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Щорічно у Європі проводять близько 80 мільйонів хірургічних 

втручань, а згідно даних Національного центру статистики Німеччини, 

приблизно третину з них виконують у пацієнтів старше 65 років. 

Післяопераційний делірій (ПОД) найбільш часте ускладнення пацієнтів 

похилого віку, що призводить до збільшення госпітальної летальності, 

тривалості перебування у ВІТ, стійких когнітивних порушень після виписки 

зі стаціонару та втрати соціальної функції. 

Інцидентність ПОД неоднорідна, та варіює від 3,6 % після 

амбулаторних втручань до 53,3 % після втручань з приводу перелому стегна. 

Мало вивченими залишаються інцидентність та прогнозування делірію в 

абдомінальній хірургії. Потребують подальшого удосконалення методи 

профілактики ПОД у пацієнтів похилого віку. 

Дисертаційна робота присвячена покращенню результатів лікування 

хворих похилого віку шляхом періопераційного використання методів 

попередження делірію. 

Для досягнення мети використані загальноприйняті методи клінічного 

й лабораторного обстеження, бальні шкали, статистичні методи. 

В проспективне когортне дослідження послідовно, на трьох етапах, 

було включено 135 пацієнтів похилого віку, котрим виконувалися оперативні 

втручання на органах черевної порожнини. На першому етапі у дослідження 

включено 30 пацієнтів, яким хірургічні втручання виконувалися в плановому 



порядку (група порівняння), на другому етапі - 45 пацієнтів, яким 

виконувалися ургентні оперативні втручання (група контролю) та третьому 

етапі було включено 60 ургентних пацієнтів з високим ризиком виникнення 

делірію (група дослідження). Пацієнтам групи дослідження проводили 

немедикаментозну профілактику делірію та періопераційно застосовували 

одну з технік реґіонарної аналгезії, а саме блокади передньої черевної стінки 

(підгрупа РА, n = 20), епідуральну аналгезією (підгрупа ЕА, n = 20) та один із 

видів реґіонарної блокади в поєднанні з внутрішньовенною інфузією 

дексмедетомідину (підгрупа РА + Д, n = 20). Дексмедетомідин застосовували 

у вигляді безперервної інфузії в першу добу після операції зі швидкістю 

0,1 мкг/кг/год. Цільовий рівень седації 0, - 1 бал за шкалою RASS. 

Усім пацієнтам в передопераційному періоді визначали рівень 

зношеності (за шкалою Frailty) та когнітивних порушень (за шкалою Mini–

Cog), оцінювали ризик виникнення ПОД (за шкалою Delphi) та проводили 

скринінг делірію (за шкалою CAM-ICU). В післяопераційному періоді 

протягом п’яти діб о дев'ятій ранку оцінювали когнітивну функцію, двічі на 

день проводили скринінг делірію та кожні 4 години оцінювали біль (за 

візуально – аналоговою шкалою болю або CPOT). 

На першому етапі в проспективне дослідження були послідовно 

включені 30 пацієнтів (група порівняння, група 1) (17 (56 %) жінок та 13 (44 

%) чоловіків), віком від 60 років до 88 років, ІІ - ІІІ класу за ASA, яким 

виконувалися оперативні втручання в плановому порядку з приводу 

жовчнокам’яної хвороби (n = 14), пахової або післяопераційної вентральної 

кили (n = 16) з використанням наступних методів знеболення: ТВВА + ШВЛ 

(n = 18), спінальна анестезія (n = 7), комбінована загально-епідуральна 

анестезія (n = 5). Проаналізувавши результати дослідження планових 

пацієнтів, дійшли висновку, що інцидентність ПОД склала 3 % (n = 1), а 

когнітивний статус пацієнтів після операції достовірно не змінювався 

відносно передопераційної оцінки (р = 0,2). На другому етапі в дослідження 

були включені пацієнти похилого віку, котрим виконувалися оперативні 



втручання в ургентному порядку (контрольна група, група 2, n = 45). До неї 

увійшли 23 (51 %) жінки та 22 (49 %) чоловіка, віком від 62 років до 92 років, 

III - IV E класу за ASA, яким виконувалися оперативні втручання в 

ургентному порядку з приводу пухлини кишечника (n = 11), жовчнокам’яної 

хвороби (n = 10), защемлення пахової або післяопераційної вентральної кили 

(n = 14), перфорації шлунку або кишечнику (n = 10), застосовуючи ТВВА + 

ШВЛ (n = 32), спінальну анестезію (n = 6) та комбіноване загально-

епідуральне знеболення (n = 7) За результатами дослідження ПОД виявлено у 

36 % випадках (n = 16). 

