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1.Актуальність теми: Щорічне зростання числа захворювань товстої кишки , відзначене
в останнє десятиліття , робить проблему їх діагностики однією з провідних у сучасній
медицині.
Важливу роль у її вирішенні відіграє колоноскопія - високоінформативний
інструментальний метод візуальної ревізії товстої кишки.
Колоноскопія нині широко застосовується для діагностики та лікування захворювань
товстої кишки і є "золотим стандартом" діагностики більшості її захворювань.
Можливість видалення через колоноскоп доброякісних новоутворень товтого кишечника,
навіть малого розміру, є однією з переваг ендоскопічного методу. Колоноскопія є
важливим методом скринінгу захворювань товтого кишечника, як метод ранньої
діагностики неоплазій. Це рекомендований метод обстеження у безсимптомних хворих
кожні 5–10 років,починаючи з 50 років
2. Конкретні цілі:













Клінічна анатомія і фізіологія кишечника
Необхідне оснащення і дезінфекція обладнання (ендоскопи, інструменти)
Розвиток ендоскопічного дослідження товстої кишки
Ендоскопічна діагностика запальних захворювань товстої кишки
Ендоскопічна діагностика поліпів і поліпозних синдромів
Ендоскопічна діагностика злоякісних пухлин товстої кишки
Ендоскопічна діагностика дивертикульозу та ішемічного коліту.
Неінфекційні коліти
Ендоскопічна діагностика в ургентній колопроктології
Функціональні захворювання кишківника Інфекційні коліти
Ускладення колоноскопії
Капсульна ендоскопія, ентероскопія
3.

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми

Дисципліни
Анатомія‚
топографічна
анатомія
Фізіологія

Патологічна
фізіологія

Мікробіологія

Анатомічні
кишечника.

Знати
особливості

Вміти
будови

Фізіологія моторики, видільної функції
кишечника
Патофізіологія порушення травлення в
кишечнику:
причини
і
механізм
кишкових дискінезій, динамічної та
механічної
непрохідності
кишок,
кишкової автоінтоксикації. Поняття про
дисбактеріоз.
Основні збудники хірургічної інфекції, їх
властивості, фактори агресії, методи
профілактики
внутрішньогоспітальної
інфекції.

Обрати біологічне середовище та
призначити
необхідні
для
мікробіологічної
діагностики
методики дослідження
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Пропедевтика
внутрішніх
хвороб

Методи
фізикального
обстеження Провести пальпацію, перкусію,
кишечника (УЗД ОЧП, СКТ, МРТ, аускультацію
пацієнту
із
рентгенологічні обстеження).
захворюваннями кишечника.

Рентгенологія

Принципи
застосування
основних
рентгенологічних
методик.
Знати
рентгенконтрастні речовини.
Етіологія, патогенез, клініка,
медикаментозне лікування захворювань
кишечника (НВК, хвороби Крона,
дивертикулярна хвороба товстої кишки ).
Антисекреторні препарати, антисептики,
місцеві
анестетики,
інфузійні
середовища‚ гемостатики, спазмолітики

Вибрати доцільні в конкретній
ситуації
методи
рентгенологічного дослідження.
Поставити діагноз, призначити
необхідне
медикаментозне
лікування.

Хірургія

Кишкова непрохідність. Товстокишкові
кровотечі. Хвороби оперованого
кишечника. Поліпи товстої кишки

Встановити діагноз. Призначити
медикаментозну та хірургічну
тактику лікування.

Онкологія

Пухлини
кишечника.
Класифікація, Вміти
диференціювати
методи хірургічного та комбінованого хірургічну тактику лікування
лікування
відповідно стадії захворювання,
онкопатологію
та
визначати
оптимальну тактику лікування.

Внутрішні
хвороби
Клінічна
фармакологія
Загальна
хірургія

Призначити
адекватну
протимікробну, антисекреторну
терапію. Проводити профілактику
ускладнень колоноскопії.
Асептика‚
антисептика.
Методика Вміти
провести
підготовку
проведення
ректороманоскопії, хворого
до
проведення
колоноскопії. Невідкладна допомога при колоноскопії
ускладненнях.
Надати невідкладну допомогу при
ускладненнях .

4.
Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття.
4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен
засвоїти студент при підготовці до заняття:
Термін
Капсульна
ендоскопія

Визначення
Являє собою одну з найсучасніших методик , яка дозволяє проводити
беззондовий візуалізацію внутрішнього просвіту тонкої кишки за
допомогою автономної одноразової відеоендоскопічної капсули.

