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ЗАСТОСУВАННЯ СИНТЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ
СПАЙКОВОЇ ХВОРОБИ
В. Є. Вансович, Ю. М. Котік 
Одеський державний медичний університет

APPLICATION OF SYNTHETIC MATERIALS FOR PROPHYLAXIS OF ADHESION
DISEASE
V. E. Vansovich, Yu. М. Коtik

РЕФЕРАТ 
Ïàòîëîã³÷íå ñïàéêîóòâîðåííÿ ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ëàïàðîòîì³¿ ñïîñ-
òåð³ãàþòü ó 55— 93% ïàö³ºíò³â. Ïàòîãåíåòè÷íî âàæëèâèìè ÷èííè-
êàìè öüîãî ñòàíó º ÿê ì³ñöåâ³ ðåàêö³¿ î÷åðåâèíè (¿¿ êðîâîïîñòà÷àí-
íÿ, íàÿâí³ñòü ³íôåêö³¿), òàê ³ ñèñòåìí³ (á³îõ³ì³÷í³, ãåíåòè÷í³ òîùî)
ïîðóøåííÿ. Íàä³éíèõ ñïîñîá³â ïðîô³ëàêòèêè ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî
ñïàéêîâîãî ïðîöåñó íåìàº. Ïðîâåäåíèé ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ³ñíó-
þ÷èõ ñïîñîá³â ïðîô³ëàêòèêè ïàòîëîã³÷íîãî ñïàéêîóòâîðåííÿ, íà
ï³äñòàâ³ ÿêîãî çàïðîïîíîâàíèé ñïîñ³á ìîæëèâîãî çàïîá³ãàííÿ ðå-
öèäèâó ñïàéêîâî¿ õâîðîáè ç îãëÿäó íà ïàòîãåíåòè÷í³ ìåõàí³çìè ç
âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ áàð'ºðíèõ ìàòåð³àë³â.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñïàéêîâà õâîðîáà; ïðîô³ëàêòèêà; ñèíòåòè÷í³ ìà-
òåð³àëè.

SUMMARY 
In 55-93% of the patients after laparotomy performance the patholog-
ical adhesion process is observed. The local reactions of peritoneum
(its blood supply disturbance, infection presence) as well as systemic
disorders (biochemical, genetic, etc.) are pathogenetically important
causes of this disease. There is no a secure method of postoperative
adhesion process prophylaxis. The comparative analysis of actual
methods for prophylaxis of pathological adhesions formation served
as a background for proposal of the method, which makes possible to
escape the adhesion disease recurrence due to pathogenetic correction
conduction using modern barrier materials.
Key words: adhesion disease; prophylaxis; synthetic materials.

Питання профілактики спайкової хвороби,
незважаючи на значну кількість наукових та практич�
них досліджень, є актуальним. Увагу дослідників при�
вертає як вивчення ланок патогенезу цього складного
патологічного процесу, так і визначення інтраопе�
раційних засобів, які можна було б запропонувати
для широкого практичного використання. З приводу
патологічного післяопераційного спайкового проце�
су кожного року, за даними різних авторів, оперують
від 55 до 93% пацієнтів, яким здійснено лапаротомію
[1, 2]. Непрохідність кишечнику виникає у 50 — 75%
пацієнтів з спайковою хворобою. Загальний стан та�
ких хворих нерідко дуже тяжкий, летальність висока
[3, 4]. Надійні засоби профілактики післяопераційно�
го спайкового процесу відсутні. 

У патогенезі утворення спайок між органами че�
ревної порожнини важливу роль відіграють біохіміч�
ні зміни [5, 6], також доведено участь специфічних
змін у генетичному апараті клітин [7]. Деякі автори
визнають важливість інших чинників, зокрема, пору�
шення кровопостачання кишечнику [8], внутрішньо�
черевної інфекції [9, 10] під час виконання оператив�
ного втручання чи перфорації порожнистих органів.
При цьому навколо спровокованого інфекційним
агентом вогнища запалення відбувається злипання
великого сальника. Причому, у більшості спостере�
жень він лишається фіксованим і по завершенні за�
пального процесу. Також важливу роль у патогенезі
надмірного спайкоутворення відіграють перекисне
окиснення ліпідів [11], зміни функціонального стану
сполучної тканини [12]. Встановлені чинники спадко�
вої схильності до патологічного спайкоутворення, які
можна з певною достовірністю прогнозувати, вивча�
ючи фенотипи гаптоглобіну пацієнтів [13]. До
етіологічних чинників утворення спайок також нале�
жать ішемія тканин сальника та органів черевної по�
рожнини. Причому, ішемія може виникати як під час
виконання хірургічного втручання, внаслідок інтрао�
пераційного перев'язування кровоносних судин, так і
бути самостійним чинником утворення зрощень у че�
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ревній порожнині. Зокрема, адгезію можуть спрово�
кувати стискання пухлиною вен брижі, виникнення
венозного стазу тощо [14 — 16].

