Читайте нас на сайті: http://med-expert.com.ua
Оригінальні дослідження. Абдомінальна хірургія
˄ʪʶϲϭϲ͘ϯϰϲ͘ϮͲϬϬϮͲϬϭϴͲϬϴϵͲϬϳͲϬϱϯ͘Ϯ

А.А. Переяслов1, Р.В. Стеник2, А.О. Дворакевич2, А.І. Бобак1, О.Й. Бурда2,
Н.М. Опікан1, В.Й. Кітов3, І.І. Гошовська3

Аналіз інтраопераційної діагностики та результатів
гістологічного дослідження у дітей із гострим
апендицитом
1

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна
2
КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ», Україна
3
КЗ ЛОР «Львівське обласне патологоанатомічне бюро», Україна

WĂĞĚŝĂƚƌŝĐƐƵƌŐĞƌǇ͘hŬƌĂŝŶĞ͘ϮϬϭϵ͘ϯ;ϲϰͿ͗ϭϯͲϭϲ͖ĚŽŝϭϬ͘ϭϱϱϳϰͬW^͘ϮϬϭϵ͘ϲϰ͘ϭϯ
&ŽƌĐŝƚĂƚŝŽŶ͗WĞƌĞǇĂƐůŽǀ͕^ƚĞŶǇŬZs͕ǀŽƌĂŬĞǀǇĐŚ͕ŽďĂŬ/ĞƚĂů͘;ϮϬϭϵͿ͘ŶĂůǇƐŝƐŽĨŝŶƚƌĂͲŽƉĞƌĂƚŝǀĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚƌĞƐƵůƚƐŽĨŚŝƐƚŽůŽŐŝĐĂůĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶ
ŝŶĐŚŝůĚƌĞŶǁŝƚŚĂĐƵƚĞĂƉƉĞŶĚŝĐŝƚŝƐ͘WĂĞĚŝĂƚƌŝĐƐƵƌŐĞƌǇ͘hŬƌĂŝŶĞ͘ϯ;ϲϰͿ͗ϭϯͲϭϲ͘ĚŽŝϭϬ͘ϭϱϱϳϰͬW^͘ϮϬϭϵ͘ϲϰ͘ϭϯ

Гострий апендицит є однією з найчастіших патологій у дітей, які вимагають хірургічного втручання. Призначення антибактеріальної терапії та її тривалість у післяопераційному періоді переважно визначається
формою гострого апендициту, яку первинно встановлює хірург при виділенні червоподібного відростка.
Мета: порівняти інтраопераційний діагноз із результатами гістологічного дослідження та проаналізувати чинники їх розбіжності у дітей із гострим апендицитом.
Матеріали і методи. Робота ґрунтується на результатах апендектомій та гістологічних досліджень, які
проведені у 1624 дітей, що знаходились на лікуванні у І хірургічному відділенні Львівської обласної дитячої
клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» з приводу гострого апендициту протягом 2014–2018 років.
Результати. У 60,6% пацієнтів інтраопераційний та гістологічний діагнози збігалися, тоді як у 39,4% дітей – різнилися. При цьому у 87,7% дітей з невідповідністю діагнозу відмічалась гіпердіагностика, а у 12,3% –
недооцінювання запальних змін у відростку. Найчастіше гіпердіагностика була у дітей, яких оперували
пізно ввечері та нічний час (46,8%), а також у вихідні дні (49,4%). Відмічена більша точність діагностики
форми гострого апендициту при лапароскопічній апендектомії порівняно з лапаротомними втручаннями
(68,3% і 59,7% відповідно).
Висновки. Хірургічні втручання у нічний час та вихідні дні супроводжуються значним відсотком гіпердіагностики запальних змін у червоподібному відростку. Впровадження у клінічну практику методів гістологічної експрес-діагностики дозволить оптимізувати антибактеріальну терапію у післяопераційному
періоді у дітей із гострим апендицитом.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: гострий апендицит, діти, інтраопераційний діагноз, гістологія.

