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Дивертикул Меккеля (ДМ) – найпоширеніший варіант аномалій неповної облітерації жовткової про-
токи. Серед різноманітних вад розвитку травного каналу, які можуть спричинити кишкову непрохідність, 
ДМ посідає перше місце і становить 1,7%.

Мета – узагальнити результати лікування дітей з кишковою непрохідністю, викликаною ДМ.
Матеріали та методи. Узагальнено досвід лікування 183 дітей з ДМ та пов’язаною з ним патологією. 

Основними ускладненнями ДМ були кишкова непрохідність, кровотеча з пептичної виразки, дивертикуліт. 
У 100 дітей дивертикул був безсимптомним і виявився випадковою знахідкою під час хірургічних втручан-
нях на органах черевної порожнини з приводу іншої патології.

Результати. Кишкова непрохідність, викликана ДМ, становила 20,8% усіх випадків і 45,7% усіх усклад-
нень, пов’язаних із дивертикулом. Странгуляційну кишкову непрохідність діагностовано у 18 пацієнтів: у 
16 ДМ викликав внутрішнє защемлення, в 1 – заворот петель тонкої кишки навколо фіксованого диверти-
кулу, в 1 – вузлоутворення. У 5 спостереженнях ДМ викликав явища часткової кишкової непрохідності. У 
15 дітей виявлено інвагінацію (тонкокишкову – у 6 випадках, ілеоцекальну – у 9). Наведено клінічні ви-
падки, що показують складнощі діагностики кишкової інвагінації, викликаної ДМ, у дітей старшого віку 
та при защемленні тонкої кишки в мезодивертикулярній зв’язці. Запропоновано спосіб субсерозної дивер-
тикулектомії та одномоментної декомпресії тонкої кишки.

Висновки. Дивертикул Меккеля слід розглядати як імовірну причину гострої кишкової непрохідності в 
дітей віком від 2 років та яким раніше не виконували оперативні втручання на органах черевної порожни-
ни. У хірургічному лікуванні патології, викликаної ДМ, можливим є одномоментна декомпресія тонкої 
кишки шляхом дивертикулотомії та субсерозне видалення дивертикулу.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. На проведення досліджень 
отримано інформовану згоду батьків, дітей.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: дивертикул Меккеля, кишкова непрохідність, діти.
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Дивертикул Меккеля (ДМ) – найпоширеніший ва-
ріант аномалій неповної облітерації жовткової прото-
ки. Ця аномалія є найбільш розповсюдженою серед 
вроджених аномалій шлунково-кишкового тракту і 
зустрічається у близько 2% популяції. Ризик розвитку 
ускладнень, пов’язаних із ДМ, протягом життя стано-
вить 4–6% і істотно знижується з віком. У більшості 
випадків аномалія має безсимптомний перебіг і ви-
являється у вигляді випадкової знахідки під час опера-
тивних втручань. Імітація клініки гострого апендици-
ту призводить до діагностично-тактичних помилок 
під час хірургічних втручань. Клінічна симптоматика 
зустрічається в 16% випадків, при цьому до 50–60% 
таких хворих становлять діти віком до 10 років [4,6,7].

Серед різноманітних вад розвитку травного каналу, 
які можуть спричинити кишкову непрохідність, ДМ 
посідає перше місце і становить 1,7% [8]. В одному з 
багатоцентрових досліджень виявлено, що з 1132 па-
цієнтів із ДМ у 46% випадків виникає інвагінація ки-
шок, у 24% – заворот кишечника [7].

Механізми розвитку кишкової непрохідності, ви-
кликаної ДМ: 1) заворот тонкої кишки навколо фі-
брозного тяжа, що зв’язує дивертикул і пупок; 
2) тонко-тонкокишкова або клубово-ободова інва-
гінація 3) вузлоутворення клубової кишки разом із 

ДМ; 4) защемлення тонкої кишки в мезодивертику-
лярній зв’язці [7,9].

