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Гостра непрохідність кишечника (ГНК) – це син-
дром, що ускладнює перебіг ряду захворювань 
і патологічних станів. Вона характеризується частко-
вим або повним порушенням просування вмісту по 
травному каналу і зумовлена механічною перешко-
дою або порушенням рухової функції кишечника.

Гостра непрохідність кишечника належить до 
числа досить частих, грізних і важких захворю-
вань. Дещо частіше вона виникає у чоловіків (55 %) 
і дещо рідше – у жінок (45 %), як правило, у віці від 
30 до 60 років. Найважче гостра кишкова непрохід-
ність перебігає у пацієнтів старше 60 років, які скла-
дають приблизно 1/3 від загального числа хворих.

Частота захворюваності на ГНК в Україні ста-
новить 24 (по регіонах – від 12 до 58) на 100 000 
населення. У структурі гострих хірургічних захво-
рювань органів черевної порожнини ГНК займає 
7-ме місце (після гострого апендициту, гострого 
панкреатиту, гострого холециститу, гострої крово-
течі в просвіт органів травного каналу, травм че-
ревної порожнини і защемленої грижі).

За даними великих статистик, летальність се-
ред хворих з гострою непрохідністю кишечника, 
оперованих у перші 6 годин від початку захворю-
вання, становить 3,5 %, а серед оперованих після 
24 год – 25 % і більше.

ДІАГНОСТИКА ГОСТРОї 
НЕПРОХІДНОСТІ КИШЕЧНИКА

Діагноз ГНК може бути виставлений за наявності 
наступних критеріїв:

 y клінічні та анамнестичні дані ГНК;
 y дані оглядової рентгенографії черевної порож-

нини на наявність чаш Клойбера або симптому 
керкрінгових складок, а також невідкладної со-
нографії.

Основними симптомами, що дозволяють за-
підозрити розвиток у хворого гострої непрохідно-
сті кишечника, є біль в животі (як правило, роз-
литого характеру), блювота, здуття живота, 
затримка газів і випорожнень.

При підозрі на ГНК обов’язковими етапами 
обстеження пацієнта в приймальному відділенні є:

 y огляд черевної стінки, а також типових “слабких” 
місць виходу зовнішніх гриж живота (пахвинний 
канал, стегновий канал, пупкове кільце і пара-
умбілікальна зона, біла лінія живота, зона руб-
ця передньої черевної стінки після перенесеної 
раніше операції, спігелієва лінія, трикутник Пті 
і проміжок Грюнфельда – Лесгафта, промежина);

 y аускультація черевної порожнини;
 y пальцеве дослідження прямої кишки.

БІЛь В ЖИВОТІ,  
ЗДУТТЯ ЖИВОТА. ГОСТРА 
НЕПРОХІДНІСТь КИШЕЧНИКА

РОЗДІЛ 4.  
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Диференційна діагностика
Диференційна діагностика гострої непрохідно-
сті кишечника проводиться з захворюваннями, 
для яких також характерний симптомокомплекс 
“біль в животі + здуття живота + блювота”. 
Найчастіше при діагностиці гострої непрохідності 
кишечника необхідно виключати такі патологічні 
стани (рис. 4.1):

 y перфорація порожнистого органа;

 y гострий апендицит;
 y гострий панкреатит;
 y ниркова колька;
 y пневмонія, плеврит;
 y ішемічна хвороба серця (гострий інфаркт міо-

карда, стенокардія).

Больовий симптом при перерахованих захво-
рюваннях може починатися гостро або поступово. 
До захворювань з гострою появою болю нале-

Рис. 4.1. Диференційно-діагностичний алгоритм при гострій непрохідності кишечника
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жать: перфорація порожнистого органа, гострий 
панкреатит, ниркова колька, гострий інфаркт 
міокарда.

Перфорація порожнистого органа, як і гостра 
непрохідність кишечника, характеризується рап-
товим початком, появою сильних болів у животі, 
найчастіше без будь-яких провісників. Основне 
значення в диференційній діагностиці має огля-
дова рентгенографія черевної порожнини. У разі 
перфорації порожнистого органа під одним або 
обома куполами діафрагми буде виявлено вільний 
газ, що не характерно для гострої кишкової непро-
хідності.

Розлитий біль в животі, блювота і затрим-
ка відходження газів можуть спостерігатися при 
абдомінальній формі гострого інфаркту міокар-
да. Приводом запідозрити інфаркт міокарда буде 
порушення серцевої діяльності, глухість серцевих 
тонів у поєднанні з гіпотонією. Для підтвердження 
інфаркту необхідно виконати ЕКГ. Слід зазначити, 
що ЕКГ повинна виконуватися всім пацієнтам у віці 
старше 35 років з підозрою на гостру патологію 
органів черевної порожнини.

Спільними симптомами для гострого панкре-
атиту і гострої непрохідності кишечника є: рап-
тове виникнення сильного болю, здуття живота 
з затримкою випорожнень, часта блювота. Важли-
вою диференційно-діагностичною ознакою є під-
вищення ліпази або α-амілази крові. Разом з тим 
основними методами діагностики гострого пан-
креатиту є УЗД, КТ, діагностична лапароскопія.

Появою раптових болів у животі в поєднан-
ні з блювотою може супроводжуватися гострий 
синдром привідної петлі. Першою вказівкою на 
можливість розвитку даного синдрому є перенесе-
на в минулому резекція шлунка за другим спосо-
бом Більрота. Постановка діагнозу здійснюється на 
основі рентгенологічного дослідження (при якому 
виявляється дилатована привідна петля із закидан-
ням у неї контрастної речовини) або фіброезофа-
гогастродуоденоскопії.

Ниркова колька і гостра непрохідність кишеч-
ника подібні за гостротою виникнення та інтен-
сивністю болю, здуттям живота, багаторазовим 
блюванням. Найбільш інформативним методом 
діагностики є УЗД, при якому в сечоводі або нир-
ковій мисці можуть бути виявлені конкременти, 
визначаються ознаки сечової гіпертензії. Крім того, 
з диференційно-діагностичною метою при нир-
ковій кольці може бути застосовано новокаїно-
ву блокаду в ділянці пахвинного каналу (20–30 мл 
0,5 % розчину новокаїну) за ходом сім’яного кана-

тика у чоловіків і круглої зв’язки у жінок – через 
20–30 хв болі вщухають, відходить сеча, що свід-
чить про наявність у хворого ниркової кольки.

Захворювання з поступовим розвитком болю, 
які необхідно диференціювати від гострої непро-
хідності кишечника: гострий апендицит, перито-
ніт різної етіології, гостра пневмонія, плеврит.

Гострий апендицит і гостра непрохідність ки-
шечника можуть мати такі загальні прояви, як біль, 
блювання, затримка випорожнень і газів. Біль при 
гострому апендициті починається поступово і ні-
коли не буває настільки вираженим, як при гострій 
кишковій непрохідності. Він має строгу локаліза-
цію – права клубова ділянка, в той час як для гос-
трої кишкової непрохідності характерний розли-
тий біль. Затримка випорожнень і газів не носить 
стійкого характеру при гострому апендициті, на 
відміну від непрохідності. Посилення перисталь-
тичних шумів, яке визначається при аускультації 
живота у хворих з гострою непрохідністю кишеч-
ника, не характерне для гострого апендициту. При 
рентгенографії черевної порожнини при гострому 
апендициті не виявляються зміни, характерні для 
непрохідності кишечника.