ŶĂůǇƐŝƐŽĨŝŶƚƌĂͲŽƉĞƌĂƚŝǀĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚƌĞƐƵůƚƐŽĨŚŝƐƚŽůŽŐŝĐĂůĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶŝŶĐŚŝůĚƌĞŶǁŝƚŚĂĐƵƚĞ
ĂƉƉĞŶĚŝĐŝƚŝƐ
͘͘WĞƌĞǇĂƐůŽǀϭ͕Z͘s͘^ƚĞŶǇŬϮ͕͘͘ǀŽƌĂŬĞǀǇĐŚϮ͕͘/͘ŽďĂŬϭ͕K͘:͘ƵƌĚĂϮ͕E͘D͘KƉŝŬĂŶϭ͕s͘:͘<ŝƚŽǀϯ͕/͘/͘'ŽƐŚŽǀƐŬĂϯ
ϭ

ĂŶǇůŽ,ĂůǇƚƐŬǇ>ǀŝǀEĂƚŝŽŶĂůDĞĚŝĐĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕hŬƌĂŝŶĞ
>ǀŝǀƌĞŐŝŽŶĂůĐŚŝůĚƌĞŶ͛ƐĐůŝŶŝĐĂůŚŽƐƉŝƚĂůͨKyDdzd͕ͩhŬƌĂŝŶĞ
ϯ
>ǀŝǀƌĞŐŝŽŶĂůƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůĂŶĂƚŽŵŝĐĂůďƵƌĞĂƵ͕hŬƌĂŝŶĞ
/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ͘ĐƵƚĞĂƉƉĞŶĚŝĐŝƟƐŝƐƚŚĞŵŽƐƚŽŌĞŶƉĂƚŚŽůŽŐǇƚŚĂƚƌĞƋƵŝƌĞĚƐƵƌŐŝĐĂůŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͘WƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨĂŶƟďĂĐƚĞƌŝĂůƚŚĞƌĂƉǇĂŶĚŝƚƐĚƵƌĂƟŽŶĂƚƚŚĞ
ƉŽƐƚͲŽƉĞƌĂƟǀĞƉĞƌŝŽĚŵĂŝŶůǇĚĞƉĞŶĚƐŽĨƚŚĞƐĞǀĞƌŝƚǇŽĨĂĐƵƚĞĂƉƉĞŶĚŝĐŝƟƐ͕ǁŚŝĐŚƉƌŝŵĂƌǇĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƐƵƌŐĞŽŶĂŌĞƌƌĞŵŽǀŝŶŐŽĨĂƉƉĞŶĚŝǆ͘
dŚĞĂŝŵŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇǁĂƐƚŽĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞŝŶƚƌĂͲŽƉĞƌĂƟǀĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐǁŝƚŚƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨŚŝƐƚŽůŽŐŝĐĂůĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶĂŶĚƚŽĂŶĂůǇǌĞƚŚĞĨĂĐƚŽƌƐŽĨĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐǇŝŶ
ĐŚŝůĚƌĞŶǁŝƚŚĂĐƵƚĞĂƉƉĞŶĚŝĐŝƟƐ͘
DĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐ͘dŚĞƐƚƵĚǇǁĂƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨĂƉƉĞŶĚĞĐƚŽŵǇĂŶĚŚŝƐƚŽůŽŐŝĐĂůĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶ͕ǁŚŝĐŚƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶϭϲϮϰĐŚŝůĚƌĞŶƚŚĂƚƚƌĞĂƚĞĚ
ŝŶϭƐƚƐƵƌŐŝĐĂůĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ>ǀŝǀƌĞŐŝŽŶĂůĐůŝŶŝĐĂůŚŽƐƉŝƚĂůͨKyDdzdͩĚƵƌŝŶŐϮϬϭϰͲϮϬϭϴǇĞĂƌƐ͘
ZĞƐƵůƚƐ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇƌĞƐƵůƚƐ͕ŝŶϲϬ͘ϲйŽĨƉĂƟĞŶƚƐƚŚĞŝŶƚƌĂͲŽƉĞƌĂƟǀĞĂŶĚŚŝƐƚŽůŽŐŝĐĂůĚŝĂŐŶŽƐŝƐǁĂƐĐŽŝŶĐŝĚĞ͕ǁŚĞƌĞĂƐŝŶϯϵ͘ϰйŽĨĐŚŝůĚƌĞŶʹƚŚĞ
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐǁĂƐĚŝƐĂŐƌĞĞ͘ǇƚŚĂƚ͕ŝŶϴϳ͘ϳйĐŚŝůĚƌĞŶǁŝƚŚƚŚĞĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐǇŽĨƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐƚŚĞŚǇƉĞƌĚŝĂŐŶŽƐƟĐĂŶĚŝŶϭϮ͘ϯйʹƚŚĞƵŶĚĞƌĞƐƟŵĂƟŽŶŽĨŝŶŇĂŵͲ
Ϯ