Ректороманоскопія
( ректоскопія)

Метод ендоскопічного обстеження прямої кишки і дистального відділу
сигмовидної кишки шляхом огляду їх внутрішньої поверхні за
допомогою ректороманоскопа , введеного через задній прохід
Метод ендоскопічної діагностики стану слизової оболонки і захворювань
товстої кишки. Колоноскопія є , найбільш інформативним методом
ранньої діагностики доброякісних і злоякісних пухлин товстої кишки ,
неспецифічного виразкового коліту , хвороби Крона та ін , який дозволяє
в 80-90 % випадків оглянути товсту кишку на всьому протязі.

Колоноскопія
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4.2. Теоретичні питання до заняття:
 Інструменти для виконання діагностичної та лікувальної колоноскопії;
 Дезінфекція ендоскопічного інструментарію та обладнання;
 Клінічна анатомія і фізіологія кишечника
 Ендоскопічна термінологія і семіотика
 Сучасне ендоскопічне обладнання, діагностичні і лікувальні
 Можливості колоноскопії.Капсульна ендоскопія
Показання і протипоказання до сигмо- і колоноскопії, підготовка хворого.
Техніка виконання сигмо- і колоноскопії, критерії якості виконання втручання і їх
забезпечення
 Клінічна діагностика рака прямої і ободової кишки. Скринінг
раку
 Захворювання анального каналу і перианальної ділянки
 Ендоскопічна діагностика НВК
 Ендоскопічна діагностика хвороби Крона
 Функціональні захворювання товстої кишки, дизбактеріоз
 Дивертикулярна хвороба товстої кишки
 Поліпи товстої кишки - ендоскопічна діагностика
 Ендоскопічна діагностика раннього рака прямої і ободової
кишки. Хромоскопія
 Ендоскопічна діагностика неепітеліальних пухлин кишківника
 Колоноскопія при інфекційних захворюваннях.
 Псевдомембранозний коліт
 Ендоскопічна діагностика ішемічного коліту. Інші неінфекційні
коліти, Медикаментозні ураження кишківника
 Ендоскопічна діагностика товстокишкових кровотеч
 Хвороби оперованого кишківника
 Ургентна колоноскопія (кишкова непрохідність, інвагінація,
заворот)
 Сучасні підходи до лікування поліпів товстої кишки
 Профілактика та лікування ускладнень колоноскопії
4.3. Практичні завдання, які виконуються на занятті:
• Визначити показання до проведення колоноскопії, ректороманоскопії,
капсульної ендоскопії
• Визначити протипоказання до проведення колоноскопії, ректороманоскопії
капсульної ендоскопії
• Скласти план обстеження та підготовки пацієнта до колоноскопії;
Отримати інформовану згоду до проведення колоноскопії,
ректороманоскопії капсульної ендоскопії
• Здійснити курацію хворого;
• Провести профілактику ускладнень ;
• Провести невідкладну допомогу при алергічній реакції;
• Використовувати навчальну та наукову літературу для вирішення
професійних завдань та підвищення рівня підготовки;
• Здійснювати прогноз перебігу захворювання та працездатності.
Зміст теми:
Кишечник (лат. intestinum ) - частина шлунково - кишкового тракту , що починається
від воротаря шлунка і закінчується анальним отвором . У кишечнику відбувається
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перетравлювання і всмоктування їжі , синтезуються деякі інтестинальні гормони , він
також грає важливу роль в імунних процесах .
Загальна довжина кишечника складає близько 4 м в стані тонічної напруги .
Анатомічно в кишечнику виділяють такі сегменти : тонка кишка (лат. enterum ) ;
товста кишка (лат. colon ) .
Тонка кишка - це відділ травної системи людини , розташований між шлунком і
товстою кишкою. У тонкій кишці в основному і відбувається процес травлення. У тонкій
кишці виділяють наступні підвідділи : дванадцятипала кишка (лат. duodenum ) ; худа
кишка (лат. jejunum ) ; клубова кишка (лат. ileum ) .
Товста кишка - це нижня , крайова частина травного тракту у людини , а саме нижня
частина кишечника , в якій відбувається в основному всмоктування води і формування з
харчової грудки ( хімусу ) оформленого калу.
У товстій кишці виділяють наступні підвідділи : сліпа кишка (лат. caecum ) з
червоподібним відростком (лат. appendix vermiformis ) ; ободова кишка (лат. colon ) з її
підвідділами : висхідна ободова кишка (лат. colon ascendens ) , поперечноободочная кишка
(лат. colon transversum ) , низхідна ободова кишка (лат. colon descendens ,
сигмовиднакишка (лат. colon sigmoideum ) , пряма кишка , (лат. rectum ) , з широкою
частиною - ампулою прямої кишки ( лат. ampulla recti ) , і крайовою звужується частиною
- заднепроходним каналом ( лат. canalis analis ) , яка закінчується анусом (лат. anus ) .
Довжина тонкої кишки коливається в межах 160-430 см; у жінок вона коротша , ніж