Причиною труднощів диференційної діагнос-
тики може послужити й гостра пневмонія, особ-
ливо нижньочасткова, або плеврит. Огляд хворо-
го – відставання ураженої половини грудної клітки 
в диханні, а також обов’язкова для всіх пацієнтів 
аускультація – ослаблення дихальних шумів, хрипи, 
шум тертя плеври – дають можливість запідозрити 
легеневу патологію. Остаточний діагноз встанов-
люється після рентгенографії грудної клітки.

Одним із захворювань, з яким доводиться про-
водити диференційний діагноз при гострій кишко-
вій непрохідності, особливо високій, є стеноз ви-
хідного відділу шлунка (пілоростеноз). Основний 
прояв пілоростенозу – блювота. Слід пам’ятати, 
що клініка пілоростенозу розвивається поступово, 
протягом тривалого часу. Для діагностики пілоро-
стенозу використовуються ендоскопічні та рент-
генологічні методи, які дозволяють виявити пору-
шення прохідності пілоричного жому, розширення 
шлунка.

Клініка гострої  
непрохідності кишечника

При діагностиці гострої непрохідності кишечника 
особливу увагу приділяють дослідженню органів 
черевної порожнини. Дослідження починається 
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з огляду язика. На початку захворювання язик не-
змінений, вологий; при наростанні явищ кишкової 
непрохідності він стає сухим, обкладений нальотом 
коричневого кольору. Після огляду язика огляда-
ють живіт. Звертають увагу на його конфігурацію, 
участь передньої черевної стінки в диханні, стан 
грижових воріт, наявність післяопераційних руб-
ців, видимої перистальтики.

До найбільш постійних симптомів гострої не-
прохідності кишечника належить здуття жи-
вота, яке більшою чи меншою мірою спостеріга-
ється при всіх видах непрохідності. Слід зазначити, 
що чим нижче локалізується перешкода в кишко-
вій трубці, тим більш виражене здуття живота.

Рівномірне здуття всього живота з випинанням 
його вперед характерне для непрохідності на рів-
ні нижнього відділу тонкої кишки.

Бочкоподібне здуття живота з переважним ви-
пинанням лівого бокового відділу свідчить на ко-
ристь обструкції на рівні нижнього відділу тов-
стої кишки.

Здуття, найбільш виражене в правій половині 
живота, є ознакою непрохідності висхідної або 
поперечної ободової кишки.

“Косий живіт”, коли здуття живота призводить 
до його асиметрії, переважно по осі “праве підре-
бер’я – ліва клубова ділянка”, характерний для за-
вороту сигмоподібної кишки.

Більш рівномірне здуття живота зазвичай спо-
стерігається при обтураційній непрохідності ки-
шечника.

Странгуляційна непрохідність частіше при-
зводить до нерівномірного здуття живота.

Нерідко через черевну стінку видно роздуті 
петлі кишечника. Чітко відмежована розтягнута 
кишкова петля, що контурується через черевну 
стінку, є ранньою ознакою гострої непрохідності 
кишечника (симптом Валя). Важливою ознакою 
непрохідності слугує і видима перистальтика ки-
шок. При огляді черевної стінки видно вали, що 
перекочуються, або випинання, що раптово з’яв-
ляються і зникають.

При пальпації (до розвитку перитоніту) живіт 
м’який, безболісний. У період активної перисталь-
тики, що супроводжується приступом болю, може 
виникати резистентність передньої черевної стін-
ки, що утрудняє пальпацію. Пальпаторно через че-
ревну стінку можна визначити ділянки вузлоутво-
рення або інвагінацій, пухлини.

Аускультація черевної порожнини дозволяє 
оцінити стан перистальтики і виявити ряд додат-
кових симптомів гострої непрохідності кишечника.

При обтураційній непрохідності в початковому 
періоді прослуховуються численні дзвінкі шуми, які 
часом посилюються або слабшають.

При странгуляційній непрохідності посилені 
кишкові шуми прослуховуються тільки на початку 
захворювання; в подальшому, в міру згасання пе-
ристальтики, вони припиняються.

Аускультативно в черевній порожнині можна 
визначити шум плескоту (симптом Склярова), 
шум падаючої краплі, шум лопання бульбашок 
тощо.

При перкусії передньої черевної стінки над 
розтягнутою петлею кишки з’являється посилений 
тимпанічний звук. У ряді випадків він набуває ме-
талевого відтінку (симптом Ківуля).

При парезі кишечника кишкові шуми не ви-
слуховуються (так звана “мертва тиша”). У цих ви-
падках при різкому здутті живота чітко прослухо-
вуються провідні серцеві тони і дихальні шуми.

Дослідження хворого з гострою непрохідністю 
кишечника має бути в обов’язковому порядку до-
повнене ректальним дослідженням. Пальцеве 
дослідження дозволяє насамперед визначити стан 
прямої кишки (наявність у ній калових мас, пухли-
ни, сторонніх тіл), а також при одночасній пальпа-
ції живота можна чіткіше визначити роздуті петлі 
кишки, тіло інвагінату й ін. Цінною діагностичною 
ознакою при непрохідності кишечника є балоно-
подібне здуття порожньої ампули прямої кишки 
(симптом Обухівської лікарні).

У клінічному перебігу гострої непрохідності 
кишечника виділяють три періоди

1. Період “ілеусного крику”.
2. Період інтоксикації.
3. Період перитоніту (термінальна стадія).

Період “ілеусного крику” (початкова стадія) 
триває від 2 до 12 годин. Він характеризується гос-
трим, нападоподібним, періодично повторюва-
ним болем. Цей біль іноді буває настільки сильним 
і значним, що викликає явища шоку. У “світлі” про-
міжки при відсутності болю стан хворих значно не 
страждає. Ці “світлі” проміжки й можуть бути при-
чиною діагностичної помилки під час огляду хво-
рого в цей період.

Період інтоксикації (проміжна стадія) зазви-
чай триває від 12 до 36 годин. У цей період біль 
втрачає нападоподібний характер і стає постійним, 
розвивається типова картина гострої непрохідності 
кишечника. З’являються здуття й асиметрія живота. 
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Жвава перед цим перистальтика зникає. З’являєть-
ся часта блювота або зригування. Затримка випо-
рожнень і газів повна, з’являється шум плескоту.

Втрата рідини з блювотою і набряк кишки при 
неможливості приймати рідину через рот швидко 
призводять до зневоднення організму. У зв’язку 
з цим розвивається гемоконцентрація, зниження 
ОЦК, почастішання пульсу і дихання, порушення 
водно-електролітного балансу. Саме в цей період 
з’являються чіткі рентгенологічні ознаки непрохід-
ності. Стан функціонально важливих систем орга-
нізму можна охарактеризувати як субкомпенсова-
ний.