/^^EϮϯϬϰͲϬϬϰϭˈ̸̨̨̡̛̞̬̱̬̞̯̞̱̐́̔́̐̏ζϯ;ϲϰͿͬϮϬϭϵ
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ǁĞĞŬĞŶĚƐ;ϰϵ͘ϰйͿ͘,ŝŐŚĞƌĂĐĐƵƌĂĐǇŽĨĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨĂĐƵƚĞĂƉƉĞŶĚŝĐŝƟƐƚǇƉĞǁĂƐŶŽƚĞĚŝŶĐĂƐĞƐŽĨůĂƉĂƌŽƐĐŽƉŝĐĂƉƉĞŶĚĞĐƚŽŵǇĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶǀĞŶͲ
ƟŽŶĂůŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ;ϲϴ͘ϯйĂŶĚϱϵ͘ϳй͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͘
ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ͘dŚĞƐƵƌŐĞƌǇĂƚƚŚĞŶŝŐŚƚĂŶĚǁĞĞŬĞŶĚƐĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚďǇƚŚĞŚŝŐŚĞƌƌĂƚĞŽĨŚǇƉĞƌĚŝĂŐŶŽƐƟĐŽĨŝŶŇĂŵŵĂƚŽƌǇĐŚĂŶŐĞƐŝŶĂƉƉĞŶĚŝǆ͘ƉƉůǇŝŶŐŝŶƚŚĞĐůŝŶŝĐĂů
ƉƌĂĐƟĐĞƚŚĞŵĞƚŚŽĚƐŽĨŚŝƐƚŽůŽŐŝĐĂůĞǆƉƌĞƐƐĚŝĂŐŶŽƐƟĐĐĂŶŽƉƟŵŝǌĞƚŚĞĂŶƟďĂĐƚĞƌŝĂůƚŚĞƌĂƉǇĚƵƌŝŶŐƉŽƐƚŽƉĞƌĂƟǀĞƉĞƌŝŽĚŝŶĐŚŝůĚƌĞŶǁŝƚŚĂĐƵƚĞĂƉƉĞŶĚŝĐŝƟƐ͘
EŽĐŽŶŇŝĐƚŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚǁĂƐĚĞĐůĂƌĞĚďǇƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐ͘
<ĞǇǁŽƌĚƐ͗ĂĐƵƚĞĂƉƉĞŶĚŝĐŝƟƐ͕ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ŝŶƚƌĂͲŽƉĞƌĂƟǀĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͕ŚǇƐƚŽůŽŐǇ͘

ʤ̶̸̨̨̨̨̡̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̣̦̯̬̪̖̬̦̦̜̦̭̯̬̖̱̣̯̯̭̯̣̖̭̭̭̣̖̦̱̖̯̖̜̌̌̌̔̌̐̽̌̏̐̐̐̔̏̌́̔̚̚
̶̨̨̛̛̭̭̯̬̼̥̪̪̖̦̯̥̌̔
ʤ͘ʤ͘ʿ̨̖̬̖̭̣́̏ϭ͕ˀ͘ʦ͘ˁ̡̛̯̖̦Ϯ͕ʤ͘ʽ͘ʪ̸̨̡̛̬̖̏̌̏Ϯ͕ʤ͘ʰ͘ʥ̨̡̍̌ϭ͕ʤ͘ʱ͘ʥ̱̬̔̌Ϯ͕ʻ͘ʻ͘ʽ̡̛̪̦̌ϭ͕ʦ͘ʱ͘ʶ̨̛̯̏ϯ͕
ʰ͘ʰ͘ʧ̨̨̡̹̭̏̌́ϯ
ϭ

