випадків закінчу-

ється спленектомією. Але слід відзначити, що 

селезінці належать ряд важливих функцій — 

участь в імунному статусі організму та крово-

творення. Привабливість цієї операції полягає в 

технічній простоті і мінімальній кількості явних 

ускладнень. Разом з тим, питання про збере-

ження цього органу активно обговорюється. У 

пацієнтів після спленектомії відмічається розви-

ток підвищеної втоми, зниження інтелекту-

альних можливостей. Для запобігання небажа-

них результатів хірургічного лікування викону-

ється органозберігаюча операцію чи спленек-

томія доповнена аутолієнтрансплантацією. Але 

попри це, віддалені результати залишаються 

спірними.  

Мета дослідження. Визначити якість життя 

пацієнтів після оперативного лікування з 

використанням різних оперативних методів, 

виконаних з приводу травми селезінки, у 

віддаленому післяопераційному періоді.  

Матеріали та методи. Дослідження базу-

ється на ретроспективному аналізі 40 хворих, 

прооперованих в ДУ «Інститут загальної та не-

відкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМНУ», які 

знаходились на лікуванні за період 2014-2018 рр. 

Вік обстежених коливався від 20 до 50 років 

(середній вік склав 43,5 ± 3,0 року). Чоловіків 

було 25, жінок - 15. Основна (I) група пред-

ставлена 15 пацієнтами, яким виконана спленек-

томія. До II групи увійшло 10 пацієнтів – органо-

зберігаючі операції (ОЗО). До III групи увійшло 

15 пацієнтів, з проведеною спленектомією 

доповненою аутолієнтрансплантацією., шляхом 

пересадки шматочків селезінки розміром 2,0 см3 

в тканину великого сальника. 

Слід відзначити, що з моменту хірургічного 

лікування  пацієнта з травмою селезінки минуло 

не менше року. Щодо групи контролю, вона 

представлена 15 відносно здорових пацієнтів, в 

анамнезі відсутні пошкодження селезінки, 

спленектомія чи імунна патологія. 

Для оцінки якості життя використовувався 

неспецифічний опитувальник SF-36. Опитува-

льник включає 8 шкал, оцінка від 0 - 100 балів: 1 

- шкала фізичного функціонування (Physical 

Functioning) визначає можливість виконання 

фізичного навантаження; 2 - шкала рольового 

фізичного функціонування (Role Physical) визна-

чає здатність до виконання типової для віку і 

соціальної комплектуючі діяльності; 3 - шкала 

болю (Bodily Pain) з'ясовує значення фізичного 

болю, яка може обмежувати звичайну активність 

хворого; 4 - шкала загального здоров’я (General 

Health) оцінює суб’єктивне сприйняття теперіш-

нього здоров’я і дозволяє дізнатися перспективи; 

5 - шкала життєздатності оцінює відчуття 

внутрішньої енергії, відсутності втоми, бажання 

виконувати різну діяльність; 6 - шкала соціально-

го функціонування відображає здатність розви-

ватися, повноцінно спілкуватися, можливість 

професійного спілкування; 7 - шкала рольово-

емоційного функціонування (Role-Emotional) 

відображає емоційний статус хворого, вплив 

емоцій на повсякденні вправи, взаємозв’язок з 

оточуючими; 8 - шкала психічного здоров’я 
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відображає наявність невротизації, схильність до 

депресії, відчуття радості. 

Результати. Наше дослідження показало, що 

пацієнти після ОЗО та спленектомії доповненою 

аутолієнтрансплантацією порівняно з хворими 

після спленектомії мали більш високий рівень 

якості життя, дані представлені в таблиці №1. 

Дані шкал фізичного здоров’я, рольового 

фізичного функціонування, болю та  загального 

здоров’я, від виду виконаної операції суттєво не 

відрізнялися від даних, отриманих в групі конт-

ролю. Всі опитувані пацієнти добре відносилися 

до фізичного навантаження, від помірної до 

тяжкої праці (шкала фізичного функціонування). 

Показники шкали 

Результати в групах 

I група 

(спленектомія) 

II група 

(ОЗО) 

III група (спленектомія 

доповнена 

аутолієнтрансплантацією) 

Група 

контролю 

1. Фізичного функціонування 82,7 83,1 83,3 83,9 

2. Рольового фізичного 

функціонування 
71,2 71,4 71,5 71,5 

3. Болю 67,9 68,6 68,7 69,2 

4. Загального здоров’я 53,1 57,3 57,2 57,6 

5. Життєздатності 55,1 59,2 58,3 61,1 

6. Соціального 

функціонування 
60,9 71,1 71,3 71,5 

7. Рольово - емоційного 

функціонування 
67,8 69,7 69,5 70,2 

8. Психічного здоров’я 55,1 61,7 61,3 61,9 

Таблиця №1. Показники якості життя у пацієнтів з пошкодженою селезінкою після обраної 

операції у віддаленому післяопераційному періоді. 