Нарешті, спайкоутворення може супроводжувати
тривалі запальні процеси органів черевної порожни�
ни [17, 18]. Зрештою, більшість авторів розділяють
думку про те, що одним з основних чинників пато�
логічного спайкоутворення є пошкодження мезо�
телію очеревини [19, 20]. 

Ми дійшли висновку, що дотримання принципів
обережного ставлення до очеревини під час виконан�
ня оперативного втручання, взяття до уваги патогене�
тичних механізмів порушень та їх корекція після опе�
рації є важливими чинниками профілактики спайко�
вої хвороби. Проте, для практичного хірурга є безу�
мовним той факт, що у деяких ситуаціях запобігти
ураженню очеревини та серозної поверхні кишечни�
ку неможливо. 

При вивченні даних літератури відзначено тен�
денцію: найбільш перспективним та можливим для
широкого практичного використання є застосування
засобів, що роз'єднують уражені поверхні [21 — 23].
На нашу думку, оптимальною є поєднання речовин,
що діють локально у черевній порожнині, з препара�
тами, які коригують системні розлади, притаманні
спайковій хворобі. Формування спайок відбувається
за умови появи під час виконання оперативного втру�
чання десерозованих поверхонь органів черевної по�
рожнини, вкритих мезотелієм. Для відновлення таких
пошкоджених ділянок потрібен певний час, від 5 — 7
до 10 діб [24 — 26]. Природних умов для створення
"роздільного простору" у черевній порожнині немає.
Логічним є припущення про доцільність використан�
ня біологічно інертних матеріалів, які можна було б
встановлювати під час оперативного втручання, за�
безпечуючи у такий спосіб механічне розділення ура�
жених ділянок вісцеральної та парієтальної очереви�
ни, отже, запобігти утворенню та прогресуванню
спайкового процесу [27 — 30]. 

Порівнюючи світові дані літератури, всі "бар'єрні"
засоби можна умовно поділити на дві групи: перша —
це препарати, що забезпечують умови для балотуван�
ня або флотації органів черевної порожнини та є
рідинами різного хімічного складу; інші — це
нерідинні матеріали, які накладають під час операції
на пошкоджені ділянки кишечнику або органів мало�
го таза — під час здійснення гінекологічних операцій. 

Слід зауважити, що процес спайкоутворення не
можна вважати суто патологічним: певною мірою він
є природним захисним засобом відновлення пошко�
дженого мезотелію. Патологічним процес спайкоу�
творення слід вважати саме за умови його надмір�
ності, що зрештою реалізується у вигляді різних форм
спайкової хвороби, зокрема, спайкової непрохід�
ності кишечнику.

Як свідчать численні дані літератури, запропоно�
вана ціла низка різноманітних матеріалів для ство�
рення штучних бар'єрів між пошкодженими ділянка�
ми очеревини (парієтальної і вісцеральної). Такі ре�
човини повинні відповідати наступним вимогам: ма�
теріал має виконувати свою функцію у присутності
крові, ексудату, фібрину та не перешкоджати проце�
сам васкуляризації, він повинен повністю розсмокту�
ватися та бути зручним у використанні. 

Найбільш перспективним вважалося застосування
розчинів декстранів та мембран з ефірів целюлози
(метилцелюлоза, карбоксиметилцелюлоза), яким
притаманна висока біологічна інертність [31]. Ме�
ханізм їх дії дуже простий — це створення штучної
гідрофлотації органів, запобігаючи у такий спосіб їх
злипанню. Проте, розчини декстранів швидко вида�
ляються з черевної порожнини, а застосування
плівкових матеріалів спричиняє асептичну реакцію
як ураженої, так і непошкодженої очеревини. З огляду
на наведені недоліки, такий засіб у світі використову�
ють обмежено.

G. Fossum (2006) з метою запобігання спайкоутво�
ренню після гінекологічних операцій використовує
матеріал "Seprafilm" — композит з хімічно—модифі�
кованих сахарів. 

Після накладення на пошкоджені ділянки очере�
вини (органів малого таза) матеріал утворює локаль�
но закріплений гель, який повністю розчиняється че�
рез 28 діб, коли завершуються процеси відновлення
мезотелію. Доцільність застосування такого методу
потребує подальших досліджень.

Деякі автори використовують матеріали, вироб�
лені на основі політетрафторетилену (Gore—Tex
Surgical Membrane, W. L. Gore & Associates, Flagstaff, AZ,
США). Ця неімуногенна речовина запропонована су�
динними хірургами, оскільки вона має властивість за�
побігати тромбоутворенню. Проте, гідрофобність та
дуже низька резорбтивність значно обмежують мож�
ливості використання бар'єрів на основі політетраф�
торетилену під час операцій на органах черевної по�
рожнини [26, 32]. 