у чоловіків. Діаметр тонкої кишки в проксимальній її частини в середньому дорівнює 50
мм , в дистальній частині кишки він зменшується до 30 мм. Тонка кишка поділяється на
дванадцятипалу , худу і клубову кишку. Худа і клубова кишки рухливі, лежать
внутрішньочеревно ( інтраперітонеально ) і мають брижу , що представляє собою
дуплікатуру очеревини. Між листками брижі знаходяться нерви , кровоносні і лімфатичні
судини , лімфатичні вузли і жирова клітковина.
Товста кишка має довжину в середньому 1,5 м , діаметр її в початковому відділі
становить 7-14 см , в каудальному - 4-6 см. Вона поділяється на 6 частин: сліпу кишку ,
висхідну ободову , поперечну ободову , низхідну ободову , сигмовидну ободову і пряму
кишку. Від сліпої кишки відходить червоподібний відросток ( апендикс ), що представляє
собою рудиментарний орган. Перехід висхідної ободової кишки в поперечну ободову
отримав назву правого , або печінкового , вигину ободової кишки , перехід поперечної
ободової в спадну - лівого , або селезінкового , вигину ободової кишки.
Кишечник забезпечується кров'ю з верхньої та нижньої брижових артерій. Відтік
крові відбувається по верхній і нижній брижових венах , що є притоками ворітної вени.
Чутлива іннервація кишечника здійснюється чутливими волокнами спинномозкових
і блукаючого нервів , рухова - симпатичними і парасимпатичними нервами.
Стінки тонкої і товстої кишки складаються із слизової оболонки , підслизової
основи, м'язової і серозної оболонок . Слизова оболонка тонкої кишки утворює ворсинки вирости , що виступають в просвіт кишечника. На 1 мм2 поверхні припадає 20-40
кишкових ворсинок ; в порожній кишці їх більше і вони довші , ніж у клубової . Кишкові
ворсинки покриті краєвими епітеліоцитами , вирости їх плазматичної мембрани формують
безліч мікроворсинок , завдяки чому різко збільшується всмоктувальна поверхня тонкої
кишки. У власній пластинці слизової оболонки є трубчасті поглиблення - крипти , епітелій
яких складається з аргентаффіноцитів , безкраєвих ентероцитів , келихоподібних і
панетівскьх клітин, що продукують різні інгредієнти кишкового соку , в т.ч. слиз , а також
інтестинальні гормони та інші біологічно активні речовини.
Слизова оболонка товстої кишки позбавлена ворсинок , але в ній є велика кількість
крипт. У власній пластинці слизової оболонки кишки знаходяться скупчення лімфоїдної
тканини у вигляді одиничних і групових лімфатичних ( Пейєрові бляшки) фолікулів.
М'язова оболонка кишечника представлена поздовжніми і круговими гладком'язовими
волокнами.
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Для дослідження товстої кишки застосовують ректороманоскопію , іригоскопію
(рентген товстої кишки) і фіброколоноскопію .
Ректороманоскопія - дослідження прямої кишки , при якому оглядається - 20-25
сантиметрів прямої кишки (рахуючи від заднього проходу) за допомогою жорсткого
трубчастого ендоскопа. При проведенні дослідження ендоскоп вводять через задній
прохід у пряму кишку і лікар оком оглядає її стінку , оцінюючи колір , еластичність ,
рельєф слизової оболонки , наявність патологічних новоутворень і змін , тонус і рухову
функцію. При необхідності за допомогою спеціальних щипців береться біопсія (фрагмент
тканини для вивчення його під мікроскопом) .
Іригоскопія - це метод рентгенівського дослідження товстої кишки. Він полягає в
тому , що в товсту кишку нагнітається спеціальна контрастна речовина і на
рентгенівських знімках досліджується його проходження по товстій кишці. При повністю
правильно виконаній методиці дослідження іригоскопія дає дуже багато інформації про
товстий кишечник - можна оцінити форму і розташування органу , протяжність кишки ,
еластичність і розтяжність стінок , виявити патологічні зміни рельєфу слизової оболонки
або стінки кишки , виявити патологічні новоутворення (пухлини , поліпи ) . Тому перед
ірігоскопією обов'язково має бути виконано пальцеве дослідження прямої кишки або
ректороманоскопія .
Фіброколоноскопія - метод дослідження товстої кишки за допомогою тонкого ,
довгого та гнучкого ендоскопа з освітлювачем і об'єктивом на кінці. Дослідження полягає
у введенні апарату через задній прохід і проведенні його на всю довжину товстої кишки
(близько 1-1,5 метра).
Ендоскопічне ультразвукове дослідження. При цьому дослідженні в пряму кишку
до пухлини вводиться ультразвуковий датчик. Цей метод дозволяє з досить високою
точністю оцінити глибину ураження пухлиною кишкової стінки , наявність або
відсутність проростання в органи які оточують пряму кишк , а також оцінити стан навколо