Жовтковий мішок у плода має дві жовткові артерії, 
одна з яких дегенерує, а інша розвивається у верхню 
брижову артерію. Відсутність дегенерації жовткової 
артерії призводить до збереження вкритої очереви-
ною мезодивертикулярної зв’язки. Зазвичай вона 
простягається від кінчика дивертикулу до брижі клу-
бової кишки. Цей ембріологічний залишок може 
спричинити різні види ускладнень, у тому числі кро-
вовилив і гемоперитонеум внаслідок травматичного 
розриву судини мезодивертикулярної зв’язки. Заво-
рот тонкої кишки навколо тяжа або її защемлення 
тяжем призводить до непрохідності тонкої кишки 
[2,4]. Kunitsu та ін. зазначали, що відносно довга ме-
зодивертикулярна зв’язка може призвести до защем-
лення тонкої кишки в широкому віковому діапазоні – 
від дитинства до дорослого віку. На відміну від цього, 
коротка мезодивертикулярна зв’язка може спричи-
нити непрохідність до або незабаром після наро-
дження [1]. Рекомендують розглядати ДМ які імовір-
ну причину інвагінації та інших форм гострої 
кишкової непрохідності ГКН у дітей, яким раніше не 
виконували оперативні втручання на органах черев-
ної порожнини і віком від 2 років [3].
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Мета дослідження – узагальнити результати лікуван-
ня дітей з кишковою непрохідністю, викликаною ДМ.

Матеріали та методи дослідження
Узагальнено досвід лікування 183 дітей з ДМ і 

пов’язаною з ним патологією. Вік хворих становив від 
1 доби до 15 років. Кишкова непрохідність, викликана 
ДМ, спостерігалася у 38 (20,8%) випадках, кровотеча з 
пептичної виразки ДМ – у 16 (8,7%) випадках, дивер-
тикуліт – у 23 (12,6%) спостереженнях, у 100 (54,6%) 
дітей ДМ мав безсимптомний характер та був випад-
ковою знахідкою під час хірургічних втручаннях на 
органах черевної порожнини з приводу іншої патоло-
гії. У 3  (1,65%) дітей відмічалася грижа Літре, у 
3 (1,65%) новонароджених ДМ був вмістом грижового 
мішка при ембріональних грижах малих розмірів.

Результати дослідження та їх обговорення
Гостра кишкова непрохідність, викликана ДМ, спо-

стерігалася у 38 дітей, що становило 45,7% усіх усклад-
нень, викликаних ДМ. Странгуляційна кишкова не-
прохідність діагностувалася у 18 пацієнтів: у 16 ДМ 
викликав внутрішнє защемлення, в 1 – заворот петель 
тонкої кишки навколо фіксованого дивертикулу, в 1 – 
вузлоутворення. У 5 спостереженнях ДМ викликав 
явища часткової кишкової непрохідності. У 15 дітей 
відмічалася інвагінація (тонкокишкова – у 6 випадках, 
ілеоцекальна – у 9). ДМ, що входив до грижового вміс-
ту при грижах Літре та ембріональних грижах, як при-
чина кишкової непрохідності не розглядався.

Вважається, що ДМ ускладнюється інвагінацією 
у 60% дітей віком до 2 років, а в дітей від 8 років таке 
ускладнення практично не спостерігається [3].

У власних спостереженнях при кишковій інвагі-
нації, викликаній ДМ, у дітей віком до 3 років клініч-
на картина переважно була типовою. Захворювання 
починалося з неспокою, відмічалося багаторазове 
блювання, симптом «малинового желе», інвагінат ви-
значався при пальпації під наркозом. У 3 випадках у 
дітей старшого віку (9, 12, 13 років) гостра кишкова 
інвагінація не мала характерних ознак, дооперацій-
ний діагноз не встановлений. Клінічними проявами 
були біль у животі та блювання. Симптом «малино-
вого желе» в жодному випадку не спостерігався. 
В 1 випадку клінічна картина розцінена як прояви 
гострої кишкової непрохідності, у 2 випадках діти 
оперовані з приводу гострого апендициту.

Клінічні випадки
Хлопчик Р., 13 років, історія хвороби № 5499, пере-

ведений до Комунального підприємства «Дитяча місь-
ка клінічна лікарня Полтавської міської ради» 