ʸ̶̶̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̜̦̦̣̦̼̜̥̖̦̭̜̱̦̖̬̭̯̖̯̥̖̦̽̏̏̽̌̌̽̔̏ʪ̛̦̣̌̌ʧ̶̡̨̨̛̣͕̌̐˄̡̛̬̦̌̌
ʶʻ˄ʸʽˁͨʸ̸̶̨̡̨̡̡̡̨̛̛̛̭̣̭̯̦̖̯̭̣̦̖̭̣̦̽̏̏̌́̍̌̌́̔̌́̌́̍̽̌ͨʽˈʺʤ˃ʪʫ˃͕ͩ˄̡̛̬̦̌̌
ϯ
ʶ˄ʸʽˁͨʸ̸̨̡̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̛̭̖̣̭̯̦̖̪̯̣̦̯̥̖̭̖̬͕̽̏̏̍̌̌̐̌̌̍̀ͩ˄̡̛̬̦̌̌
ʽ̶̛̛̭̯̬̼̜̪̪̖̦̯̌̔ʹ̸̵̵̵̸̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̦̦̣̖̖̭̯̼̪̯̣̜̱̖̯̖̜͕̯̬̖̱̺̬̱̬̖̭̥̖̹̯̖̣̭̯̔̌̌̍̌̌̐̔̍̀̐̐̏̌̽̏̌̚͘ʻ̸̡̨̛̛̛̦̖̦̖̦̯̯̖̬̣̦̜̌̌̌̍̌̌̽̚
̶̴̶̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̖̬̪̖̖̪̬̣̙̯̖̣̦̭̯̪̭̣̖̪̖̬̦̦̥̪̖̬̖̪̬̖̥̱̺̖̭̯̖̦̦̪̬̖̖̣̖̯̭̬̥̜̭̯̬̪̪̖̦̯͕̯̬̱̪̖̬̦̌̔̽̽̏̌̔̏̔́́̐̌̔̌̀̏
̵̨̨̡̛̛̛̛̛̱̭̯̦̣̖̯̬̱̬̪̬̼̖̣̖̦̯̬̭̯̌̌̏̏̌̐̏̔̌͘
ˉ̶̸̴̵̵̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̣̭̬̦̯̦̯̬̪̖̬̦̦̼̜̦̭̬̖̱̣̯̯̥̭̯̣̖̭̭̭̣̖̦̪̬̦̣̬̯̯̬̼̬̭̙̖̦̱̖̯̖̜̽͗̌̏̽̌̌̔̌̐̽̌̌̐̐̐̔̏̌́̌̌̏̌̽̌̌̔́̔̚̚̚
̶̨̨̛̛̭̭̯̬̼̥̪̪̖̦̯̥̌̔͘
ʺ̨̛̛̯̖̬̣̼̥̖̯̼̌̌̔͘ˀ̵̸̵̨̨̨̨̡̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̯̭̦̼̖̯̭̦̬̖̱̣̯̯̪̪̖̦̯̥̭̯̣̖̭̭̭̣̖̦͕̪̬̖̖̦̦̼̱̍̌̏̏̌́̌̽̌̌̌̔̾̐̐̐̔̏̌́̏̔̚ϭϲϮϰ̵̡̨̨̨̛̛̖̯̖̜͕̯̬̼̖̦̣̭̔̌̔̽
̸̛̛̦̣̖̖̦̌̏/̵̸̡̨̨̛̛̛̛̬̱̬̖̭̥̯̖̣̖̦̐̔ʸ̸̶̨̡̨̨̨̡̡̨̨̛̛̛̭̜̣̭̯̦̜̣̦̖̭̜̣̦̼̽̏̏̍̌̍̽ͨʽˈʺʤ˃ʪʫ˃̶̨̨̨̛̛̛̛̭̭̯̬̼̥̪̪̖̦̯̥̦̪̬̯̙̖̦ͩ̌̔̌́ϮϬϭϰʹϮϬϭϴ̐̐͘
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̸̸̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̖̯̖̜̭̯̣̺̥̭̦̥̯̥̖̖̦̪̖̬̦̭̯͕̱̔̌̀́̔̌̐̌̌̐̔̌̐̌̌̚ϭϮ͕ϯйʹ̶̵̸̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̦̖̖̦̦̖̭̪̣̯̖̣̦̼̥̖̦̖̦̜̖̬̖̬̦̥̔̏̌̏̌̽̏̏̍̌̚̚
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̸̨̨̨̨̡̛̛̥̖̦̖̦̜̖̬̖̬̦̥̯̬̭̯̖̏̏̍̌̚̚͘ʦ̸̸̡̡̡̡̨̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̦̖̬̖̦̖̣̦̖̭̱̪̬̯̱̥̖̯̭̯̣̖̭̜̭̪̬̖̭̭̔̏̀̌̔̏̐̐̾Ͳ̨̡̨̨̛̛̛̛̦̭̯̪̣̯̔̌̐̏̚
̶̶̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̯̥̬̯̦̯̯̖̬̣̦̱̯̖̬̪̪̭̣̖̪̖̬̦̦̥̪̖̬̖̱̖̯̖̜̭̭̯̬̼̥̪̪̖̦̯̥̏̌̽̌̍̌̌̽̀̌̀̏̌̔̔̌̔̚͘
ʤ̴̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̯̬̼̣̯̯̭̱̯̭̯̦̣̯̦̯̖̬̖̭̏̌́̏́̀̍̏̌̏̚͘
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Матеріал і методи дослідження

