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Вступ

Сьогодні під апоплексією яєч-
ника (АЯ) розуміють гострий рап-
товий крововилив у яєчник, що
супроводжується порушенням
цілісності його тканини і крово-
течею в черевну порожнину [1].
За статистикою, АЯ протягом ба-
гатьох років посідає друге місце
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Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Одеса

у структурі невідкладних станів,
що супроводжуються внутріш-
ньочеревною кровотечею у жі-
нок, поступаючись лише пору-
шеній ектопічній вагітності. Дана
патологія трапляється в 0,5–3 %
випадків серед усіх причин гіне-
кологічних захворювань [1; 2].

Вперше випадок АЯ описав
Scanzoni (1845), який при розтині

померлої вісімнадцятирічної дів-
чини виявив у черевній порож-
нині до 3 л крові. Незважаючи
на те, що з моменту опису цьо-
го захворювання минуло понад
150 років, проблема діагности-
ки та лікування хворих із внут-
рішньочеревними кровотечами
яєчникової етіології залишаєть-
ся досі актуальною. Вся важ-
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ливість правильної передопера-
ційної діагностики полягає в
тому, що більшість хворих з АЯ
не потребують оперативного лі-
кування. Клінічні випадки, що
супроводжуються незначним ге-
моперитонеумом, можуть роз-
в’язуватися консервативними
методами лікування за короткий
термін. При зупиненій внутрішній
кровотечі об’єм крові, що вили-
лася в черевну порожнину, є
одним із головних факторів, які
визначають необхідність опера-
тивного втручання.

Матеріали та методи
дослідження

Наводимо власне спостере-
ження клінічного випадку безус-
пішності консервативного ліку-
вання гемоперитонеума 800 мл
яєчникової етіології протягом
5 діб. Тактика консервативного
ведення хворої була обрана по-
милково, через несвоєчасну діа-
гностику апоплексії яєчника і не-
адекватну оцінку об’єму внут-
рішньочеревної кровотечі.

Б. Т., 25 років (історія хво-
роби № 14154), переведена до
Військово-медичного клінічно-
го центру Південного регіону
29.08.07 р. із хірургічного відді-
лення районної лікарні з діа-
гнозом: гострий двосторонній
аднексит, пельвіоперитоніт.

На момент переведення
скаржилася на ниючий біль вни-
зу живота, загальну слабість,
підвищення температури тіла
до 38 °С.

Захворіла гостро о 17.00
24.08.07 р., коли на фоні повно-
го здоров’я відчула гострий біль
у нижній половині живота. До
вечора цього дня приєдналася
гарячка до 38 °С, загальна сла-
бість.

О 23.00 24.08.07 р. госпіта-
лізована до хірургічного відді-
лення районної лікарні, де про-
водилася диференційна діа-
гностика між гострим апендици-
том і гострим запальним проце-
сом придатків матки. Ультра-
звукове дослідження органів
черевної порожнини і малого
таза, а також пункція черевної
порожнини через заднє склепін-
ня піхви не виконувалися.

На фоні розпочатої антибак-
теріальної та протизапальної те-
рапії відмічалося покращання
загального самопочуття хворої,
зменшення болю внизу живота
і зниження температури тіла до
субфебрильних показників. Для
подальшого обстеження і ліку-
вання 29.08.07 р. хвора переве-
дена до клініки гінекології Війсь-
ково-медичного клінічного цен-
тру Південного регіону.

З анамнезу життя: з пере-
несених захворювань відзна-
чає вітряну віспу і ГРВІ. Спад-
ковість не обтяжена. Гінеколо-
гічний анамнез: статеве життя
з 20 років, не регулярне, вико-
ристовує контрацепцію презер-
вативом, менструації з 14 років,
по 5 днів, через 28 днів, помірні,
безболісні, регулярні. Останні
місячні: 8.08.07–12.08.07 р.

При переведенні стан хворої
задовільний. Артеріальний тиск
— 110/70 мм рт. ст. Пульс —
92 уд/хв, ритмічний, задовіль-
ного наповнення, напруження.
Шкірні покриви і видимі слизові
оболонки блідо-рожевого за-
барвлення. Лімфатичні вузли
— безболісні, не збільшені, не
спаяні з навкружними тканина-
ми. Дихання над легенями — ве-
зикулярне. Тони серця — ясні,
чисті. Живіт — симетричний, не
здутий, при пальпації м’який, по-
мірно болісний у нижніх відділах.
Відзначається позитивний симп-
том Щоткина — Блюмберга в
нижніх відділах живота. Печінка,
селезінка — не збільшені. Посту-
кування по поперековій ділянці
безболісне з обох боків. Фізіо-
логічні відправлення в нормі.

При гінекологічному огляді:
піхва жінки, що не народжува-
ла, вільна; шийка матки коніч-
ної форми, чиста, епітелій не
ушкоджений, тракції за шийку
матки помірно болісні; тіло мат-
ки не збільшене аnteflexio-ver-
sio; придатки матки з обох боків
не збільшені через болісність
і нависання склепіння піхви,
пальпація зони придатків мат-
ки утруднена; виділення кров’я-
нисті, які мажуть.

Загальний аналіз крові: ге-
моглобін — 100 г/л, еритроци-
ти — 3,23 Т/л, гематокрит — 0,31,

кольоровий показник — 0,93
абс., ШОЕ — 46 мм/год, лейко-
цити — 8,2 г/л, палички — 11,
сегментоядерні лейкоцити — 64,
моноцити — 5, лімфоцити —
15. За даними біохімічного до-
слідження крові, гемостазіогра-
ми, аналізу сечі, електрокарді-
ограми патологічних відхилень
від нормальних показників не
виявлено.