Іншою речовиною, що може бути використана як
основа бар'єрного матеріалу, є гіалуронова кислота.
На її основі створений препарат "Intergel Adhesion
Prevention Solution" (Lifecore Biomedical Inc., Chaska,
MN, СШA). Щільність та тривалість перебування у че�
ревній порожнині цього препарату гіалуронової кис�
лоти значною мірою збільшилися при його з'єднанні
з тривалентним залізом. Автори цього методу стверд�
жують, що майже у 70% пацієнтів під час повторних
операцій зрощення у черевній порожнині не вияв�
лені [33]. 

Ще однією речовиною, що може бути основою
бар'єрних матеріалів, є целюлоза та її похідні —
гідроксильована целюлоза та карбоксиметилцелюло�
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за, на основі яких розроблений синтетичний ма�
теріал "Interceed". 

"Interceed" — речовина, що розсмоктується, запро�
понований для використання з метою профілактики
післяопераційних спайок. Матеріал виготовлений з
окисненої регенерованої целюлози, підвищує ефек�
тивність операцій майже у 2,5 разу, не спричиняє
побічних реакцій [34 — 37]. "Interceed" накладають на
пошкоджену ділянку органа наприкінці операції,
після здійснення ретельного гемостазу. Він повністю
розсмоктується через 28 діб, протягом яких створює
захисний бар'єр між органами. Слід відзначити важ�
ливу особливість цього матеріалу, яка, на жаль, зали�
шилася поза увагою дослідників: він створює умови
для підвищення міцності механічно поєднаних
стінок трубчастих органів, тобто, штучно анастомо�
зованих ділянок (гастроентероанастомози, міжкиш�
кові анастомози тощо). 

Таким чином, з одного боку, цей матеріал є захи�
сним бар'єром між пошкодженими ділянками кишеч�
нику, запобігаючи утворенню сполучнотканинних
спайок між ними, з іншого, створює умови, що покра�
щують механічну міцність сформованих кишкових
анастомозів. 

Як свідчать дані літератури, цей матеріал ефектив�
ний при виконанні операцій лапароскопічного ад�
гезіолізису [38], у гінекологічній практиці — під час
здійснення міомектомії, лікування трубного безплід�
дя, з метою профілактики спайкової хвороби [39, 40],
під час операцій з приводу гострої непрохідності ки�
шечнику [41]. Отримані дослідниками результати
свідчать про досить високу ефективність цього ма�
теріалу щодо запобігання патологічному спайкоутво�
ренню. 

З метою запобігання рецидиву спайкової хвороби
матеріал "Interceed" застосований нами у 5 хворих,
оперованих у плановому порядку з приводу ознак
компенсованої непрохідності кишечнику спайкової
етіології. Хворим протягом кількох діб проводили
відповідну медикаментозну терапію, що сприяло
зникненню гострих ознак непрохідності. У 4 паці�
єнтів виконано операцію адгезіолізису, яку завершу�
вали санацією та дренуванням черевної порожнини,
назоінтестинальною інтубацією. Під час розділення
масивних зрощень у цих хворих утворилися значні
за площею десерозовані поверхні кишечнику, які не�
можливо було зашити без значної деформації. Тому, з
метою запобігання утворенню спайок, такі ділянки
після досягнення ретельного гемостазу вкривали
клаптем матеріалу "Interceed".

В одного пацієнта здійснено резекцію ділянки
тонкої кишки. З метою підвищення механічної міц�
ності анастомозу лінію швів також після досягнення
ретельного гемостазу додатково вкрили клаптем ма�
теріалу "Interceed" з надлишком 1 см по периферії.

Ми застосовували цей матеріал також під час ви�
конання операції резекції шлунка з метою зміцнення
серо—серозних швів гастроентеро— та ентероенте�
роанастомозів (у 2 хворих). Під час виконання опе�
рації на лінію швів накладали клапоть матеріалу
"Interceed" з надлишком 1 см по периферії.

Невелика кількість спостережень не дає можли�
вості провести статистичну обробку результатів
дослідження, ми можемо лише констатувати, що пе�
ребіг післяопераційного періоду у таких пацієнтів був
неускладненим, ознак рецидиву спайкової хвороби
протягом 3 міс спостереження не було. 

Підсумовуючи викладене, зауважимо, що результа�
ти дослідної роботи, яку ми проводимо протягом ос�
танніх років свідчать, що місцеву реакцію очеревини
на пошкодження не слід розглядати окремо від пато�
генетичних змін, притаманних спайковій хворобі
(спадкових, цитогенетичних, біохімічних, імуно�
логічних). Вважаємо, що найбільш ефективної
профілактики надмірного спайкоутворення можна
досягти саме беручи до уваги всі місцеві й системні
чинники. 

Тому перспективними є подальші дослідження,
спрямовані на пошук оптимального поєднання
місцевого застосування бар'єрних матеріалів та спе�
цифічної корекції патогенетичних порушень у після�
операційному періоді з метою профілактики спайко�
вої хвороби. 
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