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Мета дослідження – удосконалення методів хірургічного лікування новонароджених з ентеростомами.
Матеріали та методи. В основу роботи покладено аналіз результатів лікування 14 новонароджених з 

захворюваннями та вадами розвитку кишечнику, яким була виконана ентеростомія.
Результати. Тривале позбавлення функції дистальних відділів кишечника приводить до розвитку в 

них гіпотрофії та глибокого пригнічення моторної функції, що призводить до затримки кишкового вміс-
ту на рівні анастомозу з небезпекою неспроможності його швів. Запропоновано новий спосіб підготовки 
відключеної кишки та об’єктивізації її готовності до реконструктивної операції. Спосіб передбачає, що 
в післяопераційному періоді у дитини з подвійною кишковою стомою збирають кишковий вміст з про-
ксимального сегмента кишки. Кишковий вміст за допомогою шприцу та зонду порціями вводять в дис-
тальний сегмент через стому. Початковий об’єм кишкового вмісту, що вводиться через стому, 1-2 мл з 
поступовим його збільшенням до повного об’єму, що отримується з проксимального сегменту кишки. 
Паралельно проводиться ретроградне гідротренування відключеної кишки за допомогою очисних клізм. 
Готовність відключеної кишки оцінюють за появою випорожнень природнім шляхом після очисних клізм 
та самостійно.

Висновки. Використання запропонованого способу в передопераційній підготовці дітей з ентеростома-
ми дозволяє підготувати виключену кишку та оцінити її готовність до проведення реконструктивної опе-
рації з урахуванням інших критеріїв.
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Вступ
У дитячій хірургічній практиці ентеростомія є 

вимушеною операцією. У новонароджених вона 
виконується як перший етап хірургічного лікування 
при некротичному ентероколіті з перфорацією чи 
некрозом стінки кишки, меконіальному ілеусі, 
атрезії тонкої кишки, хворобі Гіршпрунга, тоталь-
них агангліозах кишечника та деяких інших 
захворюваннях [3].

При накладанні первинного анастомозу у 
випадку атрезії кишечника, у зв’язку із значним 
розширенням проксимального сегмента та різким 
недорозвиненням та звуженням дистального 
сегмента, в зоні кишкового анастомозу виникають 
несприятливі гідродинамічні умови з явищами 
функціональної неповноцінності, що призводить до 
незадовільних результатів лікування та вимагає 
створення ентеростом [8].

Але тривале позбавлення функції дистальних від-
ділів кишечника призводить через 2–3 тижні до роз-
витку в них гіпотрофії та глибокого пригнічення 
моторної функції [5]. Морфологічний аналіз пока-
зав, що найбільш характерною особливістю у від-
ключеній кишці є розвиток гіпорегенераторної 
атрофії слизової оболонки. Виникає пригнічення 
або навіть повне припинення функції клітин слизо-
вої, розвиваються запальні і склеротичні процеси у 
стінці відключеної кишки, які прямо пропорційні 
терміну відключення. Тривалий термін існування 
кишкової стоми вкрай небажаний, у відключеній 
понад 12 місяців товстій кишці спостерігають хро-
нічний атрофічний коліт. Найменші зміни у стінці 
відключеної кишки визначалися в терміни до 4-х 
місяців (дистрофічні зміни епітелію, його вогнище-
ва десквамація, склероз підслизового шару, редукція 
лімфоїдних фолікулів, перебудова мікроциркуля-

торного русла, різке зниження слизоутворення), що 
і обґрунтовує доцільність проведення відновлю-
вальних операцій у ці терміни [7]. Гіпотонічні м’язи 
стінки відключеної кишки при довгостроковому 
вимиканні не в змозі забезпечити пропульсивну пе-
ристальтику на тлі відновлення пасажу, що призво-
дить до затримки кишкового вмісту на рівні анасто-
мозу з небезпекою неспроможності його швів [6].

Терміни закриття кишкових стом теж є предме-
том дискусій, наводяться протилежні дані про 
вплив термінів закриття стоми на вибір оператив-
ного втручання та кількість післяопераційних 
ускладнень. На терміни закриття ентеростом впли-
ває ряд факторів: клінічний стан дитини, маса тіла, 
рівень стоми, об’єм втрат по ентеростомі, швидкість 
відновлення функції кишечника та характер пере-
бігу перитоніту [2].

Важливою вважається підготовка відключеної 
кишки до реконструктивної операції. Для цього за-
стосовують гідротренування відключеної кишки 
шляхом промивання 2% розчином натрію хлориду 
на передопераційному етапі [4]. Також не менш ніж 
протягом п’яти днів до закриття стоми рекоменду-
ють проводити підготовку відключеного сегмента 
кишки шляхом безперервного краплинного введен-
ня в нього фізіологічного розчину або болюсного 
введення кишкового вмісту, отриманого з привідної 
петлі [1]. Різноманітність підходів до термінів та 
умов закриття ентеростом свідчить про актуаль-
ність даного питання.