Переважна кількість пацієнтів не відмічали 

труднощів в професійній або повсякденній дія-

льності, тому їм не довелося скорочувати час 

праці на роботу або виконання домашніх справ, 

але труднощі виникали у 2 (13,3%) пацієнтів 

після спленектомії (шкала рольового фізичного 

функціонування).  

Фізичний біль знижувала якість життя у 9 

(60,0%) пацієнтів після спленектомії. Найбільш 

часто пацієнти пред'являли скарги на біль в 

області серця чи головну біль. У пацієнтів після 

ОЗО таких скарг не було, а після спленектомії 

доповненою аутоліентрансплантацією скарги 

виявлені у 2 (13,3%) пацієнтів (шкала болю). 

Щодо шкали загального здоров’я, то лише 1 

(10,0%) хворих після ОЗО оцінювали свій стан 

свого здоров'я як задовільний, а всі інші відмінне 

чи хороше. Серед пацієнтів після спленектомії 

доповненою аутоліентрансплантацією лише у 3 

(20,0%) пацієнтів відмічався стан як незадовіль-

ний. У групі пацієнтів після перенесеної спле-

нектомії тільки 9 (60,0%) пацієнтів оцінювали 

стан свого здоров'я як відмінне і гарне. 

Встановлено, що пацієнти, яким було вико-

нано ОЗО, характеризувалися більш високим 

рівнем психологічного здоров'я. Дещо гірше 

виявилися результати дослідження показників 

якості життя у пацієнтів після спленектомії до-

повненою аутоліентрансплантацією - 4 (26,6%) 

пацієнтів пред'являли скарги на швидку втомлю-

ваність, відсутність відчуття енергії та зниження 

працездатності (шкала життєздатності). У 8 

(53,3%) пацієнтів після спленектомії були скарги 

на швидку втомлюваність, відсутність почуття 

енергії та зниження працездатності. Щодо шкали 

соціального функціонування, то у 3 (20,0%) 

пацієнтів після спленектомії відзначили знижен-

ня соціальної активності. При вивченні характе-

ристик, що ілюструють емоціональну сферу і 

психологічне здоров'я цих пацієнтів, встанов-

лено, що вони порушені у 9 (60,0%) обстежених. 

У цих пацієнтів виявлені схильності до розвитку 

депресивних станів (шкали рольово-емоційного 

функціонування та психічного здоров’я). 

Проведене нами дослідження якості життя 

показує, що у пацієнтів після спленектомії, викона-

ної через травму селезінки, у віддаленому після-

операційному періоді відзначається зниження па-

раметрів якості життя. У пацієнтів після спле-

нектомії доповненою аутоліентрансплантацією 

та ОЗО якість життя суттєво не знижується. 

Висновки. Застосування спленектомії допов-

неною аутолієнтрансплантацією та використан-

ня органозберігаючих операцій у пацієнтів з 

травмою селезінки дозволяє покращити їх якість 

життя у віддаленому післяопераційному періоді. 
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Шевченко А.Н., Поликов Г.О., Лыхман В.Н., Шевченко В.А. 

ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ИЗБРАННОЙ ОПЕРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАМИ СЕЛЕЗЕНКИ 

Данная статья посвящена исследованию и анализу качества жизни пациентов с травматическим повреждением 

селезенки в отдаленном послеоперационном периоде после хирургического лечения с применением органосохраняющих 

операций, спленэктомии с дополненной аутолиентрансплантацией, спленэктомии. Использовался неспецифический 

опросник SF-36. 

Ключевые слова: травматическое повреждение селезенки, спленэктомия с дополненной аутолиентрансплантацией, 

качество жизни. 

 

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

INFLUENCE ON THE QUALITY OF LIFE OF A SELECTED OPERATION IN PATIENTS WITH INJURIES OF 

THE SPLEEN 

This article is devoted to the study and analysis of the quality of life of patients with traumatic injury to the spleen in the late 

postoperative period after surgical treatment using organ-sparing operations, splenectomy with autotransplantation, splenectomy. 

The non-specific questionnaire SF-36 was used. 

Key words: traumatic injury of the spleen, splenectomy with autotransplantation, quality of life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


