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Заворот великого сальника — рідкісне гостре 

хірургічне захворювання органів черевної порож-

нини. Вперше згадується в 1851 р. Більш широко 

клінічну картину та оперативне лікування заворо-

ту сальника описав Оберст у 1882 р. Загалом 

у доступній науковій літературі виявлено близько 

320 спостережень цієї хірургічної патології. Така 

рідкість захворювання зумовлена складністю до -

опе раційної діагностики та недостатньою інфор-

мованістю практикуючих лікарів про особ ливості 

його клінічного перебігу і діагностики. За всю 

відому історію вивчення цієї патології правильний 

доопераційний діагноз установлено лише двічі [3].

Етіологія завороту сальника остаточно не 

з’ясована, проте в низці досліджень виявлено чин-

ники, які призводять до розвитку цього захворю-

вання. До чинників з боку захворювань черевної 

порожнини належать спайковий процес у черевній 

порожнині, грижі передньої черевної стінки, хро-

нічні запальні процеси органів черевної порожни-

ни, до загальних — виражені фізичні навантажен-

ня, надмірне споживання їжі, ожиріння, раптове 

підвищення внутрішньочеревного тиску або різке 

скорочення м’язів передньої черевної стінки [4].

Розрізняють первинний і вторинний заворот саль-

ника. Можливою причиною первинного завороту 

є потовщення вільного кінця сальника в результаті 

наявності пухлини, утворення окремих вузлів при 

ожирінні або розростання сполучної тканини при 

хронічному оментиті. Вторинний заворот сальника 

виникає при фіксації дистального кінця сальника 

в зоні патологічного вогнища (грижі, спайки). Ство-

рюється вісь, навколо якої відбувається заворот, який 

у літературі описується як «біполярний» [6].

Певний інтерес становить «перистальтична 

теорія» розвитку первинного завороту. Його 

виникнення пояснюється різноспрямованістю 

перистальтики шлунка і товстої кишки (шлунок 

скорочується зліва направо, зверху донизу, 

а висхідна і поперечна ободова кишки — справа 

Ретроспективно проаналізовано медичні карти пацієнтів, які в останні 10 років перебували на стаціонарному лікуванні 
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бригада у складі трьох чергових хірургів з великим досвідом роботи. Схожість з клінічною картиною гострого апендициту 

визначила подальшу тактику лікування. Типоспецифічність цих пацієнтів полягала у нечіткості апендикулярної симптома-

тики при фізикальному обстеженні. Наростання деяких виявів клінічної симптоматики за час спостереження в умовах хірур-

гічного відділення призвело до встановлення попереднього діагнозу «гострий апендицит». Обох пацієнтів прооперовано 
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завороту великого сальника. Ультразвукове дослідження при завороті сальника дає змогу лише виявити «потовщений апен-
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Ключові слова: заворот великого сальника, гострий апендицит, діагностика, хірургічне лікування.

Т. В. Городова-Андрєєва 1, В. І. Ляховський 1, 

О. О. Кизименко 1, А. В. Сидоренко 1, В. М. Лях 2

1 Українська медична стоматологічна академія, Полтава
2 КП «2-га міська клінічна лікарня Полтавської міської ради»

ЗАВОРОТ ВЕЛИКОГО САЛЬНИКА

УДК 616-089.882:616.382



Хірургія України  № 4 · 2019

74

Т. В. Городова-Андрєєва та співавт.

наліво і знизу догори). За рахунок цього відбува-

ється механічне пересування пасм сальника [1].

У деяких працях, присвячених хірургічному 

лікуванню зазначеної патології, звертається увага 

на наявність інших гострих захворювань органів 

черевної порожнини з подібною клінічною карти-

ною. Виникає питання про первинність розвитку 

ураження. Автори акцентують увагу на тому, що 

гостре захворювання будь-якого органа черевної 

порожнини може спричинити заворот сальника, 

особливо за наявності щільних спайкових зро-

щень сальника із запаленим органом. Зазначають, 

що первинний заворот сальника може спричини-

ти вторинне запалення в інших органах [2].