За допомогою однофакторного аналізу визначено фактори, які 

підвищують інцидентність делірію: вік (rs = 0,35 при p˂0,05), вихідний 

когнітивний дефіцит (rs = 0,47 при p ˂0,05), зношеність (rs = 0,33 при p˂0,05), 

лейкоцитоз (rs = 0,52 при p˂0,05) та післяопераційне знеболення 

наркотичними анальгетиками (відношення шансів 6,6 95 %, ДІ 1,62 - 27,5). 

При проведенні ROC-аналізу визначено точки дискримінації для 

наступних показників: вік > 78 років (Se = 56,2 %, Sp = 82,1 %, p = 0,02, AUC 

= 0,705); оцінка за шкалою Mini - Cog ≤ 3 балів (Se = 87,5 %, Sp = 53,5 %,  

p ˂ 0,001, AUC = 0,756), оцінка рівня зношеності ≥ 3 балів (Se = 68,7 %,  

Sp = 53,5 %, p = 0,06, AUC = 0,647), рівень лейкоцитів 13,4 × 109 од. / л  

(Se = 57,1 % та Sp = 85,2 %, p = 0,03, AUC = 0,698). Також за допомогою 

ROC-аналізу визначили валідність модифікованої шкали Delphi, де точка 

дискримінації склала ˃ 7 балів (Se = 81,25 %, Sp = 78,57 %, AUC = 0,8 при  

p˂ 0,001). 

На третьому етапі в дослідження були послідовно включені 60 

геріатричних пацієнтів високого ризику (група дослідження, група 3). До 

підгрупи ЕА та РА увійшли 22 (55 %) пацієнти жіночої статі та 18 (45 %) 

чоловіків, віком від 60 років до 87 років, яким виконувалися оперативні 

втручання в ургентному порядку з приводу гострої кишкової непрохідності 

(n = 18), жовчнокам’яної хвороби (n = 5), защемлення пахової або 

післяопераційної вентральної кили (n = 9), перфорації шлунку або кишечнику 



(n = 8) з використанням комбінованого загально-епідурального знеболення (n 

= 20) та тотальної внутрішньовенної анестезії (n = 20) відповідно. 

До підгрупи РА + Д увійшло 20 пацієнтів, серед яких 10 чоловіків 

(50 %) та 10 жінок (50 %), віком від 61 років до 90 років, III E (n = 16), IV E  

(n = 4) класу за ASA, яким виконувалися оперативні втручання в ургентному 

порядку з приводу гострої кишкової непрохідності (n = 6), жовчнокам’яної 

хвороби (n = 3), защемлення пахової або післяопераційної вентральної кили 

(n = 3), перфорації шлунку або кишечнику (n = 7), гострого апендициту (n =1) 

під загальним знеболенням (n = 18) та загально-епідуральною анестезію  

(n = 2). 

Пацієнти групи порівняння мали низький ризик ПОД, коли медіана 

ризику пацієнтів контрольної групи сягала порогового рівня, а пацієнти 

групи дослідження мали високий ризик.  

У планових пацієнтів в перші п’ять діб післяопераційного періоду 

когнітивний статус (p = 0,2) відносно вихідного рівня достовірно не 

змінювався. У пацієнтів контрольної групи когнітивні порушення протягом 

дослідження залишались практично на вихідному рівні (3,0 [2,0; 4,0] бали), 

але статистично достовірно погіршувались на другу післяопераційну добу – 

3,0 [2,0; 4,0] бали (p = 0,02) та на третю добу після операції – 3,0 [1,0; 4,0] 

бали при p = 0,01. Когнітивний статус пацієнтів повернувся до вихідного 

рівня лише на п’яту добу після операції, що скоріш за все пов’язано з 

більшою інцидентністю ПОД в групі.  