Гострий апендицит є однією з найчастіших патологій у дітей, які вимагають хірургічного втручання.
Призначення антибактеріальної терапії та її тривалість у післяопераційному періоді переважно визначається формою гострого апендициту, яку первинно
встановлює хірург при виділенні червоподібного відростка. При простих (катаральній) формах гострого
апендициту можливе одноразове введення антибіотика перед втручанням, а ускладнені форми (флегмонозний, гангренозний та перфоративний) вимагають
післяопераційної антибіотикотерапії [2,8], а її тривалість та тип антибіотика різниться у лікарнях [3,4]. За
наявності гангренозного або перфоративного апендициту часто призначають комбінацію антибіотиків,
які повинні впливати на грампозитивну, грамнегативну та анаеробну флору [2]. Водночас призначення
багатокомпонентної антибактеріальної терапії, особливо у тих випадках, коли вона є необґрунтованою,
сприяє виникненню антибіотикорезистентності та
значним економічним витратам [7].
Метою роботи було порівняти інтраопераційний
діагноз з результатами гістологічного дослідження
та проаналізувати чинники їх розбіжності у дітей із
гострим апендицитом.

Робота ґрунтується на результатах апендектомії
та гістологічного дослідження, які проведені
у 1624 дітей, що знаходились на лікуванні у І хірургічному відділенні Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» з приводу гострого
апендициту протягом 2014–2018 рр.
Відкрита апендектомія виконана у 1463 (90,1%)
дітей, а лапароскопічна апендектомія – у 161 (9,9%)
пацієнта.