Період перитоніту (пізня стадія) розвивається 
через 36 годин після початку захворювання. З ог-
ляду на глибоке порушення обмінних процесів, 
бурхливий розвиток інфекції в черевній порожни-
ні і важку інтоксикацію цей період непрохідності 
називають ще термінальним. З’являються харак-
терні ознаки системної відповіді на запалення. Жи-
віт різко здутий, перистальтика не вислуховується. 
У черевній порожнині чітко визначається вільна 
рідина. Періодично з’являється калова блювота. 
Артеріальний тиск низький, пульс частий, слабкого 
наповнення. Виявляються типові ознаки перито-
ніту. Розвивається олігурія. Метаболічні зрушення 
в організмі різко виражені у зв’язку з розвитком 
поліорганної недостатності.

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО 
ПЕРЕБІГУ ОКРЕМИХ ВИДІВ 
ГОСТРОї НЕПРОХІДНОСТІ 

КИШЕЧНИКА

Для визначення правильної тактики лікування хво-
рого в першу чергу необхідно диференціювати 
динамічні види гострої кишкової непрохідності від 
механічних; непрохідність верхніх відділів травного 
каналу від нижніх.

Динамічна непрохідність 
кишечника

Спастична непрохідність кишечника частіше 
спостерігається в молодому віці. Найчастіше вона 
обумовлена аскаридами, отруєнням свинцем і нар-
котичними речовинами, площинними злуками в че-

ревній порожнині, печінковою порфірією. Почина-
ється захворювання раптово, без провісників, на 
тлі відносного благополуччя – в животі з’являються 
сильні переймоподібні болі без певної локалізації.

Характерно, що загальний стан хворого за-
звичай мало змінюється, гемодинамічні розлади 
відсутні. Завжди спостерігається затримка випо-
рожнень і газів, що й дає привід говорити про не-
прохідність. Незважаючи на невідходження газів, 
здуття живота немає. Живіт частіше плоский або 
човноподібної форми, пальпація його безболіс-
на, напруження передньої черевної стінки немає. 
Важливим моментом є те, що відсутні симптоми 
інтоксикації та гемодинамічні розлади. При рентге-
нографічних дослідженнях ознаки гострої кишко-
вої непрохідності відсутні.

Паралітична непрохідність кишечника. При 
паралітичній непрохідності кишечника може спо-
стерігатися парез кишечника на всій його довжині 
або на окремих ділянках. Причинами парезу мо-
жуть бути різного роду інтоксикації, операційна 
травма, захворювання центральної нервової сис-
теми та ін.

На відміну від спастичної, при паралітичній 
непрохідності кишечника біль незначний, носить 
ниючий характер, а не переймоподібний. Початок 
захворювання, як правило, поступовий. У клінічній 
картині на перше місце виходить здуття живота, 
а також затримка випорожнень і газів. Блювота 
з’являється рідко. Живіт пальпаторно м’який, без-
болісний (якщо тільки причиною парезу кишечни-
ка не є захворювання черевної порожнини). При 
аускультації кишкові шуми не вислуховуються – 
симптом “мертвої тиші”.

При рентгенографії визначаються рівномірно 
роздуті відрізки тонкої і товстої кишки, що форму-
ють кишкові арки.

Странгуляційна непрохідність 
кишечника

Особливістю цієї форми непрохідності є залучення 
до процесу брижі кишки, що тягне за собою раннє 
включення ішемічного компонента, який значною 
мірою визначає динаміку клінічних проявів захво-
рювання і патологічних змін у кишці.

Для всіх видів странгуляційної непрохідності 
характерний гострий початок захворювання, який 
характеризується появою раптового різкого болю 
(аж до больового шоку при повному завороті). 
Причому напади слідують один за іншим через 
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порівняно короткі проміжки часу. Біль поступово 
наростає, але в міру прогресування парезу вище 
перешкоди стає постійним, що пов’язано з висна-
женням перистальтики. Швидко наростають ознаки 
перитоніту. У хворих зі странгуляційною непрохід-
ністю спостерігаються виражені і швидкопрогресу-
ючі порушення гомеостазу, чому сприяє швидкий 
розвиток некрозу кишки й ендотоксикозу.

Вузлоутворення

При вузлоутворенні до процесу залучається не 
менше двох відділів кишечника. Найчастішою 
формою є утворення вузла, що складається з сиг-
моподібної ободової кишки і тонкої. Рідше утво-
рюються вузли між окремими петлями тонкої киш-
ки (рис. 4.2), а також між сліпою кишкою і тонкою. 
Можливе утворення вузла між поперечною обо-
довою кишкою і тонкою.

Причинними факторами вузлоутворення вва-
жають: надмірну рухливість кишок на довгій брижі, 
загальну брижі сліпої кишки і клубової, наявність 
зрощень і чинників, що призводять до посиленої 
перистальтики, нерівномірне наповнення петель 
кишок вмістом.

При вузлоутворенні одна петля кишки (здавлю-
юча) закручується навколо іншої (осьової), защем-
люючи її. Настає порушення кровообігу в обох пет-
лях на великому протязі кишечника і його брижі.

При залученні в процес великих ділянок ки-
шечника разом з брижею клінічна картина за-
хворювання розвивається завжди дуже бурхливо. 
Характерна наявність сильного, раптового ви-

никнення болю в животі, що поєднується з раннім 
розвитком симптомів інтоксикації.

Стан хворих погіршується через явища шоку 
і прогресуючої серцево-судинної недостатності. 
Хворі неспокійні, скаржаться на сильний біль в ді-
лянці живота, повторну блювоту і загальну слаб-
кість. Біль в ділянці вузлоутворення постійний, бо-
лісний, у верхніх відділах – у зв’язку з посиленням 
перистальтики – періодичний, переймоподібний.

При об’єктивному обстеженні спостерігається 
блідість шкіри, нерідко ціаноз слизових оболонок. 
На початку захворювання відзначається брадикар-
дія рефлекторного характеру, потім почастішання 
пульсу і гіпотонія. Живіт нерівномірно здутий, при 
пальпації визначається болючість, а при розвитку 
гангрени кишки – напруження м’язів передньої че-
ревної стінки і позитивні симптоми подразнення 
очеревини. При дослідженні прямої кишки визна-
чається різке зяяння ануса, при розвитку гангре-
нозних змін у кишці – виділення з прямої кишки 
крові.

Рентгенологічно визначаються ознаки, харак-
терні для механічної непрохідності тонкої і товстої 
кишки.

Заворот

Заворот тонкої кишки. Рухливість тонкого ки-
шечника в нормальних умовах значна. Поворот ки-
шечника навколо своєї осі досягає 90° і більше. При 
посиленій перистальтиці, переповненні кишечника 
вмістом, особливо при наявності надмірно довгої 
брижі, наявності злук, зрощень, різкого схуднення, 
поворот кишечника може збільшуватися до 180°, 
270° і більше – виникає заворот (рис. 4.3). Найчас-
тіше заворот тонкого кишечника відбувається за 
ходом годинникової стрілки, в рідкісних випадках 
відзначається заворот у протилежному напрямку. 
У заворот може залучатися як кілька петель, так 
і вся тонка кишка. Саме тому тяжкість перебігу за-
хворювання в тих чи інших випадках різна.