прямокишечних лімфатичних вузлів.
Капсульна ендоскопія являє собою одну з найсучасніших методик , яка дозволяє
проводити беззондову візуалізацію внутрішнього просвіту тонкої кишки за допомогою
автономної одноразової відеоендоскопічної капсули.
Ця процедура виконується в амбулаторних умовах і дозволяє на ранніх стадіях
діагностувати різні захворювання тонкої кишки , а також виявити джерело кровотечі ,
недоступний для традиційної ендоскопії. У зв'язку з цим , капсульна ендоскопія
розглядається як один з найбільш ефективних методів діагностики захворювань тонкої
кишки.
Система для капсульної відеоендоскопії складається з капсули , зовнішнього
записуючого пристрою і радіодатчиків . Відеокапсула являє собою циліндричну
біополімерну капсулу розміром 11х26 мм і складається з лінзи , джерела світла , сучасного
напівпровідникового чіпа , батареї , антени , бездротового частотного передавача.
Зовнішня поверхня капсули покрита спеціальним матеріалом , який полегшує
ковтання . Крім того , покриття запобігає адгезію інтестинального вмісту та усуває
перешкоди для отримання зображення. Напівсферична лінза дає 140 ° поле огляду , як і в
більшості сучасних ендоскопів. Восьмикратне збільшення дозволяє візуалізувати окремі
ворсинки слизової оболонки .
Пристрій передає зображення зі швидкістю 2 кадри в секунду , що зберігається у
вигляді jpg -файлів. За час всього дослідження виконується 50-65 тисяч знімків , які
передаються на записуючий пристрій , закріплене на поясі пацієнта. Оскільки капсула
вільно переміщається з кишковим вмістом , її просування по травному каналу відображає
інтестинальну моторику . При затримці капсули в шлунку або тонкій кишці можна судити
про порушення моторики.
Після закінчення дослідження з записуючого пристрою інформація переноситься в
комп'ютер і обробляється спеціальною програмою , в результаті чого лікар отримує
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можливість перегляду на екрані високоякісного зображення , отриманого в ході
дослідження. Одноразова капсула виводиться з організму природним шляхом.
Відеокапсульная ендоскопія дозволяє безболісно і без опромінення дослідити
шлунково-кишковий тракт. Особливо це важливо для діагностики патології тонкої кишки.
Методика неухильно поширюється в усьому світі. Наукова цінність цього методу у
вивченні захворювань тонкої кишки не викликає сумнівів.
Колоноскопічне дослідження . Ректороманоскопія .
Ректороманоскопія ( ректоскопія ) - метод ендоскопічного обстеження прямої кишки
і дистального відділу сигмовидної кишки шляхом огляду їх внутрішньої поверхні за
допомогою ректороманоскопа , введеного через задній прохід. Ректороманоскопія найбільш поширений , точний і достовірний метод дослідження прямої кишки і нижнього
відділу сигмовидної кишки. У практиці колопроктолога ректороманоскопія є обов'язковим
компонентом кожного проктологічного дослідження . Дане дослідження дозволяє
візуально оцінити внутрішню поверхню прямої і дистальної третини сигмоподібної кишки
до рівня 20-35 см від заднього проходу.
Протипоказання . Протипоказань до огляду кишки через ректороманоскоп
практично немає. Однак при деяких станах і захворюваннях ( профузне кровотеча з
кишки, звуження її просвіту природженого або набутого характеру , гострі запальні
захворювання анального каналу та черевної порожнини , гостра тріщина анального
каналу) дослідження відкладається на деякий час (наприклад на час проведення курсу
консервативної терапії ) або виконується з великою обережністю при щадних положеннях
хворого або після знеболення .
Ректороманоскопія проводиться тільки після безпосереднього пальцевого
дослідження прямої кишки. Ректороманоскопія жорсткими тубусами проводять звичайно
в колінно - ліктьовому положенні хворого. Ця позиція дуже зручна для дослідження:
передня черевна стінка як би трохи провисає , що полегшує проведення тубуса з прямої
кишки в сигмовидну .
При виконанні ректороманоскопії звертається увага на колір , блиск , вологість ,
еластичність і рельєф слизової оболонки , характер її складчастості , особливості
судинного малюнка , наявність патологічних змін , а також оцінювати тонус і рухову
функцію відділів .
У здорового суб'єкта при ректороманоскопії слизова оболонка має інтенсивно
рожеве забарвлення , блискучу , гладку і вологу поверхню з хорошим світловим
рефлексом ; вона еластична , судинний малюнок ніжний або відсутній. Слизова оболонка
дистальної частини сигмовидної кишки рожевого кольору з гладкими циркулярними