Матеріал і методи дослідження
Ентеростома як вимушений захід створена у 

14 новонароджених із захворюваннями та вадами 
розвитку кишечника, що знаходилися на лікуванні 
у дитячій міській клінічній лікарні м. Полтави. 
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У 6 (42,8%) випадках ентеростомія виконувалася 
при атрезії тонкої кишки, причому у 3-х з них спо-
стерігалися атрезія з внутрішньоутробною перфо-
рацією, атрезія тонкої кишки у поєднанні з множин-
ними атрезіями товстої кишки та атрезія у 
поєднанні з гастрошизисом. У 3(21,4%) випадках 
ентеростома використана при виразково-некротич-
ному ентероколіті з перфорацією виразок та пери-
тонітом, у 2(14,2%) – при меконіальному ілеусі, у 
2(14,2%) – при ізольованому завороті тонкої кишки 
з некрозом та перфорацією. В усіх цих випадках 
створено подвійну ентеростому. Лише в 1 (7,1%) ви-
падку створено кінцеву ентеростому у хворого з то-
тальним агангліозом товстої кишки.

Дослідження виконані відповідно до принципів 
Гельсінської Декларації. Протокол дослідження 
ухвалений Локальним етичним комітетом (ЛЕК) 
всіх зазначених у роботі установ. На проведення 
втручання було отримано поінформовану згоду 
батьків дітей (або їхніх опікунів).

Результати дослідження та їх обговорення
У подальшому 12 хворим виконані реконструк-

тивні операції з відновлення анатомічної цілісності 
шлунково-кишкового тракту. Одна дитина з вну-
трішньоутробним заворотом тонкої кишки з некро-
зом та перфорацією померла на шосту добу після 
первинного оперативного втручання. Хворий з то-
тальним агангліозом товстої кишки був скерований 
для подальшого лікування до спеціалізованої лікар-
ні «ОХМАТДИТ».

Реконструктивні операції із закриття стом та від-
новлення анатомічної цілісності шлунково-кишково-
го тракту були виконані в терміни від 8 до 90 діб. Опе-
ративне втручання переважно виконувалося протягом 
30 діб після першої операції (9(75%) випадків).

При вирішенні питання про закриття ентеросто-
ми враховувалися клінічний стан дитини, наявність 
супутніх вад розвитку та захворювань, що обтяжу-
ють стан, динаміка маси тіла, рівень стоми, об’єм 
втрат по ній, швидкість відновлення функції кишеч-
ника, динаміка клініко-біохімічних показників.

З метою покращення якості підготовки відключе-
ної кишки та об’єктивізації її готовності до рекон-
структивної операції був створений власний спосіб 
(Пат. України на корисну модель № 111555, МПК 
(2016.01) А61В 17/00 Спосіб підготовки та оцінки 
готовності відключеної кишки до реконструктивної 
операції / Є. М. Гриценко, М. І. Гриценко; заявник і 
патентовласник: ВДНЗУ «Українська медична сто-
матологічна академія» (UA). – № а201605842; заявл. 
30.05.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. №21), що полягає 

у наступному. У післяопераційному періоді у дитини 
з подвійною кишковою стомою за допомогою зонда 
з обтюратором збирають кишковий вміст з прокси-
мального сегмента кишки. Кишковий вміст за допо-
могою шприца та зонда порціями вводять у дисталь-
ний сегмент через стому, за необхідності розводячи 
його фізіологічним розчином. Початковий об’єм 
кишкового вмісту, який вводиться через стому, ста-
новить 1–2 мл з поступовим його збільшенням до 
повного об’єму, що отримується з проксимального 
сегмента кишки. Паралельно проводиться ретро-
градне гідротренування відключеної кишки за до-
помогою очисних клізм. Готовність відключеної 
кишки оцінюють за появою випорожнень природ-
ним шляхом після очисних клізм та самостійно.

Наводимо клінічне спостереження. Дитина П., 
новонароджений, історія хвороби №2468, госпіталі-
зована до відділення інтенсивної терапії з клінікою 
вродженої низької кишкової непрохідності, викли-
каною атрезією здухвинної кишки. Під час опера-
тивного втручання виконано подвійну ентеростому. 
У післяопераційному періоді з початку функціону-
вання проксимальної стоми кишковий вміст зби-
рався за допомогою зонда з обтюратором. Почина-
ючи з об’єму 1  мл, кишковий вміст порціями 
вводився у дистальну стому з поступовим розши-
ренням об’єму.

Паралельно проводилося гідротренування від-
ключеної кишки за допомогою очисних клізм 2% 
розчином натрію хлориду. На восьму добу після опе-
рації отримано випорожнення природним шляхом. 
Підготовка відключеної кишки проводилася до вве-
дення в дистальну стому повного об’єму кишкового 
вмісту з проксимальної стоми та отримання само-
стійного випорожнення природним шляхом. На 
19-у добу після первинної операції виконано плано-
ву релапаротомію, під час якої сформовано ентеро-
анастомоз «кінець у кінець». Дитина виписана з оду-
жанням через 15 діб.

З використанням запропонованого способу було 
проліковано шістьох дітей. У всіх дітей після підго-
товки сформовані кишкові анастомози. Виписані з 
одужанням.

Висновки
Використання запропонованого способу у пере-

допераційній підготовці дітей з ентеростомами до-
зволяє підготувати виключену кишку та оцінити її 
готовність до проведення реконструктивної опера-
ції з урахуванням інших критеріїв.

Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.
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