Захворювання проявляється сильним постій-
ним болем, що супроводжується блюванням. Здут-
тя живота спочатку може не спостерігатися, видима 
перистальтика відзначається тільки в перші години, 
в подальшому вона згасає.

Заворот тонкої кишки перебігає важко, з ви-
раженою клінічною картиною гострої кишкової 
непрохідності. Стан хворих тяжкий і прогресивно 
погіршується внаслідок шоку, різкого зневоднення 
та інтоксикації організму. Характерні важкі пору-Рис. 4.2. Вузлоутворення
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шення серцево-судинної діяльності – почастішання 
пульсу, зниження артеріального тиску.

Хворі скаржаться на сильний переймоподібний 
біль і здуття живота, повторну блювоту, спочатку 
з’їденою їжею, потім – кишковим вмістом. Слід під-
креслити, що при заворотах тонкої кишки у хво-
рих може бути випорожнення і відходження газів, 
особ ливо при високій локалізації непрохідності, 
що може бути приводом до діагностичних поми-
лок і затримки виконання операції.

Заворот сліпої кишки. Ізольований заворот 
сліпої кишки зустрічається вкрай рідко і відзнача-
ється підступним перебігом у зв’язку зі збережен-
ням прохідності кишок. Внаслідок ізольованого 
завороту однієї сліпої кишки у хворих можуть від-
ходити гази і можливі самостійні випорожнення.

Хворі скаржаться на сильний постійний біль 
у правій клубовій ділянці. При пальпації тут визна-
чається різка болючість і відчуття “порожнечі” на 
місці сліпої кишки. Стан хворих погіршується, на-
ростають загальні та місцеві симптоми перитоніту.

При заворотах сліпої кишки навколо брижової 
осі спостерігається картина гострої кишкової не-
прохідності. Хворі скаржаться на сильний перей-
моподібний біль у черевній порожнині, повторну 
блювоту, здуття живота. При аускультації вислу-
ховується посилена перистальтика, при перкусії – 
тимпаніт. При пальпації в правій клубовій ділянці 
відзначається різка болючість і напруження м’язів 
передньої черевної стінки.

При розвитку гангрени сліпої кишки з’являють-
ся симптоми перитоніту. При цих формах завороту 
сліпої кишки також можуть бути повторні випо-

рожнення і відходження газів. При пальцевому до-
слідженні пряма кишка порожня, зяє.

При рентгенологічному дослідженні черевної 
порожнини видно множинні чаші Клойбера, при 
контрастній іригографії (іригоскопії) сліпа кишка не 
виповнюється.

Заворот сигмоподібної кишки є найчастішою 
формою заворотів товстої кишки і займає значну 
питому вагу серед усіх випадків гострої кишкової 
непрохідності.

Завороти сигмоподібної кишки можуть тра-
плятися в будь-якому віці, в тому числі і у дітей. 
Найчастіше це захворювання відзначається у чо-
ловіків похилого та старечого віку, що зумовлено 
значними анатомо-фізіологічними змінами в обо-
довій сигмоподібній кишці, які виражаються в її 
подовженні, зближенні колін і порушенні тонусу. 
Ці обставини, а також наявність хронічного коліту 
викликають запальні зміни стінки кишки та її брижі, 
що призводить до розвитку хронічного мезосиг-
моїдиту, рубцевого зморщування брижі. Сигмопо-
дібна кишка приймає ліроподібну форму з вузькою 
основою, що полегшує розвиток завороту.

Більшість хворих страждають запорами, систе-
матично користуються всілякими проносними за-
собами й очисними клізмами.

Основними симптомами захворювання є біль 
в ділянці сигмоподібної кишки, затримка випорож-
нень і газів, повторна блювота і здуття живота.

Біль виникає раптово, носить переймоподіб-
ний характер і супроводжується повторною блю-
вотою. У зв’язку з наростанням гострої кишкової 
непрохідності, зневоднення та інтоксикації організ-
му відбувається поступове погіршення загального 
стану хворих. При об’єктивному дослідженні від-
значається тахікардія, дещо прискорене дихання. 
Шкіра бліда, язик сухий. Живіт нерівномірно здутий 
в пупковій і правій клубовій ділянках. При пальпа-
ції визначаються дві роздуті петлі сигмоподібної 
кишки, розташовані паралельно, частіше в нижніх 
і середніх відділах живота (симптом Валя). У розтяг-
нутій і роздутій сигмоподібній кишці визначається 
шум плескоту.

При пальцевому дослідженні пряма кишка по-
рожня і різко розширена. При розвитку некротич-
них змін з’являються кров’янисті виділення.

Характерними для завороту сигмоподібної 
кишки є затримка газів і відсутність випорожнень. 
При спробі зробити очисну клізму введена рідина 
швидко витікає назад і різко посилюється біль у че-
ревній порожнині. Має значення кількість рідини, 
що вводиться. Слід зазначити, що надмірне вве-

Рис. 4.3. Заворот
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дення води небезпечне, оскільки може викликати 
перфорацію кишки і погіршити стан хворого.

Заворот поперечної ободової кишки відно-
ситься до рідкісних форм завороту товстої киш-
ки. Клініка завороту поперечної ободової кишки 
характеризується симптомами гострого настання 
товстокишкової странгуляційної непрохідності. 
Хворі скаржаться на сильний біль у черевній по-
рожнині над пупком, де визначається обмежений 
метеоризм і болючість при пальпації. Повторюєть-
ся блювота, відзначається затримка випорожнень 
і порушення відходження газів.

Велике значення має контрастне рентгеноло-
гічне дослідження товстої кишки. При іригоско-
пії визначається порушення прохідності в ділянці 
поперечної ободової кишки. Іригоскопія повинна 
проводитися після ретельного звільнення нижніх 
відділів товстої кишки від вмісту за допомогою 
очисної та сифонної клізм.

Обтураційна непрохідність 
кишечника

Обтураційна кишкова непрохідність виникає при 
повній або частковій закупорці просвіту кишки. 
Найчастішими причинами обтурації є пухлини, руб-
цеві й запальні звуження, чужорідні тіла, гельмінти.

Відмінністю обтураційної непрохідності ки-
шечника від странгуляційної є періодично виника-
ючий переймоподібний біль в животі, задовільний 
загальний стан хворого, що спостерігається про-
тягом тривалого часу, повільне наростання клі-
ніки і т.д.

У зв’язку з різноманітністю причин, що зумов-
люють обтураційну непрохідність кишечника, та 
особливостями її перебігу в кожному окремому 
випадку, діагностика її важка.

Успіх багато в чому залежить від ретельності 
збору анамнезу, фізикального обстеження в комп-
лексі з рентгенологічними та іншими спеціальними 
методами дослідження.

Пухлинна непрохідність належить до най-
частіших видів гострої непрохідності кишечника, 
з якою доводиться стикатися хірургам.

