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(57) Спосіб профілактики жовчного перитоніту, що
включає зовнішнє дренування холедоху, який від-
різняється тим, що дренування здійснюють за до-
помогою двох проведених одна через другу трубок
різного діаметру, а після видалення трубки меншо-
го діаметру залишають біля дефекту в стінці орга-
на трубку більшого діаметру до припинення сті-
кання жовчі.

Запропонований винахід відноситься до меди-
цини, зокрема, до способів профілактики жовчного
перитоніту після зовнішнього дренування холедо-
ху. Він призначений і може бути використаний при
хірургічному лікуванні запальних процесів позапе-
чінкових жовчевих ходів.

Відомі способи профілактики ускладнень після
оперативних втручань на позапечінкових жовчних
ходах, які полягають в підведенні в підпечінковий
простір трубчатих дренажів (Поляков Н.Г. "Дрени-
рование в хирургии” 1978. - С. 91). Однак, при зов-
нішньому дренуванні холедоху, коли дренаж зна-
ходиться більше 15 діб в черевній порожнині, на-
вколо нього розвивається спайковий процес, що
робить неефективним відомий спосіб профілакти-
ки жовчного перитоніту при його видаленні, коли із
холедоха через дефект в його стінці продовжуєть-
ся жовчестікання, що призводить до розвитку жов-
чного перитоніту.

Задачею винаходу є забезпечення адекватно-
го відтоку жовчі зовні після видалення дренажу із
холедоха.

Спосіб здійснюється за допомогою комбінова-
ного дренуючого пристрою (фіг. 1), який склада-
ється з 2 силіконових (або поліхлорвінілових) тру-
бок різного діаметру, проведених одна через дру-
гу. Трубка меншого діаметру (1) вводиться в холе-
дох по одному з відомих методів (Холстеду, Виш-
невському) і виконує функцію зовнішнього дрена-
жу. Трубка більшого діаметру (2) підводиться без-
посередньо до холедоху і фіксується розсмоктую-
чим шовним матеріалом (наприклад, кетгутом) до
оточуючих тканин. Після видалення зовнішнього
дренажу холедоха (фіг. 2) жовч, яка витікає через
дефект в стінці органа евакуюється зовні по труб-
ці 2. Після самостійного закриття дефекту холедо-
ха і припинення жовчестікання дренажі видаляють.

Даний спосіб використаний у 5 хворих з зовні-
шнім дренуванням холедоху. Ускладнень, пов’я-
заних з методикою виконання, ми не спостерігали.
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