01.07.2008 з інфекційної лікарні зі скаргами на пере-
ймоподібний біль у животі, багаторазове блювання, 
випорожнення з домішками крові, млявість. Трива-
лість захворювання – понад 60 год. На час госпіталіза-
ції стан дитини тяжкий. Хлопчик млявий. Температу-
ра тіла – в межах субфебрильних цифр. Шкіра бліда. 
У легенях – жорстке дихання, хрипів немає. Частота 
дихання (ЧД) – 25/хв. Тони серця ясні, ритмічні, час-
тота серцевих скорочень (ЧСС) – 120/хв. Живіт зду-
тий, болючий, резистентний в усіх ділянках, при аус-
культації кишкові шуми не вислуховуються. 
Симптоми подразнення очеревини позитивні. Пато-
логічні утворення в черевній порожнині не визнача-
ються. Ректальне дослідження – без особливостей. 
Загальний аналіз крові: гемоглобін – 151 г/л, еритро-
цити – 4,6х1012/л, кольоровий показник – 0,99, лейко-
цити – 6,2х109/л, мієлоцити – 8%, метамієлоцити – 6%, 
паличкоядерні нейтрофіли – 21%, сегментоядерні ней-
трофіли – 4%, лімфоцити – 36%, моноцити – 25%, 
швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) – 9 мм/г. На 
оглядовій рентгенограмі органів черевної порожни-
ни – роздуті петлі тонкої кишки, множинні чаші Клой-
бера. Під час УЗД – роздуті петлі тонкої кишки, пере-
повнені рідким вмістом, діаметром до 2 см, товщина 
кишкової стінки – до 3 мм, маятникоподібний рух 
кишкового вмісту. Передопераційний діагноз  – 
« Гостра кишкова непрохідність». Після передоперацій-
ної підготовки дитина оперована.

Під ендотрахеальним наркозом виконано сере дин-
ну лапаротомію. Під тиском виділився геморагічний 
випіт (посів). Під час ревізії на відстані 50 см від іле-
оцекального кута виявлено тонкокишковий інвагінат 
до 15 см довжиною (рис. 1). Виконано дезінвагінацію 
видоюванням за Гутчинсоном, виявлено ДМ розмі-
ром 5×2 см, багрового кольору (рис. 2). Петлі тонкої 
кишки розтягнуті і заповнені рідким вмістом, енте-
ротомія через верхівку дивертикулу з одномомент-
ною декомпресією. Проведено субсерозне видалення 
ДМ. Кишка на місці ушивання прохідна і герметична. 
Виконано санацію черевної порожнини. Операційні 
рани ушиті. Клінічний діагноз – «Гостра тонкокиш-
кова інвагінація, викликана ДМ». Післяопераційний 
період – із позитивною динамікою, дитина виписана 
з відділення з одужанням.

Странгуляційна кишкова непрохідність, викли-
кана ДМ, клінічно перебігає найтяжче і характери-
зується раптовими нападами болю в животі. Інтен-
сивність болю в животі така, що в дитини можливий 
шокоподібний стан [4]. Це маскує клінічні прояви 
кишкової непрохідності, і таких дітей часто госпіта-
лізують до соматичного стаціонару, інфекційного 
відділення з різноманітними діагнозами.
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Складність діагностики ілюструє наступний клі-
нічний випадок.

Хлопчик Д., віком 3 роки, історія хвороби № 4291, 
госпіталізований до відділення інтенсивної терапії 
Комунального підприємства «Дитяча міська клініч-
на лікарня Полтавської міської ради» 03.07.2020 з 
діагнозом при направленні «Цукровий діабет І типу, 
вперше виявлений, тяжка форма (рівень глікемії з 
високим ризиком для життя)».

Дитина захворіла 02.07.2020, ввечері почалося ба-
гаторазове блювання, турбував біль у животі. Госпі-
талізована до центральної районної лікарні, в якій 
після обстеження виявлено гіперглікемію  – 
17,6 ммоль/л.

На момент госпіталізації стан дитини тяжкий. 
Рівень свідомості – 14 балів за шкалою ком Глазго. 
Дихання спонтанне по типу Куссмауля. Аускульта-
тивно дихання жорстке, ЧД – 28–32/хв, ЧСС – 160, 
артеріальний тиск (АТ) – 105/68 мм рт. ст. Тони сер-
ця гучні, ритмічні.

Дитина оглянута дитячим хірургом. Під час огля-
ду живіт здутий, бере участь в акті дихання, помірно 
резистентний, більше в правій половині, болісний. 
Симптоми подразнення очеревини негативні. Пе-
ристальтика не вислуховується. По зонду зі шлунку 
виділяється вміст по типу «кавової гущі». Випорож-
нень немає. Діурез достатній. Загальний аналіз кро-
ві: гемоглобін – 133 г/л, еритроцити – 4,46×1012/л, 
лейкоцити – 12,9×109/л, паличкоядерні нейтрофі-
ли – 15%, сегментоядерні нейтрофіли – 65%, еозино-
філи – 2%, лімфоцити – 14%, моноцити – 4%, ШОЕ – 
10 мм/г. У загальному аналізі сечі – ацетон ++++. 
Рівень глюкози в сечі – 56 ммоль/л. На оглядовій 
рентгенограмі органів черевної порожнини – гори-
зонтальні рівні рідини, роздуті петлі тонкої кишки. 
Під час УЗД – вільна рідина в черевній порожнині. 
Діагноз – «Цукровий діабет І типу, вперше виявле-
ний, рівень глікемії з високим ризиком для життя. 
Кетоацидоз. Абдомінальний синдром. Гостра киш-
кова непрохідність».

