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ЛАПАРОСКОПІЧНІ ВТРУЧАННЯ ПРИ ГОСТРОМУ АПЕНДИЦИТІ І ГОСТРОМУ 

КАЛЬКУЛЬОЗНОМУ ХОЛЕЦИСТИТІ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ 

 

Одеський національний медичний університет 
 

 Невідкладні хірургічні втручання при гострому апендицит або холециститі 

виконуються у 1-2% вагітних. Метод лапароскопічної хірургії у вагітних жінок 

рекомендують як безпечний, здійсненний і оптимальний при лікуванні гострого живота під 

час вагітності за не акушерськими показами. Розташування і кількість портів для введення 

робочих інструментів, вплив інсуфляціонного тиску вуглекислого газу на матково-

плацентарний кровообіг, вибір анестезіологічної допомоги вимагає збалансованого підходу 

при виконанні лапароскопічних операцій при гострому апендициті або холециститі під час 

вагітності. Мета. Показати можливість використання лапароскопічних втручань при 

гострому апендициті і гострому калькульозному холециститі під час вагітності. Методи. 

Представлені результати лікування гострої не акушерської хірургічної патології (гострий 
апендицит, гострий холецистит) у 6 вагітних у другому та третьому триместрах вагітності з 

використанням лапароскопічного методу під ендотрахеальним наркозом з використанням 

міорелаксантів. Відкрита техніка Хессона для введення голки Вереша і троакара діаметром 

1,0 см для оптичної камери в пупку використовувалася для лапароскопічного доступу у всіх 

вагітних жінок. У 4 випадках використовувався чотирьохпортовий метод, в 2 випадках 

використовувалися три порти. Результати. За ургентними показами було виконано 6 

лапароскопічних операцій. 4 лапароскопічних апендектомії були виконані на 12, 20, 24 і 31 

тижні вагітності. Гістологічне заключення - гострий флегмонозний апендицит. 2 

лапароскопічних холецистектомії були виконані на 14 і 16 тижні вагітності з приводу 

гострого холециститу. Гістологічне заключення - гострий флегмонозний калькульозний 

холецистит. Ознак перитоніту не було. Середній вік жінок становив 28 років. 

Післяопераційних ускладнень у матері, випадків аборту в післяопераційному періоді і 
загибелі плоду не було. Середнє перебування в лікарні становило 3 дня. Середній 

гестаційний вік при народженні склав 39,2 тижні. У всіх пацієнток були нормальні 

вагінальні пологи в строк. Висновок. Лапароскопічний хірургічний підхід є безпечним і 

оптимальним методом лікування гострого апендициту і гострого холециститу під час 

вагітності. 

 

Key words: acute non-obstetric surgical pathology, laparoscopic surgical approach, 

pregnancy 

Ключові слова: гостра не акушерська хірургічна патологія, лапароскопічний 
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лапароскопический хирургический доступ, беременность 

  

 

 

 

 