/^^EϮϯϬϰͲϬϬϰϭˈ̸̨̨̡̛̞̬̱̬̞̯̞̱̐́̔́̐̏ζϯ;ϲϰͿͬϮϬϭϵ

Результати дослідження
та їх обговорення
Інтраопераційно діагноз гострого катарального
апендициту встановлено у 106 (6,5%) пацієнтів,
флегмонозний апендицит – у 818 (50,4%), а гангренозний апендицит – у 700 (43,1%) пацієнтів. За результатами гістологічного дослідження катаральний
апендицит встановлено у 382 (23,5%), флегмонозний
апендицит – у 770 (47,4%), гангренозний апендицит – у 457 (28,1%) пацієнтів, а у 15 (0,9%) діагностований хронічний апендицит, без ознак гострого запалення (табл.).
Отримані результати засвідчили інтраопераційну
гіпердіагностику гангренозної форми гострого
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Таблиця
Інтраопераційний та патогістологічний діагноз у дітей із гострим апендицитом
ʳ̶̨̨̛̦̯̬̪̖̬̞̜̦̜̞̦̌̌̔̌̐̚
ʿ̸̨̨̨̨̛̯̞̭̯̣̞̦̜̞̦̌̐̐̔̌̐̚
ˇ̨̬̥̌
̶̛̛̪̖̦̯̱̌̔
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
ʶ̛̯̬̣̦̜̌̌̌̽
ϭϳ
Ϯϱ
Ϯϯ
ϭϰ
Ϯϳ
ϴϰ
ϴϬ
ϴϰ
ϱϴ
̶̛̛̪̖̦̯̌̔
;ϱ͕ϯйͿ
;ϴ͕ϬйͿ
;ϳ͕ϭйͿ
;ϰ͕ϳйͿ
;ϳ͕ϯйͿ
;Ϯϱ͕ϵйͿ ;Ϯϱ͕ϲйͿ ;Ϯϱ͕ϳйͿ ;ϭϵ͕ϴйͿ
ϭϱϰ
ϭϲϯ
ϭϰϵ
ϭϴϵ
ϭϱϰ
ˇ̨̨̛̣̖̥̦̦̜̐̚ ϭϲϯ
ϭϰϰ
ϭϱϮ
ϭϰϯ
;ϱϬ͕ϯйͿ ;ϰϵ͕ϰйͿ ;ϰϵ͕ϴйͿ ;ϱϬ͕ϵйͿ ;ϱϭ͕ϰйͿ ;ϰϳ͕ϱйͿ ;ϰϲ͕ϮйͿ ;ϰϲ͕ϱйͿ ;ϰϴ͕ϴйͿ
̶̛̛̪̖̦̯͕̌̔
̸̱̯͘͘
̴̨̨̨̣̖̥̦̦̐̚Ͳ
ϰϵ
ϱϬ
ϱϭ
ϰϴ
̡̨̛̛̬̜̏̌̏̚
;ϭϱ͕ϭйͿ ;ϭϲ͕ϬйͿ ;ϭϱ͕ϲйͿ ;ϭϲ͕ϰйͿ
ʧ̨̛̦̬̖̦̦̜̌̐̚ ϭϰϰ
ϭϯϯ
ϭϰϭ
ϭϯϬ
ϭϱϮ
ϴϮ
ϴϰ
ϴϵ
ϴϵ
̶̛̛̪̖̦̯̌̔
;ϰϰ͕ϰйͿ ;ϰϮ͕ϲйͿ ;ϰϯ͕ϭйͿ ;ϰϰ͕ϰйͿ ;ϰϭ͕ϯйͿ ;Ϯϱ͕ϯйͿ ;Ϯϲ͕ϵйͿ ;Ϯϳ͕ϮйͿ ;ϯϬ͕ϰйͿ
ˈ̸̨̛̬̦̞̦̜
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϰ;ϭ͕ϮйͿ ϰ;ϭ͕ϯйͿ Ϯ;Ϭ͕ϲйͿ ϯ;ϭ͕ϬйͿ
̶̛̛̪̖̦̯̌̔

апендициту, що мало суттєвий вплив на вибір та
тривалість антибактеріальної терапії у післяопераційному періоді – пацієнтам призначали два антибіотики у поєднанні з метронідазолом, протягом
щонайменше чотирьох діб.
Збіг інтраопераційного та гістологічного діагнозів
відмічено у 984 (60,6%) пацієнтів, зокрема діагноз
катарального апендициту підтверджено у 82 (77,4%),
флегмонозного – у 501 (61,2%) та гангренозного –
у 401 (57,3%) пацієнта.
Докладний аналіз отриманих результатів виявив,
що гіпердіагностика гангренозного апендициту після
втручання переважно (у 236 (36,6%) пацієнтів) відбувалася за рахунок флегмонозного апендициту. Це
недивно, оскільки візуально достатньо важко визначити ступінь ураження червоподібного відростка.
Водночас у 16 (2,3%) дітей, яким інтраопераційно
встановлено діагноз гангренозного апендициту, при
гістологічному дослідженні діагностований катаральний апендицит. Тоді як діагноз гангренозного замість
флегмонозного апендициту не мав значного впливу на
вибір антибактеріальної терапії, хоча у випадках флегмонозного апендициту можна було обмежитись введенням антибіотика (група цефалоспоринів) та метронідазолу, то у дітей із катаральним апендицитом
післяопераційна антибіотикотерапія була недоцільною,
що збігається з думкою багатьох дослідників [3,6,8].
Інтраопераційний діагноз флегмонозного апендициту у 294 (35,9%) дітей був змінений на катаральний
апендицит за результатами гістологічного обстеження, що зумовило невиправдану антибактеріальну терапію у післяопераційному періоді. Окрім того,
у 15 (1,8%) хворих з інтраопераційним діагнозом флегмонозного апендициту, при гістологічному дослідженні взагалі встановлено діагноз хронічного апендициту.
Таким чином, у 561 (34,5%) дитини були переоцінені запальні зміни у червоподібному відростку.