поперечними складками ; товщина і висота складок не перевищують 0,2 см. Судинний
малюнок має ніжну мережу і видний більш чітко . Тонус стінки кишки визначається при
виведенні тубуса . Для нормального тонусу кишки характерно конусовидне рівномірне
звуження просвіту зі збереженим рельєфом складок.
Ускладнення ( перфорація стінки кишки та ін) при методично правильно проведеної
ректоскопії зустрічаються вкрай рідко. При перфорації прямої кишки показано екстрене
оперативне втручання.
Важливою умовою для проведення ректороманоскопії є ретельне очищення товстої
кишки від вмісту.
Колоноскопія - метод ендоскопічної діагностики стану слизової оболонки і
захворювань товстої кишки. Колоноскопія є , найбільш інформативним методом ранньої
діагностики доброякісних і злоякісних пухлин товстої кишки , неспецифічного
виразкового коліту , хвороби Крона та ін , який дозволяє в 80-90 % випадків оглянути
товсту кишку на всьому протязі. При колоноскопії можливо також виконання різних
лікувальних маніпуляцій - видалення доброякісних пухлин , зупинка кровотечі , витягання
чужорідних тіл, реканалізація стенозу кишки та ін
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Показаннями до проведення колоноскопії є: підозра на будь-яке захворювання
товстої кишки ; передракові захворювання товстої кишки ; диспансерне спостереження за
хворими, які перенесли операцію з приводу пухлини товстої кишки ; необхідність взяття
біопсії слизової оболонки для уточнення діагнозу ; виявлення захворювання дистальних
відділів товстої кишки ; порушення дефекації ; клінічні ознаки хронічного коліту ;
патологічні виділення (кров,слиз)з прямої кишки. Крім того, колоноскопію
рекомендується проводити у всіх хворих з скаргами на кишковий дискомфорт у віці
старше 50 років.
Протипоказаннями є гострі інфекційні захворювання , перитоніт , серцево -легенева
недостатність у стадії декомпенсації , психічні захворювання. Відносні протипоказання коагулопатія , обширні грижі живота. Не рекомендується проводити колоноскопію у
хворих важкими формами виразкового та ішемічного коліту в стадії вираженого
запалення .
Успіх та інформативність дослідження визначаються в основному якістю підготовки
і ретельністю очищення кишечника . Існують різні способи підготовки кишки до
дослідження .
1 . Досить поширений спосіб - підготовка за допомогою очисних клізм .
2 . На сьогоднішній день більш зручним і ефективним є очищення кишечника за
допомогою спеціальних розчинів високо ¬ молекулярних полімерів з електролітами (
Фортранс , Ендофальк ) . Розчин утримує молекули води в просвіті кишки , не даючи їм
всмоктуватися , забезпечує розрідження кишкового вмісту в тонкій і товстій кишці та
евакуацію його назовні , підтримує водно-електролітний баланс організму, не викликаючи
зневоднення . В Україні для цих цілей широко використовується препарат « Фортранс »
( макроголь ) .
Абсолютним протипоказанням до застосування препарату є кишкова непрохідність .
З обережністю рекомендується прийом Фортранса пацієнтам з серцевою недостатністю і
кровотечею в просвіт травного каналу.
До небезпеки діагностичного дослідження відносять перероздування повітрям
просвіту кишки , насильне проходження спазмованих ділянок , фізіологічних і
патологічних звужень , згортання і петлеутворення апарату в просвіті кишки , що може
призвести до ускладнень і необхідності хірургічного втручання. Найбільш серйозним і
небезпечним ускладненням вважається перфорація товстої кишки. Основними її
причинами є : грубі маніпуляції апаратом , проведення ендоскопа всліпу , надлишкове
введення повітря в просвіт кишки. Приводять до виникнення перфорації різні запальні
зміни стінки кишки при неспецифічному виразковому коліті , дивертикулах ,
інфільтратах, пухлинах , спайковій хворобі.
Кровотеча під час і після діагностичної колоноскопії зустрічається рідко , в
основному у пацієнтів з деструктивними змінами слизової оболонки кишки , наявністю
судинних аномалій слизової оболонки . Грубі маніпуляції дистальним кінцем апарату
можуть бути причиною виникнення підслизових гематом. У цілому , ускладнення при
діагностичної колоноскопії спостерігаються у 0,1-0,2 % хворих.
Методика виконання колоноскопії . Колоноскопія досить неприємне і, найчастіше ,
хворобливе дослідження . У зв'язку з цим , колоноскопічне дослідження доцільніше
проводити під наркозом або на тлі глибокої седації пацієнта.
Положення пацієнта . У більшості посібників з ендоскопії рекомендується починати