При проведенні УЗ-обсте-
ження: тіло матки — 50×30×50
мм, ендометрій — 8 мм, правий
яєчник розмірами 39×28 мм,
містить 7 фолікулів діаметром
5–10 мм, лівий яєчник розміра-
ми 39×26 з одиничним фоліку-
лом діаметром 7 мм. У малому
тазі, підпечінковому, піддіафраг-
мальному просторах між петля-
ми кишечнику виявлено вели-
ку кількість вільної рідини.

З метою остаточної діагнос-
тики та визначення тактики ліку-
вання виконано лапароскопічне
оперативне втручання, під час
якого виявлено: у малому тазі,
між петлями кишечнику, у флан-
ках живота, у підпечінковому,
піддіафрагмальному просторах
лізована кров, яка була еваку-
йована з черевної порожнини ас-
піратором-іригатором. Загальна
кількість аспірованої крові ста-
новила близько 800 мл, тіло мат-
ки, ліві придатки, права матко-
ва труба без патологічних змін,
правий яєчник не збільшений,
нижній його полюс містить жов-
те тіло, вкрите згустком крові
розмірами 3×3×4 см. При ре-
тельній ревізії органів черевної
порожнини будь-якої іншої пато-
логії не виявлено.

Згідно з результатом лапаро-
скопічної діагностики, джерелом
крові у черевній порожнині ста-
ло жовте тіло правого яєчника.
Остаточний інтраопераційний
діагноз: апоплексія правого яєч-
ника, анемічна форма. Гемато-
перитоніт.

Із застосуванням моно- і біпо-
лярного електроінструменту ви-
конано видалення апоплексова-
ного жовтого тіла правого яєч-
ника. Макропрепарат розміром
2×2 см вилучений з черевної по-
рожнини через бічну апертуру.
Черевну порожнину кілька разів
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промито фізіологічним розчином
до чистих промивних вод. Малий
таз дреновано поліхлорвініло-
вим дренажем.

Гістологічний висновок вида-
леного макропрепарату — кіста
жовтого тіла яєчника з кровови-
ливом у просвіт.

У післяопераційному періоді
хворій проводилась інфузійна
терапія кристалоїдними розчи-
нами. Антибактеріальна тера-
пія виконувалася в режимі ан-
тибіотикопрофілактики. З ме-
тою знеболювання протягом
перших двох діб використо-
вувалися нестероїдні протиза-
пальні препарати. На другу до-
бу післяопераційного періоду
хвору у задовільному стані бу-
ло виписано додому.

Результати дослідження
та їх обговорення

Встановлення діагнозу апо-
плексії яєчника може станови-
ти певні труднощі, оскільки схо-
жі симптоми спостерігаються
при іншій гострій хірургічній і гі-
некологічній патології, що не
завжди потребує оперативного
втручання.

Діагностика АЯ здійснюється
з урахуванням фази менстру-
ального циклу, гінекологічного
обстеження, ультразвукового
дослідження (наявність рідини у
черевній порожнині), даних пунк-
ції заднього склепіння піхви.

Клінічні симптоми апоплексії
пов’язані з основним механіз-
мом розвитку даної патології. Го-
стрий біль унизу живота вини-
кає, перш за все, у середині або

в другій половині менструаль-
ного циклу. Напруження м’язів
передньої черевної стінки може
бути не завжди вираженим, на-
віть за наявності позитивного
симптому Щоткина — Блюм-
берга і значного гемоперито-
неума. При масивній кровотечі
у черевну порожнину приєдну-
ються явища геморагічного шо-
ку (зниження артеріального тис-
ку, тахікардія, загальна сла-
бість, втрата свідомості, блідість
шкірних покривів, холодний
липкий піт), поступово знижу-
ються показники червоної кро-
ві, характерні для гострої пост-
геморагічної анемії.

Для встановлення діагнозу
застосовується ультразвукове
дослідження органів малого таза
вагінальним датчиком. Під час
дослідження виявляють пухли-
ноподібне утворення одного з
яєчників і вільну рідину у че-
ревній порожнині. У разі немож-
ливості ультразвукового дослі-
дження вдаються до пункції че-
ревної порожнини через заднє
склепіння піхви, під час якої з
дугласового простору одержу-
ють кров або геморагічний випіт.

Лікувальна тактика полягає
у терміновій госпіталізації жін-
ки. За відсутності вираженої
кровотечі й підозри на позамат-
кову вагітність можливе консер-
вативне лікування (спокій, хо-
лод на низ живота, протиза-
пальна терапія). При нароста-
ючих явищах внутрішньочерев-
ної кровотечі, за неможливості
виключити позаматкову вагіт-
ність, гострий апендицит або ін-

шу гостру хірургічну патологію
рекомендоване термінове опе-
ративне втручання.

Лапароскопічне оперативне
втручання дозволяє встанови-
ти джерело кровотечі та припи-
нити її з допомогою коагуляції
судини, що кровоточить, еваку-
ювати з черевної порожнини
кров з можливою подальшою її
реінфузією, виконати адекват-
не оперативне втручання з ура-
хуванням основної та супровід-
ної патології, остаточно санува-
ти черевну порожнину із зали-
шенням у малому тазі поліхлор-
вінілового дренажу [2; 3].

Випадок, описаний нами, ці-
кавий тим, що спростовує дум-
ку про можливість і доцільність
консервативного лікування апо-
плексії яєчника з гемоперито-
неумом більше 500 мл, незва-
жаючи на припинення крово-
течі з ділянки апоплексії.
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