Обтурація просвіту кишки пухлиною розви-
вається поступово, у міру росту пухлини. Чим 
швидше росте пухлина, тим швидше настає непро-
хідність. Однак повне закриття просвіту кишки на 
рівні пухлини, навіть при розвитку клінічної кар-
тини непрохідності, спостерігається рідко. Розвит-
ку непрохідності сприяє пухлинна або запальна 

інфільтрація стінки кишки вище або нижче місця 
пухлинного звуження, чужорідні тіла, що застряга-
ють у вузькому місці на рівні пухлини.

Певну роль відіграє локалізація пухлини в ки-
шечнику. У правій половині ободової кишки про-
світ досить широкий і вміст напіврідкий, у лівій – 
просвіт вузький, а вміст уже твердий, що створює 
умови для розвитку непрохідності. У зв’язку з цим 
непрохідність найчастіше зумовлена розташу-
ванням пухлини в лівій половині ободової кишки 
(частіше сигмоподібної ободової), рідше – в попе-
речній ободовій та правій половині ободової киш-
ки, а також у тонкій кишці. Важливе значення для 
розвитку обтурації кишки має вигляд росту пухли-
ни – екзофітні утворення, займаючи лише частину 
стінки кишки, рідко призводять до непрохідності, 
пухлини з ендофітним ростом частіше бувають 
цир кулярними і при своєму рості “стягують” про-
світ кишки, звужуючи його.

Клінічна картина обтураційної пухлинної не-
прохідності визначається як самою онкопатоло-
гією, так і непрохідністю. Причому вираженість її 
проявів обумовлена стадією кожного з цих про-
цесів. Прийнято виділяти дві форми обтураційної 
товстокишкової непрохідності: гостру і хронічну.

Гостра непрохідність починається раптово 
з гострого болю в животі. Такий напад виникає 
серед повного благополуччя у пацієнтів, які раніше 
не вважали себе хворими. Характерною ознакою 
гострої непрохідності є затримка газів і випорож-
нень, здуття живота. Протягом кількох годин живіт 
стає роздутим, кулястим. У деяких випадках гострий 
розвиток непрохідності супроводжується блюво-
тою, яка носить рефлекторний характер. У пізніших 
стадіях захворювання, коли відбувається перепов-
нення тонкої кишки, приєднується рясне блювання 
кишковим вмістом.

Інтенсивність клінічної картини також обу-
мовлюється станом ілеоцекального клапана. При 
його функціональній спроможності, коли клапан 
не пропускає вміст товстої кишки в тонку, клінічна 
картина розвивається швидше. При неповноцінно-
му ілеоцекальному клапані, в результаті розвитку 
рефлюксу з товстої кишки в тонку, клініка непро-
хідності менш виражена. Найчастіше гострий роз-
виток непрохідності спостерігається при ураженні 
правої половини ободової кишки.

Хронічна непрохідність найбільш характер-
на для пухлинної обтурації ободової кишки – до 
певного моменту зменшення просвіту кишки ком-
пенсується посиленою перистальтикою кишеч-
ника. Непрохідність розвивається поступово, без 
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Рис. 4.4. Інвагінація

виражених гострих ознак, на тлі довготривалих 
закрепів. Поряд з закрепами характерна важлива 
ознака – здуття живота. У міру наростання звужен-
ня просвіту кишки швидко прогресують ознаки 
кишкової непрохідності. Характерно, що консерва-
тивні лікувальні заходи мають позитивну дію: після 
очисної клізми болі і здуття живота значно змен-
шуються або зникають. Однак незабаром больо-
вий симптом поновлюється.

Для доопераційної діагностики причини не-
прохідності застосовують ендоскопічні (РРС, ФКС) 
і рентгенографічні (контрастна іригоскопія) методи 
дослідження. Також з високим ступенем точності 
верифікація діагнозу можлива на підставі соногра-
фії черевної порожнини.

Змішана непрохідність кишечника

До змішаної непрохідності кишечника відносять 
інвагінацію і злукову непрохідність кишечника.

Інвагінація кишечника часто розвиваєть-
ся у людей, що мають якісь анатомо-фізіологіч-
ні особливості будови кишки та її підтримуючого 
апарату: довгу брижу, наявність брижі там, де її не 
повинно бути, подовження всього кишечника або 
окремих його сегментів, тупий ілеоцекальний кут, 
аномальне положення різних відділів кишечника 
тощо (рис. 4.4).

Запальні зміни в кишечнику, червоподібному 
відростку, брижі кишки, наявність виразок, рубців 
можуть бути причиною інвагінації.

Пухлина кишки досить часто сприяє втягненню 
однієї ділянки кишки в іншу. У цих випадках пухли-

на під впливом посиленої перистальтики, проника-
ючи в розташовані нижче відділи, захоплює за со-
бою стінку кишки, що й призводить до інвагінації.

Порушенню перистальтики і розвитку інвагіна-
ції можуть сприяти й такі чинники, як прийом ве-
ликої кількості рослинної (грубої) їжі, наявність сто-
ронніх тіл у кишечнику, розлади кровопостачання 
окремих ділянок кишки, травма черевної порож-
нини, в тому числі й операційна.

Інвагінацію кишечника відносять до змішаних 
форм кишкової непрохідності. Втягнута кишка з са-
мого початку може викликати обтурацію просвіту, 
особливо якщо приєднується її запальний набряк. 
Одночасно в ній настає порушення кровообігу 
внаслідок втягнення брижі разом з інвагінатом.

Виділяють тонкокишкову, клубово-ободово-
кишкову і товстокишкову інвагінацію.

Найчастішим видом інвагінації є сліпокишково- 
ободова – сліпа кишка втягується у висхідну ободо-
ву. При цьому вона може втягнути за собою і клу-
бову кишку.

Клубово-ободовокишкова інвагінація – це 
важка форма захворювання, позаяк клубова киш-
ка проходить через ілеоцекальний отвір, де її бри-
жа, та й сама кишка зазнають значного здавлення, 
і захворювання перебігає по типу странгуляційної 
непрохідності.

Товстокишкова інвагінація, коли один відділ 
товстої кишки впроваджується в інший сегмент 
товстої кишки, частіше перебігає по типу хронічно-
го, піддається консервативним заходам.

Тонкокишкова інвагінація полягає у впрова-
дженні однієї ділянки тонкої кишки в інший відділ 
тонкої кишки. Вона може спостерігатися на всьому 
протязі тонкої кишки і перебігає частіше за типом 
странгуляційної непрохідності.

Клініка інвагінації різноманітна і визначається 
багатьма факторами, такими як локалізація і вид ін-
вагінації, ступінь порушення кровопостачання в ін-
вагінаті, давність захворювання, стан і вік хворого.

У більшості випадків можна спостерігати основ-
ні ознаки непрохідності кишечника: біль в животі, 
нудоту і блювоту, затримку випорожнень і газів. 
Найбільш постійним симптомом, який зустрічаєть-
ся при всіх видах інвагінацій, є біль.