дослідження в положенні пацієнта на лівому боці із зігнутими в колінах ногами ,
приведеними до живота . Потім , після подолання ректосигмоїдного вигину , хворого
повертають на спину і продовжують дослідження . Надалі , при необхідності , хворого
повертають поперемінно на лівий або на правий бік.
Колоноскоп - пристрій волоконного або відеоендоскопа принципово не відрізняється
від гастроскопу з аналогічними каналами для подачі повітря / води , аспірації і системою
управління . Колоноскоп зазвичай менш жорсткий , ніж гастроскоп і має більш довгий
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гнучкий дистальний кінець . Випускаються короткі (до 1000 мм) , середньої довжини ( до
1400 мм ) і довгі (до 1600 мм) колоноскопи .
Однією з цілей колоноскопічного дослідження може з'явитися діагностика уражень
клубової кишки. Для виключення термінального ілеїту , наявності дивертикула Меккеля ,
тонкокишкових кровотеч та ін виникає необхідність огляду клубової кишки. Поворотами
ендоскопа за годинниковою стрілкою піднімають верхню губу ілеоцекального клапана і
проводять апарат за неї. Після цього колоноскоп повертають проти годинникової стрілки ,
проходячи в термінальний відділ клубової кишки.
Основні правила при виконанні колоноскопії :
1 . Просування апарату здійснюється тільки по просвіту кишки.
2 . Абсолютно виключено насильне просування апарату та інструментів.
3 . Розумне поєднання інсуфляції і аспірації повітря .
4 . Використання обертальних рухів вводиться частини ендоскопа.
5 . Зміна положення тіла пацієнта під час дослідження.
6. Ретельне дослідження слизової оболонки кишки при виведенні апарату .
7 . Краще відмовитися від продовження дослідження , ніж допустити ускладнення .
Роль колоноскопії в діагностиці дивертикулів , колітів , поліпів , пухлин.
Знання особливостей ендоскопічної анатомії дозволяє орієнтуватися в просвіті
кишки і визначати її відділи з характерним ендоскопічним ознаками без
рентгенологічного контролю під час дослідження.
Внутрішній діаметр і форма просвіту товстої кишки змінюються від однієї області до
іншої. Слизова оболонка прямої кишки рожево -червоного кольору, волога , блискуча.
Судинний малюнок чітко не визначається. Виявляються два або три поперечних клапана
( заслінки Х'юстона ) .
Для сигмовидної кишки характерні тонкі складки , які видаються в просвіт тільки з
боків , залишаючи вільними брижовий край. Слизова оболонка сигмовидної кишки
рожевого кольору , але зустрічаються ділянки різного забарвлення - від рожевого до
яскраво- червоного. Судинний малюнок зазвичай змазаний, видно великі підслизові
судини.
Просвіт ободової кишки - округлий , за винятком поперечно - ободової кишки , де
він має трикутну форму. Після подолання сфінктера Баллі апарат проходить у низхідну
ободову кишку. Вона має більший внутрішній діаметр , ніж сигмовидна . У низхідній
кишці складки добре виражені , циркулярно замикають просвіт кишки , який при
ендоскопії має форму трикутника із закругленими краями і злегка опуклими сторонами.
Добре виражена брижова тенія . Слизова оболонка має світле забарвлення , поверхня її
гладка , блискуча , добре виражений судинний малюнок.
Слизова оболонка поперечної ободової кишки перлинно -білого кольору , судинний
малюнок чіткий , складки високі , утворюють рівнобедрений трикутник з закругленими
вершинами . Добре виражена сальникова тенія . У місці перетину сальникової тенії з
циркулярними складками утворюються поглиблення , які можуть бути прийняті за
дивертикули .
Висхідна кишка коротка, на всьому протязі її просвіт має форму трикутника з
гострими кутами , складки високі , щільні , фестончаті ; слизова оболонка розпушена ,
судинний малюнок змазаний. Межею висхідного відділу товстої кишки є баугінієва
заслінка.
Після подолання сфінктера Бузі відкривається сліпа кишка , відмітними
особливостями якої є сходження тенії , що утворюють трикутний майданчик з отвором
червоподібного відростка в центрі. Сліпа кишка має найбільший внутрішній діаметр .
У переважній більшості випадків баугінієва заслінка виступає в просвіт кишки на
1,5-2,0 см , гирло її зімкнуто , орієнтоване вниз до купола сліпої кишки або
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перпендикулярно висхідної кишки. З ендоскопічної картині виділяють наступні варіанти
баугінієвої заслінки : плоска , сплощена , поліповидна , циліндрична і грибовидна .
Просвіт термінального відділу клубової кишки округлий , видно дрібні тонкі
циркулярні складки. При введенні повітря ці складки , на відміну від гаустр товстої