ϮϬϭϴ
ϳϲ
;ϮϬ͕ϳйͿ
ϭϳϳ
;ϰϴ͕ϭйͿ
ϴϯ
;ϮϮ͕ϲйͿ
ϭϭϯ
;ϯϬ͕ϳйͿ
Ϯ;Ϭ͕ϱйͿ

При аналізі чинників, які зумовили діагностичні
розбіжності між інтраопераційним та гістологічним
діагнозом форми гострого апендициту, увага була
зосереджена на гіпердіагностиці запальних змін у
червоподібному відростку, які суттєво могли вплинути на антибіотикотерапію у післяопераційному
періоді, – встановлення діагнозу флегмонозного або
гангренозного апендициту, а гістологічно катаральний або хронічний апендицит. Із такою суттєвою
гіпердіагностикою було 325 (20,0%) дітей.
У часовому інтервалі найчастіше невідповідність
діагнозів підтверджено у пацієнтів, яких оперували
у проміжку 18.00–24.00 – 131 (40,3%) та 0.00–6.00 –
76 (23,4%) дітей. Із 131 пацієнта, якого оперували до
опівночі, найчастіше гіпердіагностика була у випадках, коли операцію починали після 22.00 – 76 (58,0%)
дітей. Таким чином, у 152 (46,8%) дітей, яких оперували пізно ввечері та у нічний час, виявлено гіпердіагностику змін у червоподібному відростку. Такі
результати змушують більш ретельно підходити до
визначення показань до хірургічного втручання у
дітей з підозрою на гострий апендицит у вечірній та
нічний час, що збігається з думкою інших дослідників [9]. Відсутність ультразвукової діагностики або
інших візуалізаційних методів (комп’ютерна томографія/магнітно-резонансна томографія) у цей час
також є одним із чинників, який може впливати на
визначення показань до апендектомії, що узгоджується з даними літератури [1].
Аналіз незбігу діагнозів виявив ще одну досить
несподівану закономірність – залежність від дня
тижня. Так, у вихідні (субота, неділя та святкові дні)
частота невідповідності інтраопераційного та гістологічного діагнозів становила 49,4% (153 дитини). За
даними літератури, відкрита апендектомія протягом
вихідних днів супроводжується більшою кількістю
ускладнень порівняно з іншими днями тижня, на/^^EϮϯϬϰͲϬϬϰϭˈ̸̨̨̡̛̞̬̱̬̞̯̞̱̐́̔́̐̏ζϯ;ϲϰͿͬϮϬϭϵ
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томість при лапарскопічній апендектомії такі розбіжності відсутні [5]. За результатами нашого дослідження, частота ускладнень, як при відкритій, так
і при лапароскопічній апендектомії, не залежала від
дня тижня і не мала статистично достовірної різниці (1,3% та 1,2%, відповідно), проте точність діагностики форми гострого апендициту при лапароскопічній апендектомії становила 68,3%, а при
традиційній апендектомії – 59,7% (р<0,05). Такі результати можуть бути зумовлені ефектом збільшення, що притаманний лапароскопічній оптиці, що
дозволяє більш чітко оцінити запальні зміни у червоподібному відростку.
У гіпердіагностиці запальних змін у червоподібному відросту не можна виключити й «людський чинник» – бажання хірурга обґрунтувати
доцільність хірургічного втручання або, що неможливо виключити, плутанину з матеріалом, що
надсилається на гістологічне дослідження, у випадках, коли під час чергування проведено кілька
апендектомій.
Необхідно зазначити, що були випадки не тільки
гіпердіагностики, але й недооцінювання візуальних
змін у червоподібному відростку. Зокрема у 27
(25,5%) дітей інтраопераційний діагноз катарального у подальшому був змінений на флегмонозний
апендицит, а у 52 (6,4%) – флегмонозний на гангренозний апендицит. Недооцінювання запальних змін
у червоподібному відростку не мало суттєвого впливу на антибактеріальну терапію у післяопераційному періоді, оскільки всім пацієнтам призначали антибіотик у поєднанні з метронідазолом.

Висновки
Хірургічні втручання у нічний час та вихідні дні
супроводжуються значним відсотком гіпердіагностики запальних змін у червоподібному відростку.

Впровадження у клінічну практику методів гістологічної експрес-діагностики дозволило б оптимізувати антибактеріальну терапію у післяопераційному
періоді у дітей із гострим апендицитом.
Автори заявляють про відсутність конфлікту
інтересів.
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