Біль носить переймоподібний характер, напа-
ди повторюються через кожні 10–15 хвилин. При 
тонкокишковій і клубово-ободовокишковій інвагі-
нації біль виникає раптово, він носить інтенсивний 
характер і постійно наростає. При товстокишко-
вій інвагінації біль виникає поступово, він частіше 
постійний, тільки при пальпації живота біль може 
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прийняти переймоподібний характер. Частим 
симптомом є багаторазова блювота, що не при-
носить полегшення, яка спостерігається у 70–80 % 
хворих. У запущених стадіях блювота може мати 
каловий характер.

Затримка випорожнень і газів – непостійний 
симптом. При тонкокишковій і клубово-ободово-
кишковій інвагінації випорожнення може бути, тому 
що вся товста кишка прохідна. При товстокишковій 
інвагінації повна обтурація розвивається рідко; як 
правило, залишається просвіт у кишці на рівні інва-
гінату, що також дозволяє мати випорожнення.

Частим симптомом інвагінації є кров’янисті ви-
ділення з прямої кишки. Джерелом кровотечі слугує 
слизова оболонка інвагінату, тому характер виділе-
ної крові залежить від його локалізації. У ранні тер-
міни, через кілька годин, ця ознака з’являється при 
товстокишковій і сліпокишково-ободовій інвагіна-
ції і її може не бути при тонкокишковому втягненні.

При огляді живота можна відзначити помірне 
його здуття при м’якій черевній стінці. Найважливі-
шою ознакою інвагінації слугує прощупуване в че-
ревній порожнині пухлиноподібне утворення. Воно 
щільноеластичної консистенції з гладкою поверх-
нею, округлої або довгастої форми, помірно болю-
че і злегка рухливе. Важливою ознакою інвагінату, 
яка відрізняє його від справжніх пухлин, є спастич-
не скорочення його під час пальпації, посилення 
болю в результаті появи перистальтики, а в деяких 
випадках – розправлення і зникнення інвагінату.

При рентгенологічному дослідженні черевної 
порожнини залежно від вираженості клініки можна 
виявити всі або деякі ознаки непрохідності кишеч-
ника: скупчення газу в різних ділянках кишечника, 
горизонтальні рівні рідини, чаші Клойбера, запу-
стіння дистальних від інвагінату відділів кишечника.

Якщо підозрюється захворювання товстої киш-
ки, то дослідження слід проводити за допомогою 
барієвої клізми.

Клінічна картина при інвагінації може розви-
ватися гостро або поступово, а пізніше набувати 
хронічного або рецидивуючого перебігу. Гострий 
початок характерний для тонкокишкової та клубо-
во-ободовокишкової інвагінації, і в більшості ви-
падків у подальшому захворювання прогресує.

Злукова непрохідність кишечника є однією 
з найчастіших форм гострої непрохідності кишеч-
ника; спостерігається у 2/3 хворих з цією патоло-
гією. Збільшення частоти цього захворювання 
можна пояснити розширенням показань та обсягу 
оперативних втручань на органах черевної порож-

нини, різними запальними процесами, насамперед 
червоподібного відростка і придатків матки.

Найчастіше відзначається післяопераційна 
спайкова непрохідність кишечника, що виникає 
після різних порожнинних операцій на органах 
черевної порожнини, після апендектомії, операцій 
з приводу гострої кишкової непрохідності та гіне-
кологічних операцій, рідше – після закритих ушко-
джень і запальних процесів черевної порожнини.

Злукова тонкокишкова непрохідність має 
складний поліморфний характер. У ній поєднують-
ся странгуляційний та обтураційний компоненти. 
У конгломератах зустрічається і обтурація кишки за 
рахунок перегинів, “двостволок”, здавлення про-
світу окремими спайковими тяжами і странгуляція 
за рахунок залучення в процес брижі кишки і здав-
лення її судин (рис. 4.5).

Клініка злукової непрохідності кишечника за-
лежить від форми непрохідності. При странгу-
ляційній злуковій непрохідності кишечника стан 
хворого важкий, відзначається повторна блювота, 
біль і здуття живота, затримка випорожнень і газів. 
Пульс частий. Язик сухий, обкладений білим нальо-
том, живіт роздутий, при аускультації вислуховуєть-
ся посилена перистальтика. При розвитку гангрени 
кишки відзначаються симптоми перитоніту.

Лабораторна діагностика

 y Лабораторне обстеження при гострій непро-
хідності кишечника відіграє допоміжну роль. 
До лабораторних досліджень, які свідчать про 
наявність запального процесу належать:
• кількість лейкоцитів у периферичній крові;
• ШОЕ.

 y З метою диференційної діагностики з гострим 
панкреатитом досліджують:
• ліпазу або амілазу сироватки крові.

 y Перелік обов’язкових (рутинних) лабораторних 
обстежень:
• загальний аналіз крові (обов’язково з роз-

горнутою формулою);
• сечовина;
• загальний білок;
• цукор крові і сечі;
• коагулограма;
• загальний аналіз сечі;
• група крові та резус-приналежність;
• ЕКГ;
• ФЛГ;
• серологічне обстеження на сифіліс.
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Інструментальна діагностика

Першим і найбільш поширеним методом інстру-
ментальної діагностики ГНК є оглядова рентге-
нографія черевної порожнини на наявність чаш 
Клойбера, кишкових аркад або симптому кер-
крінгових складок (симптому перистості).

Чаша Клойбера – горизонтальний рівень рі-
дини з куполоподібним просвітленням над ним, 
що має вигляд перевернутої догори дном чаші 
(рис. 4.6). При странгуляційній непрохідності мо-
жуть проявлятися вже через 1–2 години, а при об-

тураційній непрохідності – через 3–5 годин після 
початку захворювання. Кількість чаш буває різною, 
іноді вони можуть нашаровуватися одна на іншу 
у вигляді ступінчастих сходів.

При тонкокишковій непрохідності чаші Клойбера 
невеликих розмірів, ширина горизонтального рівня 
рідини більша, ніж висота стовпа газу над ним. Гори-
зонтальні рівні рідини рівні. На тлі газу добре видно 
складки слизової оболонки (складки Керкрінга), що 
приймають форму розтягнутої спіралі (рис. 4.7).

При непрохідності тонкої кишки горизонтальні 
рівні рідини локалізуються в лівому підребер’ї та 

Рис. 4.5. Варіанти злукової кишкової непрохідності

Рис. 4.6. Чаші Клойбера (рентгенограми)
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епігастральній ділянці, а при непрохідності в тер-
мінальному відділі клубової кишки – в ділянці ме-
зогастрія.

При тонкокишковій непрохідності, крім чаш 
Клойбера, на рентгенограмах видно розтягнуті га-
зом кишкові петлі, які приймають форму “аркад” 
або “органних труб”.

При товстокишковій непрохідності горизон-
тальні рівні рідини розташовані по периферії че-
ревної порожнини, в бокових відділах живота. 
Кількість їх менша, ніж при тонкокишковій непро-
хідності, а вертикальні розміри чаш Клойбера пе-
реважають над горизонтальними. На тлі газу видно 
півмісяцеві складки слизової оболонки (гаустри). 
При цьому рівні рідини не мають рівної поверх-

ні (“дзеркала”), що зумовлено наявністю в товстій 
кишці щільних калових мас, розташованих на по-
верхні рідкого кишкового вмісту.