кишки, повністю розгладжуються. При спостереженні добре видно періодичні
перистальтичні скорочення. Слизова оболонка тонкої кишки дрібнозерниста, жовтуватого
кольору , поверхня її тьмяна , матова , судинний малюнок зазвичай не визначається.
Справжні дивертикули - утворені всіма шарами кишкової стінки , мають великі
розміри . При широкому гирлі дивертикул симулює подвоєння кишкової трубки.
Неспецифічний виразковий коліт (НВК) - хронічне захворювання неясної етіології,
що характеризується дифузним геморагічно- гнійним запаленням слизової оболонки і
підслизового шару товстої кишки з розвитком місцевих і системних ускладнень , що
протікає з періодами загострень і ремісій .
Характерні особливості НВК : завжди уражається пряма кишка , переважно
лівостороннє враження; запалення безперервно і симетрично поширюється в
проксимальні відділи ; відсутня чітка межа уражених ділянок з вище лежачими відділами ;
ерозивний компонент представлений дрібними , неправильної форми , поверхневими
виразками і ерозіями ; завжди є запальні зміни в слизовій оболонці навколо виразки ;
активність процесу корелює з протяжністю ; часто розвиток раку ; рідко викликає рубці і
стриктури .
Пропонується наступна класифікація результатів ендоскопічного дослідження:
1 . стадія: геморагічна - червона набрякла слизова оболонка без видимих судин , з
контактною або спонтанною (мимовільним ) кровотечею.
2 стадія: гнійна - ті ж зміни плюс гнійний ексудат.
3 стадія: виразкова - з малими або великими виразками .
4 стадія: виразково - поліповидна - з виростами слизової оболонки , тобто з
поліповидними виступами або містками запаленої слизової оболонки .
5 стадія: неактивна ( латентна ) - зерниста , більшою чи меншою мірою вразлива
слизова оболонка без видимих судин , рідше макроскопічно майже нормальна слизова
оболонка .
У першій стадії ( геморагічної ) активність процесу мінімальна. Слизова оболонка
має рожевий або червоний колір , поверхня її зерниста , шорстка , на ній є рясні
накладення слизу. Відзначається виражена контактна або спонтанна кровоточивість
слизової оболонки . Судинний малюнок в більшості випадків відсутній , рідко можна
бачити великі підслизові судини.
У другій стадії ( гнійної ) активність процесу досягає помірної стадії . Колір слизової
оболонки яскраво-червоний , є масивні гнійні і фібринозні накладення , на яскравочервоному тлі слизової оболонки видно мілкоточкові висипання білого кольору
( мікроабсцеси ) , афтозні ерозії і поверхневі плоскі виразки порівняно невеликих розмірів.
У третій стадії ( виразкової ) або стадії вираженої активності вся стінка кишки
покрита множинними дрібними ерозіями та виразками , покритими некротичними або
фібринозними накладеннями , змішаними з кров'ю. Дефекти зливаються між собою ,
утворюючи плоскі виразки неправильної форми , вкриті слизом , гноєм , фібрином .
Четверта стадія ( виразково - поліповідная ) являє собою початок стабілізації
процесу . На тлі ерозивно- виразкового процесу слизова оболонка нерівномірно
потовщується , виникають ділянки гіперплазії , у зв'язку з чим при огляді створюється
враження дрібних псевдополіпів і містків запаленої слизової оболонки .
Ускладнення: перфорація , токсичний мегаколон , кровотечі , утворення стриктур ,
системні ускладнення. Стриктури викликані гіпертрофією і скороченням м'язів м'язової
пластинки слизової оболонки , м'які , тонкі , непротяжні , зустрічаються рідко ,
вираженість їх пропорційна запаленню , необхідно диференціювати від злоякісного
ураження.
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Диференціальний діагноз проводять : з доброякісними стриктурами ( щільне ,
асиметричне ураження ) ; псевдополіпи (неправильна форма , бліді , мінімальні запальні
зміни ) .
Гранулематозний коліт (хвороба Крона ) - хронічне рецидивуюче захворювання
шлунково - кишкового тракту неясної етіології , що характеризується трансмуральним
сегментарним поширенням процесу з розвитком місцевих і системних ускладнень. Може
вражати будь-який сегмент товстої кишки або інших відділів шлунково - кишкового
тракту. У ендоскопічній картині на перший план виступають ураження глибоких шарів
кишки , які відповідають клінічним проявам.
Характерні особливості хвороби Крона : нерівномірність і асиметрія ураження;
поздовжньо орієнтовані виразки ; феномен «бруківки » ; переважно правостороння
локалізація ; відсутність у більшості випадків змін у прямій кишці; часте формування
абсцесів і нориць ( при трансмуральному запаленні ) ; часте потовщення кишкової стінки