Специфічна клінічна картина при заворо-

ті сальника відсутня. Проте аналіз літературних 

джерел дає змогу виділити три основні варіанти 

клінічної картини цієї патології. Деякі хірурги 

описують гострий розвиток захворювання, який 

супроводжується вираженим больовим синдро-

мом, спочатку без чіткої локалізації, пізніше більш 

вираженим у правих відділах живота. Зменшення 

больового синдрому відбувається через декіль-

ка годин після виникнення, що пояснюється 

пізнім зверненням пацієнтів з такою патологі-

єю до приймального відділення. Інші дослідники 

зазначають поступовий розвиток захворювання 

з інтермітувальним характером болю незначної 

інтенсивності, тенденцією до локалізації в правій 

половині живота. Деякі автори звертають увагу 

на виявлення при обстеженні пацієнта болючого, 

рухливого, пухлиноподібного утворення в черев-

ній порожнині, частіше — по правому фланку. 

Більшість пацієнтів з заворотом сальника (74 %) 

доправляють у хірургічні стаціонари з «типовою 

клінікою гострого апендициту». Тому актуальним 

завданням є поліпшення доопераційної діагности-

ки зазначеного захворювання [5].

У хірургічному відділенні № 2 2-ї міської клініч-

ної лікарні м. Полтави, яке є клінічною базою кафе-

дри хірургії № 1 Української медичної стоматологіч-

ної академії, за останні три роки зафіксовано два 

випадки лікування пацієнтів з заворотом великого 

сальника. В обох випадках патологію виявлено 

інтраопераційно у вигляді вторинного завороту.

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК 1

Хворий К., 38 років, госпіталізований у хірургіч-

не відділення 31.10.2018 р. о 10:10 зі скаргами на 

постійний біль у нижніх відділах живота, переваж-

но праворуч, тягнучого характеру, який посилюєть-

ся при рухах; сухість у роті, загальну слабкість. 

Хворіє протягом трьох діб, коли відзначив появу 

помірно-вираженого болю у верхніх відділах живо-

та. Самостійно приймав спазмолітичні засоби, але 

стан не поліпшився. 31.10.2018 р. о 6:00 хворий про-

кинувся від інтенсивного болю в нижніх відділах 

живота праворуч. Викликав бригаду швидкої допо-

моги. Після огляду був доправлений до приймаль-

ного відділення з діагнозом «гострий апендицит».

При огляді: стан середньої тяжкості, язик 

сухий, обкладений білим нальотом. Температура 

тіла становить 37,1 °C. Живіт нездутий, симетрич-

ний, пбере участь в акті дихання. При пальпації: 

м’який, болючий у нижніх відділах, переважно 

в правій клубовій ділянці. Симптом Щьоткіна —

Блюмберга — негативний, симптоми Сітковсько-

го, Бартом’є — Міхельсона, Ровзинга — позитивні. 

У периферичній крові — лейкоцитоз до 

12,8  · 1012 /л, ШОЕ — 18 мм/год. При проведенні 

ультразвукового дослідження органів черевної 

порожнини патології не виявлено. Встановлено 

діагноз «гострий апендицит». Хворого в терміно-

вому порядку взято в операційну для виконання 

оперативного втручання.

Типовим доступом за Волковичем — Д’яко но-

вим крізь точку Мак-Бурнея розкрито черевну 

порожнину, з якої виділилось близько 150 мл 

серозно-геморагічного випоту. У правій клубовій 

ділянці виявлено пасмо великого сальника темно-

багряного кольору, яке повністю в рану не виво-

диться, розташовується у напрямку малого таза. 

Дистальний кінець сальника фіксований щільною 

спайкою до внутрішнього пахового кільця. Вияв-

лено заворот пасма сальника щодо його осі на 540° 

за годинниковою стрілкою (рис. 1). Виконано 

резекцію пасма сальника розміром 10 × 15 см, яке 

відправлене на гістологічне дослідження. Черво-

подібний відросток не змінений. Черевну порож-

нину осушено, дреновано, пошарово зашито.

Рис. 1. Пасмо великого сальника, перекручене на 540°, 
з некрозами, фіксоване спайкою до правого 
внутрішнього пахового кільця
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Післяопераційний період перебігав без усклад-

нень. Пацієнт отримував антибактеріальну тера-

пію, знеболювальні. Пацієнта виписано на 7-му 

добу в задовільному стані.

Остаточний діагноз: «Вторинний заворот вели-

кого сальника. Дифузний місцевий перитоніт. Пра-

вобічна вправна пахова грижа». Висновок гістоло-

гічного дослідження: некроз жирової тканини.

Пацієнта оглянуто через місяць після оператив-

ного втручання. Скарг не має, стан задовільний.