При динамічній паралітичній непрохідності ки-
шечника, на відміну від механічної, горизонтальні 
рівні рідини спостерігаються одночасно як у тон-
кій, так і в ободовій кишці.

Для диференційної діагностики повної й част-
кової кишкової непрохідності може бути використа-
на проба Шварца (рис. 4.8). Хворому дають випити 
50 мл рентгенконтрастної речовини (краще водороз-
чинної або барієвої суспензії) і проводять динамічне 
дослідження просування її по травному каналу.

При збереженні прохідності кишки не відзна-
чається депонування контрасту, він виповнює тов-

Рис. 4.7. Керкрінгові складки (рентгенограми)

Рис. 4.8. Проба Шварца – депонування барію в кишці (рентгенограми)
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сту кишку через 6 годин від початку дослідження. 
Затримка контрастної речовини понад 4–6 годин 
у шлунку і 10–12 годин – у тонкій кишці дає підставу 
запідозрити порушення прохідності або рухової ак-
тивності кишечника. Перше контрольне досліджен-
ня виконується через 3–4 год з моменту дачі хворому 
контрастної речовини. Вивчення пасажу виконуєть-
ся на тлі проведеної медикаментозної терапії.

Високою точністю в діагностиці гострої непро-
хідності кишечника має невідкладна сонографія.

Ультразвуковими ознаками формування ме-
ханічної кишкової непрохідності є:

 y розширення просвіту кишки більше 2 см з на-
явністю феномена “секвестрації рідини” у про-
світ кишки;

 y наявність зворотно-поступальних рухів хімусу;
 y потовщення стінки тонкої кишки понад 4 мм;
 y збільшення висоти керкрінгових складок понад 

5 мм і збільшення відстані між ними понад 5 мм;
 y гіперпневматизація кишечника в привідному 

відділі.

Сонографічні ознаки динамічної кишкової не-
прохідності:

 y феномен секвестрації рідини в просвіт кишки;
 y відсутність зворотно-поступальних рухів хімусу;
 y невиражений рельєф керкрінгових складок;
 y гіперпневматизація кишечника у всіх відділах.

Для встановлення причини товстокишкової 
непрохідності доцільно застосовувати фіброколо-
носкопію або іригографію.

ОСНОВИ ПАТОГЕНЕЗУ ГОСТРОї 
НЕПРОХІДНОСТІ КИШЕЧНИКА

Серед основних патогенетичних чинників гострої 
кишкової непрохідності виділяють наступні:

1. Розлад водно-електролітного обміну і кис-
лотно-основного стану внаслідок припинення 
всмоктування і втрати з блювотою багатих елек-
тролітами травних соків, що вилилися в просвіт ки-
шечника. Характер порушень гомеостазу більшою 
мірою залежить від рівня непрохідності, ніж від її 
виду. Втрата калію з блювотними масами призво-
дить до виходу калію з клітин, де його місце займа-
ють натрій і водень – виникають умови для розвит-
ку гіпокаліємічного алкалозу.

2. Розвиток гіповолемії, аж до стану гіповолеміч-
ного шоку, на ґрунті секвестрації рідини (підвищена 
фільтрація на тлі пригніченої реабсорбції) в просвіт 

кишки (секвестрація в третій простір), а також втрати 
рідини з блювотними масами. Чим вище перешкода, 
тим більше виражена блювота і втрати рідини.

3. Ендогенна інтоксикація. Головним джере-
лом інтоксикації при гострій кишковій непрохідно-
сті є кишечник. Його роль як джерела інтоксикації 
визначається:

 y порушенням бар’єрної функції кишкової стінки 
у зв’язку з мікроциркуляторними та гіпоксични-
ми змінами;

 y пригніченням факторів гуморального імунітету 
в кишечнику;

 y розвитком дисбактеріозу кишечника за рахунок 
переміщення в проксимальні відділи анаероб-
ної флори, активного її розмноження і набуття 
патогенних властивостей;

 y розвитком симбіонтного порожнинного трав-
лення за участю ферментативної активності 
мік роорганізмів і утворенням неповних білко-
вих гідролізатів (недоокислені продукти).

Порушення бар’єрної функції кишкової стінки 
призводить до ендотоксемії, яка спочатку ком-
пенсується детоксикаційною функцією печінки, 
але в міру прогресування ендотоксикозу функці-
ональний резерв печінки виснажується. Розвиток 
і приєднання перитоніту – формування другого 
джерела інтоксикації. Під впливом ендотоксикозу 
розвиваються системні мікроциркуляторні розла-
ди в органах і тканинах, порушується клітинний 
метаболізм.

4. Порушення вуглеводного, жирового та біл-
кового обміну відбуваються в результаті порушень 
порожнинного і пристінкового травлення, а також 
прогресуючої декомпенсації печінки. Різко зростає 
рівень катаболічних процесів з одночасним зни-
женням загального енергетичного потенціалу.

З урахуванням фактору часу та переважан-
ня різних патологічних процесів у перебігу гос-
трої кишкової непрохідності виділяють чотири 
стадії:

 y стадія розладів внутрішньостінкової гемоцирку-
ляції або стадія ішемії;

 y стадія водно-електролітних розладів;
 y стадія перитоніту;
 y стадія поліорганної недостатності.

Як при обтурації, так і при странгуляції, вище міс-
ця механічної перешкоди в кишці формується зона 
підвищеного кишкового тиску. У мікросудинах стін-
ки кишки знижується швидкість кровотоку, виникає 
стаз формених елементів крові. До певного моменту 
такі зміни мікрогемодинаміки є компенсованими, 
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оборотними, але в міру прогресування патологічно-
го процесу настає декомпенсація мік роциркуляції.

Зниження швидкості кровотоку в мікроцирку-
ляторному руслі аж до повної його зупинки і фор-
мування агрегатів з формених елементів крові 
прогресивно збільшує кількість нефункціонуючих 
мікросудин. Підвищується проникність їх стінки, 
у венозних і лімфатичних судинах зростає тиск, 
в результаті чого виникає посилений вихід рідкої 
частини крові і формених елементів за межі судин-
ної стінки. Виникає набряк кишки, діапедезні кро-
вовиливи, імбібіція кишкової стінки кров’ю.

У черевній порожнині з’являється транссудат 
спочатку серозний (пропотівання рідкої частини 
крові і лімфи), який у подальшому набуває гемо-
рагічного характеру. Збільшення проникності су-
динної стінки і підвищення тиску в кровоносних 
та лімфатичних судинах ведуть до втрати рідини, 
білків і електролітів у просвіт кишки і черевну по-
рожнину, що в результаті формує дефіцит цих ком-
понентів в організмі.

Гемодинамічні порушення в стінці кишки при-
зводять до розвитку гіпоксії, і як наслідок – фор-
мування гострих виразок та локальних некрозів 
з перфорацією стінки порожнистого органа.

В умовах гіпоксії кишкова стінка втрачає свою 
бар’єрну функцію. Відбувається транслокація мік-
роорганізмів з просвіту кишки в черевну порожни-
ну, інфікування транссудату, який сприяє розвитку 
перитоніту, що посилює ендогенну інтоксикацію.

