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Передмова
Перитоніт /peritonitis/ - гостре або хронічне запалення парієтальної та
вісцеральної очеревини, яке виникає в наслідок дії на неї мікроорганізмів або
фізичних та хімічних факторів і проявляється як місцевими змінами, так і
загальними порушеннями функціонального стану різних органів і систем
організму.
Причини виникнення перитоніту
В організмі людини перитоніт виникає при попаданні вірусного або
інфекційного збудника в черевну порожнину. Очеревина не володіє місцевими
захисними властивостями. Тому процес запалення швидко прогресує,
провокуючи активне вироблення токсинів. Ці токсичні речовини швидко
отруюють весь організм.
Хвороботворні мікроорганізми часто проникають із внутрішніх органів у
черевну порожнину.
Внутрішньопорожнинний фактор є ще однією причиною виникнення
перитоніту. У разі непрохідності кишечника забивається кишка каловими
масами і від цього розтягується. При цьому очеревина сильно стискається, що
викликає її запалення.
Симптоми перитоніту
На початковій стадії захворювання з'являються болі в черевній
порожнині. Спочатку біль чітко локалізована в місці джерела запального
процесу та може віддавати в зону над ключицею, плече. Це відбувається
внаслідок подразнення гнійними масами нервових закінчень в діафрагмі. Через
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деякий час біль поширюється по всьому животі, втрачаючи точне місце
розташування. Хворобливі відчуття набувають постійний характер.
Перитоніт проявляється нудотою і блювотою з шлунковим вмістом. На
початкових етапах розвитку хвороби цей процес протікає рефлекторно. На
більш пізніх стадіях причиною блювоти стає парез кишечнику, що
супроводжується виведенням з блювотними масами жовчі та вмісту кишечника.
Яскраво виражений ендотоксикоз формує непрохідність кишечника, що
супроводжується затримкою стільця і невідходженням газів.
Навіть на ранніх етапах розвитку перитоніту характерний зовнішній
вигляд хворого: блідість шкіри, холодний піт, занепад сил (адинамія), синюшне
забарвлення шкіри (акроціаноз). При цьому хворий змушений приймати певні
пози, що полегшують біль .
Температура тіла підвищується, частішає серцебиття, дихання стає
поверхневим.
При прогресуванні захворювання дуже погіршується стан здоров'я
хворого:
Ейфорійний стан, сплутаність свідомості.
Загострені риси обличчя.
Блідість слизових оболонок і шкіри, набувають синюватого або жовтяничного
відтінку.
Сухість слизової оболонки ротової порожнини та язика. Зазвичай, язик
покривається темним нальотом.
Здуття живота, яке при обмацуванні майже не провокує болі.
Лікування перитоніту
Перитоніт - це захворювання, яке потребує невідкладного хірургічного
втручання. Тактика лікування хвороби залежить від причини її виникнення. В
процесі оперативного втручання лікар суворо дотримується правил:
організації лапаротомії;
організації ізоляції та усунення джерела хвороби;
проведення інтраопераційної та післяопераційної санації черевної порожнини;
усунення здавлення тонкої кишки.
Післяопераційне лікування передбачає проведення інфузійної терапії та
антибактеріального лікування. Для ефективності лікування протимікробні
препарати призначаються комплексно.
Пацієнтам також можуть бути призначені: переливання лейкоцитарної
маси, прийом імунокоректорів, внутрішньовенне введення озонованих розчинів,
тощо.
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