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК 2

Хвора М., 36 років, госпіталізована в хірургічне 

відділення 24.12.2018 р. об 11 : 00 зі скаргами на 

біль у нижніх відділах живота, більше — праворуч, 

тягнучого характеру; сухість у роті, підвищення 

температури тіла до 37,6 °C, загальну слабкість. 

Хворіє протягом двох діб, коли з’явилися помірні 

болі у верхніх відділах живота, відчуття здуття 

живота. Біль виник після переїдання. Самостійно 

вживала ензими, стан не поліпшився. 24.12.2018 р. 

о 16 : 00 відзначила погіршення стану, біль поши-

рився по всьому животу. Викликала бригаду швид-

кої медичної допомоги. Після огляду була доправ-

лена до приймального відділення з попереднім 

діагнозом «гострий апендицит».

При огляді: хвора гіперстенічної тілобудови, 

підвищеного харчування, стан середньої тяж-

кості, язик сухий, обкладений білим нальотом, 

температура тіла 37,5 °C. Живіт симетричний, 

нездутий, бере участь в акті дихання. При пальпа-

ції м’який, болючий у нижніх відділах, більше — 

в правій клубовій ділянці. Позитивні симптоми 

Ровзинга, Сітковського, Бартом’є–Міхельсона. 

Симптом Щьоткіна — Блюмберга — негативний. 

У периферичній крові лейкоцити 10,5 · 1012 /л, 

ШОЕ — 13 мм/год. При проведенні ультразвуко-

вого дослідження черевної порожнини візуалізу-

ється потовщений червоподібний відросток роз-

міром 1,4 × 9,6 см. Установлено діагноз «гострий 

апендицит». В терміновому порядку хвору взято 

в операційну.

Доступом за Волковичем — Д’яконовим крізь 

точку Мак-Бурнея розкрито черевну порожнину. 

Відзначено наявність близько 300 мл серозно 

геморагічного випоту. При ревізії черевної порож-

нини виявлено перекручене на 720° пасмо велико-

го сальника з гематомами і ділянками некрозів, 

що утворює странгуляцію навколо ілеоцекального 

кута та висхідного відділу товстої кишки (рис. 2). 

Остання розширена, значно подовжена, з невели-

кими гематомами, її серозна оболонка блідо-роже-

ва, блискуча. На брижі кишки виявлено точкові 

крововиливи, пульсація судин збережена. Черво-

подібний відросток не змінений. Іншої патології 

не виявлено. Виконано резекцію пасма великого 

сальника розміром 10 × 5 см, яке відправлене на 

гістологічне дослідження, з відведенням висхідно-

го відділу товстої кишки до парієтальної очереви-

ни. Черевну порожнину осушено, дреновано, 

пошарово зашито.

У післяопераційний період пацієнтка отриму-

вала знеболювальні та антибактеріальні препара-

ти. Перебіг післяопераційного періоду без усклад-

нень. Шви знято на 7-му добу. Пацієнтку виписано 

зі стаціонару у задовільному стані.

Остаточний діагноз: «Злукова хвороба органів 

черевної порожнини. Вторинний заворот пасма 

великого сальника. Странгуляційна товстокишко-

ва непрохідність». Висновок гістологічного дослі-

дження: некроз жирової тканини, крововиливи.

Пацієнтку оглянуто на 40-ву добу після опера-

тивного лікування. Скарг не висловлює, самопо-

чуття задовільне.

Аналіз випадків завороту сальника, описаних 

у літературі, показав, що здебільшого від початку 

виникнення болю в животі до госпіталізації минає 

2 — 3 доби. В деяких випадках симптоматика від-

повідала першому клінічному типу розвитку 

захворювання, в інших — клінічна картина розви-

валася за другим типом і лише в одному випадку 

при об’єктивному обстеженні пацієнта в черевній 

порожнині виявлено болюче пухлиноподібне 

утворення. В усіх пацієнтів при госпіталізації від-

значено явища загальної інтоксикації. Майже 

в усіх випадках до операції встановлено діагноз 

гострого апендициту. Всім хворим у терміновому 

порядку виконане оперативне втручання. Під час 

операції в більшості випадків відзначено наявність 

у черевній порожнині помірної кількості серозно-

геморагічного випоту. Всі операції закінчено 

резекцією ділянки сальника. В більшості випадків 

Рис. 2. Пасмо великого сальника, перекручене на 720°, 
з крововиливами та ділянками некрозу
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виявлено завороти сальника на 360° і більше, 

в поодиноких випадках — перекручування на 720°. 