Прогресуючий ендотоксикоз поступово при-
зводить до формування поліорганної недостат ності.

КЛАСИФІКАцІЯ НЕПРОХІДНОСТІ 
КИШЕЧНИКА

1. За морфофункціональними ознаками:
 y динамічна (функціональна) непрохідність ки-

шечника – порушена рухова функція кишкової 
стінки без механічної перешкоди для просу-
вання кишкового вмісту:
• паралітична кишкова непрохідність (в ре-

зультаті зниження тонусу міоцитів кишок);
• спастична кишкова непрохідність (в резуль-

таті підвищення тонусу).
 y механічна непрохідність кишечника – оклюзія 

кишкової трубки на будь-якому рівні, що й зу-
мовлює порушення кишкового транзиту:
• странгуляційна кишкова непрохідність (лат. 

strangulatio – удушення) – виникає при здав-

ленні брижі кишки, що призводить до пору-
шення харчування:
 – заворот;
 – вузлоутворення;
 – защемлення.

• обтураційна кишкова непрохідність – вини-
кає при механічній перешкоді просуванню 
кишкового вмісту:
 – внутрішньокишкова без зв’язку зі стінкою 

кишки – причиною можуть бути великі 
жовчні камені, що потрапили в просвіт 
кишки через внутрішню жовчну норицю, 
калові камені, гельмінти, чужорідні тіла;

 – внутрішньокишкова, яка виходить із стінки 
кишки, – пухлини, рубцеві стенози;

 – позакишкова – пухлина, кісти.
• змішана непрохідність кишечника (поєднан-

ня странгуляції та обтурації):
 – інвагінаційна кишкова непрохідність як 

результат інвагінації;
 – злукова кишкова непрохідність, що розви-

вається за рахунок здавлення кишечника 
спайками черевної порожнини.

2. За клінічним перебігом:
 y гостра;
 y хронічна.

3. За рівнем непрохідності:
 y висока (тонкокишкова);
 y низька (товстокишкова).

4. За пасажем хімусу:
 y повна;
 y часткова.

5. За походженням:
 y вроджена;
 y набута.

ЛІКУВАННЯ НЕПРОХІДНОСТІ 
КИШЕЧНИКА

Консервативне лікування гострої 
непрохідності кишечника

Консервативне лікування у переважної більшості 
пацієнтів з гострою непрохідністю кишечника є, по 
суті, передопераційною підготовкою. Воно по-
винне цілеспрямовано впливати на ланки патоге-
незу кишкової непрохідності.

Консервативне лікування слід вважати 
ефективним лише у випадках зникнення болю 
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в животі, здуття живота, припинення блювоти, ну-
доти, адекватного відходження газів і калу, зник-
нення або різкого зменшення шуму “плескоту” 
і синдрому Валя, значного зменшення кількості 
горизонтальних рівнів на рентгенограмах, а також 
явного просування контрастної речовини по тон-
кому кишечнику і появи його в товстій кишці через 
6–8 годин від початку дослідження, поряд з розрі-
шенням явищ копростазу на тлі проведених клізм.

Основні напрямки консервативної терапії 
включають:

 y декомпресію шлунково-кишкового тракту;
 y купірування больового синдрому;
 y купірування спазму гладкої мускулатури шлун-

ково-кишкового тракту;
 y корекцію водно-електролітних порушень і лік-

відацію гіповолемії;
 y поліпшення реологічних властивостей крові;
 y ранній початок антибактеріальної терапії;
 y профілактику тромбоемболічних ускладнень.

Декомпресію проксимальних відділів шлунко-
во-кишкового тракту здійснюють шляхом аспіра-
ції вмісту через назогастральний зонд. При низькій 
товстокишковій непрохідності пухлинного генезу, 
якщо відсутні явища парезу тонкої кишки, показа-
но проведення очисних або сифонних клізм, що 
дозволяє спорожнити товсту кишку, розташовану 
вище перешкоди, і в ряді випадків розрішити не-
прохідність. При пухлинній товстокишковій непро-
хідності бажана інтубація звуженої ділянки кишки 
для розвантаження привідного відділу, що створює 
сприятливі умови для оперування.

Для купірування больового синдрому засто-
совують:

 y лорноксикам (ксефокам) по 8 мг в/в або в/м 
кожні 12 годин (максимальна добова доза – 
16 мг);

 y декскетопрофен (дексалгін) по 2,0 мл (50 мг) в/в 
або в/м кожні 8–12 годин (максимальна добова 
доза – 150 мг);

 y парекоксиб натрію (династат) по 2,0 мл (40 мг) 
в/в або в/м кожні 12 годин (максимальна добо-
ва доза – 80 мг);

 y кеторолак (кеторол) по 1 мл (30 мг) в/в або в/м 
кожні 6–8 годин (максимальна добова доза – 
120 мг);

 y метамізол натрій (анальгін) по 2–4 мл (1–2 г) до 
4 разів на добу в/в або в/м;

 y баралгін по 5 мл (2,5 г) 2 рази на добу в/в або 
в/м;

 y спазган по 5 мл 2 рази на добу в/в або в/м;

Для купірування спазму гладкої мускулатури 
шлунково-кишкового тракту застосовують:

 y платифіліну гідротартрат по 1 мл (2 мг) до 3 ра-
зів на добу в/м або в/в;

 y папаверину гідрохлорид по 1–2 мл (20–40 мг) 
до 3 разів на добу в/м або в/в;

 y дротаверин (но-шпу) по 2–4 мл (40–80 мг) до 
3 разів на добу в/м або в/в.

При механічній кишковій непрохідності засто-
сування засобів, що стимулюють перистальтику 
кишечника (убретиду, прозерину, гіпертонічного 
розчину хлориду натрію тощо) недопустиме!

Рекомендації, що стосуються корекції водно- 
електролітних порушень та ліквідації гіповолемії, по-
ліпшення реологічних властивостей крові, раннього 
початку антибактеріальної терапії та профілактики 
тромбоемболічних ускладнень, викладені в Томі 2, 
Розділі 14 “Загальні принципи інтенсивної терапії 
в невідкладній хірургії”; в Томі 2, Розділі 15 “Антибак-
теріальна терапія та профілактика”; в Томі 2, Розді-
лі 16 “Тромбоемболічні ускладнення в хірургії”. 

Хірургічна тактика при гострій 
непрохідності кишечника

Показання до операції
 y перитоніт;
 y повна кишкова непрохідність (клінічні ознаки, 

позитивна проба Шварца);
 y странгуляційна кишкова непрохідність;
 y інвагінаційна кишкова непрохідність  

(при не ефективності консервативних заходів);
 y обтураційна кишкова непрохідність.

Операцію не проводять, якщо пацієнт

 y відмовляється від операції;
 y знаходиться в перед- або агональному стані.

У цих випадках проводять симптоматичне ліку-
вання.

Терміни виконання операції

 y Екстрене хірургічне втручання виконуєть-
ся в найближчі 2–4 години від моменту надхо-
дження хворого в стаціонар після короткочас-
ної передопераційної підготовки.
Показання до операції:
• перитоніт;