Вихідний когнітивний статус пацієнтів підгрупи ЕА достовірно не 

відрізнявся від аналогічного показника в групі контролю та пацієнтів 

підгрупи РА + Д і склав 3,0 [3,0; 4,0] бали. В подальшому він поступово 

покращувався, досягнувши 4,0 [3,0; 5,0] (р = 0,04) бали на п’ятий 

післяопераційний день. Когнітивний статус пацієнтів підгрупи РА перед 

операцією був трохи кращий (4,0 [3,0; 4,5] бали), проте теж достовірно не 

відрізнявся від аналогічного показника ані в групі контролю ані в підгрупі 

ЕА та РА + Д. Позитивна тенденція у відновленні когнітивних функцій 



почала визначатися вже з другого дня після операції і досягла максимуму на 

п’яту добу та склала 4,0 [3,0; 5,0] бали при р = 0,01. Як виявилось, у пацієнтів 

групи дослідження когнітивні здібності на 5 - ту добу були навіть кращими, 

ніж перед операцією (p ˂ 0,05). Таке поліпшення, ймовірно, пов’язано з 

припиненням дії важливого фактора впливу на когнітивний статус – болю та 

розрішенням основного захворювання. 

Інцидентність делірію у пацієнтів з епідуральною післяопераційною 

аналгезією склала 5 % (n = 1), що на 31 % (p ˂ 0,05) нижче від пацієнтів із 

стандартним знеболенням опіоїдами. Інцидентність ПОД серед пацієнтів з 

реґіонарними блокадами передньої черевної стінки становила 10 % (n = 2), 

що 26 % (p ˂ 0,05) в порівнянні з контрольною групою. Регіонарні техніки 

знеболення в поєднанні з агоністами альфа2
 - адренорецепторів недостовірно 

знизили інцидентність ПОД (p = 0,09), делірій діагностовано у 15 % пацієнтів 

(n = 3). 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в Україні науково 

обґрунтовано та розроблено передопераційний скринінг серед пацієнтів 

похилого віку в абдомінальній хірургії, що включає в себе комбінацію 

показників, а саме: рівень когнітивних порушень (Mini–Cog), зношеність 

(Frailty) та ризик виникнення ПОД (Delphi) для визначення пацієнтів 

високого ризику розвитку післяопераційного делірію та обрання тактики 

ведення. 

Вперше в Україні науково обґрунтовано та доведено, що застосування 

реґіонарних методів післяопераційного знеболення оптимізує відновлення 

пацієнтів після абдомінальних оперативних втручань, насамперед 

зменшуючи інцидентність делірію, когнітивних порушень та забезпечуючи 

ранню мобілізацію. 

Розширені наукові дані щодо застосування дексмедетомідину у 

пацієнтів похилого віку після оперативних втручань на органах черевної 

порожнини з метою профілактики післяопераційного делірію.  



Доповнені наукові дані щодо факторів ризику та їх порогових значень 

для ініціювання післяопераційного делірію у пацієнтів після оперативних 

втручань на органах черевної порожнини, серед яких: вік понад 78 років, 

вихідний когнітивний дефіцит з оцінкою за Mini-Cog ≤ 3 бали, зношеність (за 

Frailty ≥ 3 бали), запальна реакція організму (рівень лейкоцитів 13,4 × 109 од. 

/ л) та післяопераційне знеболення наркотичними анальгетиками (ВШ 6,6 95 

%, ДІ 1,62 - 27,5). 

Практичне значення одержаних результатів 

Впроваджено в практику рутину передопераційну оцінку ймовірного 

розвитку післяопераційного делірію задля виявлення пацієнтів групи 

високого ризику. 

Запропоновано та впроваджено в практику реґіонарні техніки інтра - та 

післяопераційного знеболення (блокада поперечного простору живота, 

блокада піхв прямих м’язів живота та епідуральна аналгезія), а також 

застосування агоністів альфа2-адренорецепторів (дексмедетомідин) в 

післяопераційному періоді серед пацієнтів похилого віку з високим ризиком 

розвитку ПОД в абдомінальній хірургії.  

Запропоновано та впроваджено в практику алгоритм періопераційної 

профілактики післяопераційного делірію серед пацієнтів похилого віку 

(Спосіб вибору профілактики післяопераційного делірію у пацієнтів 

похилого віку: пат.144118 Україна: МПК (2020) G01N 33/50 (2006.01).– № u 

201911452; заявл. 26.11.2019 ; опубл. 10.09.20, Бюл. № 17/2020). 

Практичні рекомендації, що базуються на основних положеннях 

дисертації, впроваджені в практику роботи КНП «Міська лікарня екстреної 

та швидкої медичної допомоги» ЗМР, КНП «Миколаївська обласна клінічна 

лікарня» МОР, ТОВ «Візус» та ТОВ «Вітацентр», ТОВ «INTO - SANA» 

м.Одеса. Впровадження підтверджуються відповідними актами. 

Ключові слова: післяопераційний делірій; пацієнти похилого віку; 

абдомінальна хірургія 
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