Під ендотрахеальним наркозом виконано діагнос-
тичну лапароскопію – виявлено петлю некротизованої 
кишки. Виконано нижньо-серединну лапаротомію. 
Виділилася велика кількість геморагічного випоту. 
Петлі тонкої кишки роздуті. Після лапаротомії в пра-
вій половині черевної порожнини виявлено конгломе-
рат кишкових петель, виведених у рану. На протибри-
жовому краї здухвинної кишки на відстані 50 см від 
ілеоцекального кута розташовувався ДМ на широкій 
основі, що мав розміри 10×3,0 см, синюшно-багрового 
кольору, набряклий. Від верхівки останнього продо-
вжувався тяж до кореня брижі тонкої кишки, який 

деформував ДМ, скручуючи його навколо своєї осі, та 
защемлював прилеглу ділянку здухвинної кишки, при-
зводячи до странгуляційної кишкової непрохідності 
(рис. 3). Також визначався заворот петлі клубової киш-
ки навколо вищевказаного тяжа. Тяж пересічено, за-
ворот усунуто, петля кишки на відстані до 2 см від 
ілеоцекального кута довжиною до 60 см, чорного ко-
льору, із судинами, що не пульсують, ділянками десе-
розації, визнана нежиттєздатною. Резекція тонкої 
кишки у межах здорових ділянок, ентероанастомоз 
«кінець у кінець» PDS 5/0, дворядний, герметичний. 
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Санація черевної порожнини. Гемостаз по ходу опера-
ції. Рана пошарово зашита. Післяопераційний період – 
із поступовою позитивною динамікою. Рівень глікемії 
08.07.2020 – 2,6 ммоль/л. Після огляду ендокринолога 
діагноз цукрового діабету виключений. У задовільно-
му стані хлопчик виписаний додому 13.07.2020.

Обговорення
Загалом у випадках кишкової непрохідності, ви-

кликаної ДМ, у 14 дітей проведено резекцію кишки 
у зв’язку з некрозом і накладено кишкові анастомо-
зи, 23 дітям – субсерозну резекцію ДМ, в 1 випадку 
в новонародженого з частковою кишковою непро-
хідністю дивертикул не видалено.

Недоліками відомих методик дивертикулектомії 
(видалення по типу апендектомії, видалення дивер-
тикулу між двома затискачами з накладенням 2-ряд-
ного шва, клиновидна резекція дивертикулу, резек-
ція кишки, що містить дивертикул) є необхідність 
досить широкого розкриття просвіту кишки, мож-
ливість звуження її просвіту, ризик інфікування че-
ревної порожнини. Запропоновано спосіб видален-
ня ДМ без широкого розкриття просвіту кишки, 
який передбачає циркулярний розтин серозно-
м’язового шару біля основи дивертикулу до слизової 
оболонки з відшаруванням серозно-м’язового шару 
в напрямку верхівки дивертикулу, перев’язку сли-
зового шару з наступним відсіченням дивертикулу, 
накладенням швів на серозно-м’язовий шар у по-
перечному напрямку (Пат. 90145 України). Спосіб 
можна застосовувати в кожному випадку незалежно 
від ширини основи дивертикулу.

При гострій кишковій непрохідності, викликаній 
ДМ, виникла необхідність декомпресії перерозтягну-
того рідиною і газом привідного відділу кишки. За-
пропоновано спосіб одномоментної декомпресії ки-
шечника у хворих з ДМ (Пат. 7089 U України), що 
передбачає дивертикулотомію через верхівку дивер-
тикулу з аспірацією вмісту на всьому протязі пере-
розтягнутого відділу кишки за допомогою електро-
відсмоктувача з наступним видаленням дивертикулу.

Висновки
Кишкова непрохідність є основним ускладненням 

ДМ, що становить, за власними даними, 20,7% усіх ви-
падків ДМ і 45,7% усіх ускладнень, викликаних ДМ.

Дивертикул Меккеля слід розглядати як імовірну 
причини гострої кишкової непрохідності в дітей ві-
ком від 2 років та яким раніше не виконували опе-
ративні втручання на органах черевної порожнини.

У хірургічному лікуванні патології, викликаної 
ДМ, можливими є одномоментна декомпресія тон-
кої кишки шляхом дивертикулотомії та субсерозне 
видалення дивертикулу.

Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.
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