Перебіг післяопераційного періоду в усіх пацієнтів 

без ускладнень.

ВИСНОВКИ

Хірургічний досвід, фізикальні та додаткові мето-

ди обстеження не дають чіткої достовірної інформа-

ції про наявність завороту великого сальника.

Ультразвукове дослідження при завороті сальни-

ка дає змогу лише виявити «потовщений апендику-

лярний відросток» чи інфільтрат у черевній порож-

нині, але встановити його складові та генез важко.

При виявленні завороту великого сальника 

обов’язково слід провести ревізію органів черевної 

порожнини для заперечення хірургічної патології 

червоподібного відростка, тонкої і сліпої кишки, 

органів малого таза.
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ЗАВОРОТ БОЛЬШОГО САЛЬНИКА

Ретроспективно проанализированы медицинские карты пациентов, которые в последние 10 лет находились на стаци-

онарном лечении в хирургическом отделении № 2 городской клинической больницы № 2 г. Полтавы и были проопериро-

ваны в ургентном порядке по поводу такой острой абдоминальной патологии, как заворот большого сальника. Выявлены 

лишь два случая, которые возникли на протяжении последних трех лет и не были связаны между собой. Оба пациента 

молодого возраста были доставлены дв срочном порядке в дежурную по хирургическому профилю больницу города с кли-

никой острой абдоминальной хирургичесой патологии. Обоим больным был проведен весь комплекс необходимых лабо-

раторных и инструментальных обследований. Пациентов неоднократно осматривала дежурная бригада в составе троих 

дежурных хирургов с большим опытом работы. Схожесть с клинической картиной острого аппендицита определила 

дальнейшую тактику лечения. Типоспецифичность этих пациентов заключалась в нечеткости аппендикулярной симпто-

матики при физикальном обследовании. Нарастание некоторых проявлений клинической симптоматики за время наблю-

дения в условиях хирургичесого отделения привело к постановке предварительного диагноза «острый аппендицит». Оба 

пациента прооперированы в ургентном порядке после проведения мероприятий дооперационной подготовки. В операци-

онной при тщательной ревизии выявлен вторичный заворот большого сальника. Выполнена фотофиксация и измерение 

резецированных участков прядей сальника. Хирургический опыт персонала, физикальный и дополнительные методы 

обследования не дают четкой достоверной информации о наличии заворота большого сальника. Ультразвуковое исследо-

вание при завороте сальника позволяет лишь определить «утолщенный аппендикулярный отросток» или инфильтрат 

в брюшной полости, но определить точно его составляющие и генез трудно. При выявлении заворота большого сальника 

следует обязательно провести ревизию органов брюшной полости для исключения хирургической патологии червеобраз-

ного отростка, тонкой и слепой кишки, органов малого таза.

Ключевые слова: заворот большого сальника, острый аппендицит, диагностика, хирургическое лечение.
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TORSION OF THE GREATER OMENTUM

The medical records of the patients hospitalized in the surgical department and urgently operated for an acute abdominal greater 

omentum torsion over the past 10 years were retrospectively analyzed. Only two cases that was happened over the past three years and 

was not related were detected. Both young patients were delivered urgently to the hospital on-duty surgical department of the city with 

a clinic of acute abdominal surgical pathology. Both patients underwent the full range of necessary laboratory and instrumental exami-

nations. Patients were repeatedly examined by the on-duty team consisting of three surgeons with significantly experience. The similar-

ity with the clinical picture of acute appendicitis determined next treatment tactics. The type-specificity of these patients was determined 

by the fuzziness of appendicular symptoms during physical examination. The increase in some manifestations of clinical symptoms led 

to the preliminary diagnosis of acute appendicitis. Both patients were operated on urgently after preoperative preparation. In the oper-

ating room, with a thorough revision, the secondary torsion of the greater omentum is visualized. Photofixation and measurement 

of the resected sections of the omentum were taken. Surgical experience, physical and additional examination methods do not provide 

clear reliable information about the presence of torsion of the greater omentum. Ultrasound examination of torsion of the greater omen-

tum makes it possible only to determine the «thickened appendix» or infiltration in the abdominal cavity, but it is difficult to determine 

its components and genesis. When the torsion of the greater omentum is determined, a revision of the abdominal organs should be 

carried out to exclude the surgical pathology of the appendix, small intestine, cecum and pelvic organs.

Key words: torsion of the greater omentum, acute appendicitis, diagnosis, surgical treatment.