( підслизовий фіброз ) з утворенням стриктур ; можлива одночасна наявність всіх фаз
запального процесу.
Майже завжди в межах ураженого сегмента можна виявити інтактні проміжні
ділянки слизової оболонки , і навпаки , ізольовані виразки можуть спостерігатися на тлі
візуально нормальної слизової оболонки прямої кишки. Хвороба Крона характеризується
в першу чергу зміною просвіту кишки незалежно від форми захворювання. У випадках ,
коли переважають набряк і інфільтрація стінки кишки , при ендоскопії можна виявити
рівномірне звуження її просвіту , іноді настільки виражене , що не дозволяє провести
апарат вище цієї ділянки.
Роль ендоскопії в діагностиці коліту Крона полягає у виявленні переривчастого
характеру ураження слизової оболонки , визначенні ізольованого характеру виразок ,
візуалізації «бруківки » , виконанні біопсії.
Класифікація коліту Крона :
1 стадія: афтоїдна - дрібні виразки розсіяні по поверхні нормальної слизової
оболонки ;
2 стадія: виразкова ;
3 стадія : слизова оболонка у вигляді «бруківки » ;
4 стадія: стенозуюча
У першій стадії процесу , афтоїдній або фазі інфільтрації , наростаючі запальний
набряк і інфільтрація стінки призводять до зникнення поперечної складчастості . Складки
набувають поздовжній напрямок , через що просвіт кишки стає зірчастим . Слизова
оболонка стає матовою з жовтуватим відтінком. На слизовій оболонці можна виявити
пластинки гною і фібрину , і у всіх спостереженнях - дуже дрібні неглибокі афтоїдні
ерозії. Судинний малюнок зникає , іноді видно тільки окремі артерії.
У виразковій стадії (фаза тріщин) відзначається посилення деструктивного
компонента запалення . При ендоскопічному дослідженні виявляються множинні глибокі
виразки , покриті фібрином або некротичними масами. Характерно їх виникнення і
локалізація на тлі абсолютно нормальної слизової оболонки (ізольовані виразки).
Найбільш ранні виразкові ураження отримали назву « афтоїдних виразок ». Афтоїдні
виразки варіюють у розмірі від мілкоточкових вражень до невеликих добре помітних і
неглибоких виразок . Вони можуть виявлятися на слизовій оболонці на відстані від
основного осередку ураження. Афтоїдні виразки заживають безслідно через кілька тижнів,
а великі - через кілька місяців.
Виразки при хворобі Крона мають тенденцію до поздовжньої спрямованості ,
поперечні виразки зустрічаються відносно рідко. Після загоєння виразок можуть
залишатися довгі рубці у вигляді своєрідних доріжок , проте рубцеві утворення при не
лікування хвороби Крона зустрічаються відносно рідко.
Слизова оболонка між тріщинами зберігається у вигляді острівців різної величини і
форми і утворює рельєф типу «бруківки ». « Бруківка » , що виникає завдяки поєднанню
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поздовжніх виразок і поперечних виразок - тріщин , є патогномонічною ознакою хвороби
Крона.
Прогресування хвороби в цій фазі часто пов'язано з проникненням запального
інфільтрату за межі серозної оболонки , а також утворенням зовнішніх і внутрішніх
нориць . При подальшому прогресуванні процесу відзначаються звуження просвіту кишки
аж до множинних стенозів , поява великої кількості псевдополіпів ,
Серед ускладнень виділяють:
- Кишкові : перфорація (часто прикрита ) , кровотеча , стриктури , абсцеси , нориці ;
- Системні ( багатьма авторами розцінюються як прояви хвороби) : ураження шкіри ,
артрити , кон `юнктивіт , гепатит .
Задачі для самоконтролю:
Задача №1.
У хворого стілець15 разів на добу наявність у ньомуслизу, крові, гною, біль у суглобах,
підвищення температури до 38 С. Ваш діагноз:
1.Дивертикул товстої кишки
2.Ішемічний абдомінальний синдром
3.Неспецифічний виразковий коліт
Задача №2.
Через декілька годин після виконання ендоскопічної поліпектомії хворий відмітив
наростаючі больові відчуття у черевній порожнині, загальну слабкісь. При пальпації
передньої черевної стінки- позитивні симптоми подразнення. Ваш діагноз:
1.Профузна кровотеча
2.Перфорація стінки кишки та перитоніт
3.Прорив параколічного абсцесу у черевну порожнину
4.Загострення хронічного панкреатиту
5.Гострий апендицит
Задача №3.
Перед виконанням ректороманоскопії, при огляді періанальної ділянкивиявлені
різко болючі, синюшні, кровоточиві гемороїдалбні вузли. Що повинен виконати
ендоскопіст?
1.Викликати анастезіолога
2.Провести місцеву анастезію 1% розчином новокаїну
3.Провести дослідження під наркозом
4.Відмінити дослідження і виконати його після проведення протизапальної терапії
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